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Afvaardigingscriteria Aquathlon 2019 

 
Om deel te nemen aan de kampioenschappen dient aan een aantal criteria voldaan te 
worden. Daarnaast heeft de technisch coördinator de mogelijkheid een aantal atleten aan te 
wijzen. 
 
Indien het aantal startplaatsen hiertoe mogelijkheden biedt zal het bij een aantal 
kampioenschappen mogelijk zijn om op eigen kosten deel te nemen aan het kampioenschap 
voor elite, U.23 en junioren. De technisch coördinator beoordeelt hierbij of dit organisatorisch 
wenselijk is en het niveau van desbetreffende atleet voldoende is om mee te kunnen met het 
niveau van het kampioenschap. De schaarse aan financiën kunnen het voor alle deelnemers 
noodzakelijk maken om een eigen bijdrage in rekening te brengen. 
 
Van belang is om tijdig belangstelling voor deelname kenbaar te maken aan de  
technisch coördinator! 
 
 
De volgende kampioenschappen worden in 2019 georganiseerd: 
     
 2 mei: WK Aquathlon (Pontevedra, ESP) junioren en elite 
 5 juli: EK Duathlon (Targu Mures, ROU) junioren en elite 
 10-14 oktober: World Beach games (San Diego, USA)  
 
 
Technisch Coördinator 
Armand van der Smissen 
armand.van.der.smissen@triathlonbond.nl 
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2 mei 2019 – WK Aquathlon 
Pontevedra (ESP) 
 

Selectiecriteria  

 
Ad 1 Objectief 
 
Minimaal vereiste prestaties: 
De eerste 2 elite vrouwen (overall) en eerste 2 elite mannen (overall) in de nationale 
kwalificatie wedstrijd d.d. 31 maart in Amersfoort over 1 km zwemmen en 5 km lopen.  
 
Voor de eerste heer en dame wordt de reis, verblijf en race betaald, voor nummer 2 wordt 
50% betaald. De evt nummers 3 etc kunnen deelnemen op eigen kosten.  
 
Ad 2 Subjectief 
 
De technisch coördinator kan atleten subjectief aanwijzen. Daarbij zal gekeken worden naar 
(inter)nationale) resultaten in 2018  
 
Algemeen: 
Voor alle atleten geldt dat zij belangstelling voor kampioenschap kenbaar dienen te maken 
aan de technisch coördinator uiterlijk 15 maart 2019 onder overlegging van voorbereidende 
traject richting het WK. Inschrijving en samenstelling ploeg uiterlijk 8 april. 
 
Het WK maakt deel uit van het WK Multisport in Pontevedra. Alleen na toestemming van de 
TC zullen verschillende onderdelen hier gecombineerd kunnen worden door elite, U23 en 
junioren. Kwalificatie op meerdere onderdelen kan dus betekenen kiezen voor focus op 1 
van de onderdelen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar afstand/duur van de wedstrijden (en 
hersteltijd), medaillekansen en aard van de discipline. 
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5 juli 2019 – EK Aquathlon 
Targu Mures (ROU) 

 

Selectiecriteria 

 
Ad 1 Objectief 
 
Minimaal vereiste prestaties: 
 
De eerste NL elite man (overall) en elite vrouw (overall) op het WK Aquathlon in Pontevedra 
met 100% vergoeding van reis, verblijf en race inschrijving 
De eerste NL elite man (overall) en elite vrouw (overall) in de nationale kwalificatie wedstrijd 
in Amersfoort met 50% vergoeding van reis, verblijf en race inschrijving.  
 
Ad 2 Subjectief 
 
De TC kan besluiten atleten subjectief aan te wijzen. 
Voor alle atleten geldt dat zij belangstelling voor kampioenschap kenbaar dienen te maken 
aan de technisch coördinator uiterlijk 1 mei 2019 onder overlegging van voorbereidende 
traject richting het EK.  
 
Voor dit toernooi bestaat de mogelijkheid op eigen kosten deel te nemen. De beslissing 
hierover zal worden genomen door de technisch coördinator. Inschrijving en samenstelling 
ploeg uiterlijk 9 juni 2019.  
 
Het EK maakt deel uit van het EK Multisport in Targu Mures. Alleen na toestemming van de 
TC zullen verschillende onderdelen hier gecombineerd kunnen worden door elite, U23 en 
junioren. Kwalificatie op meerdere onderdelen kan dus betekenen kiezen voor focus op 1 
van de onderdelen. Hierbij worden o.a. medaillekansen, afstand/duur van de wedstrijden (en 
hersteltijd) en aard van de discipline meegewogen 
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11 – 14 oktober 2019 – World Beach Games Aquathlon 
San Diego (USA) 

 

Selectiecriteria 

 
Ad 1 Objectief 
 
Minimaal vereiste prestaties: 
 
De eerste 2 NL mannen en 2 NL vrouwen binnen de top 24 van de ITU Aquathlon world 
ranking op 3 juni 2019 plaatsen zich voor de World Beach Games Aquathlon. De reis, het 
verblijf en deelname worden vergoed door NOC*NSF / organisatie comité Beach Games / 
IOC.  
 


