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1. Inleiding
Aan organisatoren van Nederlandse Kampioenschappen worden net even wat andere
(en extra) ‘eisen’ gesteld dan op basis van het jaarlijkse ‘Evenementenpakket’ aan
de organisatoren van de overige bij de NTB aangesloten evenementen worden
gesteld.
Dit handboek maakt deel uit van het standaard evenementenpakket. Mist u nog iets
of is er iets niet duidelijk? Neem dan contact op met Christie Brouwer op het NTBbondsbureau: christie.brouwer@triathlonbond.nl.
We gaan er vanuit dat organisatoren die een wedstrijd om het Nederlands
Kampioenschap toegewezen krijgen zich conformeren aan alle in dit handboek
omschreven punten.

2. Overzicht NK’s* + leeftijdscategorieën (‘agegroups’) in 2020
Discipline
Triathlon Sprint
Triathlon OD
Triathlon OD 40+
Triathlon Midden
Wintertriathlon
Duathlon Sprint
Duathlon Kwart
Crossduathlon

Afstanden

OA

Neo

12+/16
+

Para

0,75Z – 20F – 5L
1,5Z – 40F – 10L
1,5Z – 40F – 10L
1,9Z – 90F – 21L
10L – 50F – 20S
5L – 20L – 2,5L
10L – 40F – 5L
8L – 22ATB – 2,6L

X
X

X
X

X

X

OA
Masters

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Bij de categorie 16+ geldt, indien van toepassing, de helft van de volledige afstand
en voor de categorie 12+ daar weer de helft van (met dien verstande dat de
zwemafstand bij de jeugd minimaal 375 mtr en maximaal 500 mtr bedraagt).
*O.v.b. - nog niet alle NK’s zijn toegekend voor 2020.
De belangrijkste categorie is altijd de ‘overall-categorie’ (OA). Ongeacht de
leeftijd van de deelnemers is de volgorde van binnenkomst van alle deelnemers aan
dat NK bepalend voor de overall uitslag. De nummers 1 (man en vrouw) in deze
uitslag zijn dè Nederlands Kampioen in de betreffende discipline.
Een NK vindt bij voorkeur niet plaats in combinatie met een internationaal
evenement. Mocht dat toch het geval zijn dan worden aparte afspraken gemaakt
over elite- en agegroupstarts.
Startseries voor mannen en vrouwen dienen te worden gescheiden. Bij
stayerwedstrijden is het niet toegestaan dat startseries in elkaar overlopen, bij alle
overige NK’s is er bij voorkeur minimaal enkele minuten verschil tussen de
verschillende series. Stayeren is alleen toegestaan bij het NK Triathlon OD en Sprint
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(incl jeugdafstand en masters), bij het NK crossduathlon sprint en bij de crossevenementen.
Afhankelijk van de soort wedstrijd wordt een aparte uitslag opgemaakt voor de
vooraf geformuleerde leeftijdscategorieën (de zgn ‘agegroups’). De winnaars van
deze categorie zijn de agegroupkampioenen in de betreffende disciplines. Een
agegroup kan dus zijn: neosenior, 12+, 16+, 40+, 45+ etc. Maar nooit 20+ (of
24/25+ of 30+ of 35+). Zie verder hoofdstuk 9 protocol van huldiging.
De startnummerindeling wordt door de organisator in volgorde van categorie
(gesplitst in dames en heren) opgemaakt (m.u.v. NK’s die georganiseerd worden in
combinatie met een eredivisiewedstrijd). Deelnemers die niet aan het NK deelnemen,
krijgen een opvallend afwijkend nummer.
Een NK organisator kan alleen met toestemming van de NTB limiettijden invoeren.

3. Wie mogen er deelnemen aan de NK's?
Standaard bestaat een NK startserie alleen uit atleten die in aanmerking komen voor
een NK titel. Zie hiervoor ook het document ‘inschrijfprocedure voor NK’s’ op de
NTB-website. Het maximale aantal deelnemers per startserie (en de indeling van die
startseries) wordt in overleg met het NTB-bondsbureau bepaald. In geval er sprake
is van meer aanmeldingen dan beschikbare startplaatsen, dan vindt de toekenning
plaats op basis van de hierboven genoemde procedure. Atleten die in aanmerking
komen voor NK-titels (zie hierna) krijgen daarbij voorrang. Vanaf zes weken voor het
evenement kan een organisator de nog openstaande plaatsen aanvullen met atleten
van de wachtlijst die buiten mededinging meedoen (het houdt echter ook dan de
voorkeur deze deelnemers in een aparte startserie te laten starten). Uitzondering
hierop vormen de NK’s die tegelijkertijd gehouden worden met een internationaal
evenement of gecombineerd met een van de wedstrijden van de divisies. Zie
hiervoor de genoemde procedure.
Om voor een NK ereplaats en/of prijzengeld in aanmerking te komen gelden
de volgende regels:
Deelnemers beschikken over de Nederlandse nationaliteit (aan te tonen met een
paspoort of identiteitsbewijs). Controle op nationaliteit vindt alleen plaats als er
reden is voor twijfel (door de NTB-jury – dit kan in geval van protest ook na afloop
van het evenement nog).
a. Deelnemers zijn in het bezit van:
een NTB-atletenlicentie (dus géén aspirant- of basislidmaatschap), of
een wedstrijdlicentie van een bij de ITU aangesloten zusterorganisatie, of
een wedstrijdlicentie van de bond van een van de op dat moment beoefende
takken van sport (zoals startvergunning KNZB, wedstrijdlicentie KNWU,
ledenpas Atletiekunie, wedstrijdlicentie KNSB). Dus ook van deze bonden
géén basis- of andere lidmaatschappen.
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b. De licentie dient de atleet op de wedstrijddag te tonen. De organisatie verzorgt
hierop de controle. Atleten met een andersoortige licentie, dus ook de NTBbasisleden, aspirantleden en de daglicentiehouders, kunnen alleen buiten
mededinging deelnemen aan een NK. Zie tevens de 1e alinea van dit hoofdstuk.
c. In die gevallen waar dat speelt dienen ook de geldende toelatingsprocedures voor
de eredivisie-startseries te worden gevolgd.
Voor een NK-organisator is het van belang bij de registratie van de deelnemers
(t.b.v. de juiste uitslagenlijsten) een compleet overzicht te hebben van
nationaliteiten en licentiesoorten en –nummers. Op het moment dat een atleet niet
over de Nederlandse nationaliteit en/of de juiste licentie beschikt kan hij/zij niet in
de NK-uitslag worden opgenomen. Advies: neem deze informatie duidelijk mee in de
mailing naar deelnemers en/of vraag ernaar als atleten niet over de juiste
licentiesoort beschikken.
De voorwaarden uit het evenementenpakket, onder meer voor wat betreft het innen
van de kosten van een daglicentie, blijven onverkort van kracht. Bij een NK hebben
deelnemers met een atletenlicentie, met een wedstrijdlicentie van een bij de ITU
aangesloten zusterorganisatie en (tot en met de kwart afstanden) de atleten met een
startvergunning van de KNZB, licentie van de Atletiekunie of wedstrijdlicentie van de
KNWU géén daglicentie nodig.
De Basislicentie (met een L in het lidnummer) en de Aspirant licentie (met een X in
het lidnummer) van de NTB volstaan NIET voor deelname aan een NK.
De KNZB kent geen licentiepasjes. Deze atleten moeten een brief van hun bond
kunnen overleggen waarin wordt aangegeven dat ze beschikken over een
startvergunning.
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4. Paratriathlon
De algemene doelstelling ten aanzien van de paratriathlon is dat het sportaanbod
voor (potentiële) sporters met een handicap de komende jaren volwaardig wordt
ingebed binnen de triathlonsport en de NTB-organisatie. Het streven is dan ook toe
te werken naar een situatie waarbij op het NK triathlon sprint een aparte startserie
(zonder stayeren) voor atleten met een beperking wordt georganiseerd.
Organisatoren die in de toekomst een bid uit (willen) brengen voor deze disciplines
wordt verzocht hier rekening mee te houden.

5. Aankleding van het evenement
Ten behoeve van een uniforme en professionele
uitstraling van de NK’s stelt de NTB banners,
beachflags en een finishlint ter beschikking. In
overleg met de organisatie worden deze
materialen voor de wedstrijd afgeleverd en na
afloop weer opgehaald. Uitgangspunt is deze
materialen op strategische punten rondom
start/finish en/of erepodium worden
opgehangen/neergezet (in het zicht van
eventuele fotografen, dus bv. liever aan de
binnenkant van een dranghek dan aan de
buitenkant). Het finishlint dient te worden
gebruikt bij de finish van de eerste man/jongen en de eerste vrouw/meisje (overall)
met de tekst leesbaar naar voren gericht (zie voorbeeldfoto).
In het kader van de afspraken die gemaakt zijn t.b.v. de deelname aan TeamNL zijn
soortgelijke aanvullende materialen beschikbaar. Inzet daarvan zal te allen tijde in
afstemming met de organisatie gebeuren.
Bij NK sprint en NK Olympische Afstand triathlon is het gebruik van (blauw) tapijt in
wissel- en finishzone verplicht, evenals materiaalkratten in de wisselzone(s). Bij de
overige NK’s is dit vooralsnog een nadrukkelijke wens. De organisatie dient zelf te
zorgen voor deze materialen.

6. Dopingcontrole
Het overzicht van alle NK’s wordt door de NTB aangeleverd bij de Dopingautoriteit.
Bij een groot aantal (maar niet alle) NK’s zijn zij aanwezig voor het uitvoeren van
dopingcontroles. Van de NK-organisatie wordt in dat geval verwacht dat de
medewerkers van de Dopingautoriteit kunnen beschikken over overdekte en schone
sanitaire voorzieningen en 3 mannelijke en 3 vrouwelijke vrijwilligers voor de
begeleiding van de atleten die worden aangewezen voor controle.
Of er dopingcontroles worden uitgevoerd, wordt pas bekend op de wedstrijddag en is
ook bij de NTB niet eerder bekend.
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7. Medailles
Via het NTB bondsbureau worden medailles aangeleverd t.b.v. alle categorieën die
zijn gedefinieerd als NK-categorieën.
De medailles worden besteld op basis van de deelnemerslijsten die de NKorganisatoren hiervoor circa 4 weken voor het evenement aanleveren via
evenementen@triathlonbond.nl (niet in elke leeftijdscategorie zullen voldoende
deelnemers zijn en in dat geval worden ook niet alle agegroupmedailles besteld).
Organisatoren die gebruik maken van NTB-inschrijvingen krijgen van het NTB
bondsbureau circa 4 weken voor het evenement een overzicht van de bestelde
medailles.
In de week voorafgaand aan het evenement kan de organisator op basis van
eventuele late inschrijvingen nog een nabestelling plaatsen.
Alle medailles worden door de leverancier rechtstreeks naar de organisator gestuurd
(adres van wedstrijdsecretariaat bij MijnNTB of een ander adres als dat tijdig wordt
doorgegeven). Na-inschrijving op de wedstrijddag is mede hierom niet wenselijk,
maar als dat toch gebeurt zorgt het bondsbureau voor blanco medailles t.b.v. de
ceremonie protocollaire (deze medailles moeten na de wedstrijd weer worden
teruggestuurd voor een inscriptie en worden door het NTB bondsbureau naar de
betreffende winnaar gestuurd).
In onderstaande afbeeldingen is het onderscheid tussen de zgn. age groupmedailles
en de overall-medailles weergegeven:
Overall-medailles:

Inscriptie:
Goud: jaartal – NK discipline – 1e plaats overall
Zilver: jaartal – NK discipline - 2e plaats overall
Brons: jaartal – NK discipline - 3e plaats overall
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Agegroupmedailles:

Inscriptie:
Goud: jaartal – NK discipline - 1e plaats agegroup
Zilver: jaartal – NK discipline - 2e plaats agegroup
Brons: jaartal – NK discipline - 3e plaats agegroup
Per discipline zijn er dus drie verschillende medailles; de agegroup wordt niet
gespecificeerd (m.u.v. de 12+ en 16+ categorie, daar wordt de leeftijdscategorie wel
benoemd op de medaille).

8. NK truien
De NTB stelt voor de overallwinnaars (m.u.v. NK masters) en de winnaars in de
categorie 12+ en 16+ een unieke NK-trui beschikbaar. Deze truien, die in de meeste
gevallen door een NTB-medewerker in diverse maten naar het evenement worden
meegenomen, blijven direct bij de atleet. De overgebleven maten neemt de
medewerker weer mee terug.

9. NK-certificaten voor jeugd en junioren
De NTB stelt voor alle medaillewinnaars in de categorie 12+ en 16+ een speciaal NKcertificaat beschikbaar. Dit certificaat wordt na afloop van het NK door het NTBbondsbureau naar de atleten toegestuurd.

10. Prijzengeld
In het contract tussen de organisator en de NTB is vastgesteld welk bedrag er
minimaal beschikbaar is aan prijzengeld t.b.v. de NK-serie. Dit prijzengeld wordt
alleen uitgekeerd in de NK overallcategorie in de verdeling D/H 1e 50%, 2e
30% en 3e 20% en volgens de regels en richtlijnen van de NTB (zie
evenementenpakket). Het prijzenschema wordt z.s.m., maar uiterlijk 6 weken voor
het evenement gepubliceerd op de website van de organisatie. Afwijkingen op dit
schema dienen minimaal 8 weken voor het evenement als een dispensatieverzoek
voorgelegd te worden aan het NTB-bondsbureau (evenementen@triathlonbond.nl) en
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kunnen pas daarna worden gepubliceerd op de website van de organisator.
De organisator maakt – tenzij hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt tussen
organisatie en bondsbureau – 2 weken voor het evenement het totale bedrag aan
prijzengeld over naar de NTB, waarna een medewerker van het bondsbureau
vervolgens de gewonnen bedragen aan de winnaars zal overmaken (indien van
toepassing na het bekend worden van de uitslag van de dopingcontrole). Tijdens de
huldigingen worden geen cheques (of andere uitingen waar het bedrag van het
prijzengeld op staat) aan de winnaars overhandigd.

11. Protocol van Huldiging voor NK’s
Bij de huldiging van de kampioenen wordt een onderscheid gemaakt in de huldiging
van de overallwinnaars en de winnaars in de verschillende leeftijdscategorieën
(agegroups).
De Ceremonie Protocollaire: de huldiging van de overall nummers 1, 2 en 3
(ongeacht leeftijd)
 een meer formeel karakter benadrukt dat het hier om de huldiging van de
allerbesten in een bepaalde discipline gaat;
 de prijzen (medailles van de NTB en door de organisatie verzorgde bloemen)
worden uitgereikt door de burgemeester én een lid van het hoofdbestuur van de
NTB, uiterlijk 15 minuten nadat de winnaar van de bronzen medaille is gefinisht.
 de starttijden van de wedstrijden bij de vrouwen en mannen worden zodanig
gekozen dat de ontknoping van de wedstrijd in de ene categorie niet samen kan
vallen met de ceremonie protocollaire van de andere categorie;
 de Nederlands Kampioen ontvangt op het podium namens de NTB de unieke – niet
voor andere doeleinden te gebruiken en/of niet door niet-Nederlands Kampioenen
te bemachtigen – kampioenstrui;
 tijdens de ceremonie protocollaire kunnen aan prijswinnaars alleen andere
bescheiden worden uitgereikt indien daar vooraf door het NTB bestuur mee is
ingestemd; prijzengeld wordt nimmer, ook niet symbolisch, tijdens de
prijsuitreiking overhandigd;
 nadat de prijzen en overige bescheiden zijn uitgereikt aan de winnaars van de drie
podiumplaatsen en voordat deze prijswinnaars het podium verlaten, klinkt het
Wilhelmus; bij opkomst en weggaan van de prijswinnaars klinkt de NTB NK-tune
(wordt aangeleverd via het NTB bondsbureau);
 de winnaar van de bronzen medaille wordt als eerste gevraagd het podium te
betreden en ontvangt dan meteen de bescheiden; vervolgens volgt de winnaar
van de zilveren medaille, waarna alle schijnwerpers gericht zijn op de Nederlands
Kampioen;
 de organiserende instantie zorgt voor minimaal één foto van de overall winnaars.
 de organiserende instantie dient ervoor te zorgen dat de ceremonie protocollaire
alle aandacht krijgt en op generlei wijze hinder ondervindt van het verdere
verloop van de wedstrijd.
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Feestelijke Huldiging: de huldiging van de nummers 1, 2 en 3 in de vooraf
benoemde leeftijdsgroepen/agegroups
 dat het hier om het vieren van bijzondere prestaties gaat, moet tot uiting komen
in een meer informeel en feestelijk karakter van de huldiging van de
prijswinnaars;
 de huldiging vindt voor alle leeftijdsgroepen tegelijk en gezamenlijk plaats op een
vooraf bekend gemaakt tijdstip, waarbij de prijzen uitgereikt worden door een
‘celebrity’. Het tijdstip van de huldiging wordt zodanig gekozen dat alle
prijswinnaars in redelijkheid gefinisht kunnen zijn. Bij voorkeur worden mannen
en vrouwen tegelijkertijd gehuldigd;
 de starttijden van de wedstrijden bij de verschillende leeftijdscategorieën worden
zodanig gekozen dat de wachttijd tussen finish en tijdstip van de huldiging zo
minimaal mogelijk is;
 het is een feestelijke huldiging van alle bijzondere prestaties die in elk van de
leeftijdsgroepen is geleverd: medailles en eventuele andere attenties worden niet
nagezonden;
 bij opkomst en weggaan van de prijswinnaars klinkt de NTB NK-tune;
 de medaillles worden aangeleverd door de NTB, de organisatie verzorgt een
simpel bloemetje of andere attentie voor elk van de prijswinnaars;
 alle winnaars van de bronzen medailles (mannen én vrouwen) worden als eerste
gevraagd naar voren te komen en ontvangen dan meteen de bescheiden;
vervolgens volgen alle winnaars van de zilveren medailles, waarna alle winnaars
van de gouden medailles volgen;
 de organiserende instantie zorgt voor minimaal één foto van alle
agegroupwinnaars tezamen;
 als podium volstaat een simpele verhoging waarop alle medaillewinnaars kunnen
plaatsnemen, maar hou er bij de indeling dus rekening mee dat er veel atleten
tegelijkertijd een plaats moeten krijgen;
 ongeacht het aantal deelnemers, gelden de nummers 1, 2 en 3 in elke agegroup
als prijswinnaar.
Naast de gegraveerde medailles ontvangt de organisatie ook enkele blanco
agegroupmedailles. Deze zijn bedoeld voor het geval er zich nog deelnemers voor
een bepaalde leeftijdscategorie hebben aangemeld nadat de medailles zijn besteld en
er daardoor op de dag van de wedstrijd nog geen gegraveerde medailles voor de
prijswinnaars in de betreffende leeftijdscategorie beschikbaar zijn. De prijsuitreiking
werkt dan als volgt:
- Tijdens de prijsuitreiking wordt de blanco medaille omgehangen bij de
betreffende prijswinnaar.
- Na afloop van de prijsuitreiking wordt (achter de schermen) de medaille weer
teruggevraagd omdat deze nog niet is gegraveerd (u kunt de betreffende
prijswinnaar uitleggen dat u de medaille opstuurt naar de NTB om hem te laten
graveren en dat de NTB ervoor zal zorgen dat de medaille zo spoedig mogelijk
naar hem/haar zal worden opgestuurd).
- Na afloop van de wedstrijd geeft u de naam en het adres van deze prijswinnaars
zo spoedig mogelijk door aan het NTB-bondsbureau. Er wordt dan voor gezorgd
dat de betreffende medaillewinnaars zo spoedig mogelijk een gegraveerd
exemplaar thuisgestuurd krijgen.
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Het is in geen geval de bedoeling dat een blanco medaille wordt meegegeven aan
een prijswinnaar.
Voor Jeugd & Junioren (de nummers 1, 2 en 3 bij de groepen 12+ en 16+) geldt
tevens:
 het karakter van de huldiging moet een stimulans zijn voor de jeugd & junioren;
 de huldiging van elke groep afzonderlijk en voor meisjes en jongens apart, vinden
snel na elkaar plaats op een vooraf bekend gemaakt tijdstip, waarbij de prijzen
worden uitgereikt door een ‘celebrity’;
 na de afzonderlijke huldigingen worden alle prijswinnaars gezamenlijk op het
podium gevraagd voor het Wilhelmus en een foto van alle prijswinnaars tezamen.
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