
LA selectiecriteria en aanvragen 
Ironman/Challenge PRO-licentie 
2019  
 
 
 
Atleten die aan onderstaande voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor opname in 
de NTB Lange Afstand (LA) selectie en in het verlengde daarvan voor deelname aan EK’s en 
WK’s in de eliteserie van deze betreffende wedstrijden en het verstrekken van een 
zogenaamde ‘Pro-licentie’ voor deelname aan lange afstand wedstrijden als professioneel 
atleet.  
  

1. Een top 10 notering in een Ironman- of Challenge wedstrijd. Deze notering moet 
zowel voor de vrouwen als de mannen binnen de 8% van de winnaar zijn 
gerealiseerd. Tevens mag dat resultaat niet langer dan 1 jaar voorafgaande het 
lopende seizoen gerealiseerd zijn.  

2. De nummers 1 t/m 3 (m/v) van het laatst gehouden NK LA (3.8/180/42), mits de 
nummers 2 en 3 binnen de 4%  van de winnaar zijn geëindigd.  

3. De Nederlands Kampioen (m/v) Midden Afstand, op voorwaarde dat de betreffende 
atleet de ambitie heeft om te kiezen voor de LA.  

4. ‘Talenten’ kunnen op basis van de aangeleverde gegevens of op advies van de andere 
bondscoaches worden ‘voorgedragen’ voor de LA selectie. De bondscoach LA zal deze 
voordracht in samenspraak met de technisch directeur beoordelen. 

5. Triatleten (m/v) die als PRO willen gaan racen in 70.3 wedstrijden moeten een 
aanvraag doen bij de NTB en zullen dit met een atleten cv (resultaten, doelen, 
trainer) moeten onderbouwen. De bondscoach LA zal deze aanvraag eventueel in 
samenspraak met de technisch directeur beoordelen. Deze 70.3 atleten die van de 
NTB een PRO licentie hebben verkregen vallen automatisch in de B selectie.  

Wie aan bovenstaande criteria voldoet, wordt opgenomen in de LA A-selectie, wie daar net 
niet aan voldoet maar wel ambities heeft op de lange afstand of de 70.3/middenafstand 
doet wordt ‘opgenomen’ in de B-selectie.  

Bij deelname en uitkomen voor ons land aan ITU lange afstand EK’s of WK’s in het 
buitenland kán de bondscoach een bijdrage geven van € 250,- per persoon als 
onkostenvergoeding. Informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden bij de bondscoach 
LA via info@triathlonbond.nl.  
 
 
Aanvullende criteria voor deelname aan EK 2019 en WK 2020 Almere 
 
Om tot een goede en evenwichtige selectie te komen bij het EK LA in 2019 en ook het 
WK LA in 2020 zijn de aanvullende selectie criteria van kracht: 
 

1. A Elite atleten die voldoen aan de punten 1 en 2 van de NTB LA Selectie Criteria 
kunnen zich aanmelden voor deelname bij de bondscoach LA Selectie. 

2. B Elite atleten met een door de NTB afgegeven pro-licentie kunnen zich 
aanmelden voor deelname bij de Bondscoach LA Selectie. 



3. Overige Atleten (m/v) die in de eliteserie willen starten op EK/WK kunnen zich 
aanmelden via info@triathlonbond.nl bij de Bondscoach LA. Daarbij gelden de 
volgende voorwaarden:  

 Aanmelding is voorzien van een onderbouwd atleten cv. 
 Aanmelding is onderbouwd met een doelstelling voor het EK Almere en 

een doelstelling voor de lange termijn. 
 Aanmelding is voorzien van een actueel (2018/2019) PB op een geijkte 

3.8 km zwemmen. 
 Atleet wordt geacht deel te nemen (en finishen bij de eerste 15) aan de 

MD Nieuwkoop als selectiewedstrijd. 
 Aanmelding is voorzien van de naam van een gelicentieerde Triathlon 

Trainer die de atleet begeleidt in de aanloop naar het kampioenschap.  
 
De volgende aanvullende bepalingen gelden voor Elite-atleten bij het EK en WK in 
Almere: 

1. Het aantal startplaatsen voor Nederlandse Elitemannen en Nederlandse 
Elitevrouwen in Almere wordt naar alle waarschijnlijkheid vastgesteld op 12. Dit 
aantal kan door de ETU/ITU naar boven of beneden worden bijgesteld, daar heeft 
de NTB géén invloed op.  

2. De uiterlijke aanmelddatum is 1 augustus 2019 (via NTB-bondsbureau). 
3. Het dragen van het officiële NTB landentenue is verplicht (meer info via 

bondsbureau).  
4. Atleten die in de eliteserie starten komen alléén in aanmerking voor 

overallprijzen, niet voor evt. agegroupprijzen. Dat geldt zowel voor het EK, WK als 
NK.  
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