
 

 

Criteria NTB selecties 2021 – 2022  

 

In dit document zijn de objectieve en subjectieve criteria beschreven om deel uit maken 
van de NTB selecties.  

 

 
1. TeamNL Paratriathlon  

Paralympisch programma  
 

 

2. Talent TeamNL Paratriathlon 
Paralympisch opleidingsprogramma 

 
 

3. TeamNL Triathlon 

Olympisch programma individueel en mixed teamrelay 
 

 

4. Talent TeamNL Triathlon 
NTC programma  

 
 

5. RTC Triathlon 

RTC programma 
 

 
6. Regiotraining Triathlon 

 

 
7. Toelichting 

 

 
 

  



 

 

1. TeamNL Paratriathlon 
 

Paralympisch programma 
 

 

Objectief 

Voor de TeamNL Paratriathlon selectie komen die atleten in aanmerking die gedurende 

het triathlonseizoen (einddatum 17 oktober) aan één van de onderstaande criteria 

hebben voldaan:  
1. A status norm behaald of  

2. HP status toegekend of  
3. Vrouwen: Top 3 WK of top 2 EK - Mannen: Top 4 WK of top 3 EK  

  

 
 

 
 

2. Talenten TeamNL Paratriathlon 

 
Paralympisch opleidingsprogramma 

 

 
Objectief  

Voor de Talent TeamNL Paratriathlon komen die atleten in aanmerking die gedurende 
het afgelopen seizoen (einddatum 17 oktober), aan de onderstaande criteria 

hebben voldaan en tevens de ambitie en mogelijkheden hebben om zich fulltime voor te 

bereiden op en te kwalificeren voor het EK, WK en op termijn de PS.  
1. Een NOC*NSF selectie status  

2. In het bezit van een ITU Paratriathlon Worldranking opgebouwd door een 
prestatie in een internationale wedstrijd.   

  

 
Subjectief   

Op voordracht van Paratriathlon coaches en na accorderen van de technisch directeur, 
kunnen atleten opgenomen worden in het Talenten TeamNL Paratriathlon selectie, mits 

binnen de maximale selectiegrootte en huisvestingsmogelijkheden. Er wordt gekeken 

naar ambitie, bereidheid, commitment, persoonlijkheidskenmerken, specifieke fysieke en 
mentale vaardigheden, ervaringsjaren binnen de triathlonsport, resultaten in 

internationale wedstrijden en het NK. De NTB-coaches hebben de atleet reeds beoordeeld 

tijdens trainingsdagen en alle intakes zijn uitgevoerd met positief advies van het NTC-
begeleidingsteam.  

  



 

 

3. TeamNL Triathlon 
 

Olympisch programma individueel en mixed teamrelay 
 

Objectief 

Voor de TeamNL selectie komen die atleten in aanmerking die gedurende het triathlon 
seizoen (einddatum 17 oktober), aan één van de onderstaande criteria hebben voldaan:  

1. Race resultaat: top 16 in WTS of  

2. Race resultaat: top 8 op WK MTR of OS MTR of Worldcup of EK elite of 
WK onder 23 of  

3. Ranking resultaat: Top 60 in doorlopende Worldtriathlon ranking per 17 oktober.  
 

 

Subjectief 

Indien objectief aan top 8 WK/OS MTR is voldaan kunnen er (per 17 oktober) extra 

atleten worden opgenomen in de TeamNL Triathlon selectie voor de mixed teamrelay. De 
technische staf kijkt naar de individuele Worldtriathlon ranking, uitslagen MTR 

races en internationale (super) sprint races. 

 
  



 

 

4. Talent TeamNL Triathlon  
 

Voor het Talent TeamNL selectie (NTC programma Sittard individueel en mixed 
teamrelay) komen die atleten in aanmerking die gedurende het triathlon seizoen 

(einddatum 17 oktober) aan de onderstaande criteria hebben voldaan:  

 
 

Objectief   

Junioren, O.23 en elite (t/m 26 jaar) wedstrijdresultaat* volgens onderstaande tabel. 
 

Wedstrijdresultaat Talent TeamNL 

% t.o.v. de winnaar Junior O.23 Elite 

World Triatlon Championship series (WTCS)  8% 5% 

World cup   5% 4% 

Wereld Kampioenschap 5% 5% 5% 

Europees Kampioenschap  4% 4% 4% 

Continental cup 5% 2x 4% 2x 3% 

Continental junior cup 2x 4%   

 
*race met minimaal 8 nationaliteiten op de startlijst voor de betreffende sekse.  

 

  
Subjectief  

Op voordracht van de NTC coaches en na accorderen van de hoofdcoach 
talentontwikkeling en technisch directeur, kunnen atleten opgenomen worden in het 

Talent TeamNL Triathlon. Er wordt gekeken naar ambitie, bereidheid, commitment, 

persoonlijkheidskenmerken, specifieke fysieke en mentale vaardigheden, ervaringsjaren 
binnen de triathlonsport, resultaten in stayertriathlons uit het Continental Cup circuit 

junioren en senioren, Eredivisie Triathlon, NK triathlon en de zwem/looptijden MTR 
limieten (zie tabel MTR limieten). De NTC coach heeft de atleet beoordeeld tijdens stage 

weken in Sittard en alle intakes zijn uitgevoerd met positief advies van het NTC 

begeleidingsteam.  
 

MTR limieten 

1x A of 2x B Vrouw A Vrouw B Man A Man B 

Zwemmen 200 mtr 02:10 02:15 02:00 02:05 

Lopen baan 1500 mtr 04:45 04:55 04:15 04:25 

  



 

 

5. RTC Triathlon 
 

 
Objectief  

Voor de RTC Triathlon selectie komen die atleten in aanmerking die hebben voldaan 

(einddatum 17 oktober) aan het wedstrijdresultaat* volgens onderstaande tabel. 
 

Wedstrijdresultaat RTC 

% t.o.v. de winnaar Junior 16 & 17 jr Junior 18 & 19 jr O.23 - 20 jr 

EK youth - junioren - O.23 8% 8% 8% 

Continental cup  8% 4% 

Continental junior cup 8% 6%  

 

*race met minimaal 8 nationaliteiten op de startlijst voor de betreffende sekse.  
 

 
Subjectief  

Op voordracht van NTB regiotrainers of RTC/NTC coaches en na accorderen van de 

hoofdcoach talentontwikkeling, kunnen atleten opgenomen worden in het RTC Triathlon 
programma. Er wordt gekeken naar ambitie, bereidheid, commitment, 

persoonlijkheidskenmerken, specifieke fysieke en mentale vaardigheden, ervaringsjaren 

binnen de Eredivisie Triathlon, NK triathlon en resultaten op talentdagen. De talentcoach 
heeft de atleet beoordeeld tijdens de centrale trainingen van de regiogroepen en zo 

mogelijk op een trainingsstage in één van de RTC’s, resultaten in stayertriathlons uit het 
Continental junior Cup, Teamcompetitie eredivisie, Jeugd en Junioren Circuit en het 

zwemmen en lopen van de limieten zoals beschreven in de tabel.  
 

*Het RTC Brabant staat open voor zowel triatleten als potentiële EK/WK multisport 

(aquathlon, duathlon, cross) atleten. De coördinator beoordeelt de resultaten tijdens 
de kwalificatiewedstrijden en de internationale kampioenschappen.   

  

RTC zwem en looptijden 

 V 16 & 17 V18 & 19 

Zwemmen 200 mtr 02:30 02:25 

Lopen baan 1500 mtr 05:35 05:25 

 M 16 & 17 V18 & 19 

Zwemmen 200 mtr 02:22 02:15 

Lopen baan 1500 mtr 05:00 04:40 

 

 

  



 

 

6. Regiotraining Triathlon 
 

 
Objectief  

De regiotraining staat open voor atleten in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar die zich verder 

willen ontwikkelen als beginnend topsporter. De trainingen zijn voorbereidend op een 
instroom in het RTC opleidingsprogramma.  

 

Voor het regio programma komen die atleten in aanmerking die hebben voldaan aan de 
zwem en loop richttijd.  

 

Regio richttijden 13 t/m 18 jaar 

 V 13 jr V 14 & 15 jr V 16 & 17 jr 

Zwemmen 200 mtr 02:55 02:50 02:40 

Lopen baan 1500 mtr 06:35 06:20 06:00 

 M 13 jr M 14 & 15 jr M 16 & 17 jr 

Zwemmen 200 mtr 02:55 02:45 02:35 

Lopen baan 1500 mtr 06:10 05:50 05:20 

  
 
Subjectief  

Op voordracht van jeugdtrainers van NTB verenigingen, NTB talentscouts/regio trainers 

of RTC/NTC coaches en na accorderen van de hoofdcoach talentontwikkeling, kunnen 
atleten opgenomen worden in NTB regio training. Er wordt gekeken naar ambitie, 

bereidheid, commitment, fysieke en mentale vaardigheden, ervaringsjaren binnen 

de triathlonsport, stayerwedstrijden in de Jeugd en Junioren Circuit en resultaten op 
talentdagen.   

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

7. Toelichting 
 
 

Wanneer een Europe Triathlon of World Triathlon wedstrijd een ander format heeft met 

een finale als afsluiting, dan geldt de ‘procenten-regel’ alleen voor de finale race 
(voorbeeld: Tiszaujvaros, Kitzbühel).  

 

 
De datum 17 oktober is gekozen zodat het WK en het EK Youth kunnen worden 

meegenomen in de criteria. 
  


