
AGEGROUP TRIATHLONNL  
TOELICHTING OP DE AGEGROUPBIJDRAGE VOOR DEELNAME AAN EK’S EN WK’S  

 

Jaarlijks zijn er over de hele wereld kampioenschappen waarin atleten die geen deel uitmaken van de 
nationale selectie, Nederland kunnen vertegenwoordigen in de zogenaamde agegroupcategorieën. In 
leeftijdsgroepen van vijf jaar wordt daarbij gestreden om Europese- of wereldtitels. Inschrijving en 
aanmelding van deze wedstrijden verloopt in vrijwel alle gevallen via de NTB.  
 
De NTB hecht vanuit de visie rondom het thema ‘Een leven lang competitie’ - waarbij we streven 
naar een gericht en gevarieerd competitieaanbod om triatleten de doelen te geven die ze veelal 
nodig hebben om gemotiveerd te blijven sporten – groot belang aan deze agegroupatleten. Fitte 
sporters van alle leeftijden (vanaf 16+, maar ook en misschien wel met name de veertigers, vijftigers, 
zestigers en zelfs zeventigers) vormen het visitekaartje voor de agegroupcommunity met haar sterke 
competitiedrang.  
 
Atleten blijven langer actief, zijn een leven lang fit en competitief als ze deelnemen aan 
evenementen, waarbij ze op zoek zijn naar uitstraling en erkenning, in combinatie met prestatie en 
waarbij vriendschappen ontstaan in een community-sfeer: een hechte en trotse 
agegroupcommunity, met atleten die het als een eer zien om voor hun land uit te komen op 
internationale kampioenschappen en dat voor alle soorten afstanden en disciplines die onze sport 
rijk is.  
 
Om in toenemende mate te kunnen zorgen voor voldoende aandacht, waardering en activiteiten 
voor deze doelgroep werken we sinds het WK in Rotterdam met een speciale agegroupcoördinator 
die zich – samen met de medewerkers van het bondsbureau – richt op de bouw van een 
agegroupcommunity en -programma met behulp van evenementen, gezamenlijke activiteiten in 
relatie tot kwalificatie, voorbereiding, deelname, uniformiteit, uitstraling, communicatie, etc.  
 
Vooralsnog zijn het vanzelfsprekend vooral de EK’s en WK’s die binnen Europa plaatsvinden waar de 
meeste Nederlandse atleten aan deelnemen, met als uitschieters de EK’s en WK’s in eigen land, met 
vaak meer dan 100 deelnemers namens TriathlonNL. Bij wedstrijden waar minimaal 20 Nederlandse 
agegroupatleten aan meedoen (of waar dat op basis van de reisafstand en populariteit van de 
wedstrijd verwacht mag worden) streven we er sinds enkele jaren naar dat de agegroupcoördinator 
(of een andere door de bond aangewezen persoon) als ‘teammanager’ aanwezig is op locatie. Deze 
persoon fungeert voor, tijdens en na de wedstrijd als vraagbaak voor de atleten en organisatie/bond, 
woont de briefing(s) bij en koppelt dat terug naar de atleten, zorgt voor aanwezigheid van zoveel 
mogelijk teamleden bij de landenparade en prijsuitreiking, etc. etc. In aanloop naar een EK of WK in 
eigen land (zoals in 2023 het EK Triathlon Lang in Almere) organiseren we bij voldoende 
belangstelling een gezamenlijke Agegroupdag met parkoersverkenningen, wedstrijdinformatie, tips 
van organisatie en officials, etc. op locatie. En voor alle overige EK’s en WK’s is de 
agegroupcoördinator online het aanspreekpunt voor alles wat met inschrijvingen, kwalificatie en 
wedstrijd(voorbereiding) te maken heeft.  

Om deel te kunnen nemen aan deze internationale agegroupwedstrijden betalen de deelnemers een 
toeslag van 10 euro op het inschrijfgeld in de vorm van een agegroupbijdrage. Ook kan bij elke 
inschrijving voor € 20 het speciale (oranje) Agegroup TriathlonNL kampioenschapsshirt voor de 
betreffende wedstrijd worden besteld.   



PROCEDURE EK TRIATHLON LANG TIJDENS CHALLENGE ALMERE-AMSTERDAM  
De inschrijving voor deelname aan het EK Almere verloopt – in overleg tussen Europe Triathlon en de 
Challenge-organisatie – via de website van de organisatie. Dat betekent dat atleten zich in eerste 
instantie – tegen het op dat moment geldende tarief – aanmelden voor de open startserie. Na 
betaling van de agegroupbijdrage via mijntriathlonNL en het (tijdig) aanleveren van het bewijs van 
kwalificatie (zie voor alle informatie: https://www.triathlonbond.nl/meedoen/agegroupers/) 
bevestigt de agegroupcoördinator aan de organisatie dat de betreffende atleet kan worden 
overgezet naar de EK-serie.  

Na aanmelding zal de agegroupcoördinator de EK-deelnemers informeren over alles rondom de EK-
deelname, briefing, kleding, landenparade, prijsuitreikingen, de agegroupdag, etc, Overige informatie 
zal vanuit de wedstrijdorganisatie worden gecommuniceerd.  

 

 

DE INSCHRIJVING VOOR ALLE OVERIGE EK’S EN WK’S GAAT VIA MIJN.TRIATHLONBOND.NL  

Meer informatie? Mail naar: agegroups@triathlonbond.nl.  


