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Om meerdere redenen was 2017 een gedenkwaardig jaar. In de eerste 
plaats natuurlijk vanwege het feit dat we als Nederland de Grand Final 
van de World Triathlon Series hebben georganiseerd in Rotterdam, wat 
een prachtige happening was dat! Prachtige topsport, veel aandacht 
van de media voor onze mooie sport, alle hotels in Rotterdam waren 
volgeboekt, een iconisch parcours voor meer dan 4.000 triatleten van 
over de hele wereld en een prima organisatie. Oftewel: iets waar we 
met elkaar met trots en tevredenheid op terug kunnen kijken. 

Ook de verhuizing van het NTB bondsbureau naar ‘het hart van de sport’, 
het Nationaal Sport Centrum Papendal, was een in het oog springende 
ontwikkeling. De triathlonsport groeide gestaag door, gelukkig ook weer 
met nieuwe evenementen en steeds vaker ook initiatieven om jeugdafde-
lingen binnen verenigingen op te zetten. Al met al een jaar om tevreden 
over te zijn waarbij we gelijktijdig aan het nadenken zijn over hoe we die 
mooie ontwikkelingen kunnen vasthouden en verankeren binnen onze 
organisatie, een stevige uitdaging! 

NTB JAARVERSLAG 
2017
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GROEI

De triathlonsport blijft groeien. Het vaste ledental stijgt 
met 5,1% en overschrijdt voor het eerst de 10.000, ter-
wijl het aantal beoefenaren op basis van een daglicentie 
uitkomt op meer dan 34.000, een stijging van 6,2%. Ter 
vergelijk: in 2009 waren die aantallen respectievelijk 
6.000 en 10.000. Positief is verder dat het aandeel vrou-
welijke beoefenaren van de sport toeneemt naar 27,4% 
en dat ook de jeugdcategorie profiteert van de trend.

BUREAU

Het bondsbureau kent in 2017 een formele uitbreiding 
met 0,5 fte voor een jeugdcoördinator. Hierdoor wordt 
het mogelijk diverse bestaande en nieuwe initiatie-
ven te verbinden en te ondersteunen, waardoor de 
komende jaren hopelijk ook het aantal jeugdleden 
verder zal groeien. Het ‘samenwonen’ van NTB en 
KNWU in het nieuwe pand op Papendal heeft op 
meerdere gebieden geleid tot een actievere samen-
werking op thema’s als communicatie, ICT, projecten 
als de nieuwe wet AVG en de financiële administratie. 
We merken dat het bundelen van kennis en middelen 
ons sterker en beter maakt.

BESTUUR

Het bondsbestuur is in 2017 uitgebreid tot het 
statutaire maximale aantal van zeven bestuursleden. 
Geconstateerd kan worden dat de belangstelling 
voor een actieve bestuurlijke rol binnen de NTB is 
toegenomen en dat het afgelopen jaar meerdere 
talentvolle bestuurders zich hebben gemeld voor 
de openstaande vacature. Om optimaal gebruik 
te maken van die talenten is besloten een extra 
bestuurslid toe te voegen met het aandachtsgebied 
Jeugd, een van de speerpunten voor de komende 
jaren. Op dit moment bestaat het bestuur daarmee 
uit vijf mannen en twee vrouwen. Qua samenstelling 
wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke 
afspiegeling van het ledenbestand. Op aspecten 
als relatie tot topsport, breedtesport, verenigingen, 
evenementen, senioren-junioren etc. kan hier nog 
beter op geselecteerd worden in de toekomst.

In het kader van de minimale kwaliteitseisen 
vanuit het programma Goed Sportbestuur is een 
zelfevaluatie uitgevoerd. Een van de uitkomsten 
daarvan is dat zal worden onderzocht of er 
momenteel sprake is van voldoende competenties 
binnen het bestuur.
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FINANCIEEL

Door de vele activiteiten en ontwikkelingen – met 
name de Grand Final in Rotterdam en de verhuizing 
naar Papendal – is 2017 een relatief duur jaar. Het 
eigen vermogen is daardoor licht afgenomen. De 
Taskforce Financiën heeft in haar advies vooral 
gewezen op de noodzaak om beter te communiceren 
over alle diensten en mogelijkheden die de NTB haar 
leden te bieden heeft. Het huidige afdrachtsysteem 
geeft in de ogen van de Taskforce geen reden tot 
wijzigingen. Ook in 2017 werden er geen verhogingen 
doorgevoerd, anders dan de jaarlijkse prijsindexering. 

SPONSORS

Met de mooie evenementen in 2017 hebben we onze 
sponsoren kunnen betrekken bij grote gebeurtenis-
sen als het WK in Rotterdam en de ‘superdagen’ van 
de Teamcompetities. Het waren uitgelezen kansen 
om ze een podium te geven en dat werd ook goed 
ontvangen. Vrijwel alle selectieatleten zijn dit jaar 
gekleed in de NTB bondskleding. Lopende sponsor-
contracten zoals die met Polar, Pioneer, Daily Fresh 
Food, Red Bull en Schuiteman werden behouden of 
verlengd voor de komende jaren, wat onze organisatie 
stabiliteit en continuïteit in sponsoractivaties geeft.  
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LIMBURG

Het Platform Triathlon Limburg vervult steeds beter 
haar verbindende en samenwerkende karakter. 
Zo zijn er in 2017 dertien Ironkids wedstrijden in 
Limburg waarvan drie in België. Ruim 1.300 kinderen 
doen hier aan mee. De wedstrijden worden steeds 
professioneler georganiseerd, dit keer voor het eerst 
met centrale timing. Ook zijn er weer clinics gegeven 
op scholen. De Ironman heeft in 2017 haar derde 
succesvolle editie en in overleg met de provincie en 
gemeente Maastricht is een nieuw driejarig contract 
getekend. Een nieuw enthousiast team heeft de 
Triathlon Stein opgepakt die in 2018 weer een nieuwe 
editie gaat beleven. De faciliteiten in Sportzone 
Sittard zijn uitgebreid met een Tom Dumoulin Bike 
Park.

BRABANT

In augustus zijn we met het RTC Brabant gestart met 
een volledig nieuwe lichting jonge triatleten tussen 
13 en 17 jaar. Zes atleten fulltime en vijf atleten 
in de Regioplus die we één à twee keer per week 
structureel zien en via trainingpeaks begeleiden. 
Naast de regiotraining hebben we een kleine vijver 
met jonge triatleten gekregen in Brabant. Vanuit 
het ‘oude’ RTC zijn twee atleten overgebleven die 
meetrainen en op nationaal duathlonniveau actief 
zijn. De trainersstaf is uitgebreid ten behoeve van 
zwemtrainingen, core- en krachttraining, mentale 
training en looptrainingen. 

ROTTERDAM

We beleven een historisch WK op eigen bodem. 
Rotterdam is tussen 14 en 17 september 2017 even 
de topsporthoofdstad van de wereld: het decor van 
de ITU World Triathlon Grand Final en de wereld-
kampioenschappen triathlon voor paratriatleten, 
beloften (onder 23 jaar), junioren en agegroupatleten. 
Het is voor het eerst dat de beste triatleten ter wereld 
in Nederland strijden om de wereldtitels op de sprint- 
en olympische afstand. 

In de aanloop naar de ITU Grand Final 2017 
maken bijna 3.000 Rotterdamse kinderen via 
clinics op school kennis met de triathlonsport. In 
heel Nederland staan diverse kleinere en grotere 
evenementen als ‘side event’ in het teken van het 
WK. Ruim 50 ‘ambassadeurs’ (NTB-verenigingen en 
-organisaties) genereren lokaal extra aandacht voor 
de sport in het algemeen en het WK in het bijzonder. 
Tijdens het WK Paratriathlon bezoeken 150 kinderen 
de wedstrijd en doen mee aan de ‘Kids Experience’. 
Een gevarieerd programma zorgt voor een bijzondere 
beleving in het centrum van Rotterdam.
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TEAMCOMPETITIES

Met alle 252 teams wordt het seizoen 2017 op 
grootse wijze afgetrapt: de Teamtriathlon in Arnhem 
heeft de primeur de eerste ‘Super Sunday’ te 
organiseren. Later in het jaar vindt in Rotterdam een 
tweede ‘superdag’ plaats. Met de nieuwe 4eDivisie 
erbij zijn er nu vijf niveaus waar de teams de 
sportieve strijd aan gaan. De 40 wedstrijden worden 
gehost door 21 wedstrijdorganisaties; bijna 2.000 
unieke atleten maken deel uit van de competitie. 
De Eredivisie Triathlon (het paradepaardje van de 
Teamcompetities) wordt bij de mannen gewonnen 
door Squadra - Eindhoven. Bij de vrouwen pakt Ferro 
Mosae - Maastricht voor het eerst de landstitel.

WINNAARS

2017 is het jaar van Jetze Plat: hij wint het WK in 
eigen land, wordt op het NOS | NOC*NSF Sportgala 

gekozen tot paralympisch sporter van het jaar en 
op het jaarlijkse NTB congres wordt hij niet alleen 
uitgeroepen tot paratriatleet van het jaar, maar ook tot 
overall sportman van 2017. Het relayteam bestaande 
uit Maaike Caelers, Rachel Klamer, Marco van der Stel 
en Jorik van Egdom wint de bronzen WK medaille in 
Hamburg. In 2017 wordt bekend dat de teamrelay met 
ingang van Tokio 2020 wordt toegevoegd als derde 

medalevent op de Spelen. Ook wordt bekend dat op 
de Paralympische Spelen van 2020 medalevents 
voor triathlon worden toegevoegd. Het totaal komt 
daarmee op acht. Geert Schipper wint achter Jetze 
Plat het zilver op het WK paratriathlon in Rotterdam, 
Rachel Klamer draait een goed WTS seizoen en sluit 
in Rotterdam af met de zevende plaats in de Grand 
Final en de achtste plek in de Series.

Sanne Broeksma behaalt goud op het EK cross-
duathlon in Roemenië, Miriam van Reijen wint zilver 
op het WK duathlon in Zofingen en wordt vijfde op 
het EK. Op het WK RBR in Penticton is er brons 
voor Thomas Cremers bij de junioren. Yvonne van 
Vlerken is oppermachtig in Almere en wordt daarmee 
Europees en nationaal kampioen Lange Afstand. Zij 
is in bijna al haar wedstrijden over de wereld op het 
podium te vinden en wordt tijdens het jaarlijkse NTB 
congres dan ook terecht uitgeroepen tot triatlete van 
het jaar (Thea Sybesma Award).  Ook Sarissa de Vries 
ontwikkelt zich steeds meer als langeafstandsatlete. 
Met haar tweede plaats kleurt het EK-podium 
nadrukkelijk oranje. Evert Scheltinga pakt in het 
mannenveld met een uitstekende vijfde plaats op het 
EK de Nederlandse titel. Bas Diederen eindigt in de 
Ironman Maastricht als derde bij de Pro-mannen en in 
de vrouwenrace wordt Rahel Bellinga vierde.
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JEUGD

Met de aanstelling einde 2017 van de 
jeugdcoördinator kan er nog intensiever aandacht 
gegeven worden aan jeugd, een van de speerpunten 
in de Visie17+. Het aantal jeugdleden stijgt in 2017 al 
met ruim tien procent en ook het aantal deelnemers 
aan het jeugd- en juniorencircuit neemt in alle 
categorieën toe. Het WK in Rotterdam maakt het 
mogelijk een set van 45 jeugdfietsen aan te schaffen, 
die inzetbaar zijn voor jeugdactiviteiten. Twee speciale 
NTB-mascottes worden in het leven geroepen: Tristan 
en Trisha zullen vanaf 2018 fungeren als uithangbord 
voor de jeugdtriathlon.

Organisaties en verenigingen die actief met jeugd aan 
de slag willen, worden aangemoedigd om hier, met 
steun van de NTB, werk van te maken. 
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LANGE AFSTAND (LA)

De LA A-Selectie bestaat uit 6 vrouwen en 6 mannen 
die voldoen aan de LA criteria. Zij racen ook in 2017 
weer in een groot aantal ‘Proraces’ van Ironman en 
Challenge over de hele wereld.
De LA B-selectie bestaat uit nog eens 12 atleten die op 
voordracht van de NTB kunnen beschikken over een 
zgn. Pro-licentie om als professioneel atleet te starten in 
topwedstrijden en ervaring voor de toekomst op te doen. 
De LA A-selectie komt onder leiding van de 
bondscoach 2 keer bij elkaar om te evalueren, 
ervaringen te delen en vooruit te kijken.

DUATHLON

Voor de duathlonselectie staat ook dit jaar weer een 
trainingsstage en een trainingsweekeinde op het 
programma. Verder wordt er deelgenomen aan diverse 
Franse Grand Prixwedstrijden en de nationale Run 
Bike Run series, die dankzij de stayerwedstrijden meer 
aansluiten bij wat internationaal gevraagd wordt. In het 
tweede jaar van deze RBR-Series doen 23 mannen- en 
11 vrouwenteams mee aan zes races. Omdat het voor 
een relatief groot aantal teams lastig blijkt om iedere 
wedstrijd met een team aan de start te komen en om 
niet alleen afhankelijk te zijn van ‘specialisten’, kiezen 
we er in 2018 voor een compact circuit af te werken 
voorafgaand aan het triathlonseizoen. 

CROSS

De splitsing van de Cross Series in een triathlon- en 
een duathlonserie heeft niet het gewenste effect. 
Het resulteert niet in de binding van veel meer 
triatleten aan meerdere wedstrijden. De wedstrijden 
op zichzelf zijn populair maar een ranglijst is niet 
(meer) van toegevoegde waarde. Besloten is dan ook 
te stoppen met de organisatie van de Cross Series 
en de daarbij horende ranglijst. Onder leiding van 
een nieuw aangestelde coördinator cross gaat de 
aandacht nu vooral uit naar evenementen, kalender, 
training, materiaal en buitenlandse wedstrijden. 
Sfeer en beleving van het typische crossgevoel (het 
uitdagende karakter van sporten in een natuurlijke 
omgeving) zoals die nu vooral tijdens buitenlandse 
crossevenementen worden ervaren, moeten worden 
overgebracht op een brede groep triatleten in 
Nederland.

AGEGROUPERS

Mede dankzij het WK in Rotterdam, maar zeker ook 
het EK Lange Afstand in Almere is een belangrijke 
aanzet gegeven voor het agegroupbeleid voor de 
komende jaren. Bijna 400 agegroupers hebben 
kunnen ervaren hoe het is om deel te nemen aan een 
internationaal topevenement. Ondanks de nodige 
scepsis vooraf over inschrijfgeld, logistiek, parcours 
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en planning overheerst na afloop het enthousiasme 
en veel atleten spreken de wens uit om vaker aan 
dergelijke evenementen mee te doen. Voorafgaand 
aan het WK nemen bijna 100 belangstellenden 
deel aan een speciale agegroupdag op en rond de 
Willem Alexander roeibaan ter voorbereiding op hun 
deelname. 

OFFICIALS

Het niveau van onze officials is gestegen, gezien het 
aantal officials met een status Level 1 en Level 2. Ook 
hebben we inmiddels een official met Level 3 achter 
zijn naam. Naar nationale termen gemeten zien we 
ditzelfde beeld: het aantal NTB Gedelegeerden en 
Wedstrijdleiders is andermaal gestegen. Niettemin 
houdt de groei van het officialkorps bij lange na 
geen gelijke tred met het aantal evenementen en 
de omvang van de wedstrijden. In 2017 zijn de 
wedstrijden ternauwernood voorzien van officials en 
het uitbreiden van ons officialkorps blijft dan ook de 
grootste aandacht houden.

OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN

In 2017 zijn er weer diverse bijscholingen en 
opleidingen georganiseerd. In samenwerking met 
de VTDL vindt in januari op het sportcomplex 
Watersley in Sittard het coachcongres plaats voor 
Nederlandse en Belgische trainers. Voor de TTN1 en 
TTN3 opleidingen is 2017 een zeer succesvol jaar 

met maar liefst respectievelijk 19 en 15 geslaagden. In 
samenwerking met de KNZB wordt ook weer gestart 
met een cursus Open Waterzwemmen op niveau 2 
en met de KNWU wordt een aanvang gemaakt met 
een cursus op niveau 4. In totaal worden er vijf ‘eigen’ 
bijscholingen verzorgd en wordt verder aangesloten op 
het bijscholingsaanbod van aanverwante bonden en 
organisaties als NLCoach.

COMMUNICATIE

Met de komst van de nieuwe bondswebsite, de 
wedstrijdkleding van Forte en het opfrissen van 
het NTB-logo worden grote stappen gezet op weg 
naar een herkenbare huisstijl. Het EK in Almere en 
het WK in Rotterdam zorgen voor de nodige media-
aandacht, met veel journalisten op locatie die de sport 
nooit eerder verslagen hebben. Er wordt campagne 
gevoerd om de uitstraling van de NTB te vergroten 
met #NTBaas om de eigen achterban te mobiliseren 
rondom het beleid en #wijzijntriathlonNL om de 
herkenbaarheid buiten het eigen ledenbestand te 
vergroten. Transition – waarvan de hoofdredactie dit 
jaar door het bondsbureau is gedaan – krijgt opnieuw 
een kwaliteitsimpuls. 
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MANNEN VROUWEN TOTAAL

VERENIGINGSLEDEN

A-licentie met bondsblad

A-licentie zonder bondsblad

A-licentie

L-licentie met bondsblad

L-licentie zonder bondsblad

L-licentie

Verenigingsleden

3499

306

3805

1731

68

1799

5604

1138

337

1475

796

163

959

2434

4637

643

5280

2527

231

2758

8038

INDIVIDUELE LEDEN

A-licentie met bondsblad

A-licentie zonder bondsblad

A-licentie

L-licentie met bondsblad

L-licentie zonder bondsblad

L-licentie

X-licentie

Individuele leden

1388

43

1431

92

1

93

177

1701

201

39

240

5

5

10

79

329

1589

82

1671

97

6

103

256

2030

LEDENBESTAND

A-licentie

L-licentie

X-licentie

Totaal A / L / X-licentie

D-licentie

5236

1892

177

7305

1715

969

79

2763

6951

2861

256

10068

24188

TOTAAL LEDENBESTAND  31 dec 2017 34333

TOTAAL

OVERIG

Verenigingen

Organisaties

132

86

BONDSBLAD

Losse abonnees

Leden

Abonnementen totaal 

Relaties

Oplage totaal

77

8850

9145

186

9331

TOTAALOVERZICHT
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VERDELING PER REGIO
NTB-LEDEN

LEDENAANTALLEN TOP 5 
VERENIGINGEN

HELLAS Utrecht 640

TTW Weesp 270

GVAV Groningen 246

TVA Almere 244

DTC Heerhugowaard 216

 Ver. leden 585

 Ind. leden 169

 Verenigingen 9

 Organisaties 8

 Ver. leden 1579

 Ind. leden 299

 Verenigingen 30

 Organisaties 24

West I Ver. leden 3042

 Ind. leden 732

 Verenigingen 40

 Organisaties 24

West II Ver. leden 1630

 Ind. leden 483

 Verenigingen 27

 Organisaties 14

 Ver. leden  1202

 Ind. leden 304

 Verenigingen 26

 Organisaties 16

WEST

NOORD

OOST

ZUID
Leeftijd: 00-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-99 Totaal

M 276 811 1824 2190 1704 500 7305

V 219 567 750 710 424 93 2763

TOTAAL 495 1378 2574 2900 2128 593 10068

18 Min 367

18 Plus 9701

TOTAAL 10068

LEEFTIJDSOPBOUW NTB-LEDEN 2017

 Ver. leden 8038

 Ind. leden 2030

 Verenigingen 132

 Organisaties 86

TOTAAL

LEDEN

LEDENBESTAND
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PRIJZEN

WINNAARS NEDERLANDS KAMPIOENEN

SPORTERS VAN HET JAAR

JEUGD- EN JUNIORENCIRCUIT 

RBR-SERIES

CROSS SERIES RBR

CROSS SERIES TRIATHLON

EREDIVISIE

Jeugd: Dirkje Lebouille en Gjalt Panjer
Junioren: Joyce Caro en Thomas Cremers

Vrouwen: RTC Regio ZWNederland 2 – Tilburg
Mannen: Hellas Utrecht

Dieuwertje Poort en Christiaan Solleveld

Silvia Brouwer en Mark Hamersma

Vrouwen: Ferro Mosae – Maastricht
Mannen: Squadra – Eindhoven

Paratriatleet: 
Jetze Plat

Talent:  
Rani Škrabanja

Agegrouper:  
Rob Barel

Sportvrouw: 
Yvonne van Vlerken

Sportman:  
Jetze Plat

5 maart Wintertriathlon Groningen Teun Sweere en Eline Lute – Kuin

21 mei Triathlon Midden Nieuwkoop Sarissa de Vries en Martijn Dekker

27 mei Duathlon Lang Almere Miriam van Reijen en Yennick Wolthuizen

4 juni Triathlon olympische afstand Amsterdam Sarissa de Vries en Jorik van Egdom

26 augustus Triathlon Sprint Veenendaal Kirsten Nuyes en Niek Heldoorn

26 augustus Crosstriathlon Renkum Linda van Vliet en Mark Hamersma

9 september Triathlon Lang Almere Yvonne van Vlerken en Evert Scheltinga

8 oktober Duathlon Kwart Spijkenisse Lesley Smit en Yennick Wolthuizen

JEUGD, JUNIOREN, <23

5 maart Wintertriathlon Groningen Jeugd: Marcha Lich en Remo Slotegraaf 
Junioren: Arianna Pruisscher en Richard Prakken 

4 juni Triathlon olympische afstand Amsterdam <23:  Marije Dankelman en Jorik van Egdom

26 augustus Triathlon Sprint Veenendaal <23:  Kirsten Nuyes en Niek Heldoorn

26 augustus Crosstriathlon Renkum Jeugd: Tamar Veltman en Joost Friderichs
Junioren: Kim van ’t Verlaat en Joey van ’t Verlaat

4 september Triathlon Jeugd en Junioren Enschede Jeugd: Barbara de Koning en Gjalt Panjer 
Junioren: Rani Škrabanja en Niek Heldoorn

8 oktober Duathlon Spijkenisse Jeugd: Shirin van Anrooy en Gjalt Panjer
Junioren: Maaike Telkamp en Thomas Cremers
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Vrouwen

2016 2016 2016 2016 2016

D-Licenties Meisjes Vrouwen Vrouwen

CIJFERS

0-19 JAARLICENTIEHOUDERS LEDENBESTAND 20-39 JAAR 40+ JAAR

GROEI IN 2017

210

GROEI: GROEI: GROEI: GROEI: GROEI:

9582 32319 449 3823 5310

1937

34 76 100276

10068 34256 495 3952 5621

-31451 12 53 211

5,1% 6% 10,2%

46486 129 311

3,4% 5,9%

Mannen

2017 2017 2017 2017 2017

Abonnees Jongens Mannen Mannen

Licentiehouders totaal Leden totaal 0-19 totaal 20-39 totaal 40+  totaal



POSTADRES 

Papendallaan 49
6816 VD
Arnhem

CONTACT
info@triathlonbond.nl

    085 – 07 01 800
    KvK: 40061788

    Statutaire Zetel: Nieuwegein


