
23 okt 2018 – EK Crossduathlon 
Multisportfestival Ibiza (ES) 
 
Update: Op 1 augustus zijn de criteria aangepast omdat de Posbank Duathlon niet in 
staat bleek om aantal startplaatsen voor atleten die zich voor EK willen kwalificeren te 
reserveren. Niveau in Posbank dient WK representatief te zijn. 
De volgende race is toegevoegd als alternatief: 
http://www.tus-ahrweiler-triathlon.de/index.php?id=279 
12. Grafschafter Kreissparkassen Crossduathlon 29 sep 2018 
De snelste Nederlander bij elite en junioren (beiden 5.4-18-2.7) 
Dat is 260km van Utrecht. Het niveau wat is getoond hier dient ook WK representatief 
te zijn. 
In overleg kan ook naar 1 van de crosstriathlons die zijn aangewezen gekeken worden 
(Renkum en Ameland) tezamen met loopprestaties. 
 

Voorgeselecteerd 

Vormbehoud aan te tonen in periode 1/6-1/9 tijdens evenement in onderling overleg. 
 Sanne Broeksma (1e EK 2017) 
 

Selectiecriteria  

 
Ad 1 Objectief 
 
Minimaal vereiste prestaties: 
 

 NK 
Crossduathlon 

Austerlitz 
21 apr 2018 

9/9 (NK) Ameland Crossduathlon 
Posbank 

29 sep 2018 

Grafschafter 
Kreissparkassen 

Crossduathlon 22/29 
sep 2018 

Mannen elite 1 1 1 1 NL 
Mannen U23 2 2 2 1 NL overall 
Mannen junior 1 1 1 (korte 

afstand) 
1 NL junior 

Vrouwen elite 1 1 1 1 NL 
Vrouwen U23 2 2 2 1 NL overall 
Vrouwen junior 1 1 1 (korte 

afstand) 
1 NL junior 

  
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 september 2018 onder overlegging van 
voorbereidende traject richting het EK. Indien de technisch coördinator hier aanleiding toe 



ziet kan hij afwijken van bovenstaande criteria. Er zal ook naar een persoonlijk 
voorbereidingstraject gekeken worden. 
 
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 30 september. De technisch coördinator heeft het laatste woord. 


