
De Veenman parcours informatie 
Leuk dat je meedoet aan de Veenman! 
 
De Veenman speelt zich af in het gebied tussen Ruinerwold en Giethoorn en gaat dwars over 
de geboortegrond van TZT'86: Nijeveen. Het is het land van de veenstekers, mannen en 
vrouwen die moerassige gebieden begonnen te ontginnen en met succes boerderijen 
bouwden met de heel kenmerkende lintbebouwing. In dit gebied, met weidse landschappen, 
moeras en water worden levende legendes gekweekt.  
 
Op 27 juni was de Ironman 70.3 geweest, maar die gaat niet door. Vandaar de Veenman! De 
naam is geïnspireerd op de Frysman, Gelreman, Grunnman en het prachtige gebied waar we 
doorheen sporten. 

Vertrek 
We zwemmen door een prachtig stukje Giethoorn. Omdat daar soms ook boten varen 
zorgen we voor begeleiding op het water. Daarom starten we tegelijk (mogelijk in 2 groepen) 
om 9 uur. 
 
Het vertrek en de wisselzone is bij het huis van Yan Lucas, Molenweg 2 in Giethoorn. 
Parkeren in is daar lastig, maar kan bij de sportvelden aan de Kerkweg. 
 
Tijdens de tocht komen we alleen bij het wisselen aan de Molenweg. Vanwege de 
coronabeperkingen kunnen we daar alleen de sporters kwijt. Mocht je supporters willen 
meenemen, kunnen die het best aan het parcours gaan staan (of zitten, we fietsen en lopen 
langs verschillende terrassen). 
 

   

Yan

Parkeren



Eten en drinken 
De Veenman is geen georganiseerd evenement, maar een mooie en uitdagende tocht over 
een vooraf bedacht parcours. Er zijn geen verzorgingsposten onderweg en ook niet in de 
wisselzone. Denk er dus aan dat je zelf voldoende eten en drinken meeneemt.  

Veiligheid 
Bij het zwemmen zijn er begeleidende boten aanwezig, maar in de gracht en het Molengat 
wordt ook door anderen gevaren. Neem een boei mee, dan val je beter op. 
 
Het fiets- en loopparcours gaat over de openbare weg. Het grootste gedeelte gaan over 
fietspaden waar ook andere weggebruikers aanwezig zijn. De oversteken zijn meestal groot, 
maar wel overzichtelijk. Hier zijn geen verkeersregelaars. Let dus goed op! 
 
Bij Giethoorn fiets je langs het restaurant het Zwaantje. Dit is een tegelweg waar ook 
toeristen op de weg kunnen lopen.  
 
  



Het parcours 
Zwemmen 
Vanaf de startlocatie steken we de weg over en kunnen we te water. We zwemmen door het 
Molengat, rond een eiland om vervolgens de grachten van Giethoorn in te zwemmen.  
 

 
 
  



Fietsen 
Vanaf de wisselzone fietsen we ±400 meter naar de Beulakerweg en daar begint de omloop 
van 2 ronden. Na de eerste ronde rijden we gewoon door en komen we niet langs de 
wisselzone. Na de 2e ronde rijden we naar d Molenweg 2 voor de wissel naar het lopen. 

 
 
  



Lopen 
Vanaf de wisselzone lopen we naar de Beulakerweg, steken de weg over, en na de oversteek 
over de brug begint de omloop van 2 ronden. 
 
Na de 2 ronden loop je terug naar de wisselzone aan het Molenpad. 

 


