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NTB JAARPLAN 2020
Het jaar 2020 staat natuurlijk primair in het teken van
de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio. Het
worden bijzondere Spelen, niet alleen vanwege de
enorme warmte en luchtvochtigheid, maar ook doordat
voor onze sport voor het eerst de Mixed Team Relay op
het programma staat. Team Triathlon NL staat
momenteel zevende in de ranking. Die plek geeft
rechtstreeks recht op deelname, maar in het komende
voorjaar weten we meer. Individueel heeft Rachel
Klamer zich al zo goed als zeker gekwalificeerd voor
derde Spelen op rij! Jetze Plat en Geert Schipper zijn in
Tokio ongetwijfeld weer medaillekandidaten en paraatleten in andere klassen werken aan hun groeiende
vorm.
2020 wordt verder gekenmerkt door diverse relevante
samenwerkingen en innovaties. De KNWU en de NTB
werken in 2020 voor het eerst met een integrale
afdeling Opleidingen. De integratie van de beide
financiële administraties tot één financiële afdeling (met
gescheiden jaarrekeningen) zal een feit zijn en we
werken met de nieuwe mijntriathlonNL omgeving: een
digitaal samenwerkingsverband met de KNWU,
waardoor we onder andere een state of the art
ondersteunend inschrijfsysteem hebben.
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Daarnaast blijven de aandacht voor jeugdstimulering
(‘elk kind moet op triathlon kunnen’) en het officialwerk
speerpunten van ons beleid. Samen met
geïnteresseerde clubs en evenementen willen we de
effecten van het WK Multisport in eigen land zo
optimaal mogelijk maken en bouwen we opnieuw een
triathlonfeestje, ditmaal niet in Rotterdam maar in
Almere. En tenslotte, regeren is vooruitzien: in 2020
werken we aan de Visie 2021+, de opvolger van de
lopende Visie 2017+. Samen met onze leden en
achterban gaan we nadenken over waar we als sport en
bond met elkaar willen staan richting 2024. Kortom: er
staat ons een boeiend en motiverend jaar te wachten!

Nederlandse Triathlon Bond

Jaarplan 2020

4

Nederlandse Triathlon Bond

TRIATHLON EN NTB: EEN STERK MERK!
MARKETING EN SPONSORING

TEAMNL

In 2019 hebben we met MainPort een
nieuwe partner mogen verwelkomen.
Dit is echter ook een jaar waarin we
voor het eerst geen nieuwe kleinere
partners hebben geworven. We staan in
2020 daarom op een T-splitsing waar
we de keuze hebben tussen doorgaan
op de huidige manier van werken of
vernieuwend te gaan zijn in digitale
technologieën waarin fanbase
marketing de hoofdrol speelt. Doel
daarin is het ontwikkelen van een
database van leden en deelnemers,
waarmee gerichte proposities
ontwikkeld kunnen worden voor
potentiele partners. Dat geeft een
breder, groter en gespecificeerd bereik,
waardoor onze toekomstige kansen op
stevige partnerschappen groter
worden. Deze strategie vraagt om een
lange adem omdat er diverse
veranderingen nodig zijn ̶ waaronder
technologische ̶ om deze ommekeer te
maken. De eerste aanzet hiertoe is
gemaakt en gaan we in 2020 verder
verkennen.

Door middel van een activatieplan
hebben we het afgelopen jaar het
bereik en de impact van TeamNL
weten te vergroten. Dat hebben we
met name gedaan door onze NK's op
de TeamNL kalender te zetten, daar de
event-aankleding te verzorgen en
communicatie in te zetten om de
beleving rondom TeamNL te
vergroten. Gebleken is dat van onze
achterban ruim 97% TeamNL kent en
daarvan 42% geïnteresseerd is om de
TeamNL atleten richting Tokio te
volgen. We zijn er dus in geslaagd de
herkenbaarheid van TeamNL te
realiseren én het heeft die impact om
TeamNL en haar atleten te volgen.
Met het zicht op Tokio houden we
deze activaties vast.
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INTERNATIONALE ZAKEN

COMMUNICATIE
Met de Spelen in Tokio en het WK
Multisport in eigen land, is
persvoorlichting in 2020 een speerpunt
in de communicatie. Samen met de
technische staf, de atleten, hun
sponsoren en management, NOC*NSF
en de WK-organisatie in Almere wordt
de nieuwsvoorziening rondom onze
topsporters actueel gehouden en waar
nodig op maat geleverd.
Via de eigen kanalen van de NTB
worden rondom uitzendingen van
atleten naar grote toernooien
persberichten met voorbeschouwingen
en wedstrijdverslagen verzorgd.
Een lezersonderzoek onder abonnees
en websitebezoekers van Transition
wordt gebruikt om de koers na vier jaar
te herijken. Daarbij wordt de nieuwe
site die in het najaar van 2019
gelanceerd is als uitgangspunt gebruikt.
Voor het magazine wordt onder andere
gekeken of de verschijnings-frequentie,
de omvang van het blad en de formule
nog voldoende aansluiten bij de
behoeften van de lezers.

Na de introductie van de nieuwe Mijnomgeving krijgt de website
triathlonbond.nl upgrades waarin de
functionaliteiten uit de nieuwe
omgeving geïntegreerd kunnen
worden, bijvoorbeeld door kalenders
dynamisch weer te geven en
inschrijvingen voor evenementen en
bijscholingen gemakkelijk te kunnen
koppelen.

Voor het communiceren met jongere
doelgroepen wordt de ingeslagen weg
met onder meer live updates tijdens
wedstrijden uit het Jeugd- en
juniorencircuit verder versterkt.
Op de website komt meer informatie
beschikbaar voor jeugdleden die aan
wedstrijden zoals regionale circuits deel
willen nemen. In het Kenniscentrum
komt meer informatie voor trainers,
coaches en bestuurders over het
integreren van jeugd in de vereniging.

Door te blijven inzetten op de goede
betrekkingen met buitenlandse
federaties, ETU en ITU blijven we
werken aan een sterke positie en
invloed binnen de Europese en
wereldtriathlongemeenschap.
Internationaal ETU-bestuurder Martin
Breedijk zal in 2020 statutair afscheid
moeten nemen van het NTB-bestuur
maar zijn internationale positie
trachten we gezamenlijk te versterken
en uit te bouwen.
Agegroupbeleid, de afstemming van
de internationale racekalenders,
officialbeleid, good governance en
jeugdbeleid zijn voorbeelden van
thema’s die we internationaal onder
de aandacht willen brengen en/of
houden. In 2020 hopen we
internationaal nóg nadrukkelijker
invloed te kunnen uitoefenen door een
kandidaatstelling voor een positie in
het ITU-bestuur.
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LEVENDIGE CLUBS EN STERKE EVENEMENTEN
DUURZAAMHEID
Duurzaamheid blijft een belangrijk
thema, dat weliswaar steeds meer
verweven wordt in de organisatie NTB
en de keuzes die er gemaakt worden,
maar waarbij de echte cultuuromslag
nog wel een lange adem vergt. Door te
investeren in middelen voor online
vergaderen, duurzame inkoop,
hergebruik van materialen en
thuiswerken proberen we het goede
voorbeeld te geven, maar we realiseren
ons ook dat er nog veel te verbeteren
valt. Ook verenigingen en organisaties
zullen nog meer gestimuleerd en
uitgedaagd moeten worden om te
kijken naar hun ‘footprint’ en
toekomstbestendigheid.
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INTERNATIONALE EVENEMENTEN
Dankzij de kwaliteit en ambities van
sterke organisaties als de Challenge
Almere-Amsterdam en Triathlon Holten
staan er ook in 2020 weer belangrijke
internationale evenementen op de
kalender. Met maar liefst 6 WK’s tijdens
het WK Multisport is Almere in de
eerste twee weken van september het
wereldwijde hart van de combiduursport. Het moet een prachtig
triathlonfestival gaan worden waarbij
we, naast onze elite-atleten, hopelijk
weer grote groepen agegroupers aan
de start zullen zien.
De Ironman heeft haar bestaansrecht in
Maastricht en Hoorn op de kortere
afstanden aangetoond en zal in Hoorn
met een 70.3 worden uitgebreid. De
belangstelling daarvoor is enorm en
doet de triathlonsport goed! Van
belang is dat we dergelijke grote
evenementen – die gedragen worden
door grotendeels vrijwillige organisaties
– goed blijven evalueren en de
ervaringen gebruiken voor de verdere
ontwikkeling van bestaande en nieuwe
internationale topevenementen.
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TEAMCOMPETITIES
De Teamcompetities zijn als
competitieaanbod niet meer weg te
denken binnen veel verenigingen. Er
gaat een aanstekelijke werking vanuit,
want ook in 2020 stromen er weer
nieuwkomers in. We blijven aandacht
geven aan en koesteren van de kracht
van de competitie: samen strijden om
de landstitel, kampioenschappen,
promotie, het voorkomen van
degradatie. Samen meedoen en erbij
zijn, samen genieten van de sport:
#wijzijntriathlonNL!
We dagen teams uit het geboden
platform te gebruiken om zich te
profileren. We zoeken bovendien
actief naar partners die zich hierin

AGEGROUPKAMPIOENSCHAPPEN
Met een zestal WK’s in eigen land en
EK’s en WK’s triathlon over de sprinten standaardafstand op redelijk
populaire en bereisbare locaties
verwachten we in 2020 een
recordaantal atleten aan de start van
de diverse agegroupkampioenschappen. De rol van de
agegroupcoördinator wordt daardoor
steeds belangrijker.

Het contact met atleten, organisaties en
ETU/ITU, controle op kwalificatiecriteria,
startplaatsen en inschrijving van
deelnemers zal het nodige van de
betrokkenen gaan vergen. Ook
communicatie, uitstraling, kleding
(wedstrijd en representatie),
accommodaties en begeleiding ter plekke
zijn belangrijke aandachtspunten voor
2020.

herkennen en met ons willen
investeren in de verdere ontwikkeling
van de competitie. Met een maximale
capaciteit van 288 teams is er in 2020
opnieuw ruimte voor nieuwe
instroom. We werken samen met
ervaren wedstrijdorganisaties en
betrekken actief nieuwe, ambitieuze
organisaties. De ‘Superdagen’ (met
alle niveaus op één dag/in één
weekend actief) krijgen een meer
regionale invulling, om de lengte en
belasting van de wedstrijddagen voor
alle betrokkenen te verlagen. En
tenslotte is er blijvende aandacht voor
de workload en het werkplezier van
het ‘E-team’; de vrijwilligers die de
competitie draaiend houden.
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LANGE AFSTAND

CROSS

Het WK in eigen land is voor de Lange
Afstandselectie uiteraard het
belangrijkste evenement voor 2020
worden. Op basis van heldere criteria
hopen we met een sterk
deelnemersveld een visitekaartje voor
de klassieke Lange Afstand af te
kunnen geven, waardoor die voor nu
en in de toekomst de status en
waardering krijgt die het verdient.
‘Jonge’ talenten met de fysieke en
mentale mogelijkheden voor de
langere afstanden moeten de
mogelijkheid krijgen om door te
stromen naar de LA selectie. De
beschikbare middelen worden met
name ingezet voor ondersteuning en
beloning van selectieatleten die
prestaties neerzetten in wedstrijden
van Ironman en Challenge. Waar
mogelijk wordt echter ook
ondersteuning geboden bij
trainingskampen zodat de mondiale
aansluiting eerder kan worden
gerealiseerd. De (top)atleten worden
zoveel mogelijk betrokken bij en
gekend in de te maken keuzes.

Ook de crosstriatleten krijgen in 2020
hun WK dus in Almere. Getracht
wordt met behulp van dit WK de
positieve lijn die op de discipline is
ingezet te continueren. Er zijn
afgelopen jaar al drie nieuwe
crossevenementen op de kalender
gekomen en er voldoende kansen om
deze groei ook in 2020 door te kunnen
zetten. Het aantal crosstriathlons blijft
echter nog steeds achter bij het aantal
crossduathlons en de afstemming van
wedstrijden binnen de kalender van de
NTB is ook een punt van aandacht. Een
goede spreiding van type en locatie
van evenementen is belangrijk.
Door het aansluiten bij het X-terra
circuit vinden met name veel extra
buitenlandse deelnemers de weg naar
de crosstriathlon op Ameland. Met het
WK in dezelfde periode in 2020 wordt
er overleg geïnitieerd tussen beide
organisaties om niet elkaars
concurrent te worden, maar waar
mogelijk juist te profiteren van de
aanwezigheid van twee mooie
internationale evenementen in ons
land.
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DUATHLON

JEUGD

De duathlonsport heeft het lastig, niet
alleen in Nederland. De afgelopen
jaren is geprobeerd de discipline met
de Run Bike Run series extra te
stimuleren, maar het aantal
deelnemende teams en specialisten is
te klein gebleken om een
hoogwaardige wedstrijdserie neer te
kunnen zetten. Uitgangspunt blijft dat
duathlon (Run Bike Run) een
volwaardige discipline is binnen de
combiduursporten van de NTB, maar
besloten is om in 2020 geen series te
organiseren. Met de middelen die
daardoor beschikbaar komen wordt in
2020 – in samenwerking met
organisaties en andere betrokkenen –
onderzocht op welke wijze de
duathlon de komende jaren een
impuls kan gaan krijgen. Een
samenwerking met de Belgische bond
is daarin een mogelijke optie.

‘Ik zit op triathlon’ is een term die
binnen jeugdtriathlon inmiddels door
velen gebruikt wordt. Dát mogelijk
maken voor alle kinderen in
Nederland, daar werken we hard aan
verder in 2020. Er wordt geïnvesteerd
in het doorzetten van de ingeslagen
weg en het realiseren van verdere
groei. Verenigingen en organisaties die
hun deuren voor jeugd openzetten,
worden actief ondersteund, waarbij de
in 2019 doorontwikkelde visie op
jeugdtriathlon de leidraad is in de
opstart van nieuwe jeugdafdelingen.
De tweedaagse bijscholing die in 2019
voor het eerst werd aangeboden, krijgt
in 2020 een vervolg. Hiermee krijgt
een nieuwe groep trainers de
mogelijkheid zich (bij) te scholen op de
doelgroep ‘jeugd’. Via een (deels
online en deels offline) platform delen
verenigingen kennis en inspiratie
rondom jeugdtriathlon en vieren we
samen successen.
.
.
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Een netwerk van nog meer regionale
jeugdcircuits verbindt lokale
wedstrijdorganisaties en maakt het
voor kinderen mogelijk dicht bij huis
(laagdrempelige) wedstrijden te doen.
De haalbaarheid van een
samenwerking met Olympic Moves (dé
sportieve scholencompetitie voor het
voortgezet onderwijs in Nederland)
wordt onderzocht.
Een spreekbeurtpakket, een lespakket
en ondersteunend materiaal voor het
organiseren van clinics en scholentriathlons in het basisonderwijs helpen
scholen op weg om actief met onze
sport aan de slag te gaan.
De succesvolle samenwerking met
Decathlon wordt voortgezet en waar
mogelijk uitgebouwd.

Nederlandse Triathlon Bond

Het landelijke Jeugd- en
Juniorencircuit blijft de
ontmoetingsplek waar jeugdige
triatleten – en hun verenigingen – uit
heel Nederland elkaar treffen.

Plezier en persoonlijke ambitie
gaan daarbij hand in hand;
iedereen is welkom!

In 2020 wordt verder geïnvesteerd in
zowel kwantitatieve (aantal deelnemers)
als kwalitatieve (uitstraling, kwaliteit
wedstrijden, positionering) groei van het
circuit.
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HOOGWAARDIG KADER
OFFICIALS

TRAINERS

Met het doorgroeien van het aantal
evenementen op de kalender blijft de
groei van het officialkorps een
aandachtspunt. Het werven van officials
blijft daarom ook in 2020 hoog op de
agenda staan, waarbij gericht wordt op
minstens 50 nieuwe officials.

Elke vereniging heeft baat bij goede
trainers voor haar leden. We blijven
investeren in goede trainersopleidingen
en bijscholingen. We zien een groei bij
de jeugdleden en zetten daar dan ook
nadrukkelijk op in door bijscholing van
bestaande trainers en opleiding van
enthousiaste vrijwilligers die willen
assisteren bij jeugdtrainingen.
De mogelijkheden van bijscholen in de
regio’s worden onderzocht, waar
mogelijk in samenwerking met andere
bonden zoals de KNWU. Voorbeelden
van het nadrukkelijker samenwerken
met de KNWU is de aanstelling van een
gezamenlijke opleidingscoördinator,
gezamenlijk georganiseerde
trainersdagen en een opleiding op het
hoogste niveau. Tevens maken we slim
gebruik van elkaars expertise en
middelen. In 2020 wordt tenslotte
gekeken naar de mogelijkheden voor
het gebruik van digitale middelen in de
opleidingen.

Daarnaast vergt het WK Multisport in
Almere de nodige inzet, extra officials
moeten internationaal opgeleid worden
en de WK-periode wordt zoveel
mogelijk vrijgehouden van andere
evenementen. Daarnaast verandert er
ook binnen de officialstructuur het
nodige, waardoor er een kwaliteitsslag
gemaakt kan worden. Zo komt er onder
meer een speciale training voor officials
die op de motor actief zijn tijdens
wedstrijden.
De herkenbaarheid en uitstraling van de
officials moet in 2020 verder verbeterd
worden door middel van een modern
en functioneel nieuw kledingpakket.
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EEN STERKE (TOPSPORT-)STRUCTUUR
ORGANISATIE EN MEDEWERKERS
Het lukt steeds beter de wederzijdse
kwaliteiten van de KNWU- en NTBmedewerkers in te zetten voor beide
bonden, zoals bijvoorbeeld voor
communicatie, opleidingen, financiën,
ICT en innovatieprojecten. Op
directieniveau wordt frequent ‘gespard’,
ideeën getoetst c.q. uitgewisseld en
worden bijeenkomsten bezocht namens
beide bonden, wat tot een mooie
efficiencywinst leidt. Dit levert vaak
concrete nieuwe en verbeterde
dienstverlening op voor beide bonden
en geeft een lerend maar ook
motiverend effect voor de betreffende
medewerkers. Dat in combinatie met de
inspirerende werkomgeving op
Papendal maakt dat het prettig werken
is voor de NTB en soms dus ook voor de
KNWU.
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(OLYMPISCHE) TOPSPORT
2020 staat in het teken van de
Olympische Spelen in Tokio. Speerpunt
is het Mixed Team Relay waaraan
blijvend extra aandacht in de
programma’s van topsport en
talentontwikkeling en ten aanzien van
innovatie is. Na 8 maart in Abu Dhabi
weten we of we met het team bij de
top 7 landen staan en ons daarmee
geplaatst hebben voor Tokio. Als dat
niet het geval is volgt er een herkansing
op 9 mei in Chengdu (China) en moeten
we top 3 halen tussen de ploegen die
zich nog niet via de ranking geplaatst
hebben.
Rachel Klamer heeft al diverse keren
aan de NOC*NSF-criteria voldaan en
staat momenteel 8e in de olympic
ranking. Omdat de quota per land pas
in mei bekend gemaakt worden is pas
dan definitief of zij uitgezonden wordt.
Jetze Plat en Geert Schipper zijn al
nagenoeg zeker van deelname en
hebben in 2020 nog één goed resultaat
nodig.

Belangrijk in 2020 op het gebied van
topsport en talentontwikkeling is ook
weer de nationale en internationale
samenwerking die gevormd wordt door
onder andere Watersley en de
samenwerking met Topsport Limburg,
de KNWU en het Limburgs Wielerplan.
De komst van internationale
trainingspartners voor Nederlandse
atleten naar Sittard en naar
trainingskampen is daarbij van groot
belang, evenals de doorontwikkeling
van Watersley. We doen aan actieve
talentscouting door middel van de
organisatie van talentdagen en triathlon
promotiedagen en RTC- en NTC-atleten
krijgen voortaan tijdens of na hun
sportcarrière de mogelijkheid een TTN3
opleiding te volgen. Waar mogelijk en
indien gevraagd ondersteunen NTC
Coaches de triathlonverenigingen met
kennis en kunde.
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PARATRIATHLON
We gaan in 2020 het depot met tweedehands materialen t.b.v.
paratriathlon vergroten en realiseren de komst van een
talentcoach paratriathlon. Reëel doel voor de Paralympische
Spelen is minimaal twee medailles. Drie medailles behoort tot
de mogelijkheden, maar is een grote uitdaging. De kwalificatie
loopt tot en met juni 2020 en tot aan de laatste
kwalificatiewedstrijd zal gestreden worden voor deelname van
vier paratriatleten aan de Spelen. Groei van het aantal
paratriatleten in Nederland (breedte- en topsport) blijft een
focus. Dit gaat heel langzaam en vergt veel energie en
aandacht. Met het oog op topprestaties van een nieuwe
generatie paratriatleten in 2024 wordt er al in 2020 vol ingezet
op het binden van nieuwe atleten aan het NTB-programma.
MULTISPORT
Met betrekking tot cross, duathlon en aquathlon blijven we
zoveel mogelijk deelnemen aan internationale
kampioenschappen. Het WK Multisport in Almere is daarbij
uiteraard het hoogtepunt van het komende jaar. In het voorjaar
is er een stage voor specialisten en we hebben een extra
impulstechniektraining voor de ATB Cross. In 2020 starten we
ook met het kwalificatietraject voor de Wereldspelen Duathlon
2021. Daar waar de middelen het toelaten herintroduceren we
de duathlon-, cross- en aquathlonselectie voor specialisten. Ten
slotte is een nauwere samenwerking met talentontwikkeling/
junioren in het kader van veelzijdig/multidisciplinair opleiden
gewenst.
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FINANCIËN
In 2020 wordt het financieel beheer door middel van de nieuwe
Mijn-omgeving nog meer gebaseerd op real time gegevens en
actuele financiële inzichten. De samenvoeging van de financiële
administratie met die van de KNWU moet gaan leiden tot een
efficiencyslag en kwaliteitsverbetering. De jaarrekeningen van
beide bonden blijven daarbij wel gescheiden. Ook zal nog slimmer
gebruik worden gemaakt van bestaande subsidiemogelijkheden
die de financiële druk op de organisatie kunnen verminderen.
Uiteraard blijft het doel om door goede dienstverlening en
ondersteuning de groei van onze sport te continueren (meer
evenementen, sterke verenigingen, grote beleving door de
triatleten) en daarmee de financiële situatie van de bond te
verstevigen. Tenslotte, mede ingegeven door het nog niet
opgeloste officialtekort, oriënteert de NTB zich op een mogelijke
nieuwe afdrachtsystematiek, die beter recht doet aan de
verschillen tussen de diverse evenementenorganisaties en
daarmee kan leiden tot een eerlijker verdeling van de lasten. In
2020 wordt dit nader uitgewerkt en volgt besluitvorming hierover.
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Papendallaan 49
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