
 

 

12e NTB CONGRES 
Zaterdag 18 november 2017 

Congrescentrum Papendal, Arnhem 

 

Dagprogramma 

  9.30 uur Ontvangst Congrescentrum Papendal 

10.00 uur Openingswoord door NTB-voorzitter Wim van Oijen 

10.05 uur Terugblik WK Rotterdam 

10.10 uur Transitie in de Sport 

10:30 uur  Interactieve officialquiz 

11:00 uur Regiobijeenkomsten 

12.00 uur Lunch 

13.00 uur Ronde 1 themabijeenkomsten 

14.00 uur Ronde 2 themabijeenkomsten 

15.00 uur Presentatie Jeugd- & Juniorencircuit 2018 

15.05 uur Huldiging Sporters van het Jaar 

15.30 uur Presentatie Run Bike Run Series 2018 

15.35 uur Uitreiking trainersdiploma’s 

15.50 uur Presentatie Teamcompetities 2018 

16:00 uur Afsluiting en borrel  



 

 

THEMABIJEENKOMSTEN 

 

1. Teamcompetities binnen verenigingen 

De teamcompetities zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse triathlonsport. Maar ook steeds vaker 
komen verenigingen met vragen te zitten. Hoe gaan we om met de teamcompetitie binnen onze 
vereniging? Van beleidsmatige zaken zoals financiën, tot sporttechnische zaken als het samenstellen van de 
selectie. Hoe pakken andere verenigingen dit aan? 
 
2. Jeugd als speerpunt 

Meer kinderen laten kennismaken met triathlon, meer lokale jeugdwedstrijden, meer locaties waar 
jeugdige enthousiastelingen structureel kunnen zwemmen, fietsen en lopen. Jeugd is een van de 
speerpunten binnen de NTB Visie 17+ en sinds begin oktober is Berteke de Jong ‘Coördinator Jeugdzaken’. 
Zij neemt jullie mee in de plannen en mogelijkheden die er vanuit de NTB zijn en is benieuwd naar alle 
ideeën en wensen uit het veld. Doel is om – naast informeren en inspireren – samen verdere stappen te 
kunnen zetten om jeugdtriathlon (nog) beter op de kaart te zetten. 
 
3. Agegroups 

Met het succesvolle WK in eigen land net achter de rug, is het een mooi moment om de balans op te maken 
en ook vooruit te kijken naar de internationale agegroupwedstrijden van volgend jaar. In Rotterdam 
hadden we bijna 400 Nederlandse deelnemers aan de start. Hoe gaan we zorgen dat er bij 
kampioenschappen op bereisbare afstanden vaker zulke grote groepen Nederlanders aan de start staan? 
Welke rol zouden de bond en de agegroupcoördinatoren hierin kunnen spelen en wat hebben de atleten 
ervoor over?  
 
4. Gezonde voeding 

Altijd al nieuwsgierig geweest hoe onze topsporters eten? En vraag jij je af wat jij kunt doen om (in 
combinatie met je trainingen) goed uitgebalanceerd te eten? Kom dan naar deze lezing en laat je 
informeren. 
 
5. Groei triathlonsport 

Dat de triathlonsport groeiende is, is niemand ontgaan. Natuurlijk zijn we allemaal ontzettend blij met deze 
groei maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. Niet alleen op het bondsbureau moeten we af en toe 
rennen en hollen, maar ook steeds vaker is dit het geval bij verenigingen en organisaties. Het wordt steeds 
lastiger om officials, bestuurders, trainers en vrijwilligers te vinden. Hoe kunnen we omgaan met deze 
kansen en bedreigingen? 
 
6. Rondleiding NTB kantoor 

Begin september is het bondsbureau verhuisd van Nieuwgein naar Papendal. Daar is nu samen met de 
KNWU een prachtig kantoor betrokken. Iedereen kan hier een kijkje komen nemen tijdens deze 
rondleiding. 


