
Uitwisseling wedstrijdlicentie Atletiekunie en Nederlandse Triathlon Bond 
 
 
UITWERKING PER BOND 

 

 V oor NTB-leden geldt: 
 

 Atletenlicentiehouders van de NTB kunnen via de ledenadministratie van hun bond kosteloos een 
atletenlicentie van de Atletiekunie aanvragen. Ze worden dan lid van de ‘vereniging NTB’ en 
ontvangen een digitale ledenpas van de Atletiekunie. 

 Leden van deze ‘vereniging’ ontvangen van de Atletiekunie een digitaal licentiebewijs waarmee ze 
zonder extra kosten kunnen deelnemen aan alle loopwedstrijden (inclusief NK’s) die onder 
auspiciën van de Atletiekunie worden georganiseerd. Dit geldt voor baan-, weg- en 
crosswedstrijden, maar niet voor horden-, sprint-, estafette- en meerkampwedstrijden. 

 Leden van de NTB kunnen bij deelname aan NK’s van de Atletiekunie ook Nederlands kampioen 
worden. 

 NTB-leden die op deze manier lid worden van de Atletiekunie vallen bij atletiekwedstrijden onder de 
van toepassing zijnde reglementen van de Atletiekunie. 

 Opzegging van het NTB-lidmaatschap betekent automatisch ook opzegging van het lidmaatschap 
van de Atletiekunie. 

 
Aanmelden voor loopwedstrijden kan via www.atletiek.nu (met name voor baanwedstrijden) en 
 www.hardlopen.nl (cross- en wegwedstrijden). 

 

Aanvragen van het lidmaatschap van de Atletiekunie kan via dit formulier: 
    https://forms.office.com/e/6qwKtMxRQL 
 

 

. Let op: alleen houders van een atleten- of jeugdlicentie komen in aanmerking voor dit lidmaatschap. 
 
 

 V oor Atletiekunie-leden geldt: 
 

 Op basis van een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie kan worden ingeschreven voor alle NTB- 
wedstrijden (inclusief NK’s). Voor de afstanden tot en met de standaard afstand is deelname 
mogelijk zonder extra kosten, voor de langere afstanden dient een daglicentie te worden 
aangeschaft (prijs afhankelijk van de afstand, klik hier voor meer informatie). 

 Bij deelname aan NTB-wedstrijden moet bij aanmelden op de wedstrijddag het (digitale) 
lidmaatschapsbewijs van de Atletiekunie en een geldige legitimatie getoond worden. 

 Bij deelname aan NK’s van de NTB kunnen leden van de Atletiekunie ook Nederlands kampioen 
worden (zie ook de aanvullende bepalingen). 

 

 Leden van de Atletiekunie die deelnemen aan NTB-wedstrijden vallen onder de van toepassing 
zijnde reglementen van de NTB. 

 
 

Aanmelden voor NTB-wedstrijden kan via http://mijn.triathlonbond.nl en/of de website van de 
betreffende evenementorganisatie (bij licentienummer Atletiekunienummer invullen). 

 
 


