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Afvaardigingscriteria Multisport 2023 

De volgende kampioenschappen Multisport worden in 2023 georganiseerd:  

 18 maart EK Duathlon Sprint Elite, U23, Junioren Caorle  (Italië)  
 29 april- 7 mei 2023 WK Multisport Ibiza (Spanje) 

o Zaterdag 29 april: Santa Eulalia – Duathlon Elite, U23, Junior Sprint.  
o Zondag 30 april: Santa Eulalia - Duathlon Mixed Relay 
o Maandag 1 mei: Santa Eulalia- Aquathlon 
o Woensdag 3 mei San Antonio - Crossduathlon. 
o Vrijdag 5 mei San Antonio - Crosstriathlon. 

 5-12 augustus Beach Games Aquathlon Bali (Indonesië) (wedstrijddagen waarschijnlijk 
6-7 augustus) 

 25-27 augustus EK Aquathlon Menen (België) 
 3 september WK Duathlon Lange Afstand Zofingen (Zwitserland) 
 EK en WK Duathlon Midden nog niet bekend 
 EK Duathlon, Crosstriathlon, Crossduathlon nog niet bekend 

 
 
Algemene voorwaarden voor deelname aan EK’s en WK’s: 
 

- Atleet is fit en blessurevrij  
- Alle kosten voor deelname komen voor rekening van de atleet. Geadviseerd wordt 

vervoer en verblijf af te stemmen met de Technisch Coördinator Multisport en/of collega-
atleten.  

- Atleet is in het bezit van een wedstrijdlicentie van de NTB 
- Atleet dient een geldige medische verklaring aan te leveren (zie https://bit.ly/3R3c2aX)  
- Atleet voldoet aan de elders in dit document geformuleerde criteria t.b.v. het betreffende 

kampioenschap 
- Atleet geeft belangstelling tijdig aan aan de Technisch Coördinator Multisport via 

armand.van.der.smissen@triathlonbond.nl.  
- Na goedkeuring (o.b.v. de criteria) door de TC schrijft de atleet zich in via 

https://bit.ly/3wqqLn4. Na inschrijving en betaling komt de inschrijving ‘in behandeling’ en 
wordt de atleet door de NTB bij World Triathlon ingeschreven voor het betreffende 
kampioenschap. Zodra een atleet definitief op de startlijst komt (30 dagen voor het 
evenement) wordt de inschrijving goedgekeurd. Atleten die geen plek op de startlijst 
weten te bemachtigen krijgen hun inschrijfgeld volledig gecrediteerd.  

 
 
Bij het EK Duathlon Sprint Caorle, het WK Multisport Ibiza en het EK Aquathlon Menen zal een 
NTB coach aanwezig zijn. Bij kampioenschappen waarin afvaardiging van een coach niet 
mogelijk is, wordt in overleg met de ingeschreven atleten afgesproken hoe de accreditatie ter 
plaatse georganiseerd kan worden. 

 
Technisch coördinator Multisport  
Armand van der Smissen | armand.van.der.smissen@triathlonbond.nl  
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1. Duathlonkampioenschappen 
 
 

18 maart 2023 – EK Duathlon (Sprint) Elite, U23 en Junioren Caorle 
 
Indien zich meer atleten aanmelden dan het aantal beschikbare startplaatsen/slots per 
categorie, dan zal op de volgende wijze geselecteerd worden: 

 
1. Ranking tijdens WK 2022 in stayer WK (in zelfde categorie) mits bij eerste 50%*  
2. Ranking tijdens EK 2022 in stayer EK (in zelfde categorie) mits bij eerste 50%*  
3. Worldranking World Triathlon Duathlon top 50 1-1-2023 
4. Subjectief (o.b.v. een internationale prestatie) atleten die laatste 2 jaren nog junior 

waren en daardoor mogelijk niet in aanmerking komen voor criteria 1 en 2.  
5. Ranking tijdens laatste nationale kampioenschap in betreffende discipline en 

categorie (max 2 jaar terug) minimaal top 3 
6. Subjectief a.d.h.v. ingeleverde cv/resultaten ter beoordeling van de technisch 

coördinator 

 
Deadline inschrijving: 5 februari 2023 
 
*U23 atleten die in 2023 de overgang naar elite gemaakt hebben (geboortejaar 1999) moeten 

in de eerste 50% van de overalluitslag van 2022 staan. 

 

 

29 april 2023 – WK Duathlon (Sprint) Elite, U23 en Junioren Ibiza 
 
 

Indien zich meer atleten aanmelden dan het aantal beschikbare startplaatsen/slots per 
categorie, dan zal op de volgende wijze geselecteerd worden: 

 
1. Ranking tijdens WK 2022 in stayer WK (in zelfde categorie) mits bij eerste 50%*  
2. Ranking tijdens EK 2022 in stayer EK (in zelfde categorie) mits bij eerste 50%*  
3. Worldranking World Triathlon Duathlon top 50 1-1-2023 
4. Subjectief (o.b.v. een internationale prestatie) atleten die laatste 2 jaren nog junior 

waren en daardoor mogelijk niet in aanmerking komen voor criteria 1 en 2.  
5. Ranking tijdens laatste nationale kampioenschap in betreffende discipline en 

categorie (max 2 jaar terug) minimaal top 3 
6. Subjectief a.d.h.v. ingeleverde cv/resultaten ter beoordeling van de technisch 

coördinator 

 
Deadline inschrijving: 15 maart 2023 
 
*U23 atleten die in 2023 de overgang naar elite gemaakt hebben (geboortejaar 1999) moeten 

in de eerste 50% van de overalluitslag van 2022 staan. 
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30 april 2023 – WK Duathlon Mixed Relay Elite, U23 en Junioren Ibiza 
 
 
De dag na het WK sprint wordt een Mixed Teamrelay gehouden.  
Hiervoor worden maximaal 2 teams ingeschreven.  
 
Bij het aanwijzen van de atleten en formeren van de teams wordt gekeken naar: 
 
1. Prestaties in eerdere teamrelays 
2. Prestaties in (stayer of niet stayer) korte duathlons 
3. Atletenprofiel (diesel of relatief explosief, herstelvermogen) 

Atleten kunnen hun interesse aangeven en of ze deze relay willen combineren met de 
individuele wedstrijd of een ander onderdeel in de Multisportweek of alleen voor de relay 
opteren.  
 
Deadline inschrijving: 10 maart. 

 
 
 
 
3 september- WK Duathlon Lange Afstand Zofingen 
  
Indien zich meer atleten aanmelden dan het aantal beschikbare startplaatsen/slots per 
categorie, dan zal op de volgende wijze geselecteerd worden: 

 
1. Rangschikking in World Duathlon Lange Afstand Ranking per 1 juli 2023 
2. Subjectief door TC, waarbij wordt gekeken naar resultaten in Lange Afstand 

Duathlons en Triathlons en potentie van de atleet. 

 
 
Deadline inschrijving: 1 juli. 
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2. Crosskampioenschappen 
 

3 mei 2023 WK Crossduathlon Ibiza 
 
 
Indien zich meer atleten aanmelden dan het aantal beschikbare startplaatsen/slots per 
categorie, dan zal op de volgende wijze geselecteerd worden: 
 

1. Ranking tijdens WK 2022 in betreffende discipline (in zelfde categorie) mits bij eerste 
50% 

2. Ranking tijdens EK 2022 in betreffende discipline (in zelfde categorie) mits bij 
eerste 50% 

3. Subjectief (o.b.v. een internationale prestatie) atleten die laatste 2 jaren nog junior 
waren en daardoor mogelijk niet in aanmerking komen voor criteria 1 en 2.  

4. Ranking tijdens laatste nationale kampioenschap in zelfde categorie (max 2 jaar 
terug) minimaal top 3 

5. Subjectief a.d.h.v. ingeleverde cv/resultaten ter beoordeling van de bondscoach 
 
 
Deadline inschrijving: 15 maart 2023 
 
 

5 mei 2023 WK Cross Triathlon Ibiza 
 
Indien zich meer atleten aanmelden dan het aantal beschikbare startplaatsen/slots per 
categorie, dan zal op de volgende wijze geselecteerd worden: 

 
1. Ranking tijdens WK 2022 in betreffende discipline (in zelfde categorie) mits bij eerste 

50% 
2. Ranking tijdens EK 2022 in betreffende discipline (in zelfde categorie) mits bij 

eerste 50% 
3. Subjectief (o.b.v. een internationale prestatie) atleten die laatste 2 jaren nog junior 

waren en daardoor mogelijk niet in aanmerking komen voor criteria 1 en 2.  
4. Ranking tijdens laatste nationale kampioenschap in zelfde categorie (max 2 jaar 

terug) minimaal top 3 
5. Subjectief a.d.h.v. ingeleverde cv/resultaten ter beoordeling van de bondscoach 

 
 
Deadline inschrijving: 15 maart 2023 
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EK Cross Duathlon en Cross Triathlon: datum en locatie n.n.b. 
 

Als deze wedstrijd nog op de kalender komt dan worden dezelfde criteria gehanteerd i.g.v. 
teveel aanmeldingen als bij het WK. Indien de resultaten van het WK 2023 nog kunnen worden 
meegenomen dan wordt toegevoegd een 1e criterium namelijk ranking WK 2023 mits gefinished 
bij eerste 50%. 
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3. Aquathlonkampioenschappen 
 
 
 

1 mei WK Aquathlon Ibiza 
 
 
Indien zich meer atleten aanmelden dan het aantal beschikbare startplaatsen/slots per 
categorie, dan zal op de volgende wijze geselecteerd worden: 
 
1. Ranking tijdens WK 2022 in betreffende discipline (in zelfde categorie) mits bij 

eerste 50%* 
2. Ranking tijdens EK 2022 in betreffende discipline (in zelfde categorie) mits bij 

eerste 50%* 
3. Worldranking top 50 
4. Ranking tijdens laatste nationale kampioenschap in betreffende discipline max 2 jaar 

terug) minimaal top 3 
5. Subjectief adhv ingeleverde cv/resultaten ter beoordeling van de bondscoach 
 
 
Deadline inschrijving: 15 maart 2023 
 
*U23 atleten die in 2023 de overgang naar elite gemaakt hebben (geboortejaar 1999) moeten 

in de eerste 50% van de overalluitslag van 2022 staan. 
 
 
 

  



januari 2023 

 

 

 
5-12 augustus 2023 Beach Games Indonesië (Bali) wedstrijden 
o.v.b. 6 en 7 augustus) 
 
Op basis van de wereldranglijst per 15 mei 2023 worden slots per land toegekend. In grote 
lijnen krijgt een land een plaats per top 20 op de geschoonde wereldranglijst (maximaal twee 
mannen en twee vrouwen per land) 

 
Het is momenteel nog niet bekend of de kosten voor afvaardiging naar de Beach Games 
worden gedragen door NOC*NSF en/of de lokale organisatie. Mocht dit het geval zijn dan geldt 
de volgende selectie: 

Geselecteerd voor Beach Games: 
 

- Als er één atleet van een gender zich plaatst zal de atleet/atlete die zorgt voor het 
slot ons land vertegenwoordigen. 

- Als twee atleten van een gender zich plaatsen zal de hoogst geklasseerde 
atleet/atlete zich objectief plaatsen. De tweede atleet/atlete zal het land normaliter 
dan ook vertegenwoordigen. De TC kan hier van afwijken i.g.v. een lager 
geklasseerde atleet/atlete die wel een ranking heeft naar zijn oordeel zonder twijfel 
een betere klassering verwacht kan worden. De TC dient dit te onderbouwen. 

- Als een atleet/atlete die voor het slot heeft gezorgd afziet van deelname dan valt de 
plaats toe aan de volgende atleet/atlete in ranking. 

 
Uiterlijk 8 juli dienen de namen te worden doorgegeven aan World Triathlon.  
 
Indien de kosten niet worden gedragen door NOC*NSF en/of de lokale organisatie, dan zal in 
overleg met betrokken atleten worden bepaald of afvaardiging op eigen kosten mogelijk is en 
op veilige en topsportwaardige manier kan worden gegarandeerd. 
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25 augustus 2023 EK Aquathlon Menen 
 

Indien zich meer atleten aanmelden dan het aantal beschikbare startplaatsen/slots per 
categorie, dan zal op de volgende wijze geselecteerd worden: 
 
1. Ranking tijdens WK Aquathlon Ibiza mits bij eerste 50% 
2. Ranking tijdens NK Aquathlon 2023 Stelleplas mits binnen 5% van de winnaar 
3. Ranking tijdens WK 2022 in betreffende discipline (in zelfde categorie) mits bij 

eerste 50% 
4. Ranking tijdens EK 2022 in betreffende discipline (in zelfde categorie) mits bij 

eerste 50%  
5. Worldranking top 50 
6. Ranking tijdens laatste nationale kampioenschap in betreffende discipline max 2 jaar 

terug) minimaal top 3 
7. Subjectief adhv ingeleverde cv/resultaten ter beoordeling van de bondscoach 
 
 
Deadline inschrijving: 5 juli 2023 
 
*U23 atleten die in 2023 de overgang naar elite gemaakt hebben (geboortejaar 1999) moeten 

in de eerste 50% van de overalluitslag van 2022 staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Armand van der Smissen 
Technisch Coördinator Duathlon Cross Aquathlon 
Armand.van.der.Smissen@triathlonbond.nl 
T: 06 26781536 


