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1.  Woord vooraf 
 
 

ACCOUNTABILITY 

 

Voor u ligt het Jaarverslag 2010. Getracht is de opzet van het Jaarverslag zoveel als mogelijk 

conform de wensen van de leden van de Triathlon Raad (TR) in te richten: 

 

• Een heldere verbinding met de doelen uit het meerjarenbeleidsplan en jaarplan 2010. 

• Korte, puntsgewijze opsomming van de bereikte resultaten. 

• Aantrekkelijke vormgeving met beeldmateriaal en foto’s. 

• Waar mogelijk onderbouwende cijfers en data zoals deelnemersaantallen, 

ledenontwikkelingen en benchmarkgegevens. 

 

Of dat gelukt is en of het jaar 2010 inhoudelijk een succesvol jaar is geweest dient daarbij vooral 

door de leden van de TR te worden bepaald: zij beoordelen de inzet van bestuur, bureau en de 

vele vrijwilligers die de NTB rijk is. Is gedaan wat is toegezegd, zijn de doelen bereikt via 

eenduidige resultaatsbeschrijvingen, is er sprake van transparantie wat betreft de inhoudelijke 

inzet van menskracht en financiële middelen?  

 

Terecht heeft de TR in 2010 gewezen op het blijvende belang van “ Good Governance and 

Compliance”. De NTB heeft veel in beweging gezet de afgelopen jaren en daarbij soms de 

grenzen van haar acountability dicht genaderd. Het is dan goed dat er een TR is die het bestuur 

en bureau scherp houdt en vraagt om transparante data zodat zij haar toetsende en 

goedkeurende functie optimaal kan vervullen.  

 

Ik hoop dat dit Jaarverslag 2010 laat zien dat het bestuur hier goed naar geluisterd heeft. Ik 

wens u veel leesplezier, namens het bondsbestuur, 

 

Henk van Lint, 

Voorzitter.  
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2.  Organisatie en medewerkers 
 

 

Doelen uit het meerjarenbeleidsplan 2009 – 2012 

 

� Investeren in de ontwikkeling en uitvoering van een organisatieontwikkelingsplan dat 

gericht is op het samenvoegen van de werkorganisatie (bondsbureau) van de NTB met 

dat van één of meerdere andere bonden tot een bureau onder een eenhoofdige leiding. 

� Voldoen aan de 17 minimale kwaliteitseisen die vanuit de Code Goed Sportbestuur aan 

de NTB worden gesteld. 

 

 

Doelen uit het Jaarplan 2010 

 

1. Besluiten over de samenwerking met een van drie partnerbonden KNZB, KNWU en 

Atletiekunie en het komen tot een implementatie van de samenwerking. 

2. Uitvoeren van de minimale kwaliteitsscan. 

3. Versterken van de financiële administratie. 

4. Opstarten van een eigentijds personeelsbeleid binnen de NTB. 

 

 

Resultaten per doelstelling 

 

Ad 1  Samenwerking 

 

♦ Gekozen is voor een intensieve 

samenwerking met de KNZB, mogelijk 

leidend tot een integratie van de beide 

werkorganisaties. 

♦ Op diverse inhoudelijke onderwerpen zijn 

concrete resultaten behaald in de 

samenwerking met de KNZB, zoals 

licentieafstemming, uitwisseling kennis 

m.b.t. topsport en opleidingen en  het Tri-

talent project. 

♦ De personele samenwerking is nog niet 

optimaal verlopen en zal in 2011 worden 

geïntensiveerd. 

♦ De keuze voor een eventuele integratie van beide werkorganisaties is doorgeschoven 

naar de zomer van 2011. 

♦ Tevens is gekozen voor een projectmatige samenwerking met de Atletiekunie op enkele 

voor beide bonden belangwekkende thema’s, m.n. wat betreft het uitwisselen van 

topsportkennis en het oriënteren op een gelijkstelling van lidmaatschappen en licenties 
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Ad 2 Kwaliteitsscan 

 

♦ De resterende onderdelen van de 17 aandachtspunten die de minimale kwaliteitsscan 

behelst zijn uitgevoerd. De NTB voldoet daarmee aan de vereisten van NOC*NSF en de 

Lotto. 

 

Ad 3 Financiële administratie 

 

♦ De nieuwe financieel medewerkster is adequaat ingewerkt en in staat de financiële 

administratie van de NTB optimaal uit te voeren. 

♦ Er zijn geen nieuwe initiatieven geweest in het Huis van de Sport om de financiële 

administraties te integreren. De NTB heeft wel dankbaar gebruik gemaakt van de 

capaciteit van de KNWU tijdens de ziekteperiode van onze eigen financieel 

medewerkster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 4 Personeelsbeleid 

 

♦ De reguliere werkoverleggen, functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn 

uitgevoerd evenals de CAO-afspraken. 

♦ Het komen tot een notitie personeelsbeleid,  een van de items uit de minimale 

kwaliteitsscan, is (conform de betreffende reglementering) doorgeschoven naar 2011. 
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3.  Breedtesport 

 
Doelen uit het meerjarenbeleidsplan 2009 – 2012 

 

� Extra investering in Top 10 Verenigingen. 

� Verdere uitrol Trioproject. 

� Ontwikkeling en professionalisering van de circuits. 

� Stimuleren van nieuwe, uitdagende concepten. 

� Meer agegroupactiviteiten, groei zoeken in de doelgroep 25-50 

jarigen. 

� Toenemende aandacht voor gehandicapten en vrouwen. 

� Jeugdsport met name richten op innovatie en kennismaking. 

� Aantrekkelijk en laagdrempelig (kennismakings-) aanbod voor 

alle doelgroepen; een leven lang triathlon! 

� Kwaliteitsverbetering kader door middel van kadervorming en 

–opleiding. 

 

 

Doelen uit het Jaarplan 2010 

 

1. Triotriathlon een volwaardige positie geven bij een groeiend aantal organisaties en meer 

investeren in uitrol via gemeenten, scholen en bedrijven. 

2. Verdere professionalisering van de diverse NTB-circuits. D.m.v. sponsoring, 

communicatie, aparte startseries zorgen voor groei in deelnemersaantallen. 

3. Jeugdactiviteiten richten op het bekend maken van de sport bij kinderen van 8 jaar en 

ouder d.m.v. leskaarten, scholierentriathlons, jeugdcircuits en startmogelijkheden voor 

deze doelgroep bij zoveel mogelijk evenementen. 

4. Talentherkenning gericht op stimuleren, herkennen en ontwikkelen i.s.m. en in 

aansluiting op het beleidsterrein topsport. 

5. Agegroupactivititeiten gericht op nationale en internationale kampioenschappen, 

creëren van teamgeest in het ‘team Holland’  d.m.v. agegroupcoördinatoren i.s.m. 

topsport. 

6. Stimulering van deelname van vrouwen en gehandicapte sporters m.b.v. de organisaties 

(toegankelijker en laagdrempeliger). 

7. Speciale aandacht voor de ‘overige’ disciplines, waarin met name vanuit aanverwante 

sporten groeimogelijkheden worden gezien: teamtriathlon, crosstri- en duathlon en 

wintertriathlon.  

8. Continuering van de zgn. Triathlonzuil Limburg, in nauwe samenwerking met KNWU, 

KNZB en KNAU.  

9. De mogelijkheden onderzoeken voor de ontwikkeling van een digitale service voor m.n. 

het binden van individuele atleten. 
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Resultaten per doelstelling 

 

Ad 1 Triotriathlon 

 

♦ Triotriathlon en duoduathlon hebben de afgelopen jaren een vaste plaats weten in te 

nemen bij een groot aantal evenementen: in 2010 hebben in totaal 1521 trio’s 

meegedaan in 49 verschillende evenementen en 529 duo’s in 27 evenementen. Dat 

betekent totaal 5.621 deelnemers in 76 verschillende evenementen. Op een totaal van 

118 evenementen in 2010 (zie bijlage 3) betekent dit een dekkingspercentage van 64,4 

procent.  

♦ 37 organisaties hebben een aanvraag gedaan voor ondersteuning in de vorm van een 

subsidiebedrag en/of materialen uit de triobox. Hiervan boden 18 organisaties de trio-

/duostart aan in een aparte startserie. 

♦ In het voorjaar is de ‘cursus triotriathlon’ beschikbaar gekomen: een leidraad voor het 

opzetten van een succesvol cursusproject bij verenigingen/organisaties. 

♦ Omdat de uitrol via scholen, bedrijven en gemeenten erg moeizaam verliep is ervoor 

gekozen met name te investeren in de ondersteuning van de organisaties. Ook omdat 

het project in 2011 eindigt en het zaak is dat de organisaties dan zoveel mogelijk op 

eigen benen kunnen staan.  

 

 

Ad 2  Circuits 

 

♦ De NTB circuits hebben inmiddels een niet meer weg te denken aandeel in het 

breedtesportaanbod. Mede dankzij de inzet van vrijwillige coördinatoren en een 

groeiend aantal sponsoren lukt het nog altijd om de circuits in populariteit te laten 

toenemen. Zie de deelnemersaantallen in bijlage 3.  

♦ In 2010 is, met ondersteuning vanuit het project Duursportief (proeftuin NOC*NSF), een 

start gemaakt met het wintercircuit, waarin alle wintertri- en duathlons in Nederland 

zijn opgenomen. 

♦ Het zogenaamde X-athlon crosscircuit werd in 2010 nog extern georganiseerd, maar 

kreeg al wel de nodige ondersteuning vanuit de bond en kon in dat kader aanhaken bij 

de prijsuitreikingen op de beurs BikeMotion. In 2010 is vast komen te staan dat het 

circuit met ingang van 2011 volledig onder de NTB-vlag wordt georganiseerd.  

♦ Er moet voor worden gewaakt dat de circuits elkáár niet gaan beconcurreren in de strijd 

om de deelnemersaantallen. Het aantal wedstrijden dat meetelt voor de circuitstanden 

werd door veel atleten als (te) veel ervaren. Mede daarom is het aantal evenementen 

dat meetelt om in aanmerking te komen voor (ere)prijzen voor 2011 in de bestaande 

circuits omlaag gebracht. 

  



 
Nederlandse Triathlon Bond  Jaarverslag 2010 
 
 
 

8 

Ad 3  Jeugd 

 

♦ Steeds meer organisaties zien het als vanzelfsprekend dat ook de jongste jeugd een 

eigen start krijgt tijdens het evenement. Waar dit (nog) niet gebeurt heeft het vaak een 

logistieke reden (m.n. vanwege de beschikbaarheid van de parkoersen). Vooral bij de 

grotere evenementen worden vaak ook scholierenstarts aangeboden en de 

belangstelling neemt toe. Omdat deze wedstrijden meestal niet op de NTB-kalender 

staan (omdat geen open inschrijving mogelijk is) is vooralsnog moeilijk aan te geven om 

hoeveel deelnemers dit op jaarbasis gaat.  

♦ De leskaart voor scholieren is inmiddels zowel digitaal als in drukvorm beschikbaar en 

vindt veel aftrek. 

♦ In 2010 is besloten om geen NK’s meer te organiseren voor de allerjongste jeugd (H/D 0 

tot en met 10). Kennismaking is hier belangrijker dan prestaties. Bekeken wordt nog of 

het zo in te passen is dat de categorie H/D12+ wel deel kan (blijven) nemen aan 

kampioenschappen.  

♦ Het minicircuit in de regio Zuid en het jeugdcircuit in de regio Noord/Oost heeft ook in 

2010 de nodige ondersteuning gekregen vanuit het breedtesportbudget. De 

belangstelling voor het reeds lange tijd bestaande circuit in Zuid is stabiel en in 

Noord/Oost, dat in 2010 voor het tweede jaar op de kalender stond, is een groeiend 

aantal deelnemers te zien.  

 

 

Ad 4  Talentherkenning 

 

♦ Door meerdere trainers/begeleiders van Top 10 Verenigingen is deelgenomen aan de 

TBN-1 cursus en twee daarvan zijn zelfs doorgestroomd naar de TTN3 cursus (zie ook 

hoofdstuk 6) , waarvan er inmiddels een is geslaagd. Naast de reeds lopende TTV 

Aalsmeer, Groningen, Venray is er in 2010 hard gewerkt aan de opzet van een RTC in 

Almere (start oktober 2011), en is er zicht op een TTV bij TC Twente. In Eindhoven wordt 

gekeken naar een RTC Triathlon/Duathlon. In Sittard is i.s.m. zwemclub Hellas en 

triatlonafdeling opgericht met als doelstelling doorgroeien naar een TTV (zie ook ad 8). 

♦ De talentherkenningsgroep bestond in 2010 uit 13 

atleten waarvan één meisje en drie jongens zijn 

doorgestroomd naar de NTC 2016-2020 selectie, 

twee jongens zijn doorgestroomd naar de 

crossselectie en één jongen naar de 

duathlonselectie. De talentherkenningsgroep voor 

2011 bestaat uit zeven meisjes en vijf jongens. 

♦ De talentendag in april werd bezocht door 32 

atleten en in september door 27 atleten (zie ook 

hoofdstuk 4, Topsport). 

♦ Het TriTalentproject heeft in 2010 drie instromers 

opgeleverd.  Allen zijn afkomstig uit de 

zwemwereld. 

♦ De samenwerking met aanverwante bonden op 
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gebied van talentherkenning en zijinstroom is met name met de KNZB goed op gang 

gekomen (mede dankzij de TriTalent-banner op de KNZB website), maar ook met de 

KNAU zijn goede contacten. Het aantal mogelijke kandidaten voor zijinstroom is daar 

kleiner omdat het absolute niveau bij de lopers verhoudingsgewijs lager ligt dan bij het 

zwemmen. Ook de contacten en samenwerking met KNWU zijn goed, echter zijinstroom 

vanuit het wielrennen richting TriTalent (OD-Triathlon) is minder waarschijnlijk, wel 

richting duathlon en cross  (bij senioren ook regelmatig gebeurd). 

 

 

Ad 5  Agegroupstimulering 

 

♦ Omdat er in 2010 geen EK’s of WK’s in Nederland werden gehouden was het aantal 

agegroupdeelnemers aan internationale wedstrijden lager dan in 2009. Dankzij de 

agegroupcoördinatoren lukt het wel steeds beter het groepsgevoel te creëren. Om dit 

nog verder te realiseren én vanwege de steeds strengere kledingeisen van de ITU is in 

2010 besloten de officiële NTB wedstrijdkleding verplicht te stellen voor alle atleten die 

namens Nederland aan een officieel ITU/ETU kampioenschap deelnemen.  

♦ De vele leeftijdscategorieën bij NK’s werden in 2010 steeds vaker onderwerp van 

discussie. Dat geldt ook voor de grote diversiteit aan NK’s (in vele varianten en 

disciplines). Mede daarom is in 2010 de beslissing genomen om de NK’s in 2011 in al 

haar facetten onderwerp van discussie te maken in een zogenaamde Task Force NK’s. 

Hierbij wordt onder meer gekeken naar kwaliteit, uitstraling en imago, ook in relatie tot 

de deelnemersaantallen en vele verschillende leeftijdscategorieën.  

 

 

Ad 6 Doelgroep vrouwen 

 

♦ De Vrouwentriathlon in Beesd stond in 2010 voor de 

tweede keer met ondersteuning vanuit de NTB op de 

kalender. Voor 2011 is ondersteuning geboden om 

een 2
e
 evenement voor alleen vrouwen op te zetten. 

♦ Omdat de deelnemersaantallen bij de vrouwen met 

name tijdens NK nogal achter bleven (waardoor 

deelname vaak al minimaal een medaille opleverde) is 

er bij wijze van proef voor gekozen om bij het NK 

wintertriathlon de vrouwen over een kortere afstand 

te laten strijden. Dit resulteerde in een grote 

toename van de deelnemersaantallen.  Voor het NK 

crossduathlon en duathlon kort is besloten de afstand 

in 2011 ook terug te brengen. Of dit ook de kwaliteit 

van het evenement ten goede komt en het doorgezet 

moet worden is onderwerp van gesprek tijdens de  

Task Force NK’s.  

♦ Ruim 80 vrouwen hebben begin mei deelgenomen aan de speciale themadag voor 

vrouwen, die werd georganiseerd bij bondssponsor Stay Okay in Elst.  
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Ad 7 Overige disciplines 

 

♦ De teamtriathlon in Enschede is onverminderd populair, maar het lukt vooralsnog niet 

andere organisaties over te halen een dergelijk evenement te organiseren. 

Ondersteuning van nieuwe organisaties blijft mogelijk, maar er wordt niet actief meer 

op gestimuleerd.  

♦ Het aantal crosstriathlons is stabiel en kan vertrouwen op stabiele en ambitieuze 

organisaties, met in een aantal gevallen zelfs internationale aspiraties. De hoeveelheid 

crossduathlons neemt nog elk jaar toe en duidelijk is dat dit veelal laagdrempelige 

evenementen zijn, die in trek zijn bij atleten vanuit aanverwante disciplines. Het X-

athlon crosscircuit, dat met ingang van 2011 onder NTB-vlag wordt georganiseerd, 

speelt hierin een stimulerende rol.  

♦ De wintertri- en duathlons hebben 

zich, na een gezamenlijk overleg dat 

eind 2009 door de NTB is geïnitieerd, 

in 2010 verenigd in een circuit. 

Vanuit deze samenwerking worden 

kennis en materialen uitgewisseld en 

de organisaties dragen bij in de 

promotie van elkaars evenementen.  

 

 

 

 

Ad 8 Triathlonzuil Limburg 

 

Om wat te bereiken in stimuleringtrajecten geldt dat  ‘je moet oogsten als de tijd rijp is’. Dit 

heeft er voor het stimuleringplan Triathlon Limburg toe geleid dat in sommige acties veel tijd is 

gestoken en er voor andere acties alleen nog oriënterende gesprekken zijn geweest. 

 

♦ T.a.v. het  laagdrempelig combiduursportcircuit zijn er wel oriënterende gesprekken 

geweest met enkele organisaties, maar heeft een centrale meeting met organisaties, 

triathlon-, zwem- en atletiekverenigingen, nog niet plaatsgevonden. 

♦ De NTB heeft bemiddeld in de totstandkoming van het NK Jeugd en Junioren in Weert 

met een nieuwe leeftijdsopzet en daarnaast een breedtesportprogramma van jong tot 

oud. 

♦ In het kader van het project zijn meerdere evenementen bezocht zoals: Powerman 

duathlon Horst, triathlon Stein, Weert, zwemloop Venray, crossduathlon Weert. 

♦ Stand van zaken Top Tien Verenigingen met jeugdafdelingen en talentontwikkeling in 

Limburg:   ATV Venray (ATV) heeft zich in 2010 doorontwikkeld in haar voortrekkersrol 

in de regio. Combisporters van elk niveau en leeftijd kunnen er terecht voor faciliteiten 

en trainingsadvies. Daarnaast is in een intensieve samenwerking met MOZ-

zwemvereniging Hellas Glana  een triathlonafdeling opgericht. Omdat het faciliteren van 

zwemmogelijkheden heel belangrijk is voor de ontwikkeling van triatleten en dit ook 

goed aansluit bij het Meerjaren Opleidingsplan (MJOP) wordt ernaar gestreefd Hellas 
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Glana uit te laten groeien tot  een Top Tien Vereniging voor 

midden/zuid Limburg.  Op termijn worden ook rondom Maastricht 

mogelijkheden voor een Top Tien Vereniging gezien. 

♦ Overige activiteiten 

o Inzet NTB en NTC richting Limburg en de ontwikkeling van 

Sportzone.   

o In 2011 zal het NTC met zijn faciliteiten opgenomen worden 

in het programma van de trainersopleidingen t.b.v. 

deskundigheidbevordering en kennisuitwisseling vanuit het 

NTC/Sportzone. 

o NTC atleten leveren een bijdrage bij de prijsuitreiking van alle 

jeugdkampioenen uit de regio Sittard/Geleen en aan een 

promo-film voor de Provincie Limburg.  

 

 

Ad 9 Digitale services 

 

♦ Het in gang zetten van digitale ledenservices is dermate arbeidsintensief gebleken dat 

hier vooralsnog niet in is geïnvesteerd. Wel is duidelijk dat steeds meer triatleten 

gebruik maken van de mogelijkheden van bijvoorbeeld MijnZwemcoach.nl van de KNZB, 

♦ In 2010 is het nodige vooronderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het gebruik 

vaan sociale media als Facebook en Twitter. 
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4. Topsport  

 

Doelen uit het meerjarenbeleidsplan 2009 – 2012 

 

� Deelname aan OS 2012. 

� Verdere ontwikkeling van het NTC. 

� Gebruik maken van Top 10 Verenigingen t.b.v. 

talentherkenning en –ontwikkeling. 

� Zoeken naar optimale 

ontwikkelingsmogelijkheden van de 

zogenaamde categorie twee sporten. 

� Grote evenementen naar Nederland halen. 

 

 

4.1 NTC-Triathlon OD  

Doelen uit jaarplan 2010  

1. Optimaliseren weekplanning training / studie / rust. 

2. Begeleiding en ontwikkeling zichtbaar voor alle topsporters, coaches, NTB bureau en 

begeleiders van wonen, studie, (para)medisch in één extranet. 

3. Verbeteren gebruik Meerjaren Opleidingsplan Triathlon  (MOTri) in Top 10 verenigingen, 

beloftegroep, juniorenselectie en NTC. 

4. Projecten en structuren voor zij-instromers vanuit de subtop zwemmen en atletiek met 

doelstelling topsport. 

5. Wetenschappelijke begeleiding optimaliseren. 

6. Optimaliseren (para) medische zorg NTC blessurepreventief. 

7. Ontwikkelingen en innovaties binnen het NTC breed communiceren zodat de gehele 

NTB hier profijt van heeft.  

8. Persoonlijke ontwikkeling technische staf doorlopend verbeteren. 

9. Wedstrijddoelstellingen top 8 / top 16 WK of vergelijkbare wedstrijden voor elite, onder 

23 en junioren. 

 

 

Resultaten per doelstelling 

 

Ad 1 Optimalisering planning 

 

♦ Met het MBO en HBO onderwijs zijn overeenkomsten getekend en is horizontale studie 

en stage mogelijk tussen 10.00 en 15.00 uur. Hiervoor en -na zijn training en rust 

ingepland. 

♦ In het Triathlon Tracking systeem is er niet alleen sprake van monitoring op inspanning, 

maar ook op rust en herstel (proactief).   
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♦ In 2010 is enkele atleten geadviseerd om in een eigen appartement te gaan wonen. Het 

wonen in het atletenhuis kostte hen teveel energie en in de meeste gevallen is dit advies 

opgevolgd.  

 

 

Ad 2 Begeleiding 

 

♦ Het ‘Triathlon Tracking System’ is in 2010 

verder ontwikkeld. De modules die nu 

gebruikt worden zijn:  

o Atletenprofiel (met directe 

koppeling naar website). 

o Trainingsschema atleten. 

o Triathlonspecifiek logboek met 

grafieken. 

o Uitslagen veldtesten. 

o Analyse van trainingstijden over 

de tijd. 

o Videoanalyse. 

o Subjective Perception voor dagelijkse score op gemoedstoestanden ter 

voorkoming van overtraindheid. 

o Alarm alert voor verhoogde rustpols, pijntjes/blessures.  

o Wedstrijdinschrijving en planning met communicatie atleet, coach en 

topsportmedewerkster bondsbureau. 

o Individuele ontwikkeling atleten raamplan met input van NTC begeleidingsstaf. 

o Planning en realisatie van de werkzaamheden van het NTC begeleidingsteam. 

 

Het systeem wordt in 2011 doorontwikkeld. 

 

 

Ad 3 MoTri in Top 10 Verenigingen 

 

♦ Eind 2009 is Peter Scheres als projectleider sportontwikkeling aangesteld. Hij houdt zich 

onder meer bezig met de implementatie van het ‘Meerjaren Opleidingsplan Triathlon’ in 

de Top Tien Verenigingen, de talentherkenningsgroep, het RTC ‘regionaal 

trainingcentrum’ en het NTC ‘nationaal topsport centrum’. Tevens is het ‘MOTri’ een 

onderdeel in de opleiding TTN3 geworden. De projectleider sportontwikkeling  is 

daarvoor als ‘expert’ aan de cursus verbonden.   
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Ad 4 Zij-instroom 

 

♦ Voor zowel NTB licentiehouders als niet-licentiehouders zijn 2 Talenten testdagen 

georganiseerd, in april en september. Respectievelijk 35 en 27 atleten namen hieraan 

deel.  

♦ Het ‘Tri Talent Olympic Dream Rio 2016’ project is opgezet door de talentcoaches. Zes 

atleten van KNZB verenigingen met zeer goed zwemniveau en voldoende loopniveau 

zijn ingestroomd. De atleten zijn geheel gefaciliteerd met materiaal en begeleiding. De 

eerste drie atleten zijn eind 2010 doorgestroomd naar het 2016/2020 junioren 

weekendprogramma in Sittard. 

♦ De samenwerking met de KNZB voor de ‘talenttransfer’ Tri Talent verloopt goed. 

Komende jaren kan de bekendheid van het project nog beter gepresenteerd worden 

binnen de diverse geledingen van de 

KNZB. 

♦ De mogelijkheden bij studenten-

verenigingen zijn nog niet opgepakt. 

♦ Er is een start gemaakt om de begeleiding 

van atleten in Top Tien verenigingen op 

een niveau te brengen waarmee zij 

eenvoudiger kunnen aanhaken aan het 

niveau van het nationale 

juniorenprogramma. 

♦ In 2010 zijn er grote vorderingen gemaakt bij de realisatie van een RTC Triathlon in 

Almere. Er trainen nu 5 a 6 atleten met een beloftestatus bij de Almeerse verenigingen. 

In 2011 wordt het RTC gestart in samenwerking met gemeente Almere, provincie 

Flevoland, het Olympisch Netwerk en de beide triathlonverenigingen: AV Almere ’81 en 

TV Almere.  

 

 

Ad 5 Wetenschappelijke begeleiding 

 

♦ Er is een samenwerking met experts van NOC*NSF – Kamiel Maase, Albert Smit - en 

enkele externe experts, – Louis Delahaye, Gerard Rietjens en Guido Vroemen -  die per 

thema het NTC team adviseren. 

♦ Het NTC begeleidingsteam is elk kwartaal bijeen geweest om de ontwikkeling van de 

atleten en de algemene wetenschappelijke ontwikkeling te bespreken. 

♦ De atleten hebben enkele malen gebruik gemaakt van Swimlab Eindhoven. Voor de 

2012 groep heeft NOC*NSF dit om niet geregeld.  

♦ De in 2010 aangestelde bondscoach John Hellemans brengt zelf de nodige 

‘wetenschappelijke expertise’ in het programma vanuit zijn brede wetenschappelijke 

achtergrond. 

♦ De samenwerking met de MiLa van de Atletiekunie is nog niet goed van de grond 

gekomen. De samenwerking in Sittard met de Atletiekunie verloopt soepel. 
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Ad 6 Medisch (zie ook hfst. 5 Medische begeleiding) 

 

♦ De reeds eerder gemaakte samenwerkingsovereenkomst met sportarts Paul Dobbelaar 

en het sportmedisch centrum Orbis is geoptimaliseerd. De sportarts is enkele malen per 

maand tijdens een training aanwezig. De communicatie en begeleiding met atleten en 

coaches verloopt goed.  

♦ De medische structuur is na de komst van John Hellemans geoptimaliseerd met een 

sterkere rol van de sportarts binnen het programma. 

♦ Er zijn preventieve testen t.a.v. bloedwaarden, lichaamsamenstelling en spierbalans 

uitgevoerd. 

♦ Door de blessuregolf en het stoppen van de toenmalige bondscoach is er een half jaar 

gewerkt met twee vaste behandel- en revalidatiedagen per week. Na het herstel van de 

atleten en de komst van de nieuwe coach in september is de mogelijkheid voor 

blessurebehandeling op afspraak/afroep weer ingesteld.  

 

 

Ad 7 Brede inzet ontwikkelingen en innovaties 

 

♦ In 2010 is een trainersdag georganiseerd, om kennis opgedaan in het NTC door te geven 

aan de vereniging en privétrainers. Dit initiatief zal jaarlijks navolging krijgen. De 

bijeenkomst werd bijgewoond door 39 trainers en coaches.  

♦ Het NTB coördinatoren- en coachoverleg is beperkt gebleven tot één keer.  

♦ De nieuwe bondscoach John Hellemans verzorgt artikelen voor het bondsblad om de 

visie en kennis van het NTC door te geven. 

 

 

Ad 8 Ontwikkeling begeleiding 

 

♦ NTB Coaches hebben enkele opleidingen, congressen of clinics kunnen volgen. Het 

Internationaal Coach Congres was in 2010 in Nederland en was zeer waardevol. 

♦ Voor bondscoach Guido van Weert was een ontwikkeltraject uitgestippeld via de 

‘mastercoach’ opleiding van NOC*NSF gedurende drie jaar.  De in maart gestopte 

bondscoach kan deze opleidingsweg wel afmaken. 

♦ Het aangekondigde ‘talentcoach ontwikkelingstraject’ en de ‘technisch directeuren 

leergang’ binnen NOC*NSF is in 2010 nog niet van start gegaan. Deze projecten van 

NOC*NSF zijn uitgesteld tot voorjaar 2011. 

 

 

Ad 9 Resultaten 

 

♦ Elite WK sprint: Rachel Klamer 19
e 

. De top 

16 doelstelling is niet gehaald bij Elite WK’s 

OD, Sprint en Team 
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♦ Onder 23 WK: Rachel Klamer 4e, Maaike Caelers 12e 

♦ Junioren WK: Neiske Becks 6e 

♦ Top 5 World Cup behaald door Rachel Klamer, Maaike Caelers en Neiske Becks. Top 8 

door Lisa Mensink en Sarissa de Vries.  

 

 

4.2 Duathlon  

Doelstellingen uit jaarplan 2010 Duathlon 

1. Verder uitbouwen aantal specialisten in Nederland. 

2. Blijvend op hoog niveau presteren op internationale kampioenschappen 

3. Proberen talentvolle duatleten voor de sport te behouden 

 

 

Resultaten per doelstelling 

 

Ad 1 Specialisten 

 

Dit jaar heeft zich een aantal nieuwe duathlontalenten gemeld. De verschillende stages zoals die 

naar de Alpe d’Huez blijken zeer inspirerend te werken. Dit komt door een goede mix van 

ervaren en jonge duatleten en atleten vanuit andere disciplines. Ook de goede sfeer speelt mee. 

Deze nieuwkomers komen vanuit de atletiek, wielrennen maar ook bijvoorbeeld een oud 

NTC’er.  

 

 

Ad 2 Prestaties 

Met Ruth van der Meijden (foto) als Europees Kampioen en Van der 

Meijden en Stefanie Bouma die 8e en 9e werden op het WK is goed 

gepresteerd. Junior Marjon van der Wansem haalde zilver op zowel 

EK als WK. De juniorenkampioenschappen waren weliswaar niet 

echt representatief, maar Marjon heeft bewezen in de sterke Franse 

GP duathlons goed mee te kunnen bij de senioren.  

 

 

 

 

 

 

Ad 3 Talent 

 

In 2010 zaten er 3 junioren in de selectie en deze hebben aangegeven zich verder te willen 

specialiseren. Ook enkele jonge junioren onder deze lichting hebben interesse getoond om zich 

te gaan specialiseren. 
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♦ T.a.v.  A-kader, B-kader en talentengroep, waar eind 2010 een begin mee is gemaakt, is 

er goed gescout en groeit de interesse  vanuit aanverwante sporttakken.  De 

talentengroep bestaat uit jonge atleten en ook in het B-kader zitten enkele jeugdige 

atleten. 

♦ De A-selectie is facilitair en financieel ondersteund in de vorm van de trainingsstages. 

Daarnaast zijn er enkele gezamenlijke trainingsdagen geweest. Kennisoverdracht heeft 

met name plaatsgevonden tijdens deze stages en trainingsdagen. Samenwerking met 

het NTC is helaas onvoldoende tot stand gekomen, maar met hoofdcoach John 

Hellemans en talentcoach Eric van der Linden verloopt de communicatie beter.  

♦ Inmiddels zijn 10 atleten ondergebracht in Franse teams voor de sterke franse GP 

duathlons.  

♦ Met Tilburg is er weer een duathlon op hoog niveau bij in Nederland en ook het 

duathloncircuit heeft inmiddels een solide basis.  

 

 

4.1 Triathlon LD  

Doelstellingen uit jaarplan 2010 Triathlon LD 

1. Lange afstand triathlon meer in de 

publiciteit krijgen (zie ook hfst. 7) 

2. Ondersteunen van lange afstandatleten 

voor zover dat mogelijk is en binnen de 

mogelijkheden ligt 

3. Stimulering / accentdagen / weekenden 

organiseren voor en met LD atleten en 

trainers 

4. Goede prestaties in Hawaï belangrijk 

maken met bonussysteem voor Top 3 / 

top 10 prestatie. 

5. Naast Ironman afstand ook O2 en 70.3 

wedstrijden stimuleren. Zeker voor de 

atleten die vanuit de OD over willen 

stappen naar deze afstanden. 

 

Resultaten per doelstelling 

 

Ad 1 Publiciteit 

 

Voor de verspreiding van diverse nieuwsberichten over bijvoorbeeld de behaalde resultaten in 

Ironman wedstrijden en het WK Immenstadt is onder meer gebruik gemaakt van nieuwe media 

als Twitter, Facebook en de Triathlon Science Group op Linkedln. Het blijft echter lastig de 

(landelijke) media te bewegen aandacht te besteden aan triathlon.  
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Ad 2  Ondersteuning atleten 

 

Er is een samenwerking tot stand gekomen met Davilex Triathlon Team, waarin een groot deel 

van de talentvolle triatleten met focus voor Lange Afstand al zat. Bundeling van krachten op 

deze manier. Bondscoach Guido Vroemen zal als prestatiemanager fungeren voor dit team. 

 

 

Ad 3 Stimulering atleten  

 

In navolging van de ‘Dag van de Lange Afstand’, die eind 2009 werd gehouden, is in 2010 een 

iets kleinschaligere accentdag georganiseerd voor ca. 15 belangstellenden. Tijdens de Nacht van 

de Triathlon (i.s.m. TriathlonWeb in de nacht van de Ironman in Hawaï) is een enquete 

gehouden onder de aanwezige atleten. Mede op basis van de hieruit gefilterde informatie is de 

eerder genoemde samenwerking met Davilex tot stand gekomen.   

 

 

Ad 4 Resultaten 

 

Yvonne van Vlerken en Heleen bij de Vaate eindigden resp. als 7
e
 en 9

e
 tijdens de Ironman op 

Hawaii. Daarnaast werd Van Vlerken Europees kampioene Ironman 70.3 en won ze zilver op het 

WK Lange Afstand.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 5 Stimulering andere lange afstanden 

 

Om de overstap van OD naar Lange Afstand te maken is het nodig om de 70.3 afstand 

populairder te maken. Deze afstand is daarom ook opgenomen in kwalificatie eisen voor WK 

lange afstand van de ITU (3OD afstand). 
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5. Medische begeleiding 

 
Doelen uit het meerjarenbeleidsplan 2009 – 2012 

 

 

� Wetenschappers en (para)medici nadrukkelijk in de topsportstructuur opnemen 

� Bijdragen aan de algehele kwaliteitsverbetering op elk niveau (top- en breedtesport) 

i.r.t. de doelstellingen vanuit ‘Een leven lang sporten’ 

 

 

Doelen uit het Jaarplan 2010 

 

1. Voor de medische begeleiding van de 

sporters in het NTC aanhaken bij de zgn. 

Sportzone Zuid-Limburg t.b.v. 

begeleiding ter plaatse. 

2. Overige medische begeleiding (top- en 

breedtesport) via SMA / bondsarts 

 

 

 

Resultaten per doelstelling 

 

Ad 1 Begeleiding via Sportzone – zie ook hfst. 4 Topsport 

 

♦ Medische begeleiding NTC is in handen van het Orbis Medisch Centrum met als 

sportartsen Paul Dobbelaar en Hans Schippers.  Orbis Medisch Centrum is TMS 

gecertificeerd (TMS = Topsport Medische Samenwerking). 

♦ Stroomdiagrammen en behandelplannen verlopen via deze sportartsen. 

 

 

Ad 2 Begeleiding via bondsarts 

 

♦ De overige medische begeleiding verloopt via SMA Midden Nederland onder leiding van 

sportarts Guido Vroemen. SMA Midden Nederland is TMS gecertificeerd. 

♦ Hieronder vallen alle disciplines van de NTB, behalve de NTC atleten. 

♦ Door middel van regelmatige publicaties in het bondsmagazine Triathlon Sport draagt 

de bondsarts bij aan kwaliteitsverbetering en preventie voor alle leden. 
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6. Kader en opleidingen 

 
Doelen uit het meerjarenbeleidsplan 2009 – 2012 

 

Het hoofddoel voor de periode 2009-2012 is kwaliteitsverbetering op elk niveau, leidend tot 

vergroting van de kwantiteit (groei naar 15.000 leden in 2012). Dat staat of valt met de kwaliteit 

van het kader. Opleidingen (zowel t.b.v. technisch als officialkader) spelen dan ook een 

uitermate belangrijke rol. De focus ligt dan ook op kwaliteitsverbetering door 

 

� Samenwerking met aanverwante bonden 

� Ombouw bestaande opleidingen conform de eisen van de Kwalificatie Structuur Sport 

(KSS) 

 
Doelen uit het Jaarplan 2010 

 

1. Starten met een (nieuwe) opleiding tot Triathlon Begeleider Niveau 1 (TBN1) 

2. Opnieuw aanbieden van de reeds bestaande TTN3 opleiding 

3. Aanbieden van bijscholingsactiviteiten voor trainers 

4. Organisatie van cursussen en bijscholingsdagen voor officials 

5. Uitbreiding internationale contacten op officialgebied 

6. Automatisering officialindeling 

 

 

Resultaten per doelstelling 

 

Ad 1 TBN1 

 

♦ Deze cursus heeft plaatsgevonden. In twee bijeenkomsten in zijn in totaal 19 cursisten 

ingestroomd. Daarvan hebben er 16 de cursus met goed gevolg afgerond en het 

bijbehorende certificaat in ontvangst genomen.  

♦ De cursus zal naar alle waarschijnlijkheid in 

2011 weer worden georganiseerd en dan 

worden beoordeeld op basis van de KSS 

♦ Voor de mogelijkheden voor een TTN2 

cursus (ook laagdrempeliger dan TTN3) is 

de samenwerking met de KNZB gezocht. 

Hier wordt voor 2011 gekeken naar de 

mogelijkheid om in een niveau 2 opleiding 

een module triathlon in te bouwen. 
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Ad 2 TTN3 

 

♦ De belangstelling voor de TTN3 was dermate groot dat deze in 2010 zelfs twee keer kon 

worden aangeboden. In het voorjaar ging in de regio Alkmaar (dankzij ondersteuning 

vanuit de Stichting Duursportief) een regionale cursus van start met 11 deelnemers. 

Daarvan hebben er begin 2011 inmiddels 2 met goed gevolg hun Proeve van 

Bekwaamheid afgelegd.  In het najaar is een centrale TTN3 cursus van start gegaan met 

het maximale aantal van 20 deelnemers. De afronding van deze cursus wordt aan het 

begin van de zomer van 2011 verwacht.  

 

 

Ad 3 Bijscholing trainers 

 

♦ Tijdens het jaarlijkse NTB-congres wordt tegenwoordig structureel een workshop voor 

trainers aangeboden. Hier hebben 25 trainers voor ingeschreven. 

♦ In november hebben de trainers van het NTC een informatiebijeenkomst gehouden over 

de gang van zaken in het NTC en trainingsintensiteit, -frequentie en -vormen. Hierbij 

waren zo’n 39 trainers en coaches aanwezig (zie ook hfst. 4).  

♦ Met de KNZB is de samenwerking ook uitgebreid naar de trainersopleidingen en –

bijscholingen. NTB-leden kunnen onder dezelfde voorwaarden (en met dezelfde 

kortingen) deelnemen aan KNZB-opleidingen en bijscholingen als KNZB-leden en waar 

mogelijk worden de KNZB-bijscholingen meer triathlongericht.   

 

 

Ad 4 (Bij)scholing officials 

 

♦ Er is een 4-tal cursussen 

georganiseerd:  2 jurycursussen, 1 

cursus wedstrijdleider (WL) en 1 

cursus voor NG’s (NTB-

gedelegeerde). Alle cursussen zijn 

gegeven in januari en februari, in de 

aanloop  naar het  nieuwe seizoen. 

♦ Tijdens de jaarlijkse officialdag , in 

januari, zijn ook de aanwezige 

officials bijgepraat over de op 

handen zijnde wijzigingen in het 

reglement. De niet aanwezige 

officials kregen de benodigde 

informatie via het Officialjournaal. 
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Ad 5  Internationale officialzaken 

 

• Tijdens de internationale wedstrijden in Nederland (Holten) zijn de contacten met de 

ITU op officialgebied aangehaald en hebben tot verbeterde contacten geleid. Er kan 

directer worden gecommuniceerd met de verantwoordelijke personen binnen de ITU.  

• Inmiddels is er ook contact met de ITU over de deelname van Nederlandse officials aan 

ITU Official cursussen. Deze zullen in 2011 hun beslag gaan krijgen. 

• Dankzij deze contacten kan hopelijk de inbreng van de NTB binnen de ITU worden 

bespoedigd. 

• Ook de contacten met de Belgische bond, ook voor wat betreft de uitwisseling van 

officials onderling, zijn van nut gebleken bij de contacten met de ITU. 

 

 

Ad 6 Automatisering 

 

• De automatisering van de officialindeling is nog verder verbeterd. De 2
e
 fase die in 2010 

gepland stond, is afgerond. Wat nog rest is een aantal aanpassingen die het systeem 

verder vervolmaken. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het kunnen 

uploaden van rapportages van wedstrijden, zodat de NG van het komende jaar deze in 

kan zien. Door een aantal andere bonden is al interesse getoond in  het programma. 

 

 

Speakercursus  

 

Op basis van de vraag vanuit het veld is 

met behulp van NTB-speaker Ruud de 

Haan (foto, links) een workshop voor 

speakers georganiseerd.  De cursus 

bestond uit twee bijeenkomsten, in 

maart 2010 en januari 2011.  Hieraan 

hebben 8 personen met goed gevolg 

deelgenomen. De meeste deelnemers 

zijn nu ook als speaker inzetbaar voor 

andere dan hun ‘eigen’ evenementen.    

 



 
Nederlandse Triathlon Bond  Jaarverslag 2010 
 
 
 

23 

7.  Marketing, PR en sponsoring 

 

Doelen uit het meerjarenbeleidsplan 2009 - 2012 

 

� Ontwikkeling en professionalisering 

PR- en sponsorbeleid 

� Actief aansturen op exposure via TV 

en internet en aanhaken bij 

initiatieven als het Digitaal Platform 

van NOC*NSF 

� Verhoging van de bekendheid van de 

sport door het genereren van 

frequentie media-aandacht door 

actieve benadering van zowel 

regionale als nationale pers 

� In het verlengde daarvan het creëren 

van één of twee nieuwe 

helden/boegbeelden 

 

 

Doelen uit het Jaarplan 2010 

 

1. het creëren van meer bekendheid van het digitaal platform en zorgen voor meer hits 

voor een grotere marktwaarde 

2. Intensivering van de contacten met de media voor een groter aantal 

exposuremomenten 

3. Verbeteren van de sponsorbegeleiding om sponsors te behouden en nieuwe te werven 

 

 

Resultaten per doelstelling 

 

Ad 1 Digitaal platform 

 

♦ NTB participeert in Sport.nl en plaatst minimaal 15 items per jaar van m.n. NK’s en 

enkele breedtesportevenementen.  

 

Ad 2 Exposure 

 

♦ Voor alle NK’s en enkele nieuwswaardige actualiteiten is de pers actief benaderd en van 

adequate informatie voorzien. Dit leidt tot een toename van aandacht voor de 

triathlonsport, niet zozeer op de nationale TV maar wel regionaal en in de schrijvende 

pers. 
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Ad 3 Sponsoring 

 

♦ Taken m.b.t. sponsorbegeleiding zijn verdeeld over meerdere medewerkers van het 

bureau en leidt tot een beter beheer 

♦ Het aantal huidige sponsors is gelijk gebleven en met vijf nieuwe (topsport) sponsors zijn 

contacten gelegd die in 2011 tot contracten hebben geleid 

 

 

 

8. Relatiebeheer 

 
Doelen uit het meerjarenbeleidsplan 2009 - 2012 

 

� Ondersteuning van verenigingen en organisaties bij de uitvoer 

van activiteiten gericht op ledengroei en ledenbinding  

� Versterking relatiebeheer en ondersteuning van de leden door 

middel van hoogwaardig accountmanagement 

 

Doelen uit het Jaarplan 2010 

 

1. Organiseren van het jaarlijkse congres 

2. In het kader van het accountmanagement minimaal 5 nieuwe 

verenigingen en organisaties laten bezoeken door elke 

accountmanager 

3. continuering platformoverleg toporganisaties 

 

Resultaten per doelstelling 

 

Ad 1 Congres 

 

♦ Het congres kende in 2010 haar eerste lustrum. Ook nu kwamen er weer ruim 100 

belangstellenden op af, die de totale dag waardeerden met het rapportcijfer 7,6.  

 

 

Ad 2 Accountmanagement (AM) 

 

♦ De NTB beschikte in 2010 over 8 accountmanagers (AM’ers), die verspreid over het land 

elk een groep verenigingen en organisaties begeleiden.  

♦ Naar méér kandidaten wordt nog altijd gezocht omdat niet elke vereniging en 

organisatie in Nederland nog een AM’er toegewezen heeft kunnen krijgen.  
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♦ Ook afgelopen jaar is het voor AM’ers erg moeilijk gebleken om contact te leggen met 

de verenigingen en organisaties. In totaal is er van 12 bezoeken een gespreksverslag 

ingeleverd op het Bondsbureau.  

♦ De vereniging of organisatie zijn over het algemeen tevreden over de gevoerde 

gesprekken en de ervaring leert dat bezochte verenigingen/organisaties nadien de weg 

naar het bondsbureau of hun AM’er beter weten te vinden.  

♦ De samenwerking met de KNZB is ook op het gebied van AM in 2010 verder uitgewerkt.  

De KNZB beschikt over een grote groep vaste AM’ers die werkzaam zijn op het 

bondsbureau. De NTB-bureaumedewerkster die AM in haar takenpakket heeft zit 

structureel één dag in de week op het KNZB-kantoor. Uitwisseling van kennis en ervaring 

is hierdoor relatief eenvoudig. Ook in geval van combiverenigingen (zwemverenigingen 

met een triathlonafdeling) wordt nu eerder de hulp van de KNZB ingeschakeld.   

♦ Eind 2010 is er een enquête opgesteld die verenigingen begin 2011 hebben ontvangen.  

Doel is de bezoeken op basis daarvan meer vraaggericht te gaan inplannen. 

♦ Op dit moment zijn nog niet alle verenigingen en organisaties toe bedeeld aan een 

accountmanager 

 

  
Ad 3 Platform toporganisaties 

 

♦ Dit overleg heeft in 2010 één keer plaatsgevonden. Alle organisaties met een 

internationaal topevenement en/of een nationaal kampioenschap zijn hiervoor 

uitgenodigd. Centraal stond dit jaar een presentatie van Allus Media, de leverancier van 

videomateriaal van NTB-evenementen aan Sport.nl en Triathlon TV.  
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9. Internationale zaken 

 

Doelen uit het Meerjarenbeleidsplan 2009 – 2012 

 

� Blijvend ondersteunen en sturen van Nederlandse inbreng in bestuur of commissies van 

de ITU / ETU. 

� In aansluiting op de ambities van NOC*NSF richting OS 2028, Nederlandse 

(top)organisaties stimuleren tot en ondersteunen in het streven om grote evenementen 

(EK’s, WK’s, Pointsraces) naar Nederland te halen, bij voorkeur in een grote, 

internationaal aansprekende stad. 

 

 

Doelen uit het Jaarplan 2010 

 

1. Via o.a. het participeren in de zogenaamde Masterclass voor internationale bestuurders, 

georganiseerd door NOC*NSF, zullen in 2010 hernieuwde pogingen worden 

ondernomen om de NTB ook internationaal niveau actief te laten participeren 

2. Het zetten van een eerste stap in het uitvoeren van het met NOC*NSF en meerdere 

evenementenorganisaties ontwikkelde evenementenbeleid tot 2021. 

 

 

Resultaten per doelstelling 

 

Ad 1 Internationale participatie 

 

♦ Het NTB bestuur is aanwezig geweest op de door de ETU en ITU georganiseerde 

congressen en voorzittersoverleggen 

♦ De NTB heeft concrete voorstellen ingediend op de betreffende congressen om tot een 

kwaliteitsverbetering van de triathlonsport te komen 

 

 

Ad 2 Evenementenbeleid 

 

♦ In 2010 heeft in Holten, met actieve steun van de 

NTB, voor het eerst een World Cup OD 

plaatsgevonden waar aan de ITU ook de ambities 

het OP28 en die van de NTB gepresenteerd zijn 

♦ De internationale ambities van de organisaties 

van Almere (World Champion Series), Holten 

(Premium Cup), Rotterdam (Junior Cup)  en 

Beach Challenge (EK Cross 2012 en WK Cross 

2013) zijn actief gesteund en waar mogelijk door 

middel van lobby bij de ETU en ITU onder de 

aandacht gebracht
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Bijlage 1 - Ledenaantallen 

 

 
          Totaaloverzicht NTB-leden        31-12-2010    31- 12-2009 
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Bijlage 2 – Ontwikkelingen en verdeling per leeftijdscategorie  

 

Categorie 2007 2008 2009 2010 

H00        4 1 9 5 

H08        23 14 21 29 

H10        27 29 47 37 

H12        40 27 33 33 

H14        46 47 52 48 

H16        44 44 58 56 

H18        56 43 49 54 

H20        1565 1433 1602 1567 

H40        1646 1673 1733 1731 

H50        701 786 783 851 

H60        198 276 264 277 

H70        20 29 29 36 

D00        3 2 4 9 

D08        10 8 15 17 

D10        24 11 16 23 

D12        30 28 32 23 

D14        31 33 37 44 

D16        31 36 32 31 

D18        21 26 28 21 

D20        717 644 743 719 

D40        350 391 401 428 

D50        134 159 162 179 

D60        21 29 25 32 

D70        3 3 3 3 

  5745 5772 6178 6253 
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Bijlage 3 –  

Cijfers en grafieken m.b.t. inschrijvingen en deelname aan evenementen 

 

 
Totaal aantal evenementen 118 

Totaal aantal organisaties 84 

Totaal aantal individuele deelnemers 19.754 

Totaal aantal deelnemers in duoverband 1058 

Totaal aantal deelnemers in trioverband 4563 

Totaal aantal deelnemers (ind. en trio/duo) 25.375 

Totaal aantal verkochte daglicenties 11.082 

Gemiddeld aantal deelnemers per evenement 215 

Meeste deelnemers in 1 evenement 751 

Minste deelnemers in 1 evenement 15 

Meeste duo’s in 1 evenement 180 

Meeste trio’s in 1 evenement 123 

 

Totaal daglicentiebedrag Aantal unieke dagleden 

tussen 0 en 5 5.010  

tussen 5 en 10 3.058  

tussen 10 en 15 734  

tussen 15 en 20 106  

tussen 20 en 25 102  

tussen 25 en 30 29  

tussen 30 en 35 102  

tussen 35 en 40 8  

tussen 40 en 45 10  

tussen 45 en 50 5  

tussen 50 en 55 2  

tussen 55 en 60 2  

tussen 60 en 65 1 

tussen 65 en 70 1  

tussen 70 en 75 1  

Eindtotaal 9.171  

 

 

Alle daglicentiehouders die in 2011 nog geen lid zijn krijgen een aanbieding voor het 

(aspirant)lidmaatschap, waarbij de deelnemers die relatief hoge bedragen hebben 

betaald nadrukkelijk worden gewezen op de extra kosten die deze deelnamevorm met 

zich meebrengt.    
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Ontwikkelingen in gebruik www.NTBinschrijvingen.nl 

Aantal inschrijvingen per maand
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Ontwikkeling NTB inschrijvingen: aantal inschrijvingen per leeftijdscategorie  

         

Groei t.o.v. 2009 = 19 %       

         

Geslacht Leeftijdscategorie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

2010 t.o.v. 

2009 

M 00+     1         

  05+ 8 40 59 85 77 94 22% 

  10+ 83 196 346 254 334 432 29% 

  15+ 258 320 423 459 505 600 19% 

  20+ 305 360 504 592 808 955 18% 

  25+ 479 705 916 862 1231 1506 22% 

  30+ 519 847 1020 1197 1463 1683 15% 

  35+ 755 1130 1435 1398 1466 1649 12% 

  40+ 743 1203 1596 1671 1995 2257 13% 

  45+ 531 863 1149 1362 1671 2039 22% 

  50+ 289 469 676 750 891 1216 36% 

  55+ 148 257 345 344 432 553 28% 

  60+ 77 158 171 198 276 305 11% 

  65+ 18 35 45 66 94 96 2% 

  70+ 3 12 14 18 14 42 200% 

  75+ 75 62 22 23 16 96 500% 

Totaal M   4291 6657 8722 9279 11273 13523 20% 

V 00+     1 1       

  05+ 11 28 32 53 54 81 50% 

  10+ 58 108 162 168 213 225 6% 

  15+ 77 136 200 180 209 296 42% 

  20+ 137 152 206 241 317 382 21% 

  25+ 158 282 427 446 544 582 7% 

  30+ 137 241 298 375 429 492 15% 

  35+ 136 239 316 348 381 395 4% 

  40+ 121 213 284 313 392 508 30% 

  45+ 61 117 162 203 285 345 21% 

  50+ 33 72 100 122 140 174 24% 

  55+ 13 33 42 60 59 72 22% 

  60+ 1 5 12 22 25 30 20% 

  65+     1 3 3 0% 

  70+    1  1 2 100% 

  75+ 12 5 5 1 3 8 167% 

Totaal V   955 1631 2248 2534 3055 3595 18% 

Eindtotaal   5246 8288 10970 11813 14328 17118 19% 



 
Nederlandse Triathlon Bond  Jaarverslag 2010 
 
 
 

32 

Deelnemersaantallen NTB-circuits  

(totaal aantal individuele deelnemers die o.b.v. licentienummer zijn opgenomen in de rankings) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) wintercircuit = seizoen 2010 - 2011, wedstrijden uit 2010 (2 stuks) zijn meegeteld.  
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Deelnemersaantallen NK’s 
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Bijlage 4 – bezoekersaantallen websites 
 
www.nedtriathlonbond.org  
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www.ntbinschrijvingen.nl (cijfers bijgehouden vanaf 1 maart 2010)  

 


