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NTB JAARPLAN 2017 
 

We staan als NTB aan de start van een nieuwe 
beleidsperiode, beschreven in onze nieuwe Visie 
2017+. We willen met inspirerende en uitdagende 
ambities verdere invulling geven aan de toekomst 
van de triathlonsport en de NTB. In het Jaarplan 2017 
worden, gebaseerd op de vier speerpunten uit de 
Visie17+,  de eerste prioriteiten gelegd en verder 
geconcretiseerd. Er is voor gekozen om dit jaarplan 
tot de essentie te beperken, zodat het uitnodigt om 
te lezen en hopelijk ook tot de nodige actie. Zo 
streven we ernaar dat velen zich het plan 
daadwerkelijk eigen maken en kunnen en willen 
bijdragen aan het realiseren ervan.  

 

TRIATHLON EN NTB:  

EEN STERK MERK! 
 
MARKETING, SPONSORING EN COMMUNICATIE 
In 2017 ligt de focus op het verder versterken van het 

merk NTB. Door middel van de campagne Wij zijn 

TriathlonNL wordt verteld wat de kernwaarden van de 

NTB zijn. Deze campagne wordt ook zo veel mogelijk 

meegenomen in de sponsoractivaties om een 

duidelijke verbinding te laten zien tussen de NTB en 

haar partners.  

 

De NTB ondersteunt nieuwe kwaliteitsvolle (omni-) 

verenigingen en evenementen die zich scharen achter 

deze campagne als kwaliteitsmerk van NTB-leden.  

 

In een sponsorplan geven we richting aan de NTB 

sponsorstrategie en doelstellingen als het gaat om 

huidige én toekomstige sponsoren. Dit heeft 

betrekking op een beleid waarin we huidige 

sponsoren een juiste fit geven of laten behouden, en 

toekomstige sponsoren worden gezocht die passen 

binnen de gekozen kaders. Met de marketingstrategie, 

sponsorstrategie en de uit te werken 

sponsoractivaties creëren we synergie tussen het 

merk NTB (marketing) en sponsoring. 

 

Het sterke merk NTB wordt geprofileerd via de 

kanalen die de leden kennen. Het bondsblad 

Transition wordt uitgebouwd als boegbeeld en  

visitekaartje van de bond. De site Transition.nl krijgt 

een nog betere aansluiting op het blad, om een 

bredere doelgroep dan alleen de leden te kunnen 

bereiken en partners meer exposure te kunnen 

bieden.  

 

De corporate website Triathlonbond.nl wordt 

herontworpen, met meer mogelijkheden om de 

koppeling met administratief-organisatorische ICT-

systemen te maken. Toptriathlon.nl is het uithangbord 

van de topsportstructuur, waar aankomend talent en 

partners van de topsportprogramma’s kunnen zien 

wat er komt kijken bij topsport en hoe onze atleten 

presteren. 

 

RELATIEBEHEER 
Korte lijnen met de leden, snelle beantwoording van 

vragen en concrete dienstverlening  aan huidige en 

nieuwe leden zijn van groot belang. Dit vraagt om een 

sterk relatiebeheer door de accountmanagers van de 

NTB maar ook de medewerkers van het bondsbureau. 

In contact komen en zorgen voor ontmoeting levert 

kansrijke bestendige relaties op. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FOTO: TOMMY ZAFERES 

INTERNATIONALE ZAKEN 
De beleidsmatige impact van Nederland binnen de 

ETU en de ITU wordt versterkt door actief te 

participeren in de internationale overlegstructuren en 

bestuurlijke posities te verwerven. 
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LEVENDIGE CLUBS  

EN STERKE EVENEMENTEN 
 
SPORTPARTICIPATIE 

Wat betreft  de internationale evenementen springt 

in 2017 de Grand Final (GF) Rotterdam er uit. In het 

kader van dit evenement worden er clinics op scholen 

georganiseerd, zowel in Rotterdam als zoveel mogelijk 

in de rest van Nederland, wordt deelname aan lokale 

evenementen gestimuleerd en vindt in Rotterdam de 

afsluitende Kids Race plaats.  
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Samen met alle NTB verenigingen en evenementen 

wordt bijgedragen aan het succes van de GF17 en de 

aanwezigheid van de GF17 wordt benut voor eigen 

versterking en profilering. Samen met de leden 

organiseert de NTB kwalitatief goede nationale en 

internationale evenementen als platform voor en 

motor van de triathlonsport, zowel voor de top als 

voor de nieuwkomers in onze sport. Er worden 

bovendien Start-to-Tri clinics georganiseerd bij clubs 

en er wordt toegeleid naar evenementen en de GF17. 

 

Naast de GF Rotterdam vindt ook weer de Ironman 

Maastricht plaats, is Almere aangewezen als EK Lang, 

wordt het NK Run Bike Run Lang in Almere voor het 

eerst gecombineerd met het Belgisch Kampioenschap 

en zijn er internationale topwedstrijden in Holten en 

Weert. Het NK OD krijgt voor het eerst een 

beschermde datum. Initiatieven als de Junior 

Challenge, de Ironkids en internationale 

ontwikkelingen in het J&J circuit worden ondersteund 

en gestimuleerd. Ten slotte wordt ingezet op het 

uitbreiden van het aantal grote stadstriathlons met 

tenminste één prominente gemeente.  

 

 

Speerpunt voor de agegroupers in 2017 is het WK in 

Rotterdam waar een kwalitatief en kwantitatief sterk 

deelnemersveld aan de start komt te staan. Met hulp 

van de agegroupcoördinator moet een hechte 

agegroupcommunity opgetuigd worden, waardoor  

ook EK’s en WK’s buiten Nederland meer Nederlandse 

deelnemers gaan trekken. 

 

De Teamcompetities maken een verdere 

(kwantitatieve) groei door. Voor de mannen wordt 

een 4eDivisie Noord en een 4eDivisie Zuid toegevoegd 

en er worden meer startplaatsen voor vrouwen 

gecreëerd door de 1eDivisie en 2eDivisie iets te 

vergroten. Wedstrijdorganisaties worden gevraagd en 

uitgedaagd om meerdere divisies te huisvesten en het 

seizoen wordt bij voorkeur geopend met een 'super 

sunday' (alle divisies op één wedstrijdlocatie). 

Daarmee wordt niet alleen de werkdruk voor het 

organisatieteam en het jurykorps verlicht, maar wordt 

ook ‘Wij zijn triathlonNL’ versterkt door met alle 

teams uit de teamcompetitie een mooie wedstrijddag 

te beleven.  

 

De in 2016 als een pilot georganiseerde Run Bike Run 
(RBR) Series krijgen in 2017 een vervolg. De 

reglementen worden meer in lijn gebracht met de 

teamcompetities en de insteek is een aparte 

vrouwenserie en bij voldoende belangstelling een B-

serie voor mannen toe te voegen. Bovendien wordt 

ingezet op het verlagen van de financiële drempel 

voor NK’s en NK’s op te nemen in RBR series. 

 

De RBR-selectie gaat verder op de ingeslagen weg en 

er wordt actief gescout in andere sporttakken. Vanuit 

het RTC Tilburg is er aandacht voor instroom omdat 

de huidige atleten ‘vergrijzen’. Er wordt ook naar 

gestreefd meer stayerraces in Nederland én de NK 

Sprint RBR op de kalender te krijgen. 

 

T.a.v. de  Lange Afstand (LA) wordt doorgebouwd aan 

een degelijke LA selectie met atleten die mondiaal 

meekunnen met de top in Ironman en Challenge LA 

wedstrijden. Er wordt gewerkt aan doorstroming van 

RTC naar NTC naar LA selectie en er wordt 

geïnvesteerd in talenten en in zwemvaardigheden in 

samenwerking met topzwemcoaches. 
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Het is tijd voor verandering en vernieuwing in de 

cross. In 2016 is de handschoen vanuit de sport zelf 

opgepakt met een brainstormsessie. Resultaat is dat 

het traditionele crosscircuit wordt vervangen door de 

Cross Series. Veranderingen zitten vooral in de 

scheiding van crossduathlons en -triathlons, het 

kwalificatiesysteem en de finalewedstrijd, 

professionalisering, talentontwikkeling en de 

ontwikkeling van nevenactiviteiten. 

  

Het Wintercircuit houdt op te bestaan. Er is geen 

draagvlak meer voor, er zijn te weinig wedstrijden en 

te weinig specialisten. Wel zet de NTB ook in 2017 in  

op ondersteuning van bestaande evenementen en 

initiatieven voor nieuwe evenementen.  

 

Ook in 2017 is er in het kader van een samenwerking 

met de provincie weer speciale aandacht voor de 

triathlonsport in Limburg. De kennismaking met 

triathlon op scholen en deelname aan Ironkids en  

andere evenementen wordt geïntensiveerd. Om te 

voldoen aan de groeiende behoefte door de 

populariteit van de Ironman wordt ingezet op 

versterking van bestaande en uitbreiding van het 

aantal evenementen. 

 

Het Jeugd- en Juniorencircuit (JJC) is door de jeugd 

(12+) inmiddels omarmd en in 2017 wordt dan ook 

vooral ingezet op de binding van junioren (16+). Dat 

gebeurt aan de hand van meer stayerwedstrijden (ook 

voor de jeugd) en verhoging van niveau, kwaliteit en 

uitstraling. Junioren kunnen zich in het circuit 

kwalificeren voor het NK en het verenigings-

klassement wordt gecontinueerd.  

Er worden regionale en landelijke trainings- en 

talentendagen georganiseerd in samenwerking met 

opleidingsverenigingen, RTC’s en talentscouts. 

Talenten worden m.n. gescout bij het zwemmen en 

hardlopen. Verenigingen worden gestimuleerd en 

ondersteund bij het opzetten van een jeugdafdeling. 

 

 

 

 

 

HOOGWAARDIG KADER 

 

KADER EN OPLEIDINGEN 
Er wordt een start gemaakt met het steviger 

ondersteunen van officials en het uitbreiden van het 

officialkorps. Dat is nodig, want het aantal 

evenementen neemt toe, de schaal van de bestaande 

wedstrijden wordt groter en de NTB haalt steeds meer 

internationale wedstrijden naar Nederland. De 

vergoedingen voor officials zullen in 2017 worden 

opgetrokken. 

  

Het is vooral ook de groei  

van de teamcompetities  

die om extra inspanningen  

en aandacht vraagt.  

In 2017 wordt daarom een pilot gestart waarin de 

teams die actief zijn in de competitie gevraagd wordt 

eenmaal per wedstrijdseizoen een vrijwilliger te 

leveren die tijdens de startserie van hun team binnen 

de Teamcompetitie het jurykorps kan ondersteunen. 

Daarmee wordt enerzijds de werkdruk van het 

jurykorps ontlast, anderzijds wordt hiermee 

wederzijdse verantwoordelijkheid voor het 

officialkorps in de sport ingebracht.  

 

Na de succesvolle lancering door de WGWO van 

ATOEP (het zelfaccreditatieprogramma van de ITU) 

moet nu praktische invulling gegeven worden aan 

deze bevoegdheid. Er worden hoogwaardige 

cursussen georganiseerd op Level 1 niveau, maar ook 

voor de niveaus daaronder, zeker omdat er in 

toenemende mate een beroep wordt gedaan op 

‘lagere’ officials.  

 

In de trainersopleidingen wordt de focus op kwaliteit 

en kwantiteit verder uitgebouwd. Een ruim aanbod 

van kwalitatieve trainersopleidingen - bij voorkeur op 

niveau 1 tot en met 4 en waar mogelijk in samen-

werking met collegabonden - met daarnaast door het 

jaar heen meerdere bijscholingsmogelijkheden, 

moeten zorgen voor trainers en coaches met kwaliteit 

en uitstraling.   
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EEN STERKE 

(TOPSPORT)STRUCTUUR 

 
ORGANISATIE EN MEDEWERKERS 
Er wordt voor gezorgd dat de NTB werkorganisatie 

voldoende toegerust is om de groei en ambities van 

de sport te realiseren. Een hoogwaardige en 

eigentijdse dienstverlening is cruciaal, mogelijk 

gemaakt door de ICT omgeving van de NTB als het 

gaat om inschrijven, betalen en leden- en 

deelnemersadministratie. 

 

De regiosessies in het voorjaar worden vervangen 

door het meer gebruiken en inzetten van sociale 

media, zodat op een eigentijdse wijze informatie 

wordt gedeeld en verkregen. De #NTBaas-campagne 

van 2016 dient daarbij als voorbeeld. 

 

Het bondsbureau van de NTB oriënteert zich op een 

verhuizing naar Papendal of naar Utrecht. De  

komende periode worden de voorbereidingen op deze 

nieuwe situatie in gang gezet waarbij 1 november   

2017 de nieuwe situatie een feit is. 

 

 
OLYMPISCHE TOPSPORT 
2017 wordt voor de toptriatleten en paralympische 

atleten het eerste jaar van de vierjarige periode 

richting Tokyo 2020 en in de topsport gaat het zoals 

altijd om het continu optimaliseren van de lopende in 

gang gezette koers. In dat kader zet de NTB de 

structuur van regiotrainingen door talentscouts en 

regiotrainers door en wordt junioratleten met ambitie 

een ‘plus-programma’ geboden als voorbereiding op 

internationaal en eredivisie racen. Het meerjaren-
opleidingsplan (fysiek, mentaal, anti-doping, medisch, 

voeding, etc.) wordt verder geïmplementeerd in de 

opleidingsverenigingen en de RTC’s. 

Teamwerken met en tussen coaches, begeleidings-

team, atleten en de trainingsstaf van andere 

Nederlandse duursportbonden is en blijft een 

belangrijke bouwsteen voor het behalen van succes. 

De sportzone Limburg wordt geholpen door basecamp 

stages van andere landenteams te ontwikkelen.  

 

 

 

Dat levert internationale trainingspartners op die 

kunnen aansluiten bij de trainingen van de kernploeg 

NTC in Sittard en die een voorbeeld en inspiratiebron 

kunnen zijn voor onze jonge atleten.  

 

Er is een fulltime programma voor paratriathlon door 

een koppeling van het centrale programma in Doorn 

met NTC en RTC’s.  Via o.m. de open paratriathlonrace 

tijdens de GF in Rotterdam wordt gemikt op toename 

van het aantal paratriatleten, onder meer t.b.v. de 

talentenpool voor de Paralympische Spelen van 2020 

e.v.  

 

 

MEDISCHE BEGELEIDING TOP- EN BREEDTESPORT 
Ook in 2017 blijven de NTB en de bondsarts 

sportmedische voorlichting geven via de website en 

het magazine Transition. Vragen van leden worden 

beantwoord en er wordt geadviseerd bij de aanvraag 

van dispensaties. De bondsarts is bovendien een 

vraagbaak voor top(para)triatleten en -coaches en 

begeleidt bij blessurebehandelplannen in 

samenwerking met RTC Almere en het medisch team 

Sittard voor NTC-atleten.  

 

 

FINANCIËN 
De NTB wil een financieel gezonde bond blijven. 

Speciale aandacht is er daarbij voor lage belasting van 

de leden en het inzetten van middelen voor het 

ondersteunen van kansrijke initiatieven en projecten.  

Een nog te formeren ‘Taskforce afdrachten’ gaat de 

mogelijkheden onderzoeken voor hervorming van het 

huidige afdrachtensysteem voor organisaties.  


