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Afvaardigingscriteria Multisport 2020 

 
Om deel te nemen aan de kampioenschappen dient aan een aantal objectieve criteria 
voldaan te worden. Daarnaast heeft de technisch coördinator de mogelijkheid een aantal 
atleten op subjectieve gronden 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.  
 
Van belang is om tijdig belangstelling voor deelname kenbaar te maken aan de  
technisch coördinator! 
 
 
De volgende kampioenschappen worden in 2020 georganiseerd: 
     
 7/8 maart EK Duathlon Sprint Punta Umbria (ESP)  
 19 april EK Duathlon Middenafstand 10-60-10 Alsdorf (GER) 
 16 mei WK Duathlon Middenafstand 10-60-10 Viborg (DEN) 
 20 juni EK Crosstriathlon Targu Mures (ROU) 
 23 juni EK Crossduathlon Targu Mures (ROU) 
 25 juni EK Aquathlon Walchsee (AUT) 
 4-13 september WK Multisport Almere, Duathlon, Cross Triathlon en Aquathlon 
 20 september WK Lange Afstand Duathlon Zofingen (CH) 
 
 
 
Voor ALLE kampioenschappen geldt dat er een eigen bijdrage gevraagd kan worden 
vanwege beperkte budgetten. 
Voor iedere gekwalificeerde geldt dat de TC  kan afwijken van hetgeen in de selectiecriteria 
staat indien naar zijn mening  internationaal niveau door geplaatste atleet/atlete niet behaald 
is. 
 
 
Technisch Coördinator Multisport 
Armand van der Smissen 
armand.van.der.smissen@triathlonbond.nl 
 
  



 

Versie 17 januari 2020 

A) Duathlonkampioenschappen 

 

7/8 maart 2020 – EK Duathlon Sprint Punta Umbria (ESP) 
 

Geselecteerd objectief 

 Atleten die in 2019 in top 12 (WK mannen) of top 8 (WK vrouwen) overall eindigden. 
 Atleten die in 2019 in top 8 (EK Sprint mannen) of top 6 (EK Sprint vrouwen) eindigden. 
 Atleten die in 2019 een medaille behaalden op EK of WK Duathlon (stayeren voor 

junioren nog steeds junior in 2020). 
 De Nationaal kampioenen Sprintduathlon 2019 in Hoogerheide. 
 Subjectief: anderen die zich op basis van resultaten in 2019 hebben onderscheiden 
 
Deze atleten dienen hun voorbereidend traject richting EK aan te geven en wedstrijdfit te zijn 
(het hieronder vermeldde loopniveau tijdens races in aanloop naar EK benaderen. 
 

Overig subjectief 
 
Overige atleten die menen in aanmerking te komen kunnen zich melden waarbij wordt 
gekeken naar: 

- Resultaten (stayer)duathlons in 2018 en 2019 
- Recente tijden in loopwedstrijden 

 
Om in aanmerking te komen gelden de volgende richttijden, gelopen op een gecertificeerd 
5km parkoers of loopprestaties van vergelijkbaar niveau: 
 
 Elite Beloften Junioren 
Mannen 15.15 min 15.30min 16:00 min 
Vrouwen 17.25 min 17.40 min 18:30 min 

 
Belangstelling kan uiterlijk getoond worden op 15 Januari 2020 
 
 

De volgende atleten zijn gekwalificeerd: 
 
Objectief: 
Niels te Pas- Elite 
Thomas Cremers- U23 
Lesley Smit- Elite 
Shirin van Anrooij- Junior 
 
Subjectief: 
Sophie van der Most (plaats 9 WK)- Elite 
Olaf Jan Bosscher (plaats 4EK)- Junior 
 
Atleten geven uiterlijk 15 jan 2020 aan of ze van uitnodiging gebruik maken. 
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Inschrijving team uiterlijk 1 februari 2020 
 
 

19 april 2020 EK Duathlon Middenafstand 10-60-10 Alsdorf (GER) 
 
 

Geselecteerd objectief 

 Nationaal kampioenen lange afstand duathlon 2019. 
 Top 8 mannen en top 4 vrouwen EK 2019 
 Top 8 mannen en top 4 vrouwen WK 2019 
 Subjectief op basis van prestaties 2019 
 

Overig subjectief 
 
Overige atleten die menen in aanmerking te komen kunnen zich melden waarbij wordt 
gekeken naar: 

- Resultaten duathlons in 2018 en 2019 
- Resultaten in andere lange multisportevents 

Ze doen dit uiterlijk op 1 februari 2020. 
 

Geselecteerden: 
Hieraan hebben voldaan: 
 Jelle Lugten 
 Daan de Groot 
 Marina van Dijk 
 Thomas Bruins 
 Ann Schoot Uiterkamp 
Subjectief toegevoegd: Yennick Wolthuizen 
 
Voorgeselecteerden maken richting EK bekend aan de technisch coördinator voor uiterlijk 1 
februari 2020 of ze gebruik maken van de uitnodiging en geven aan op welke wijze zij hun 
voorbereiding gaan doen. In voorbereiding richting event liefst minimaal 1 Duathlon op de 
weg.  
 
 
Inschrijving en samenstelling ploeg uiterlijk 10 maart. 
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16 mei 2020 WK Duathlon Middenafstand 10-60-10 Viborg (DEN) 
 
 

Geselecteerd objectief 

 Top 10 mannen en top 6 vrouwen EK 2020 
 Medaillewinnaars EK en WK Duathlon lang 2019 
 Nationaal kampioen Classic Distance Almere overall 11 april 2020 

 

Overig subjectief 
 
Overige atleten die menen in aanmerking te komen kunnen zich melden waarbij wordt 
gekeken naar: 

- Resultaten duathlons in 2018 en 2019 
- Resultaten in andere lange multisportevents 
- Powerman Mafra 15 februari 2020 

Ze doen dit uiterlijk op 1 maart 2020. 
 

Geselecteerden: 
Hieraan hebben voldaan: 
 Daan de Groot 
 
 
Voorgeselecteerden maken richting WK bekend aan de technisch coördinator voor uiterlijk 1 
maart 2020 of ze gebruik maken van de uitnodiging en geven aan op welke wijze zij hun 
voorbereiding gaan doen. In voorbereiding richting event minimaal 1 Duathlon op de weg.  
 
 
Inschrijving en samenstelling ploeg uiterlijk 19 april. 
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5/6 september WK Duathlon Almere 10-40-5 Stayeren 
 

Selectiecriteria  

 

Ad 1 Objectief 
 
De volgende selectieraces:: 

- Nationaal kampioenen junioren, U23 en elite tijdens NK in Spijkenisse (2019) 
- RBR Hoogerheide op 3 mei 2020  
- NK Duathlon Classic Distance (non draft) Almere, 11 april 2020 
- Top 6 (elite) of Top 3 (U23, Junior) behaald tijdens EK of WK 2019 (stayeren, 

junioren dienen in jaar erop nog junior te zijn) 
 
Minimaal vereiste prestaties: 
 

 RBR Hoogerheide 3 mei NK Duathlon Classic 11 april  
Mannen elite Eerste 2 elite Eerste elite 
Mannen U23 Eerste 2 U23 Eerste U23 
Mannen junior Eerste 2 junioren n.v.t. 
Vrouwen elite Eerste 2 elite Eerste elite 
Vrouwen U23 Eerste 2 U23 Eerste U23 
Vrouwen junior Eerste 2 Junioren n.v.t. 

 
 
Geselecteerden dienen ook aan te tonen aan minimaal vereiste loopniveau te kunnen 
voldoen in periode 1 jan – 1 juli 2020 op een  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 

 
Voor het WK in eigen land zullen deze tijden versoepeld worden tot: 
 
 Elite Beloften Junioren 
Mannen 32:05 min 32:20 min 16:00 min 
Vrouwen 36:10 min 37.00 min 18:20 min 
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Ad 2 Subjectief 
 
De technisch coördinator kan atleten subjectief aanwijzen. Daarbij zal gekeken worden naar 
(inter)nationale) resultaten in 2019  en naar andere duathlons in 2020 waaronder de Grand 
Prix wedstrijden in Frankrijk. 
 
 
Objectief hebben aan de eisen voldaan: 

- Niels te Pas (elite) 
- Thomas Cremers (U23) 
- Lesley Smit (elite) 
- Jony Heerink (elite) 
- Syb de Jong (junior) 
- Luna de Bruin (junior) 
- Yennick Wolthuizen (elite) 
- Joey van t Verlaat (u23) 
- Kim Lahaije (U23) 

Subjectief geplaatst: 
- Gjalt Panjer (junior) 

 
Deze atleten zullen wel moeten aantonen in staat te zijn hierboven genoemde richttijden 
lopen te kunnen lopen 
 
 
Algemeen: 
Voor alle atleten geldt dat zij belangstelling voor kampioenschap kenbaar dienen te maken 
aan de technisch coördinator uiterlijk 1 juni 2020 onder overlegging van voorbereidende 
traject richting het WK. Inschrijving en samenstelling ploeg uiterlijk 1 augustus 
 
Het WK maakt deel uit van het WK Multisport in Almere. 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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20 sep 2020 – 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 2019 Mannen of Top 5 Zofingen 2019 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: 
 Daan de Groot,  
 Ann Schoot Uiterkamp 
 

Selectiecriteria 

 
Ad 1 Objectief 
 
 EK  

Alsdorf (GER) 
WK Viborg 

(DEN) 
Powerman 

Liechtenstein 14 
juni 

Powerman 
Embrun 

(FRA) 14 juli 
Mannen Top 8 Top 8 Top 6 Top 6 
Vrouwen Top 4 Top 4 Top 3 Top 3 

 
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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B) Aquathlonkampioenschappen: 

 

25 juni EK Aquathlon Walchsee (AUT ) 

 
Het EK Aquathlon in Walchsee valt middenin een drukke periode met wedstrijden. 
Het heeft in de afvaardigingen niet de hoogste prioriteit. Mogelijk zal hier geen NTB coach 
meegaan en reis en verblijf op eigen gelegenheid. 
 
 
Selectiecriteria 
 
Ad 1: Objectief: 
Plaatsing via selectierace Amersfoort Aquathlon 1Z-5L op 29 maart (Amersfoort) 
 
Gekwalificeerd bij mannen en vrouwen: 
1e Elite (mits top 2 overall) 
1e U23 
1e Junior 
 
Ad 2:  
Subjectief waarbij gekeken wordt naar ranking op de wereldranglijst Aquathlon en klassering 
tijdens de selectiewedstrijd op 31 maart 
 
Aanmelding interesse uiterlijk 20 maart 2020. 
Ploeg uiterlijk samengesteld: 25 mei  
 
 
10 september WK Aquathlon Almere (NED) 
 
 
Selectiecriteria 
 
Ad 1: Objectief: 

a) Plaatsing via selectierace Amersfoort Aquathlon 1Z-5L op 29 maart (Amersfoort) 
 
Gekwalificeerd bij mannen en vrouwen: 
Elite 1-3 
U23 1-3 
Junioren 1-3 
 

b) De beste 2 Nederlanders op de Wereldranglijst Aquathlon per 1-7-2020 (overall) 
c) Medaille behaald bij EK of WK in 2019 
d) Deelnemers Beachgames 2019 Qatar 

 
Ad 2: Subjectief , waarbij gekeken wordt naar potentie aangetoond in Aquathlonraces en 
nationale en internationale triathlons. 
 
Gekwalificeerd op basis van resultaten 2019: 

- Olaf Jan Bosscher 
- Silke de Wolde 
- Eva Cornelisse 
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De geselecteerden overleggen hun voorbereidende programma richting WK en nemen deel 
aan de selectiewedstrijd in Amersfoort 
 
Ploeg uiterlijk samengesteld: 15 juli 2020  
 
Algemeen: 
 
Het WK maakt deel uit van het WK Multisport in Almere. 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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 C) Crosskampioenschappen  

 

20 juni  2020 EK Cross Triathlon Targu Mures (ROU)  

 

Selectiecriteria: 

 
Objectief 

- Top 6 overall WK of EK Crosstriathlon 2020 (Elite/U23) 
- Medaille U23 op EK of WK Crosstriathlon 
- Medaille Junioren (mits nog junior in 2020) op EK of WK Crosstriathlon 

 
Senioren en U23: 
Kwalificatierace Austerlitz 9 mei 2020 (1200-27-9) 
 

- Eerste atleet man en vrouw elite/U23 
- Eerste atleet man en vrouw U23  (als al niet overall 1e) 

 
 
Junioren : Kwalificatiecriteria subjectief 
Er zijn geen crosstriathlons voor junioren te vinden in Nederland, Belgie of Duitsland vlak 
over de grens die tijdig zijn voor t aanmelden van junioren voor het EK. 
Junioren die interesse hebben melden zich uiterlijk op 1 april  2020 en overleggen resultaten 
2019 en 2020 in crosstriathlon  crossduathlon en eventueel overige resultaten die van belang 
zouden kunnen zijn. De technisch coördinator zal atleten die naar zijn oordeel internationaal 
niveau kunnen behalen , aanwijzen zover dit kan binnen de quota van de ETU/ITU. 
.  
 
 
Overig subjectief: 

- Subjectief kunnen atleten worden aangewezen op basis van prestaties in 
crosstriathlon in 2019 en/of 2020. Zij kunnen zich met verwijzing naar deze prestaties 
aanmelden bij de TC. 

 
Gekwalificeerd zijn: 

- Lucas Goené 
- Victor Goené 
- Willemijn Fuite 

 
De gekwalificeerden overleggen hun voorbereidende programma en nemen in aanloop deel 
aan de crosstriathlon in Austerlitz of een andere crosstriathlon in overleg met TC.  
Belangstellenden melden zich uiterlijk op 25 april 2020 
Ploeg uiterlijk samengesteld op 12 mei 2020. 
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23 juni 2020 EK Cross Duathlon Targu Mures (ROU)  
 

Selectiecriteria 

 
Objectief 

- Top 6 overall EK Crossduathlon 2020 (Elite/U23) 
- Nationaal kampioen Crossduathlon 2020 (mits georganiseerd voor half mei 2020) 
- Medaille U23 en Junioren (mits nog junior in 2020) op EK Crossduathlon 2019 

 
 
Kwalificatieraces:   
Crossduathlon Etten-Leur 9 februari 2020  
Austerlitz 9 mei 2020 
 

- Etten-Leur, senioren/U23 6-20-3 en Junioren 3-10-1,5 
- 1e man en vrouw Elite/U23 
- 1e U23 als al niet 1e Elite 
- 1e jongen en meisje junioren (korte afstand) 

 
- Austerlitz: 6-22-3 
- 1e man en vrouw elite/U23 
- Eerste atleet man en vrouw U23  (als al niet overall 1e) 
- Geen juniorenkwalificatie (geen korte afstand) 

 
Subjectief: 

- Subjectief kunnen atleten worden aangewezen op basis van opvallende prestaties in 
crossduathlon in 2019 en/of 2020. 

 
Gekwalificeerd zijn: 

- Zoë van Dijk  
 

De al gekwalificeerden overleggen hun voorbereidende programma en nemen in aanloop 
deel aan minimaal 1 crossduathlon.   
 
Belangstellenden melden zich uiterlijk op 25 april 2020 
Ploeg uiterlijk samengesteld op 12 mei 2020. 
 
 
Tijdens dit EK in Targu Mures zullen atleten die zich kwalificeren voor het ene evenement 
mits toestemming van de TC ook deel kunnen nemen aan het andere crossevenement. 
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8 september 2020 WK Crosstriathlon Almere (NED) 
 

Selectiecriteria 

 
Objectief 

- Top 6 Elite WK of EK Crosstriathlon 2019 
- Top 3 U23 of Junioren op EK of WK Crosstriathlon 2019 
- De nationaal kampioenen Elite, U23 en Junior Crosstriathlon 2019 
- Top 8 mannen /top 6 vrouwen EK Crosstriathlon Targu Mures 2020 overall of top 3 

U23/Junior 
 
Elite en U23: 
13 juni Xterra Belgium Elite en U23 1500-38-11 

 Eerste man en vrouw elite, eerste man en vrouw U23 
 
Voor junioren is korte afstand Xterra Belgium dit geen officiële kwalificatierace omdat 
deze samenvalt met het NK Jeugd en Junioren op de weg in Zaanstad 
Atleten die deelnemen aan het EK Crosstriathlon Targu Mures op 20 juni mogen niet 
deelnemen aan de Xterra lange afstand op 13 juni. 

 
  

Elite, U23  en Junioren: 
28 juni Eerbeek, 
Elite en U23: 1-30-10 De eerste belofte en eerste elite atleet /atlete plaatsen zich (dus 
totaal 4 plaatsen, 2 voor vrouwen en 2 voor mannen). Mocht de 2e belofte voor de 1e 
elite eindigen dan plaatsen de 2 beloften zich. 
Junioren 500-20-5 De eerste jongen en eerste meisje junior in deze race plaatsen 
zich. 

 
 

 
Voor deze wedstrijden geldt dat kwalificatie definitief is als niveau dat getoond is 
representatief is voor WK niveau naar beoordeling van technisch coördinator. 
 
 
Subjectief:  
 
Atleten kunnen zich subjectief worden aangewezen, vooral op basis van resultaten in 
crosstriathlons in 2019 en 2020 (waaronder, maar niet exclusief, selectieraces, EK 2020 en 
Xterra races) 
 
Geselecteerd op basis van bovenstaande criteria per 17 dec 2019: 

- Victor Goené (U23) 
- Lucas Goené (Junior) 
- Willemijn Fuite (Junior) 
- Kim van t Verlaat (Junior) 
- Wouter Dijkshoorn (Elite) 
- Diede Diederiks (Elite) 

Subjectief: 
- Jorik van Egdom  (1e Xterra Ameland) 
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- Martijn Dekker (5e Xterra Ameland) 
- Linda van Vliet (2e Xterra Ameland) 
- Olaf Jan Bosscher (winst korte afstand Xterra Ameland) 
- Zoe van Dijk (4e EK Cross Triathlon) 

 
De geselecteerden overleggen hun voorbereidende programma richting WK en nemen deel 
aan de selectiewedstrijd dan wel andere Cross Triathlon voor het WK. 
Geïnteresseerde atleten melden zich uiterlijk 25 juni 2020 
Ploeg uiterlijk samengesteld: 15 juli 2020  
 
Algemeen: 
 
Het WK maakt deel uit van het WK Multisport in Almere. 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. 


