
Procedure voor het aanvragen van 
(leeftijds-)dispensatie voor deelname aan NTB-evenementen 
 
Incidenteel (enkele keren per jaar) komen er via het bondsbureau aanvragen van atleten 
en/of hun trainer/coach/ouders voor (leeftijds)dispensatie i.v.m. deelname aan een bij de 
NTB aangesloten evenement. Dit kan bijvoorbeeld een verzoek zijn om deel te nemen aan 
een evenement waar de atleet nog niet oud genoeg voor is (al dan niet in trioverband) of 
een verzoek om uit te komen in een hogere leeftijdscategorie dan die waar de atleet op 
basis van zijn/haar kalenderleeftijd in is ingedeeld (in de meeste gevallen omdat de 
betreffende atleet qua niveau en ontwikkeling ver boven zijn/haar leeftijdsgenoten uitsteekt 
en in de eigen leeftijdscategorie geen uitdaging meer vindt).  
 
In overleg met de bondsarts en eventueel de technische staf (technisch directeur en/of 
bondscoach) en de betreffende organisatie worden deze verzoeken beoordeeld. 
 
Het NTB bondsbestuur heeft in haar vergadering van mei 2013 vastgesteld dat 
dispensatie alleen kan worden verleend als aan onderstaande voorwaarden is 
voldaan: 
 
1. Het verzoek is schriftelijk (per mail naar info@triathlonbond.nl) – minimaal 6 weken voor 
de gewenste ingangsdatum – ingediend door de trainer van de betreffende atleet, voorzien 
van een duidelijke motivatie van de trainer/coach van de atleet, recente uitslagen, aantal 
trainingsjaren en evt. andere relevante informatie. Er dient duidelijk te worden aangegeven 
of het verzoek wordt ingediend voor deelname aan een specifiek evenement (éénmalige 
uitzondering) of om gedurende een heel kalenderjaar uit te mogen komen in een hogere 
leeftijdscategorie. 
2. De bondsarts oordeelt op basis van deze informatie positief over het verzoek en verklaart 
dat de betreffende atleet fysiek en mentaal in staat is aan het bedoelde evenement / in de 
betreffende categorie deel te nemen. 
3. De technische staf is van mening is dat het voor de betreffende atleet toegevoegde 
waarde heeft om wedstrijdervaring op te doen in een oudere leeftijdscategorie en/of andere 
afstandscategorie. 
4. De betreffende atleet is laatstejaars is in zijn/haar leeftijdscategorie.  
5. Voor deelname aan wedstrijden over afstanden waar een minimum leeftijd voor geldt, 
geldt dat de atleet laatstejaars moet zijn in de onderliggende categorie. Dit geldt ook voor 
deelname in een trio- of duoteam. 
 
In het geval het dispensatieverzoek op basis van bovenstaande wordt gehonoreerd krijgt de 
betreffende atleet hier via het NTB-bondsbureau een schriftelijke bevestiging van die hij/zij 
te allen tijde moet kunnen overleggen aan organisatie en juryleden. Als een atleet wordt 
ingedeeld in een hogere leeftijdscategorie betekent dat hij/zij ook kan deelnemen aan NK’s 
in deze categorie en daarbij ook in aanmerking komt voor de (ere)prijzen/titels in die 
categorie. Dispensatie voor deelname in lagere leeftijdscategorieën wordt niet verleend, 
aangezien in veel recreatieve wedstrijden zelfs door volwassenen kan worden deelgenomen 
aan kortere afstanden. Reglementair is dit toegestaan, het winnen van prijzen(geld) is in 
deze gevallen alleen mogelijk als deze gekoppeld zijn aan de (eigen) categorie. Dit wordt 
bepaald door de organisatie. 


