
 

Haza Ibiza en Junior Triathlon 

 

Een geweldige dag voor iedereen! 

Na het grote succes van 2017, organiseren we op zondag 7 juli weer in tropische sferen het 
Haza Ibiza feest in Zwembad de Hazelaar in Hazerswoude Dorp. Een goed gevuld programma 
vol sportiviteit en gezelligheid voor alle leeftijden! 
 
Belangrijk onderdeel van de dag is de Junior Triathlon. Hét sportieve, jaarlijks terugkerende 
evenement voor kinderen. 
 
Naast de vele wateractiviteiten, staan op het veld de meest geweldige springkussens en een 
buikschuifbaan van wel 18 meter lang! 
 
Op het feestterrein is er van alles te eten en te drinken. De hele dag door is er muziek van DJ 
Nozem met in de middag live muziek van Plus Support Act en ’s-avonds van Helemaal Top!     
 

     

 
Aan het einde van de middag komt de brandweer in actie met de grote Badeendenrace. 
Lootjes voor dit spektakel zijn te koop in het zwembad voor € 2,50 per stuk. Naast de vele 
prachtige prijzen van Hazerswoudse ondernemers is de hoofdprijs is een rondvlucht boven 
Hazerswoude met de paramotor tandem! De opbrengst komt ten goede voor het renoveren 
van ons glijbaan- en peuterbad.  
 
 

 

 

 
 
Het programma start om 10.30 en eindigt om 20.00. De toegang tot 14u is gratis, daarna 
toegang met een abonnement of tegen het reguliere toegangstarief.  



Programma Haza Ibiza 7 juli 2019 (wijzigingen voorbehouden) 

 

10.30 Aquarobics GRATIS  
 
Begin de dag goed en maak je spieren los tijdens Aquarobics. De 
training wordt gegeven door het team van Gouwebad de Sniep ism 
Actief Rijnwoude.  
  

 

12.00 Junior Triathlon DEELNAME € 4,-  
 
Zwemmen, fietsen en hardlopen voor iedereen tussen de 7 en 14 
jaar. Laat zien wat je kunt en doe mee! Aanmelden en meer 
informatie op www.triathlon-hazerswoude.nl 

 
14.00 Live optreden Plus Support Act! 
 
Bekend als de begeleidingsband van Najib Amhali. Start de motoren 
en houd het stuur stevig vast, want deze mannen ronken als een 
turbodiesel over de linkerbaan van jouw gevoel.  

 

 

 
14.30 Glitter tatoeages en schminken GRATIS 
 
Gun jezelf een make-over en laat je omtoveren met de mooiste 
ontwerpen.  

 
15.00 Prijsuitreiking Junior Triathlon 
 
Voor alle toppers een mooie prijs! 
 
  

 

15.30 Workshop écht duiken GRATIS 
Leer vanaf 15u écht duiken met de Alphense Duikvereniging 
Atlantis. Duikbril op, zuurstoffles op je rug en duiken maar!  
Een zwemdiploma is verplicht en je mag geen oorproblemen 
hebben. 

 
17.00 Badeendenrace LOOTJES € 2,50 
 
Met hulp van de brandweer en onder leiding van onze Jo gaan de 
eenden te water. Koop je lot voor € 2,50 in het zwembad en maak 
kans op de vele mooie prijzen met als hoofdprijs een rondvlucht met 
de paramotor. 

 

 

 
17.30 Live optreden Helemaal Top! 
 
Helemaal Top is een trio van zangers die als voorbeeld De Toppers 
hanteren, maar daar een eigen invulling aan geven met 
samengestelde medleys voor alle doel -en leeftijdsgroepen. 
Stilstaan is geen optie! 
 

 
De hele dag springen en glijden GRATIS 
 
4 Super springkusssens en een geweldige buikglijbaan van maar 
liefst 18 meter lang!  

 


