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Het Startersevenement 

Informatie voor organisaties 
 

 

Reden 
 
Omdat de huidige opbouw van wedstrijdsoorten niet biedt wat voornamelijk de organisaties maar ook de 
deelnemers van de NTB verwachten (veranderde marktvraag) moet de mogelijkheid bekeken worden om een 
laagdrempelige wedstrijd te ontwikkelen. 
 

 
Voorgeschiedenis 
 
Tot voor een aantal jaar geleden was één van de wedstrijdsoorten het z.g. recreatieve evenement. Een 
evenement bedoeld om de triathlonsport te bedrijven zonder drang naar een ereplaats. Deze evenementen 
werden overeenkomstig de NTB reglementen georganiseerd en waren zeer laagdrempelige wedstrijden zonder 
deel uit te maken van een circuit, zonder pretenties te hebben om een topwedstrijd te mogen organiseren, 
zonder prijzengeld en slechts met ‘eigen juryleden’ zonder opleiding die een ‘opvoedende’ taak hebben. 
 
Door veranderde inzichten, maar ook door wetten en regelgeving, zijn deze recreatieve evenementen enige 
jaren geleden omgezet naar ‘echte’ wedstrijden die op gelijk niveau kwamen met de toen al bestaande 
wedstrijden. 
 
Het gevolg hiervan was dat de afwikkeling, de eisen en voorwaarden op een (te) hoog niveau kwamen. 
 

 
Nadelige gevolgen 
 
Door deze samenvoeging is er geen onderscheid meer in het soort wedstrijden, wat zich ook doorzet naar de 
invulling met officials. Een chronisch officialtekort op NTB niveau is daar een gevolg van. 
Ook worden organisaties plotseling geconfronteerd met anders in te vullen wedstrijden en hogere kosten voor 
NTB officials. 
Zaken die niemand, ook de organisaties niet, heeft voorzien en die vaak als extra belastend worden ervaren. 
 
De organisaties hebben nu een potentieel van ± 200 opgeleide juryleden in de categorie JO (Jury O) waarvan er 
in 2012 slechts ± 30 zijn ingezet bij wedstrijden. Eén van de redenen hiervoor is dat met de huidige 
wedstrijdvorm slechts een beperkt aantal officials JO per wedstrijd wordt toegestaan. 
 

 
Mogelijkheden 
 
De NTB ziet mogelijkheden om een dergelijke wedstrijd met minimale eisen te laten voldoen aan de normen. 
 
De NTB is van mening dat een dergelijke wedstrijd: 

� in deze vorm geen sportieve/prestatieve groeimogelijkheden kan hebben; 
� een beperkte mogelijkheid heeft v.w.b. (ere)prijzen; 
� nooit deel kan uitmaken van een van de circuits; 
� geen kandidaat voor een NK kan zijn; 
� geen topwedstrijd kan zijn; 
� in eigen jury moet voorzien; 
� de veiligheid nooit in gevaar mag laten komen; 
� door de NTB slechts van één official wordt voorzien die de jury adviseert en als vraagbaak fungeert naar 

de organisatie. Deze official maakt een rapportage op waarin hij/zij in tekst zijn feedback geeft en de 
organisatie adviseert voor komende jaren. 
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Voordelen 
 

� Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het werven van een eigen jurycorps (met basisopleiding 
JO/JR) en kunnen daarvoor geen beroep doen op de NTB. 

� Met deze laagdrempelige wedstrijden kunnen meer nieuwe mensen geïnteresseerd raken in de 
triathlonsport. 
 

 
Organisatievoorwaarden/vereisten 
 
De wedstrijdvoorwaarden zijn vastgelegd in het NTB Evenementenpakket: 

� Aanmelding bij de NTB zoals gebruikelijk.  
� Alle aanmelding en invullingen conform de regels in het NTB Evenementenpakket en het ROW 

(Reglement Organisatie Wedstrijden). 
� Hoogte van de organisatielicentie blijft identiek aan die van alle andere wedstrijden om te voorkomen dat 

(te veel) reguliere wedstrijden onder deze categorie willen vallen. 
� Afstanden uitsluitend in de categorieën 3A – 4 – 5 (dus tot maximaal de kwartafstand – geen olympische 

afstand) 
� Daglicentiekosten zijn overeenkomstig de al bestaande tarieven in het NTB Evenementenpakket. 
� Organisatie voorziet zelf in voldoende eigen Jury O (of hoger) – aantallen zie NTB Evenementenpakket. 
� Organisatie vermeldt de namen van de officials bij haar evenement op MijnNTB. 
� Een startersevenement kan nooit kandidaat zijn voor een topwedstrijd. 
� Een startersevenement kan nooit onderdeel zijn van een circuit/divisie. 
� Er mag op dezelfde dag door deze organisatie geen tweede wedstrijd worden georganiseerd in een 

hogere categorie. 
� Er wordt geen prijzengeld uitgereikt. 
� Er is alleen een overall prijsuitreiking voor de eerste drie vrouwen en de eerste drie mannen. 
� Wedstrijdbegeleider (minimaal een WL-N) voor de wedstrijd wordt door de NTB aangewezen en is 

onderdeel van de organisatielicentie. 
� Er wordt een eenvoudige rapportage opgemaakt door de wedstrijdbegeleider. 
� Uitsluitend een medische rapportage door de organisatie. 
� Maximum aantal deelnemers strikt volgens de regels in het wedstrijdreglement. 

 

 
Keuze door de organisatie 
 
Met voorgaande voorwaarden en een strenge handhaving zullen organisaties met ambities niet kiezen voor 
deze wedstrijdvorm. 
 
Wil een dergelijke organisatie alsnog in aanmerking komen voor een topwedstrijd dan zal deze, gezien de 
beperkte mogelijkheden wat betreft afstanden, prijzen en (geen) mogelijkheden tot het organiseren van een 
topwedstrijd, eerst een aantal jaren een gewone wedstrijd moeten organiseren om een gebleken geschiktheid 
middels uitgebreide rapportages aan te tonen (huidige situatie). 
 
Ben u geïnteresseerd om als Startersevenement te fungeren, dan kunt u zich aanmelden bij de NTB via 
emelie.papenburg@triathonbond.nl. In overleg met de WGWO zullen aanvragen worden bekeken en krijgt u 
z.s.m. een reactie op uw verzoek.  


