
17. Regels en richtlijnen voor de verdeling van ereprijzen en op geld 
waardeerbare prijzen 
 

 
 De NTB maakt onderscheid tussen ereprijzen en op geld waardeerbare prijzen (bijv. geldprijzen, 

waardebonnen e.d.). 
 

 De NTB maakt ook onderscheid tussen overallprijzen en leeftijdscategorieprijzen. 
 

 Bij organisaties die onderdeel uitmaken van een circuit worden minimaal ereprijzen uitgereikt in minimaal 
de leeftijdscategorieën H/D<20 (indien van toepassing), H/D20+ en H/D40+.  

 
 Voor organisaties van NK’s geldt bij de verdeling van het prijzengeld dat hiervoor minimaal 4 weken voor 

het evenement goedkeuring dient te worden gevraagd aan het NTB bondsbureau.  
 

 Voor alle overige organisaties geldt dat zij hun prijzenschema minimaal 4 weken voorafgaand aan het 
evenement ter goedkeuring voorleggen aan de toegewezen NTB gedelegeerde. 

 
 

A. Ereprijzen (bekers, medailles en dergelijke) 
 

 Voor het uitreiken van ereprijzen geldt dat minimaal de eerste 3 aankomenden in elke vooraf 
vastgestelde leeftijdscategorie (minimaal H/D20 en H/D40 òf alleen overall) een prijs dienen te krijgen. 
Dit is dan ongeacht de verhoudingen en deelnemersaantallen.  

 
 Voor NK’s geldt bij ereprijzen voor masters (H/D40+) dat wordt uitgegaan van de 5-jaren 

leeftijdscategorieën zoals vermeld in bijlage A ‘Categorie-indeling evenementen 2019’.  
In alle andere wedstrijden mogen voor de masters 10-jaren leeftijdscategorieën gehanteerd worden.  

 
 Het NTB bondsbureau verzorgt in overleg met de betreffende organisatie de NK medailles en indien van 

toepassing de kampioenstruien. 
 

 Bij NK’s mogen wat betreft ereprijzen geen leeftijdscategorieën worden samengevoegd. Zie ook 
Praktijkvoorbeeld 4. 

 
 Bij organisaties die onderdeel uitmaken van een circuit worden ereprijzen uitgereikt in minimaal de 

leeftijdscategorieën H/D<20 (indien van toepassing), H/D20+ en H/D40+.  
 
 

B. Op geld waardeerbare prijzen 
 
Op geld waardeerbare prijzen in de ‘overall categorie’ 

 
Organisaties zijn grotendeels vrij om de verdeling van op geld waardeerbare prijzen te bepalen, mits voldaan 
wordt aan de ‘Wet gelijke behandeling’; dat wil zeggen geen seksediscriminatie en geen leeftijdsdiscriminatie.  

 
Een organisatie kan in de overallcategorie zelf bepalen óf er op geld waardeerbare prijzen beschikbaar 
worden gesteld. Indien zij hiervoor kiest dan gelden onderstaande punten:  

 
 Alle leeftijdscategorieën samen verdelen de overall op geld waardeerbare prijzen. 

 
 Deze categorie heet dan HOA (heren overall) of DOA (dames overall) en dus niet H20/D20 of H24/D24. 



 
 In de overallcategorie mag de verhouding tussen de deelnemers bepalend zijn voor het aantal 

deelnemers dat op geld waardeerbare prijzen krijgt uitgekeerd, voorwaarde is echter dat er minimaal 3 
prijzen zijn voor de vrouwen. Zijn er (ook) meer prijzen bij de vrouwen dan dienen de bedragen gelijk te 
zijn aan die van de mannen. Zie praktijkvoorbeeld 2. 

 
 Heeft een organisatie zowel op geld waardeerbare prijzen in leeftijdscategorieën als overall dan mag de 

overallprijs hoger of lager zijn dan de leeftijdscategorieprijs. Het zal immers altijd zo zijn dat de 
overallwinnaar ook winnaar is in zijn/haar leeftijdscategorie. De overallprijs wordt derhalve opgeteld bij 
de leeftijdscategorieprijs.  

 
Op geld waardeerbare prijzen in de ‘leeftijdscategorieën’ 

 
Naast of in plaats van op geld waardeerbare prijzen in de overallcategorie kan een organisatie ook op geld 
waardeerbare prijzen in leeftijdscategorieën beschikbaar stellen.  

 
Een organisatie bepaalt zelf óf er op geld waardeerbare prijzen beschikbaar worden gesteld in de 
leeftijdscategorieën. Indien zij hiervoor kiest, dan gelden onderstaande punten:  

 
 In elke leeftijdscategorie is de verdeling van de op geld waardeerbare prijzen gelijk, zowel voor de 

vrouwen als voor de mannen. Zie voor de leeftijdscategorie-indeling bijlage A. 
 

 In elke leeftijdscategorie worden minimaal 3 op geld waardeerbare prijzen uitgereikt aan de mannen en 3 
aan de vrouwen (uiteraard alleen indien dit aantal deelnemers is gefinisht).  

 
 Het is toegestaan méér op geld waardeerbare prijzen uit te reiken, maar dat aantal geldt dan voor elke 

categorie en zowel voor de vrouwen als voor de mannen.  
 

 Indien in een leeftijdscategorie minder dan 10 deelnemers zijn ingeschreven is het toegestaan 
leeftijdscategorieën samen te voegen. Uitgangspunt is daarbij wel dat minimaal de volgende 3 
leeftijdscategorieën gehandhaafd blijven:   
 H16/D16 (junioren) 
 H20/D20 (senioren) 
 H40/D40 (masters) 

 
 Voor jeugd t/m 15 jaar geldt dat het reglementair niet is toegestaan om  geldprijzen beschikbaar te 

stellen. Waardebonnen mogen wel. 
 

 Samenvoegen van categorieën gebeurt ‘van buiten naar binnen’, d.w.z. in de masters categorieën 
(H40/D40) worden de oudste atleten bij de onderliggende ‘jongere’ atleten gevoegd en bij de 
jeugdcategorieën worden de jongere atleten bij de oudere gevoegd.  
 Het aantal ingeschreven atleten op de dag voor de wedstrijd is hiervoor bepalend. Het staat een 

organisatie vrij om hier ook de na-inschrijvers op de wedstrijddag nog aan toe te voegen.  
 Het verdient aanbeveling om de wijze van samenvoegen bij de registratie van de deelnemers 

(inschrijfbureau op de wedstrijddag) bekend te maken/te publiceren.  
 Zie verder praktijkvoorbeeld 1 en 3. 

 
 De leeftijdscategorie H20/D20 of H24/D24 kan niet worden gebruikt als overallcategorie. 

 
 

 
 
 
Overige opmerkingen met betrekking tot op geld waardeerbare prijzen 



 
 Deelnemers komen alleen in aanmerking voor op geld waardeerbare prijzen in hun eigen (eventueel 

samengevoegde) leeftijdscategorie en eventueel voor de op geld waardeerbare prijzen in de 
overallcategorie. Ze kunnen nooit een beroep doen op een op geld waardeerbare prijs uit een andere 
leeftijdscategorie of een andere samengevoegde leeftijdscategorie.  

 
 Eventuele bonussen voor records of tussentijden vallen onder de regeling overallprijzen. Deze dienen dus 

gelijk te zijn voor zowel mannen als vrouwen. Hiervoor geldt echter geen minimum van 3 prijzen. 
 

 Al deze uitgangspunten gelden per startserie. Als leeftijdscategorieën gesplitst worden en derhalve niet 
tegelijk van start gaan, mag per startserie een aparte verdeling gemaakt worden op basis van 
bovenstaande afspraken.  

 
 De organisatie dient in de deelnemersinformatie (website, programmaboekje, etc.) op te nemen hoeveel 

op geld waardeerbare prijzen er minimaal beschikbaar zijn en hoe de verdeling van de op geld 
waardeerbare prijzen geregeld is. Indien op het laatste moment leeftijdscategorieën worden 
samengevoegd heeft de organisatie twee mogelijkheden: 
 De op geld waardeerbare prijzen die vrijkomen vervallen aan de organisatie. Dit geldt niet voor NK’s. 
 De op geld waardeerbare prijzen die vrijkomen worden volgens bovenstaande richtlijnen toegevoegd 

aan het reeds gecommuniceerde prijzenschema.  
 
 
Praktijkvoorbeelden 
 

Praktijkvoorbeeld 1: Samenvoegen van leeftijdscategorieën op basis van de 
   deelnemersaantallen (zie ook de schema’s bij Praktijkvoorbeeld 3) 
 

 In de praktijk zal het vaak zo zijn dat t.b.v. de verdeling van de op geld waardeerbare prijzen één vrouwen 
masterscategorie wordt gevormd, namelijk D40+, omdat het totaal aantal deelnemende vrouwen van 40+ 
in maar weinig wedstrijden boven de 10 uitkomt.  

 
 Bij de mannen zullen vaak de H60 en H50 categorie worden samengevoegd tot H50+. Er is dan een H40 en 

een H50 categorie. 
 

 Als ook dan nog geen 10 deelnemers in de categorie H50+ kunnen worden genoteerd, dan worden deze 
categorieën aan de H40 categorie toegevoegd. In dat geval is er alleen de categorie H40+ (net als bij de 
vrouwen in dit praktijkvoorbeeld). 

 
 De jongere jeugd start over het algemeen in een andere startserie maar komt, zoals hierboven reeds 

opgemerkt, in elk geval niet in aanmerking voor prijzengeld.  
 
 

Praktijkvoorbeeld 2: Bepaling van de verhouding op geld waardeerbare 
prijzen voor mannen : op geld waardeerbare prijzen voor vrouwen in de 
overallcategorie  
 

 Als in één startserie in totaal 100 mannen van start gaan en 20 vrouwen (ongeacht de 
leeftijdscategorieverdeling) is de verhouding 10 herenprijzen : 2 damesprijzen. 
Volgens bovenstaande afspraken is het aantal damesprijzen echter minimaal 3 (meer is ook toegestaan 
op voorwaarde dat de prijzen voor de vrouwen gelijk zijn aan die van de mannen).  

 
 Dus ook als er maar 5 herenprijzen worden uitgekeerd is het minimale aantal damesprijzen 3. Deze eerste 

3 prijzen zijn gelijk aan de eerste 3 prijzen bij de mannen. Wordt er bij de vrouwen ook een 4e prijs 
uitgereikt, dan dient deze gelijk te zijn aan de prijs van de 4e man. 



 
 
Praktijkvoorbeeld 3: Verdeling op geld waardeerbare prijzen 

 
Verdeling in de leeftijdscategorieën 

 
In het onderstaande voorbeeld staan de op geld waardeerbare prijzen opgesplitst per leeftijdscategorie. Een 
dergelijk schema dient het uitgangspunt te zijn bij op geld waardeerbare prijzen voor leeftijdscategorieën.  
In de praktijk zullen er, zeker bij de vrouwen, waarschijnlijk leeftijdscategorieën kunnen worden 
samengevoegd maar dit uitgebreide schema dient in eerste instantie te worden gehanteerd en gepubliceerd. 

 
VROUWEN       
Categorie 16+ 20+ 40+ 50+ 60+ 70+ 

Aantal 
deelnemers 

10 10 10 10 10 10 

1e prijs € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 

2e prijs € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 

3e prijs € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 

Totaal € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 
 

MANNEN       
Categorie 16+ 20+ 40+ 50+ 60+ 70+ 

Aantal 
deelnemers 

10 50 20 11 10 10 

1e prijs € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 

2e prijs € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 

3e prijs € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 

Totaal € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 
 

In bovenstaand voorbeeld worden er naast de prijzen in de leeftijdscategorieën dus geen overall prijzen 
uitgereikt. Zou dat wel het geval zijn, dan zou het prijzenschema er zo uitzien: 
 

VROUWEN        
Categorie Overall 16+ 20+ 40+ 50+ 60+ 70+ 

Aantal 
deelnemers 

n.v.t. 10 10 10 10 10 10 

1e prijs € * € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 

2e prijs € * € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 

3e prijs € * € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 

Totaal € * € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 
 

MANNEN        
Categorie Overall 16+ 20+ 40+ 50+ 60+ 70+ 

Aantal 
deelnemers 

n.v.t. 10 50 20 11 10 10 

1e prijs € * € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 

2e prijs € * € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 

3e prijs € * € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 

Totaal € * € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 



* De waarde/bedragen voor de overall prijzen hoeven hier niet gelijk te zijn aan de prijzen in de 
leeftijdscategorieën. De overall prijzen voor de vrouwen dienen wel gelijk te zijn aan de overall prijzen voor 
de mannen. 
 
In het volgende voorbeeld worden op basis van de aantallen deelnemers per leeftijdscategorie de volgende 
categorieën samengevoegd: 

 
- Vrouwen 20+ / 24+       
- Mannen 50+ en verder 
- Vrouwen 40+ en verder     
 

MANNEN               
Categorie 16+ 20+ 24+ 40+ 50+ 60+ 70+ 
Aantal 
deelnemers 

2 50 30 15 6 1 1 

1e prijs € 75 € 75 € 75 € 75 

2e prijs € 50 € 50 € 50 € 50 

3e prijs € 25 € 25 € 25 € 25 

Totaal  € 150 € 150 € 150 € 150 

        
VROUWEN               
Categorie 16+ 20+ 24+ 40+ 50+ 60+ 70+ 
Aantal 
deelnemers 

1 3 5 5 2 2 0 

1e prijs € 75 € 75 € 75 

2e prijs € 50 € 50 € 50 

3e prijs € 25 € 25 € 25 

Totaal  € 150 € 150 € 150 

 
 

Verdeling in de Overallcategorie 
 

Naast òf in plaats van de verdeling in leeftijdscategorieprijzen is het ook mogelijk om een overall 
prijzenschema te hanteren. Voorbeeld: 
 

 MANNEN VROUWEN 
 Totaal 100 deelnrs. Totaal 20 deelnrs. 
1e prijs  € 400 € 400 
2e prijs € 300 € 300 
3e prijs € 200 € 200 
4e prijs € 100  
5e prijs  € 75  
6e prijs € 50  

Totaal € 1125 € 900 

 
Stel dat een organisatie bij de vrouwen ook een 4e prijs beschikbaar heeft, dan dient de prijs in dit geval ook € 
100,- te zijn. 

 
 
Praktijkvoorbeeld 4: Leeftijdscategorieën NK’s 
 



Bij een NK kunnen leeftijdscategorieën nooit worden samengevoegd; ongeacht het aantal deelnemers in een 
leeftijdscategorie. 

 
NK Jeugd & Junioren 

 
triathlon ~ duathlon ~ crosstriathlon ~ crossduathlon ~ wintertriathlon 

 

  Meisjes  Jongens 

Categorie 12+ 16+   12+ 16+ 
 
 

NK triathlon olympisch ~ NK triathlon sprint 
 

Vrouwen   
Categorie Overall <23 

   
Mannen   

Categorie Overall <23 

 
 

NK masters triathlon olympisch ~ NK masters triathlon sprint 
 

Vrouwen         

Categorie 
Overall 

40+ 
40+ 45+ 50+ 55+ 60+ 65+ 70+ 

         
Mannen         

Categorie 
Overall 

40+ 
40+ 45+ 50+ 55+ 60+ 65+ 70+ 

 
 

NK triathlon lang ~ NK triathlon midden 
NK duathlon sprint ~ NK duathlon midden 

NK crosstriathlon ~ NK crossduathlon 
NK wintertriathlon 

 
Vrouwen               
Categorie Overall 40+ 45+ 50+ 55+ 60+ 65+ 70+ 
         
Mannen         
Categorie Overall 40+ 45+ 50+ 55+ 60+ 65+ 70+ 

 
 

NK paratriathlon ~ NK paraduathlon 
 

Vrouwen            
Categorie PTHC PTS2 PTS3 PTS4 PTS5 PTVI 
       
Mannen       
Categorie PTHC PTS2 PTS3 PTS4 PTS5 PTVI 

 
 


