
Fietshelmen Jeugdtriathlon 
 

 

Het dragen van een fietshelm tijdens het fietsonderdeel  

binnen onze sport is vanuit veiligheidsoogpunt verplicht.  

De NTB heeft fietshelmen voor jeugd (4 t/m 19 jaar) in  

depot liggen, in verschillende kleuren en maten. 

Deze kunnen worden ingezet voor sportstimuleringsactiviteiten 

en jeugdwedstrijden.  

Denk aan het geven van clinics op scholen,  

een multisport programma tijdens Koningsspelen, de  

organisatie van scholentriathlons en natuurlijk ook als  

leenhelm voor deelnemers tijdens jeugdwedstrijden.  

Op deze manier verlagen we drempels voor organisaties  

én kinderen (en hun ouders). 

 

Bij de NTB aangesloten verenigingen en wedstrijdorganisaties kunnen deze helmen gratis lenen.  

 

‘Leenvoorwaarden’ 

• De helmen worden kosteloos ter beschikking gesteld aan ‘de huurder’. 

• De huurder is verantwoordelijk voor het ophalen en terugbrengen van de helmen. Het 

helmdepot is op Papendal, Arnhem. Huurder en NTB maken vooraf afspraak over ophaal- en 

aflevermoment. (In overleg is het mogelijk helmen via via te verplaatsen, om grote 

reisafstanden te voorkomen.) 

• De helmen zitten in speciale zakken. Op elke zak zit een label, waarop de inhoud staat. Elke 

helm is voorzien van een doorzichtige sticker met ‘Nederlandse Triathlonbond’ erop.  

• De set helmen komt na gebruik compleet en intact retour in de geleende zak(ken). De 

hierboven genoemde doorzichtige sticker zit nog op de helm. 

• Het gebruik van eigen startnummers / helmstickers door huurder is toegestaan. Deze stickers 

zijn door huurder verwijderd vóórdat de helmen worden geretourneerd, zodat een volgende 

huurder weer een blanco helm heeft (en schade aan de helm door lijmresten wordt 

voorkomen). 

• Voor een ontbrekende of kapotte helm brengen wij 10 euro in rekening (vervangingskosten). 

Voor iedere niet verwijderde helmsticker brengen we 1 euro in rekening (verwijderkosten). 

 

Interesse, vragen, of wil je meteen een reservering doen? 

Neem contact op met info@triathlonbond.nl en vermeld daarin: 

• Wie je bent en waar je de helmen voor wil inzetten 

• Hoeveel helmen je nodig hebt en hoe oud de kinderen die de helmen gaan dragen ongeveer 

zijn (bijv. 25x groep 5/6 basisonderwijs (of 25x 10 jaar) en 10x klas 3/4 voortgezet onderwijs 

(of 10x 15/16 jaar). 

• Op welke datum (of data / periode) je de helmen nodig hebt.  

• Emailadres en telefoonnummer van de contactpersoon om ‘leverafspraken’ mee te maken. 
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