
Beste triatleet en supporters! 

Graag nodigen wij je/jullie uit voor een feestelijke gala-avond als afsluiting van het Van der Voort 

Triatloncircuit, op vrijdagavond 30 september aanstaande in ALPHA te Schagen. Deze feestelijke 

avond wordt vooraf gegaan door een informele beurs in de sfeervolle triatletenarena welke ALPHA 

die avond zal zijn. 

De avond moet vooral een gezellige informele bijeenkomst zijn van triatleten en hun supporters en 

andere geïnteresseerden. 

Hoe ziet de avond eruit? Programma onder voorbehoud: 

19.00 uur Inloop; Informatiebeurs en ontvangst 

We beginnen met een informatief en informeel deel: de koffie staat dan voor jullie klaar! 

Ambro van ORC Schoorl, NutriD, BioRacer, Loperscompany, TrueBike & TrueKinetix, DTC, 

Zwefilo en TV Oude Veer zullen invulling geven aan de informatiestands. 

20.00 uur Start gala 

Spetterende start van het galaprogramma!  

20.10 uur Filmimpressie 

Er wordt een korte filmimpressie getoond van 2019 en 2022 van de verschillende triathlons! 

Dit mag je niet missen! 

20.20 uur Jim Jansen en Professor Nico van Yperen over sport, psychologie en verbeteren! 

Wij zijn als organisatie erg blij dat zowel Nico als Jim deze avond aanwezig zullen zijn met een 

het onderwerp wat ons allemaal interesseert: sport en wetenschap en psychologie! 

Jim is initiatiefnemer van o.a. het Gala van de Wetenschap. Tevens hoofdredacteur van New 

Scientist! Nico van Yperen is de eerste hoogleraar Sport en Psychologie. Als geen ander kan 

hij boeiend spreken over de psychologie in de sport. Een internationaal erkend 

sportwetenschapper. 

Voor iedereen is zijn boek waarmee hij internationaal doorbrak gratis te downloaden via: 

https://www.sportscience.blog/2021/03/16/boek 

In dit boek wordt wetenschappelijke kennis omtrent de mentale aspecten van sport en 

presteren toegankelijk gemaakt. Niet alleen voor sporters, coaches, trainers en andere 

sportgeïnteresseerden, maar ook voor lezers die niet veel met sport hebben, maar wel willen 

leren van de (top)sport. Immers, ook op het werk, op school, in het theater, in de kunst, 

wetenschap, politiek en zakenwereld wordt vaak prestatiedruk ervaren. Dus ook in die 

domeinen spelen factoren als focus, vertrouwen, veerkracht, passie, plezier, perfectionisme, 

doelen, motivatie en teamgeest een belangrijke rol. Meer inzicht in deze mentale factoren, 

en vooral ook de bijbehorende training en ervaring, zullen helpen mentaal sterker te worden. 

Wie wil dat niet? 

https://www.sportscience.blog/2021/03/16/boek


21.00 // 21.10 uur Huldigingen 

Vervolgens de huldigingen van de winnaars van het Van der Voort Triathloncircuit, de 

vrijwilligers van 2022 door de verenigingen en organisaties voorgedragen, het eren van de 

Trio-winnaars van de 4 wedstrijden 2022, en het eren van clubteams uit de NTB-

Teamcompetitie (uitslagen Circuit vanaf 21 september op www.vandervoortgroep.nl). 

Ook zullen we de triatleten die dit jaar de hele triathlon hebben volbracht huldigen. Meld je 

dus aan wanneer je dit jaar de lange afstand hebt volbracht op info@vandervoortgroep.nl. 

21.20 uur Verloting kavels en datums 2023 

Aansluitend hebben wij een mooie verloting met drie prachtige kavels waaronder een super 

trainingsweek op Mallorca bij Eric van der Linden. Prijzen gesponsord door Van der Voort & 

ORC Schoorl & NuTriD & Loperscompany. 

Bekendmaking van de datums 2023 van de naar wij hopen 5 triathlons! 

Vanaf 21.45//22.00 uur: Partytime! 

Beste sportvrienden en vriendinnen, voetjes van de vloer: LET’S GET PARTY! ☺. Kortom, we 

maken er een mooi feest van! 

Aanmelden 

Aanmelden hoeft niet! Iedereen is van harte welkom. Ook introducees. Wij gaan er vanuit dat er 

voldoende bekendheid is gegeven in het circuit en daar omheen, dat we mogen rekenen op veel 

belangstelling! 

Tot slot, beste sportvrienden en -vriendinnen, we noemen het een gala. Vorige edities waren er al 

veel gasten die feestelijk gekleed ons event bezochten. Dat waarderen wij enorm. Wij zouden het 

dan ook waarderen als u die avond feestelijk gekleed bent. Geen verplichting hoor! 

Wij hopen ook op uw enthousiasme en zien elkaar op 30 september vanaf 19.00 uur in: ALPHA,       

Loet 13 te Schagen. 

 

Namens de organisatie, Willem van der Voort, Marion Visser, Jan Willem Sepers, Joris de Boer, Henk 

van de Grootheveen, Martien Komen en Eric van der Linden. 

 

Deze avond is mede mogelijk gemaakt door Van der Voort Groep, Credion, HHNK, NuTriD 

sportvoeding, ORC Schoorl, de Loperscompany en Gootjes All Plant! 

mailto:info@vandervoortgroep.nl

