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Afvaardigingscriteria Cross 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, beloften 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 
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: 
 30 april WK Cross Triathlon Pontevedra (ESP) 
 29 juni  EK Cross Triathlon Targu Mures (ROU) 
 2 juli EK Cross Duathlon Targu Mures (ROU) 
 4 aug  EK Xterra Prachatice CZE (geen officiële afvaardiging vooralsnog) 
 
 
 
Technisch Coördinator 
Armand van der Smissen 
armand.van.der.smissen@triathlonbond.nl 
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30 april 2018 – WK Cross Triathlon 
Multisportfestival Pontevedra (ESP) 

  

Voorgeselecteerd 

- Shirin van Anrooij 
 

In overleg met de TC wordt een moment van vormbehoud bepaald waarin dient te worden 
voldaan in periode 1 feb-1 april. Daarbij wordt het voorbereidende traject overlegd. Er zal in 
ieder geval tevoren 1 crossevent gedaan  moeten worden in het voorbereidende traject 

-  
 

Selectiecriteria  

 
Ad 1 Objectief 
 
Ochtend: 1km zwemmen zwembad (Senioren en elite) 500meter (junioren) 
Daarna: Crossduathlon  
Tijden zwemmen en crossduathlon zullen volgens vooraf bepaalde formule zorgen voor 
selectievolgorde 
 
Selectierace:  
Zondag 17 februari Crossduathlon Waalwijk 8-20-4 en voor junioren 4-10-2 
 

1. Atleten die mee willen doen aan selectietraject melden zich uiterlijk 1 februari 2019 
aan 

2. Zwemmen: Zwembad Olympia Waalwijk 
3. Uitwerking selectie in aparte bijlage 

 
Minimale te behalen zwemtijden: 
 Senioren Junioren 
Mannen 15:30 min. 7.45min. 
Vrouwen 17.30 min. 8.45 min. 

 
 
De 1e senior/belofte mannen/vrouwen en 1e junior mannen/vrouwen plaatsen zich mits 
prestatie internationaal niveau waardig en zwemtijd zoals hierboven vermeld gezwommen of 
sneller tijdens selectiedag.  
 
Indien het veld representatief is kan de TC ook atleten met een lagere klassering aanwijzen. 
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Ad 2 Subjectief  
 
Voor alle atleten geldt dat zij belangstelling voor kampioenschap kenbaar dienen te maken 
aan de technisch coördinator uiterlijk 1 maart 2019 onder overlegging van voorbereidende 
traject richting het WK. 
 
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 1 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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29 juni 2018 EK Cross Triathlon Targu Mures Multisportfestival  
 
 

Voorgeselecteerd 

- Geen atleten 
-  

Selectiecriteria  

 
Ad 1 Objectief 
 
Minimaal vereiste prestaties: 
 

 WK Crosstriathlon 
Pontevedra 

30 april 

Xterra Belgium 
8 juni 

1500-38-10 

Xterra Belgium 8 
juni Korte 
afstand 

500-18-5 

La Roche 25 
mei korte 
afstand 

500-28-8 
Mannen elite 10 6  1e NL 
Mannen U23 12 (overall) 8  1e NL overall 
Mannen junior 5  1e NL  
Vrouwen elite 8 4  1e NL 
Vrouwen U23 10 (overall) 6  1e NL overall 
Vrouwen junior 4  1e NL  

  
Resultaten dienen geleverd te worden in een representatief veld. 
1e Junioren Xterra Belgium kort dienen internationaal juniorenniveau te tonen. 
(n.b. kwalficatie Xterra onder voorbehoud regels ITU dat aanmelding op deze datum nog 
mogelijk is) 
 
 
Ad 2 Subjectief 
 
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. Indien de technisch coördinator hier aanleiding toe ziet kan hij 
afwijken van bovenstaande criteria waarbij gekeken wordt naar andere prestaties en het 
voorbereidende plan. 
 
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. 
 
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 wordt o.a. gekeken naar afstand/duur van de wedstrijden (en 
hersteltijd), medaillekansen en aard van de discipline.  
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2 juli 2019 – EK Cross Duathlon Multisportfestival Targu Mures  
 

Voorgeselecteerd 

- Sanne Broeksma 
 
In overleg met de TC wordt een moment van vormbehoud bepaald waarin dient te worden 
voldaan in periode 1 april-1 juni. Daarbij wordt het voorbereidende traject overlegd. Er zal in 
ieder geval tevoren 1 crossevent gedaan  moeten worden in het voorbereidende traject 

 
 

Selectiecriteria  

 
Ad 1 Objectief 
 
Minimaal vereiste prestaties: 
 

 NK Cross Duathlon Austerlitz 13 april 
Mannen elite 1 
Mannen U23 2 (overall) 
Mannen junior 1 
Vrouwen elite 1 
Vrouwen U23 2 (overall) 
Vrouwen junior 1 

  
Resultaten dienen geleverd te worden in een representatief veld. 
 
 
Ad 2 Subjectief  
 
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. Indien de technisch coördinator hier aanleiding toe ziet kan hij 
afwijken van bovenstaande criteria. Er zal daarbij o.a. gekeken worden naar het resultaat 
van het NK Crossduathlon, andere resultaten en het voorbereidende traject. 
 
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. 
 
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 wordt o.a. gekeken naar afstand/duur van de wedstrijden (en 
hersteltijd), medaillekansen en aard van de discipline 
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Bijlage selectierace Waalwijk zo 17 februari 
 
 
Selectie in Zwembad “Olympia”  
Drunenseweg 11 
5143 NE Waalwijk 
T 0416 683 555 
 
Concept programma: 
Ontvangst vanaf 8.15 uur 
Inzwemmen mogelijk tussen: 8.30 uur-9.00 uur 
9.00-9.20 test elite en U23 1km 
9.20-9.30 uitzwemmen U 23 en elite en inzwemmen junioren 
9.30-9.40 test junioren 500 meter 
9.40-9.45 uitzwemmen junioren 
 
Naast het zwembad (400m) is de start en inschrijfbureau duathlon: 
Elite en U23: aanvang duathlon 8-20-4  11.30 uur- WK Afstand 1000-20-6 
Junioren: aanvang duathlon 4-10-2  12.30 uur WK Afstand 500-10-3 
 
Selectievolgorde: 
Elite en U23: zwemtijd en daarbij opgeteld fiets en wissel tijd en 0,5 * (tijd run 1 en tijd run 2) 
Junioren: zwemtijd en daarbij opgeteld fiets en wissel tijd en 0,5* (tijd run 1 en tijd run 2) 
 
 


