Afvaardigingscriteria Cross Triathlon en Duathlon 2021
De volgende kampioenschappen Cross worden in 2021 georganiseerd:

3-12 September 2021 WK Du, Cross Triathlon en Aquathlon Almere (NED)- Cross Tri 7
September
(11 September is Xterra Nederland)
24-26 sep 2021 EK Cross Du en Tri Dolomiti Paganella (ITA) 24 sep EK Cross Du en 26sep
EK Cross Tri
Daarnaast wordt op 21 aug het XTERRA European Championchip gehouden in Zittau
(GER). Omdat dit geen kampioenschap is dat valt onder ITU/ETU zal de NTB hier geen
officiële afvaardiging heen sturen.

De financiële omstandigheden tgv Corona hebben ertoe geleid dat afvaardiging naar de
kampioenschappen voor Elite, U23 en Junioren alleen mogelijk is op eigen kosten.
Van belang blijft om tijdig belangstelling voor deelname kenbaar te maken aan de
technisch coördinator!

Technisch Coördinator Multisport
Armand van der Smissen

armand.van.der.smissen@triathlonbond.nl
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24-26 September 2021 EK Cross Triathlon en Duathlon Dolomiti
Pagnella (ITA)
Cross Duathlon 24 september 2021
Selectiecriteria:
De ploeg voor het EK Crossduathlon zal subjectief worden bepaald door de TC:
De ploeg zal bestaan uit:
- Specialisten Cross Duathlon
- Crosstriatleten die al deelnemen aan EK en voldoende kunnen herstellen om 2 dagen
later EK Crosstriathlon te doen. Dit wordt bepaald in overleg tussen TC en atleet.
Voorgeselecteerd zijn Marco Akershoek en Diede Diederiks de winnaars van de laatste
crossduathlon in Nederland (Waalwijk 16 februari 2020) en Zoë van Dijk (3e EK Junioren
Crossduathlon 2019)
Zij dienen vormbehoud te tonen en overleggen over wijze met de TC. Voorkeur in een
crossduathlon of crosstriathlon.
Atleten die interesse hebben kunnen zich aanmelden met overleggen van nationale en
internationale resultaten (cross) Triathlon en Duathlon die zicht geven op een top 8
klassering bij dit EK. (resultaten periode 2018-2020)
Als atleten/specialisten niet (voldoende) resultaten kunnen overleggen, dan wel hun “dossier”
willen versterken, kunnen ze zich laten zien tijdens de Crossduathlon van Westrozebeke op
24 juli (in de buurt van Ieper in België)
Link naar organisatie en inschrijving:

Crossduatlon westrozebeke (wordpress.com)
3ntrance - wedstrijdoverzicht (isbapp.be)
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Cross Triathlon 26 September 2021
Selectiecriteria:

Objectief: Selectiewedstrijd XTERRA Belgium 10 juli 2021
Als XTERRA Belgium niet doorgaat zal getracht worden een selectie crosstriathlon te
organiseren. Als dat niet lukt zal de ploeg subjectief worden aangewezen
Geplaatst zijn:
XTERRA Belgium:
-

Eerste 2 Nederlandse mannen, waarvan minimaal 1 atleet U23
Eerste 2 Nederlandse vrouwen, waarvan minimaal 1 atleet U23
Finisht binnen 8 % van de winnaar. (U23 binnen 9% van overall winnaar)
Eerste Junior vrouw en eerste Junior man op de korte afstand. Finisht binnen 8 %
van de winnaar van de korte race.

Podium andere XTERRA race 2021 mits binnen 8% van de winnaar
Subjectief:
- Subjectief kunnen atleten worden aangewezen op basis van prestaties in
crosstriathlon in 2019, 2020 en/of 2021, waaronder XTERRA races.
- Geïnteresseerden kunnen zich met verwijzing naar deze prestaties aanmelden bij de
TC.
Voorgeselecteerden:
-

Top 6 overall WK of EK Cross Triathlon 2019 (Elite/U23)
Medaille U23 op EK of WK Crosstriathlon 2019
Medaille Junioren (mits nog junior in 2021 op EK of WK Crosstriathlon 2019)
Podium XTERRA 2019/2020 mits in representatief veld
Nationale kampioenen crosstriathlon 2019 overall en U23/Junior mits nog uitkomend
in dezelfde categorie.

Dit zijn.
- Victor Goené U23, 3e EK U23 en 3e WK U23 2019
- Willemijn Fuite Junior 1e WK Junioren 2019
- Wouter Dijkshoorn Elite Regerend nationaal kampioen
- Diede Diederiks Elite Regerend nationaal kampioen
De voorgeselecteerden tonen vormbehoud door bij de XTERRA Belgium bij de eerste 3
Nederlanders te eindigen (elite), eerste 5 Nederlanders of eerste U23 (U23) of eerste 2
Nederlandse junioren op korte afstand (junioren). Zij eindigen ook binnen 8% van de
winnaar/winnares. U23 binnen 9%.van de overall winnaar.
Als deze race niet in planning past of als dit niet is gelukt volgt overleg over alternatief pad.
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De gekwalificeerden overleggen hun voorbereidende programma. Voorgeselecteerden
nemen in aanloop richting kampioenschap deel aan tenminste een crosstriathlon mits deze
op kalender staat. Atleten moeten wedstrijdfit en blessurevrij zijn.
Belangstellenden melden zich uiterlijk op 1 juli 2021
Ploeg uiterlijk samengesteld op 15 augustus 2021
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7 September 2021 WK Cross Triathlon Almere (NED)
Selectiecriteria

Objectief:
.

-

Elite en U23:
10 juli 2021 juni XTERRA Belgium Elite en U23 1500-38-11
Eerste 3 Nederlandse mannen overall, waarbij minimaal 1 U23. Als de 1e U23 niet bij
de eerste 3 Nederlandse mannen zit dan gaat het dus om de eerste 2 Nederlandse
mannen en 1e U23.
Eerste 3 Nederlandse vrouwen overall, waarbij minimaal 1 U23. Als de 1e U23 niet bij
de eerste 3 Nederlandse vrouwen zit dan gaat het dus om de eerste 2 Nederlandse
vrouwen en 1e U23.
De overige Nederlandse atleten die eindigen bij de eerste 12 mannen overall
(mannen elite), eerste 18 mannen overall (mannen U23), eerste 10 vrouwen overall
(vrouwen elite) en eerste 15 vrouwen overall (U23)
Voor al deze plaatsten geldt dat het maximale verschil met de overall winnaar mag
zijn:
Mannen elite 8%
Mannen U23: 9%
Vrouwen elite: 8%
Vrouwen U23: 10%
Junioren:
10 juli XTERRA Belgium Namen
Junioren 500-20-5
De eerste Nederlandse jongen en eerste Nederlandse meisje
junior in deze race plaatsen zich. Zij dienen wel binnen 8% van de overall winnaar te
finishen.
Voor iedere categorie zal minimaal 1 aanwijsplaats beschikbaar blijven, ook al
plaatsen zich objectief meer atleten zich dan aantal beschikbare startplaatsen WK.

Voorgeselecteerd:
Criteria voorselectie:
-

Top 6 Elite WK of EK Cross Triathlon 2019
Top 3 U23 of Junioren op EK of WK Crosstriathlon 2019
De nationaal kampioenen Elite, U23 en Junior Crosstriathlon 2019
Overall Podium laatste NK Almere (mits finish binnen 8% van de winnaar)
Overall podium bij een XTERRA in 2021 mits finish binnen 8% van de winnaar.

-

Victor Goené U23
Willemijn Fuite Junior
Jorik van Egdom Elite
Linda van Vliet Elite
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-

Wouter Dijkshoorn Elite
Diede Diederiks Elite
Joep Staps Elite
Lucas Goené U23
Kim van het Verlaat U23

Subjectief:
Atleten kunnen zich subjectief worden aangewezen, vooral op basis van resultaten in
Crosstriathlons in 2019, 2020 en 2021
De geselecteerden overleggen hun voorbereidende programma richting WK en nemen deel
aan de selectiewedstrijd dan wel andere Cross Triathlon voor het WK.

Volgorde toekenning startplaatsen:
- Objectief geplaatsten XTERRA Belgium
- Aanwijsplaatsen subjectief (minimaal 1 per categorie)
- Voorgeselecteerden die fit en vormbehoud getoond hebben door een wedstrijd op
niveau af te leveren in 2021 krijgen de 1e aanwijsplaatsen
- Als er dan nog startplaatsen over zijn kan de TC besluiten deze subjectief toe te
kennen aan andere atleten. Uitgangspunt is kunnen finishen binnen 8% van de
winnaar WK.
Geïnteresseerde atleten melden zich uiterlijk 1 juli 2021
Ploeg uiterlijk samengesteld: 15 juli 2021
Algemeen:
Het WK maakt deel uit van het WK Multisport in Almere. Alleen na toestemming van de TC
zullen verschillende onderdelen hier gecombineerd kunnen worden door elite, U23 en
junioren. Kwalificatie op meerdere onderdelen kan dus betekenen kiezen voor focus op 1
van de onderdelen. Hierbij wordt o.a. gekeken afstand/duur van de wedstrijden (en
hersteltijd), medaillekansen en aard van de discipline. Zo zal het WK Duathlon elite/U23 2
dagen voor de cross plaatsvinden. En 2 dagen na de cross het WK Aquathlon.
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