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1. INLEIDING 
 
Sinds de komst van de Eredivisie Triathlon en de opname van de NK’s over de 
standaard- en sprintafstand in deze competities, is het aantal vrij beschikbare 
startplekken voor deelname aan deze NK’s beperkt. Alle aan de betreffende NK’s 
deelnemende teams kunnen namelijk gegarandeerd een team van 5 of 4 atleten 
(mannen resp. vrouwen) inschrijven. Om de resterende startplekken toe te kennen, 
wordt gebruik gemaakt van een inschrijfprocedure, waarbij het belangrijkste 
uitgangspunt is dat de beste Nederlandse atleten van dat moment aan de start kunnen 
verschijnen.  
 
Ook bij NK’s in andere disciplines en afstanden is de vraag soms groter dan het aantal 
beschikbare startplaatsen. Bij alle NK’s geldt als uitgangspunt dat kwaliteit voorop moet 
staan en daarom is gezocht naar een procedure om eenduidigheid en helderheid te 
krijgen in de wijze waarop de beschikbare startplaatsen worden verdeeld. 
 
Voor alle NK’s wordt gebruik gemaakt van een inschrijfprocedure, voor een aantal NK’s 
gelden daar bovenop nog aanvullende criteria. De diverse procedures worden in dit 
document nader toegelicht.  
 

 
2. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN NK’S EN 

AGK’S 
 
Atleten die in aanmerking willen komen voor ere- en/of - indien van toepassing -
geldprijzen op een NK of AGK dienen in het bezit te zijn van de Nederlandse 
nationaliteit. Met ingang van 2023 komen ook daglicentiehouders (atleten zonder 
geldige wedstrijdlicentie) in aanmerking voor de titels. In geval van een beperkt aantal 
startplaatsen krijgen wedstrijdlicentiehouders echter tot 6 weken voor de betreffende 
wedstrijd voorrang bij de inschrijving.  
 
Buitenlandse atleten, kunnen - buiten mededinging - aan de wedstrijd meedoen indien 
er voldoende startplaatsen beschikbaar zijn (toekenning van deze startplaatsen gebeurt 
op basis van de in dit document omschreven procedures). 
 
De hierna beschreven procedures voor aanmelding en plaatsing op wacht- en/of 
startlijsten is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan 
het voorkomen dat er nog vragen zijn of zelfs discussie ontstaat. In geval van vragen 
kan contact worden opgenomen met de NTB coördinator wedstrijdsport, Christie 
Brouwer, via christie.brouwer@triathlonbond.nl. In geval van klachten wordt verwezen 
naar de officiële klachtenregeling van de NTB. 
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3. NK SPRINT- EN STANDAARDAFSTAND TRIATHLON 
 
Onderstaande voorwaarden gelden voor het NK over de sprint- en standaardafstand 
triathlon op respectievelijk 11 juni in Weert en 24 juni in Rotterdam. Deze 
wedstrijden kennen géén agegroupseries. Op het NK sprint zijn er medailles te 
verdienen voor elite (overall), junioren (16+) en beloften (<23), op het NK standaard 
voor elite (overall) en beloften (<23).  
 
3.1 Individuele atleten 
 
Alle Eredivisieteams kunnen gegarandeerd een team van 4 (vrouwen) of 5 (mannen) 
atleten aanmelden voor deze NK’s. De resterende startplekken worden als volgt 
toegekend: 
1. De NTB en de Werkgroep Wedstrijd Officials (WGWO) stellen (in overleg met de 

wedstrijdorganisatie) het totaal aantal startplekken vast. Het aantal deelnemers per 
startserie (mannen en vrouwen apart) is in 2023 bepaald op 100. 

2. Het (maximaal) aantal starters in de Eredivisie is voor 2023: 
 10 mannenteams, totaal 50 atleten 
 10 vrouwenteams, totaal 40 atleten 

3. Door het aantal Eredivisie-atleten af te halen van het totaal aantal beschikbare 
startplekken wordt het resterende aantal startplekken bepaald. 

4. Voor de resterende startplekken van het NK standaard afstand triathlon komen als 
eerste die atleten in aanmerking die in 2022 of 2023 in een ETU cup / junior-cup 
binnen de 6% van de winnaar van die wedstrijd geëindigd zijn.  

5. Vervolgens worden de atleten toegelaten die in het bezit zijn van een NTB 
wedstrijdlicentie (atleten- of jeugdlicentie).  

6. Atleten die in aanmerking willen komen voor een van de resterende startplekken 
dienen te kunnen voldoen aan de volgende zwemlimieten: 

 Mannen standaardafstand (1500 m.)   – 24.00 minuten 
 Vrouwen standaardafstand (1500 m.)  – 27.00 minuten 
 Mannen sprintafstand (750 m.)  – 10.30 minuten 
 Vrouwen sprintafstand (750 m.)  – 12.30 minuten 

Atleten die tijdens de wedstrijd niet voldoen aan deze limiettijden, lopen het risico 
dat ze de wedstrijd tijdens of na het zwemonderdeel dienen te verlaten.  

7. Atleten die aan deze voorwaarden voldoen kunnen zich via 
https://mijn.triathlonbond.nl/ aanmelden voor de wachtlijst van het NK. Dat kan tot 
zes weken voor het evenement. 

8. Binnen twee weken na het sluiten van de voorinschrijving voor het evenement wordt 
bepaald welke atleten worden overgeplaatst naar de startlijst. Deze startlijst wordt 
uiterlijk vier weken voor het evenement gepubliceerd op de website van de 
organisatie.  

9. Atleten die niet direct op de startlijst kunnen worden geplaatst, omdat het maximale 
aantal inschrijvingen is bereikt, maar zich wel tijdig hebben aangemeld voor de 
wachtlijst, blijven op de wachtlijst. De volgorde van deze lijst wordt bepaald op basis 
van de voorwaarden zoals die gesteld zijn in hoofdstuk 9 van deze procedure.  

10. Als er na de sluiting van de inschrijving minder atleten zijn aangemeld dan er 
startplekken beschikbaar zijn, worden alle atleten toegevoegd aan de startlijst. 
Zodra het maximale aantal deelnemers bereikt wordt, worden eventuele na-
inschrijvingen op de wachtlijst geplaatst. 
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11. Atleten die zich na de gestelde zes weken voor het evenement alsnog aanmelden, 
worden op volgorde van aanmelding achteraan de wachtlijst geplaatst. De 
technische staf is gerechtigd hier een uitzondering op te maken als een atleet met 
gerede kans op een top-3 notering overall zich alsnog wenst aan te melden. Dit kan 
ook als het maximale aantal deelnemers daarmee wordt overschreden. 

12. Tot maximaal één week voor het evenement kunnen atleten nog van de wachtlijst 
naar de startlijst worden overgeplaatst. Dat kan alleen als er atleten van de startlijst 
worden afgehaald, omdat ze zich afmelden.  

13. Eén week voor het evenement wordt de definitieve startlijst bepaald. Vanaf dat 
moment kunnen er nog wel atleten worden afgehaald, maar niet meer bij worden 
geplaatst, ook niet vanaf de wachtlijst. De technische staf is ook nu nog gerechtigd 
hier een uitzondering op te maken als een atleet met gerede kans op een top-3 
notering overall zich alsnog wenst aan te melden.  
 

 
3.2 Eredivisie-atleten 
 
T.a.v. de atleten die voor hun team uitkomen in de Eredivisie geldt het volgende:  
1. De teamcaptains geven zes weken voor het evenement hun voorlopige opstelling 

door. 
2. Alle atleten die zes weken voor het evenement door hun teamcaptain worden 

opgesteld in het Eredivisieteam kunnen niet - ook - als individuele atleet op de 
startlijst worden geplaatst.  

3. Alle atleten die door hun teamcaptain worden aangemeld/opgesteld voor deze NK-
start binnen de Eredivisie kunnen zeker starten. 

4. Atleten die in het voorlopige team stonden en uiteindelijk niet opgesteld worden 
verliezen hun gegarandeerde startplek. Indien gewenst worden deze atleten – op 
voorwaarde dat de wijziging maximaal één week voor het evenement wordt 
doorgevoerd – achteraan op de wachtlijst geplaatst (i.g.v. er sprake is van een 
wachtlijst). 

5. Atleten die na het opmaken van de startlijst nog worden vervangen in hun team 
mogen ook in de week vóór het evenement óf op de wedstrijddag nog ruilen met 
teamgenoten die op de individuele startlijst staan.   

 
 
Zie voor wijzigingen in Eredivisieteams na het vaststellen van de definitieve startlijst 
de procedures teamcompetities. 
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4. NK EN AGK TRIATHLON MIDDEN 
 

Voor het NK (elite) + AGK Triathlon Midden (1,9Z – 90F – 21,1L) in Nieuwkoop op 4 juni 
geldt – naast de basiscriteria – het volgende: 
 
1. Er zijn maximaal 375 startplaatsen: 300 voor mannen en 75 voor vrouwen (inclusief 

Agegroupkampioenschappen).  
2. De volgorde van inschrijving is hierbij bepalend, dus tijdig inschrijven is gewenst 

(VOL=VOL).  
3. Zodra het maximale aantal van 375 atleten (of 300 mannen/75 vrouwen) is bereikt, 

wordt een wachtlijst ingesteld. In overleg met de organisatie kan ervoor gekozen 
worden om niet ingevulde startplaatsen van series waar 6 weken voor de 
wedstrijddatum geen wachtlijst voor geldt over te hevelen naar volle startseries.  

4. Voor atleten die niet in aanmerking (willen) komen voor de NK of AG-prijzen is er 
een aparte (open) startserie.  

5. Atleten die zich na het instellen van de wachtlijst alsnog aanmelden, worden op 
volgorde van aanmelding op de wachtlijst geplaatst. De technische staf is gerechtigd 
hier een uitzondering op te maken als een atleet met een gerede kans op een top-3 
notering overall zich alsnog wenst aan te melden. Dit kan ook als het maximale 
aantal deelnemers daarmee wordt overschreden.  

6. Inschrijving is mogelijk tot maximaal 2 weken vóór het evenement, tenzij anders 
aangegeven op de website van de organisatie.  
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5. NK EN AGK TRIATHLON LANG 
 

Het NK en AGK Triathlon Lang (3,8Z – 180F – 42,195L) in Almere op 9 september 
maken deel uit van het EK Triathlon Lang / Challenge Almere-Amsterdam en kennen 
aparte startseries voor eliteatleten (NK) en agegroupers (AGK).  
Deelnemers aan de elite (en derhalve NK/EK) serie worden aangewezen door de 
technische staf van de NTB. De deelnamecriteria zijn hier te vinden: 
https://bit.ly/3BqLqJ9.  
 
Voor agegroupers gelden – aanvullend op de algemene criteria voor AGK’s – criteria 
voor deelname aan het EK.  
Zie hiervoor: https://www.triathlonbond.nl/meedoen/agegroupers/ 
 

 
6. OVERIGE NK’S EN AGK’S 

 
Voor alle overige NK’s en AGK’s geldt de volgende procedure: 
 
1. De NTB en de Werkgroep Wedstrijd Officials (WGWO) stellen (in overleg met de 

betreffende wedstrijdorganisatie) het totaal aantal startplekken vast.  
2. Atleten die zich aanmelden voor de NK/AGK-startserie melden zich via 

https://mijn.triathlonbond.nl/ of de website van de organisatie aan voor deelname.  
3. Tot zes weken voor het evenement worden alle inschrijvers, die op basis van de 

licentievoorwaarden niet in aanmerking komen voor een NK/AGK-titel, op de 
wachtlijst van het betreffende NK/AGK geplaatst.  

4. Zes weken voor het evenement wordt de voorinschrijving gesloten en wordt bekeken 
(door de organisatie i.s.m. het NTB-bondsbureau/NTB gedelegeerde) of het aantal 
inschrijvingen groter is dan het aantal vrije startplaatsen.  

5. Een NK/AGK vindt bij voorkeur vindt niet plaats in combinatie met een internationaal 
evenement. Mocht dat toch het geval zijn dan komt de Nederlandse Kampioen uit de 
elite of pro start, tenzij alle deelnemers tegelijkertijd starten. 

 
 
 

7. PROCEDURE ALS HET AANTAL INSCHRIJVINGEN HET 

AANTAL STARTPLAATSEN OVERSCHRIJDT  
 
1. Als het aantal inschrijvingen groter is dan het aantal startplaatsen, dan worden de 

atleten die zich binnen de gestelde termijn van zes weken voor het evenement 
hebben aangemeld, als volgt toegelaten:  
a. Eerst alle atleten die in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit én een 

Atletenlicentie van de Nederlandse Triathlon Bond. 
b. Daarna alle atleten die in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit én een 

daglicentie of een wedstrijdlicentie van een bij de World Triathlon aangesloten 
zusterorganisatie óf een wedstrijdlicentie van de bond van een van de op dat 
moment beoefende takken-van-sport (KNZB, Atletiekunie en/of KNWU). 

c. Daarna alle atleten die buiten mededinging meedoen: atleten met een andere 
dan de Nederlandse nationaliteit.   
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Indien nodig kan – in geval van situatie a of b - de technische staf van de NTB de 
volgorde van de wachtlijst en de toelating bepalen. In geval van situatie c wordt te 
allen tijde de volgorde van inschrijving gehanteerd.  

2. Uiterlijk vier weken voor het evenement worden de startlijsten vastgesteld en 
gepubliceerd op de website van de organisatie.  

3. Atleten die op deze wijze niet op de startlijst terecht komen worden op de wachtlijst 
geplaatst.  

4. Atleten die zich na de termijn van zes weken voor het evenement, maar uiterlijk 
twee weken voor het evenement, alsnog aanmelden worden achteraan de wachtlijst 
geplaatst.  

5. Tot maximaal twee weken voor het evenement kunnen atleten nog van de wachtlijst 
naar de startlijst worden overgeplaatst. Dat kan alleen als er atleten van de 
startlijst worden afgehaald, omdat ze zich afmelden.  

6. Twee weken voor het evenement wordt de definitieve startlijst bepaald. Vanaf dat 
moment kunnen er nog wel atleten worden afgehaald, maar niet meer bij worden 
geplaatst, ook niet vanaf de wachtlijst. De technische staf is gerechtigd hier een 
uitzondering op te maken als een atleet met gerede kans op een top-3 notering 
overall zich alsnog wenst aan te melden. Dit kan ook als het maximale aantal 
deelnemers daarmee wordt overschreden. 

 
 

8. PROCEDURE ALS HET AANTAL INSCHRIJVINGEN HET 

AANTAL STARTPLAATSEN NIET OVERSCHRIJDT  
 
1. Alle atleten die zich binnen de gestelde termijn van zes weken hebben aangemeld 

worden uiterlijk vier weken voor het evenement op de deelnemerslijst geplaatst. 
Deze deelnemerslijst wordt gepubliceerd op de website van de organisatie.  

2. Atleten die zich nog aanmelden na het vaststellen van de deelnemerslijst worden 
geplaatst op volgorde van aanmelding.  

3. In geval de startlijst alsnog ‘vol’ raakt, worden de inschrijvers op volgorde van 
aanmelding op de wachtlijst geplaatst.  

4. Tot maximaal twee weken voor het evenement kunnen atleten nog van de wachtlijst 
naar de startlijst worden overgeplaatst. Dat kan alleen als er atleten van de startlijst 
worden afgehaald omdat ze zich afmelden.  

5. Twee weken voor het evenement wordt de definitieve startlijst bepaald. Vanaf dat 
moment kunnen er nog wel atleten worden afgehaald, maar niet meer bij worden 
geplaatst, ook niet vanaf de wachtlijst. De technische staf is gerechtigd hier een 
uitzondering op te maken als een atleet met gerede kans op een top-3 notering 
overall zich alsnog wenst aan te melden. Dit kan ook als het maximale aantal 
deelnemers daarmee wordt overschreden.  

6. Atleten die niet beschikken over Nederlandse nationaliteit doen buiten mededinging 
aan het betreffende NK/AGK mee.  

 
 
 
 
Arnhem, januari 2023 


