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Afvaardigingscriteria Duathlon 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 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: 
     
 27 april WK Duathlon (Pontevedra, ESP) junioren en senioren 
 12 mei EK Powerman Midden (Vejle, DK)- 10-60-10 
 30 juni- 3 juli EK Duathlon (Targu Mures, ROU) 30 juni junioren, 3 juli elite. Sprintafstand! 
 8 sep WK Powerman Lang (Zofingen, CH) 10-150-30 
 
 
Technisch Coördinator 
Armand van der Smissen 
armand.van.der.smissen@triathlonbond.nl 
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27 april 2019 – WK Duathlon Standaard 
Pontevedra (ESP) 
 

Voorgeselecteerd 

 Atleten die in 2018 in top 12 (WK mannen) of top 8 (WK vrouwen) overall eindigden. 
 Atleten die in 2018 in top 8 (EK Classic Distance mannen) of top 6 (EK Classic Distance 

vrouwen) eindigden. 
 Atleten die in 2018 een medaille behaalden op EK of WK Duathlon (voor junioren nog 

steeds junior in 2019). 
 

Hieraan hebben voldaan:  
- Wesley Mols 
- Shirin van Anrooij 
- Lesley Smit 
- Sophie van der Most 

 
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 duathlon gedaan  moeten worden in het voorbereidende traject 

 

Selectiecriteria  

 
Ad 1 Objectief 
 
Minimaal vereiste prestaties: 
 

 RBR Series 
Geel 6/4 

Mannen elite 3 
Mannen U23 4 
Mannen junior 6 
Vrouwen elite 2 
Vrouwen U23 3 
Vrouwen junior 5 

 
 
 
En aantonen aan minimaal vereiste loopniveau te kunnen voldoen in periode 1 jan – 1 april 
10km of een vergelijkbare loopprestatie. (junioren 5km) 
 
 Elite Beloften Junioren 
Mannen 31:45 min 32:00 min 15:50 min 
Vrouwen 35:50 min 36:40 min 18:10 min 
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Ad 2 Subjectief 
 
De technisch coördinator kan atleten subjectief aanwijzen. Daarbij zal gekeken worden naar 
(inter)nationale) resultaten in 2018 (en in mindere mate 2017) en naar andere duathlons in 
2018 waaronder GP Paillencourt op 31 maart. 
 
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 afstand/duur van de wedstrijden (en 
hersteltijd), medaillekansen en aard van de discipline. 
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12 mei 2019 – EK Powerman Midden 
Vejle (DK) 
 

Voorgeselecteerd 

 Nationaal kampioenen lange afstand duathlon 2018. 
 Top 2 (Vrouwen) of top 4 (Mannen ) geëindigd tijdens een Powerman in een 

representatief veld in 2018 dan wel een topprestatie in een andere lange afstand 
duathlon. 

 Top 8 mannen en top 4 vrouwen EK Lange Afstand 2018. 
 Top 8 mannen en top 4 vrouwen WK Lange Afstand 2018. 
 
Hieraan hebben voldaan: 
 Thomas Bruins 
 Daan de Groot 
 Yennick Wolthuizen 
 Marina van Dijk 
 Miriam van Reijen 
 
Voorgeselecteerden maken hun programma richting EK bekend aan de technisch 
coördinator voor uiterlijk 1 februari 2018, en geven aan op welke wijze zij hun vormbehoud 
willen aantonen. Dit traject wordt in onderling overleg met de technisch coördinator bepaald. 
In voorbereiding richting event liefst minimaal 1 Duathlon op de weg. Evenement voor 
vormbehoud dient plaats te vinden tussen 1 februari en 1 april 2019. 
 
 

Selectiecriteria 

 
Ad 1 Objectief 
 
23/2/ 2019 Powerman Mallorca top 6 mannen, top 3 vrouwen. 
14/4/2019 Powerman Alsdorf top 6 mannen, top 3 vrouwen 
Mits voldoende startplaatsen, 1e Nederlander in beide Powermans is verzekerd van 
startbewijs indien top 6 man of top 3 vrouw. 
 
 
Ad 2 Subjectief 
 
Op voordracht van de bondscoach kunnen andere atleten worden aangewezen. 
 
Algemeen: 
Atleten dienen voor 1 februari interesse kenbaar te maken. 
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 15 april. 
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8 sep 2019 – WK Powerman Lang 
Zofingen (CH) 
 
Aanmelding kandidaten tot uiterlijk 1 juli bij de technisch coördinator, maar liefst zo spoedig 
mogelijk. Zofingen is een wedstrijd waarbij lange voorbereidingstijd hoort. 
 
Belangstellende overlegt hierbij het (globaal) gekozen wedstrijdprogramma.  
 
 

Voorgeselecteerd 

 
Top 10 Zofingen 2018 Mannen of Top 5 Zofingen 2018 vrouwen 
Voorbereidingstraject in overleg met de technisch coördinator waarin in wedstrijd in periode  
1 feb - 1 jul als vormbehoud wedstrijd wordt aangewezen. Prestatie daarin te halen in 
overleg met technisch coördinator. 
 
Hieraan hebben voldaan: 
 Geen atleten 
 

Selectiecriteria 

 
Ad 1 Objectief 
 
 EK Powerman 

Velje (DK) 12 mei 
Powerman 

Tramalan (CH) 30 
juni 

NK Lange Afstand 
Almere 

Mannen Top 6 Top 6 Kampioen 
Vrouwen Top 3 Top 3 Kampioen 

 
Powerman tijdsverschil met winnaar/winnares maximaal 6%. Alleen in representatief int. 
deelnemersveld ter beoordeling technisch coördinator. 
 
 
Ad 2 Subjectief 
 
Technisch coördinator heeft recht om atleten op subjectieve gronden aan te wijzen. Hierbij 
wordt o.a. gekeken naar resultaten behaald in voorgaande jaren op lange afstand 
wedstrijden, vooral in heuvelachtig gebied. Geïnteresseerden kunnen vooraf overleggen over 
minimaal vereiste prestatie in andere lange afstand wedstrijd triathlon of duathlon in periode 
1 jan - 1 aug 2018. 
 
 
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 augustus. 
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30 juni- 3 juli 2019 – EK Duathlon Standaard & Sprint 
Targu Mures (ROU) 
Deze race is als de info per 19 -11-2018 juist is een sprintafstand zowel voor elite, beloften 
als voor junioren. 

Selectiecriteria 

 
Ad 1 Objectief 
 
Minimaal vereiste prestaties: 
 

 WK Duathlon 
Pontevedra 

27 april 2019 

NK Sprint 
Hoogerheide 
12 mei 2019 

Mannen elite 12 3 
Mannen U23 15 (overall) 4 (overall) 
Mannen junior 6 1e en 2e junior 
Vrouwen elite 8 2 
Vrouwen U23 10 (overall) 3 (overall) 
Vrouwen junior 4 1e en 2e junior 

 
Resultaten dienen geleverd te worden in een representatief veld. 
 
En aantonen aan minimaal vereiste loopniveau te kunnen voldoen in periode 1 jan- 12 mei 
september op 5km of een vergelijkbare loopprestatie. 
 
 Elite Beloften Junioren 
Mannen 15.15 min 15.30min 16:00 min 
Vrouwen 17.25 min 17.40 min 18:30 min 

 
 
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. In de voorbereiding dient minimaal 1 duathlon te worden gedaan. 
Indien de technisch coördinator hier aanleiding toe ziet kan hij afwijken van bovenstaande 
criteria. 
 
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 


