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ET = Europe Triathlon – voorheen ETU 
WT = World Triathlon – voorheen ITU 

 

Wanneer in de tekst atleet staat ook atlete worden gelezen. 

 
Wanneer Europe Triathlon of World Triathlon wijzigingen doorvoeren betreffende EK en WK/WTS, 

dan kunnen de criteria ook gewijzigd worden. 

 

Bij onvoorziene omstandigheden beslist de technisch directeur. 
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JEUGD 
 

NK JEUGD - ONBEKEND 

Er kunnen maximaal 100 jongens en maximaal 100 meisjes deelnemen. Open plaatsen kunnen 

door buitenlandse atleten worden opgevuld om een vol startveld te krijgen. Opgave via de NTB 
omgeving: mijn.triathlonbond.nl Bij overschrijding van het totaal aantal van 100 jongens en 100 

meisjes worden atleten geplaatst via de ‘procedure NK’. 

https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-meedoen-inschrijfprocedure-nks.pdf 

 
JUNIOREN  
 
NK JUNIOREN - ONBEKEND 
Er kunnen maximaal 100 jongens en maximaal 100 meisjes deelnemen. Open plaatsen kunnen 

door buitenlandse atleten worden opgevuld om een vol startveld te krijgen. Opgave via de NTB 

omgeving: mijn.triathlonbond.nl Bij overschrijding van het totaal aantal van 100 jongens en 100 
meisjes worden atleten geplaatst via de ‘procedure NK’.  

https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-meedoen-inschrijfprocedure-nks.pdf 

 

EK JUNIOREN (2002 – 2005) KITZBÜHEL (AUT) 18 JUNI 
Aantal volgens quota van Europe Triathlon en is 2 meisjes en 2 jongens.  

Individuele plaatsing betekent niet direct plaatsing voor de teamrelay, deze wordt subjectief 

samengesteld tijdens het evenement, zie EK junioren teamrelay.  

 
Aan het EK Junioren kunnen, via de volgende criteria, deelnemen:  

1. Objectief: het snelste meisje en de snelste jongen van de NTB kwalificatiewedstrijd op 9 

mei in Sittard. 

2. Subjectief: het tweede meisje en de tweede jongen wordt subjectief aangewezen door de 
hoofdcoach talentontwikkeling, bondscoach en headcoach. Er wordt onder meer gekeken 

naar de kwalificatiewedstrijd van 9 mei en (inter)nationale wedstrijdresultaten in 

2020/2021.  

 
Als Europe Triathlon ruimte geeft voor een derde meisje of jongen zal die quotaplek subjectief 

toegewezen worden door de hoofdcoach talentontwikkeling, bondscoach en headcoach. Er 

wordt onder meer gekeken naar de kwalificatiewedstrijd van 9 mei en de (inter)nationale 

wedstrijdresultaten in 2020/2021. 
  

De atleten met de geboortejaren 2002 t/m 2006 met minimaal een beloftestatus kunnen 

inschrijven voor de NTB kwalificatiewedstrijd op zaterdag 9 mei via de NTB omgeving 

mijn.triathlonbond.nl De groep wordt aangevuld met atleten die de snelste optelling hebben van 
een 200 meter vrije slag en de 1500 meter baanloop. Deze atleten leveren aan de hoofdcoach 

talentontwikkeling de tijden aan en sturen een video met de beelden van beide testen met een klok 

in beeld. 

  
EK JUNIOREN TEAMRELAY KITZBÜHEL (AUT) 20 JUNI 

Maximaal 1 mixed team op basis van de Europe Triathlon quota.  

Het team wordt na de individuele wedstrijd van het EK samengesteld door de begeleidende 

coaches op het evenement, onder verantwoording van de technisch directeur.  
  

EK YOUTH (GEBOORTEJAREN 2004-2006) ALANYA (TUR) 1-3 OKTOBER 

Aantal volgens quota van de Europe Triathlon en is 3 meisjes en 2 jongens.  

Individuele plaatsing betekent niet direct plaatsing voor de teamrelay, deze wordt subjectief 
samengesteld door de begeleidende coaches, onder verantwoording van de technisch directeur.  

 

Aan dit EK Jeugd kunnen, via de volgende criteria, deelnemen: 

1. Objectief: het snelste meisje en de snelste jongen uit de groep met de geboortejaren 2004-
2005 van het NK junioren 2021. 

2. Subjectief: het tweede meisje en de tweede jongen wordt subjectief aangewezen door de 

hoofdcoach talentontwikkeling, bondscoach en headcoach. Er wordt onder meer gekeken 

naar (inter)nationale wedstrijdresultaten in 2020 en 2021, de kwalificatiewedstrijd van 9 
mei en het NK. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar het niveau van de atleten met 

geboortejaar 2006.  

 

Als Europe Triathlon ruimte geeft voor een derde meisje of jongen zal die quotaplek subjectief 
toegewezen worden door de hoofdcoach talentontwikkeling, bondscoach en headcoach. Er 

https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-meedoen-inschrijfprocedure-nks.pdf
https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-meedoen-inschrijfprocedure-nks.pdf
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wordt onder meer gekeken naar internationale wedstrijdresultaten in 2020 en 2021, de 
kwalificatiewedstrijd van 9 mei en het NK. Er wordt nadrukkelijk ook gekeken naar het niveau 

van de atleten met geboortejaar 2006.  

 

WK JUNIOREN CITY OF HAMILTON (BERMUDA) 15-17 OKTOBER 
Aantal volgens quota en regels van World Triathlon. De quota plaatsen zijn te verdienen op het EK 

in Kitzbühel (zie www.triathlon.org). 

 

Aan dit WK junioren kunnen, via de volgende criteria, deelnemen: 
1. Objectief: het snelste meisje en de snelste jongen (bij een supersprint format in de A 

finale) op het EK in Kitzbühel, mits binnen 3% van de winnaar / winnares en na het 

behalen van een landen quota plaats op dit kampioenschap. 

2. Subjectief: De hoofdcoach talentontwikkeling en bonds / headcoach kan één of meerdere 
extra atleten subjectief aanwijzen per zaterdag 4 september 2021. Gekeken wordt naar de 

resultaten van het EK en ET junior cups. Deze atleten kunnen alleen starten wanneer 

Nederland voldoende startplaatsen heeft (quota) of krijgt (extra wildcard) van World 

Triathlon.  
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ONDER 23 JAAR (O.23) 
 

NK SPRINT - ONBEKEND 

Naast de atleten uit de eredivisie teams kunnen er maximaal 35 mannen en 52 vrouwen (elite, 
O.23, junioren) aan het startveld worden toegevoegd. Opgave via de NTB omgeving: 

mijn.triathlonbond.nl Bij overschrijving van het aantal per sekse worden atleten geplaatst via de 

‘procedure NK’.  

https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-meedoen-inschrijfprocedure-nks.pdf 
 

NK STANDAARD AFDSTAND O.23 ROTTERDAM 10 JULI 

Naast de atleten uit de eredivisie teams kunnen er maximaal 35 mannen en 52 vrouwen en (elite, 

O.23 en junioren) aan het startveld worden toegevoegd. Opgave via de NTB omgeving: 
mijn.triathlonbond.nl Bij overschrijving van het aantal per sekse worden atleten geplaatst via de 

‘procedure NK’. 

https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-meedoen-inschrijfprocedure-nks.pdf 

 
De technisch directeur kan in overleg met de hoofdcoach talentontwikkeling 1 tot 5 atleten extra 

subjectief aanwijzen.   

 

EK O.23 KITZBÜHEL (AUT) 18 JUNI 
Aantal volgens quota van Europe Triathlon en is 2 vrouwen en 2 mannen. 

 

Aan dit EK O.23 kunnen, via de volgende criteria, deelnemen: 

 
Voorgeselecteerd zijn de twee hoogst genoteerde atleten (m en v) in de Top 140 van de 

Olympische Kwalificatie Ranking per 15 april. De betreffende atleten geven voor 15 april aan of zij 

aan het EK willen deelnemen 

 
Zijn er nog startplaatsen in te vullen of wildcards te vergeven dan kunnen aan dit EK O.23, volgens 

de volgende criteria deelnemen: 

1. Objectief: de snelste man O.23 of snelste vrouw O.23 tijdens het NTB kwalificatiewedstrijd 

op 9 mei in Sittard. 
2. Subjectief: De technisch directeur kan in overleg met de bondscoach en headcoach één of 

meerdere atleten subjectief aanwijzen.  

Deze atleten kunnen alleen starten wanneer Nederland voldoende startplaatsen heeft (quota) 

of krijgt (extra wildcard) van de World Triathlon / Europe Triathlon.  
 

WK O.23 EDMONTON (CAN) 17-22 AUGUSTUS   

Aantal volgens quota van World Triathlon. 

Aan dit WK O.23 kunnen, via de volgende criteria, deelnemen: 
 

Voorgeselecteerd zijn (afhankelijk van de quota) de twee hoogst genoteerde atleten (m en v) in de 

Top 140 van de Olympische Kwalificatie eindranking. De betreffende atleten geven voor 2 juli aan 

of zij aan het WK willen deelnemen.  
 

Zijn er nog startplaatsen in te vullen of wildcards te vergeven dan kunnen aan dit WK O.23, 

volgens de volgende criteria deelnemen: 

1. Objectief: de snelste man O.23 of snelste vrouw O.23 tijdens het NK standaard afstand 10 
juli Rotterdam. 

2. Subjectief: De technisch directeur kan in overleg met de bondscoach en headcoach één of 

meerdere atleten subjectief aanwijzen.  

Deze atleten kunnen alleen starten wanneer Nederland voldoende startplaatsen heeft (quota) 
of krijgt (extra wildcard) van de World Triathlon. 

 

WK O.23 TEAMRELAY ONBEKEND 

Maximaal 1 mixed team op basis van de WT-quota.  
Het team wordt samengesteld door de bondscoach en headcoach, onder verantwoording van de 

technisch directeur. O.23 teams kunnen bestaan uit O.23 atleten en junioren atleten uit 

geboortejaar 2002 en 2003. 

 
 

  

https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-meedoen-inschrijfprocedure-nks.pdf
https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-meedoen-inschrijfprocedure-nks.pdf
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SENIOREN 

 

NK SPRINT ELITE - ONBEKEND 

Naast de atleten uit de eredivisie teams kunnen er maximaal 35 mannen en 52 vrouwen (elite, 
O.23, junioren) aan het startveld worden toegevoegd. Opgave via de NTB omgeving: 

mijn.triathlonbond.nl Bij overschrijving van het aantal per sekse worden atleten geplaatst via de 

‘procedure NK’. https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-meedoen-inschrijfprocedure-

nks.pdf 
 

NK STANDAARD AFSTAND ELITE ROTTERDAM 10 JULI 

Naast de atleten uit de eredivisie teams kunnen er maximaal 35 mannen en 52 vrouwen (elite, 

O.23 en junioren) aan het startveld worden toegevoegd. Opgave via de NTB omgeving: 
mijn.triathlonbond.nl Bij overschrijving van het aantal per sekse worden atleten geplaatst via de 

‘procedure NK’. https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-meedoen-inschrijfprocedure-

nks.pdf 

 
EK SENIOREN SPRINT KITZBÜHEL (AUT) 18 JUNI 

Aantal volgens de quota van de Europe Triathlon en is 2 mannen en 2 vrouwen. 

 

Aan dit EK kunnen, via de volgende criteria, deelnemen: 
1. Objectief: de hoogst genoteerde atleet (m en v) op de World Triathlon worldranking stand 

8 mei 2021. 

2. Subjectief: De technisch directeur kan in overleg met de bondscoach en headcoach één of 

meerdere atleten subjectief aanwijzen. Deze atleten kunnen alleen starten wanneer 
Nederland voldoende startplaatsen heeft (quota) of krijgt (extra wildcard) van de World 

Triathlon / Europe Triathlon.  

 

EK SENIOREN STANDAARD VALENCIA (SPA) 25 SEPTEMBER 
Aantal volgens de quota van Europe Triathlon en is waarschijnlijk 2 mannen en 2 vrouwen. 

 

Aan dit EK kunnen, via de volgende criteria, deelnemen: 

1. Objectief: de hoogst genoteerde atleet (m en v) op de World Triathlon worldranking, stand 
per 15 augustus 2021 

2. Subjectief: de technisch directeur kan in overleg met de bondscoach en headcoach één of 

meerdere extra atleten subjectief aanwijzen. Deze kunnen alleen starten wanneer 

Nederland voldoende startplaatsen heeft (quota) of krijgt (extra wildcard) van World 
Triathlon / Europe Triathlon.  

 

EK-TEAMRELAY KITZBÜHEL (AUT) 18 JUNI 

Maximaal 1 mixed team op basis van de Europe Triathlon quota.  
Het team wordt na de individuele wedstrijd van het EK samengesteld door de begeleidende 

coaches op het evenement, onder verantwoording van de technisch directeur.  

 

WK TEAMRELAY CITY OF HAMILTON (BERMUDA) 15-17 OKTOBER 
Maximaal 1 mixed team op basis van de World Triathlon quota.  

Het team wordt samengesteld door de bondscoach en headcoach onder verantwoording van de 

technisch directeur. 

 
WK - FINALE WORLD TRIATHLON SERIES EDMONTON  (CAN) 17-22 AUGUSTUS 

Atleten kunnen deelnemen volgens de geschoonde World Triathlon Series ranking en World 

Triathlon worldranking (zie het reglement op de website van World Triathlon). 

 
WORLD TRIATHLON SERIE (WTS) 

Om in aanmerking te komen voor deelname aan WTS moeten atleten hoog genoeg staan, in eerste 

instantie op de World Triathlon Series ranking en daarna de World Triathlon - worldranking 

(doorlopend). Procedure t.a.v. deelname aan WTS zijn te vinden op de site van World Triathlon. 
Nederlandse atleten kunnen inschrijven als zij óf voldaan hebben aan de Tokyo / Parijs 

selectienorm óf binnen de individuele funnel zitten óf top 120 in de worldranking staan. 

 

WORLD TRIATHLON TEAM RELAY SERIE - RANKING 
Maximaal 1 mixed team op basis van de World Triathlon quota. Het team wordt samengesteld door 

de bondscoach en headcoach onder verantwoording van de technisch directeur.  

 

  

https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-meedoen-inschrijfprocedure-nks.pdf
https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-meedoen-inschrijfprocedure-nks.pdf
https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-meedoen-inschrijfprocedure-nks.pdf
https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-meedoen-inschrijfprocedure-nks.pdf
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WK STUDENTEN (WO EN HBO) - ONBEKEND 
Aan deze wedstrijd betaalt de NTB 250 euro per persoon mee in de kosten voor maximaal 4 dames 

en maximaal 4 heren atleten. Studenten worden verzocht bij hun onderwijsinstelling financiële 

ondersteuning aan te vragen voor reis, verblijf en wedstijdinschrijving. Voor een kosten overzicht 

kan je je wenden tot Marloes Pleijte. Atleten/studenten geven voor xx-xx-xx (is deadline) bij 
Marloes Pleijte en hoofdcoach talentontwikkeling aan dat zij deel willen nemen aan dit WK. 

 

Aan dit WK kunnen deelnemen: 

1. Objectief: De twee hoogst genoteerde atleten WO / HBO studenten (m en v) op de World 
Triathlon worldranking (d.d. de dag van de deadline). 

2. Subjectief: de technisch directeur kan in overleg met de hoofdcoach talentontwikkeling 

maximaal twee dames en maximaal twee heren atleten subjectief aanwijzen. Gekeken 

wordt naar Europe Triathlon / World Triathlon races 2021 bij elite en junioren, de 
worldranking en het NK. 

 

WK STUDENTEN TEAMRELAY - ONBEKEND 

Maximaal 1 mixed team op basis van de World Triathlon quota en bij voldoende individuele 
deelname. 

Het team wordt na de individuele wedstrijd van het EK samengesteld door de technische staf, 

onder verantwoording van de technisch directeur.  
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PARATRIATHLON 
 
NK PARATRIATHLON ROERMOND 18 SEPTEMBER  

Er zijn geen specifieke kwalificatiecriteria. Alleen deelnemers die officieel geclassificeerd zijn, 

kunnen meedoen aan het nationale kampioenschap en komen voor de nationale titel in 

aanmerking. Niet geclassificeerde deelnemers kunnen buiten mededinging deelnemen en worden 
niet in de NK uitslag opgenomen. De bondscoach paratriathlon beslist voor deze niet 

geclassificeerde atleten in welke startserie wordt deelgenomen.   

 

EK PARATRIATHLON VALENCIA (SPA) 25 SEPTEMBER 

Volgens de kwalificatieprocedure van Europe Triathlon en World Triathlon via de Paratri ranking; 

zie het reglement World Triathlon.  
De NTB faciliteert de atleten die zich op eigen ranking plaatsen voor het EK elite of via een wildcard 

of ‘name change’, op aanwijzing van de bondscoach, kunnen deelnemen.   

 

WK PARATRIATHLON MILAAN (ITA) 8 MEI 
Volgens de kwalificatieprocedure van de World Triathlon via de Paratri ranking; zie het reglement 

World Triathlon.  

De NTB faciliteert de atleten die zich op eigen ranking plaatsen voor het WK elite of via een 

wildcard of ‘name change’, op aanwijzing van de bondscoach, kunnen deelnemen.   
 

WORLD TRIATHLON PARA SERIES (WTPS) EN WORLD TRIATHLON PARA CUP (WTPC)  

Om in aanmerking te komen voor deelname aan WTPS of WTPC moeten atleten hoog genoeg staan 

in de World Paratriathlon Ranking. De procedure t.a.v. deelname aan evenementen is te vinden op 
de website van WorldTriathlon. Voor deelname aan WTPS wedstrijden op een ander continent zal er 

een eigen bijdrage van 500 euro per wedstrijd worden gevraagd. Er kan maximaal aan 3 WTPS 

wedstrijden per jaar worden deelgenomen op kosten van de NTB. Voor de duidelijkheid: deelname 

aan WTPC wedstrijden zijn voor eigen rekening.  
 

WORLDRANKING PUNTEN OPBOUW VOOR ELITE PARATRI 

 

Events  Points for the winner  Max athletes to score  

World Triathlon Para Championships 700 30 

World Triathlon Para Series 550 30 

Continental Triathlon Para Championships 500 25 

World Triathlon Para Cup  450 20 

National Championships 150 5 
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OVERIGE WEDSTRIJDEN 
 

WORLDCUP 

Om in aanmerking te komen voor inschrijving voor deelname aan Worldcup moeten atleten hoog 
genoeg staan op de World Triathlon world ranking. Daar is voor Nederlandse atleten een top 250 

voor nodig, of 2x top 10 notering in de afgelopen twee jaren in Europe Triathlon elite cup, om in te 

schrijven. World Triathlon bepaalt of een ingeschreven atleet kan deelnemen aan de hand van de 

WTS/Worldcup ranking en daarna de World Triathlon worldranking. Atleten horen 26 dagen voor 
evenement of zij door World Triathlon geaccepteerd zijn of op de wachtlijst staan. 

 

Voordat deelgenomen kan worden aan een WTPC wedstrijd is het eerst noodzakelijk om ranking 

punten te halen bij het NK of in continental cup wedstrijden.  
 

Atleten kunnen aan een worldcup of World Triathlon points race (inclusief Europe Triathlon cup) 

deelnemen met kleding volgens de World Triathlon uniform rules (zie World Triathlon website), 

maar komen alleen voor de ‘prestatie premie’ in aanmerking als zij alle WT en ET wedstrijden in 
ZeroD kleding racen. Wanneer de NTB een deel van de deelnamekosten van een worldcup of World 

Triathlon pointsrace of Europe Triathlon cup betaalt, zal de atleet racen in het NED uniform van 

ZeroD. 

 
De hoogte van de bijdrage in de kosten voor zowel de NTB als de sporter ten aanzien van 

deelname aan de WTPS, WTPC, WTS, Worldcup, Europacup staat beschreven in het faciliteitenplan.  

 

EUROPE TRIATHLON CUP ELITE, O.23 EN JUNIOREN   
Om in aanmerking te komen voor deelname aan een Europe Triatlon cup moet de atleet zich laten 

inschrijven via het NTB bondsbureau middels een mail naar Marloes Pleijte en cc Marcel ten Wolde 

(junioren) en de eigen coach óf Adrie Berk (O.23 en senioren) en de eigen coach.  

 
Wanneer een atleet geen Europe Triathlon ranking heeft en niet in een NTC / RTC traint, zal de 

atleet eerst contact met de hoofdcoach talentontwikkeling dienen op te nemen om te bepalen of 

het niveau voldoende is voor deelname aan een Europe Triathlon (junior) cup. De senioren atleet 

zal al top 10 noteringen in eredivisie 2020/2021 of voor junioren een top 10 in de JJC 
stayerwedstrijden 2020 of 2021 hebben behaald wil hij / zij internationaal kunnen gaan racen.  

 

De junioren die zich willen inschrijven zullen minimaal aan het volgende zwemniveau dienen te 

voldoen: 5:10 (meisjes) en 4:50 (jongens) op 400m vrij. Dit vanwege de regel dat een atleet uit 
de wedstrijd wordt gehaald als hij/ zij een rondje wordt ingehaald op het fietsparkoers.  

 

De volgorde van binnenkomen in een Europe Triathlon junioren cup is afhankelijk van de Europe 

Triathlon junioren ranking. Heeft een atleet geen ranking dan zal de volgorde van binnenkomen 
van atleten zonder ranking, voor 2021 worden bepaald door de hoofdcoach talentontwikkeling aan 

de hand van de eindtijden (zwemmen+lopen+fietsen) van de kwalificatiewestrijd op 9 mei 2021.  
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WORLDRANKING PUNTEN OPBOUW VOOR ELITE, U23, JUNIOREN 

 

Events  Points for the winner  Quality of Field Factor  

World Triathlon Series Grand Final  1250 No 

Olympic Test Event  1250 No 

World Triathlon Series events  1000 No 

Triathlon World Cup  500 No 

Elite Triathlon Continental Championships  400 Yes 

Triathlon Continental Cup  250 Yes 

U23 Triathlon World Championships  250 No 

FISU World Championship  250 No 

Junior Triathlon World Championships  200 No 

U23 Triathlon Continental Championships  150 Yes 

Junior Triathlon Continental Champìonships  70 Yes 

Triathlon Regional Championships  70 No 

Triathlon Development Events  70 No 

Triathlon National Championships (*)  50 No 

 

(*) If a National Federation organises sprint and standard distance championships in the same 

year, standard distance will be considered.  
 

(*) Only the Top 5 athletes will score points.  

 

In case of Sprint distance events, the value will be 80% of the value of the Standard distance 
events of the same category. Junior Triathlon World and Continental Championships and events 

under the semi-final/final format are not affected by this reduction.  

 

INVITATION RACES: JUNIOREN EN ELITE 
Als de NTB ingaat op een invitatie van een buitenlandse bond of een organisatie voor een 

internationale wedstrijd, zal de technische staf voor junioren of elite bepalen of deze race in het 

seizoen past. Vooraf zijn de kwalificatie criteria niet te omschrijven.  

Bij de elite is de invitatie vaak op naam van de atleet en bij de junioren of jeugd atleten is dit niet 
zo. Hoe wij met deze wedstrijden omgaan is als volgt. Junioren en jeugd worden in 2021 

aangewezen door de technische staf op basis van de tijden van de kwalificatiewedstrijd van 9 mei 

2021. Per evenement zal gecommuniceerd worden op basis van de welke gegevens de atleten zijn 

of worden aangewezen. Gegevens die mee worden gewogen zijn de zwemtijd, fietstijd en looptijd.  
Bij de junioren atleten zal ook de afweging worden gemaakt of de wedstrijd passend is in de totaal 

ontwikkeling van de atleet. Meestal zullen deze ervaringswedstrijden voor eigen kosten zijn. De 

geraamde kosten worden vooraf meegedeeld en de geselecteerde atleet kan aangeven of hij ingaat 

op de uitnodiging. 
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Het uitgangspunt van de gestelde criteria is om met een zo sterk mogelijk selectie bij de 

internationale kampioenschappen aan de start te staan. Bij de EK’s kunnen quota voor het WK van 

worden verdiend. En voor het volgende jaar kunnen er voor Nederland meer startplekken op de 

EK’s worden verdiend.  
 

Atleten dienen met onderstaande punten rekening te houden: 

 

Een atleet heeft een training- en wedstrijdjaarplan en dit is overlegd met én goedgekeurd door de 
headcoach olympisch, de hoofdcoach talentontwikkeling of bondscoach paralympisch.  

 

De atleten moeten zich minimaal 40 dagen voor het Europe Triathlon of World Triathlon evenement 

inschrijven middels een mail naar de medewerkster Topsport (Marloes Pleijte) en in de CC de 
NTC/RTC coach, voor junioren de hoofdcoach talentontwikkeling en voor elite atleten de technisch 

directeur.  

 

De atleten moeten zich minimaal 30 dagen voor het Europe Triathlon of World Triathlon evenement 
afmelden middels een mail naar de medewerkster Topsport (Marloes Pleijte) en in de CC de 

NTC/RTC coach, voor junioren de hoofdcoach talentontwikkeling en voor elite atleten de technisch 

directeur. 

 

Bij een zogenaamde ‘name change’ in welke internationale wedstrijd dan ook, gaat een atleet uit de 

TeamNL selectie voor een atleet uit de Talent TeamNL selectie. Als er gekozen moet worden tussen 

een atleet uit het Talent TeamNL of een RTC atleet, dan komt de TalentTeamNL atleet het eerst in 
aanmerking voor de ‘name change’ plaats. 

 

De atleten die internationaal in Europe Triathlon of World Triathlon wedstrijden willen deelnemen, 

moeten elk jaar een sportmedisch onderzoek ondergaan en een verklaring laten tekenen door hun 
sportarts. Deze verklaring dient tegelijk (of eerder) met de eerste aanmelding van het jaar 

meegestuurd te worden. De medewerkster topsport zal deze verklaringen dienen te uploaden naar 

het World Triathlon inschrijfsysteem.  

 
Zie verder de procedure inschrijving World Triathlon wedstrijden op de website van de NTB. De 

World Triathlon bepaalt of een ingeschreven atleet kan deelnemen aan de hand van de WTS/WTPS 

ranking en daarna de World Triathlon worldranking en/of Europe Triathlon ranking. 

 

Een atleet is geselecteerd voor het evenement (EYK, EJK, EK, WK, WTS, WTPS en WTPC) namens 
de NTB indien hij/zij (1) aan de selectiecriteria voldoet, (2) een medische topsport keuring heeft 

ondergaan (3) de selectieprocedure naleeft en (4) de voorwaarden van de NTB topsport 

onderschrijft en de overeenkomst heeft ondertekend. 

 
Een atleet dient blessurevrij en in optimale conditie te zijn voor deelname aan een evenement. 

Beoordeling door de NTC artsen of de NTB medisch coördinator in samenspraak met de technische 

staf van het NTC.  

 
De deelname aan WK, EK, EYK, EJK, WTS, WTPS en WTPC wedstrijden wordt door het NTB 

bondsbureau georganiseerd. Atleten dienen in het hotel te overnachten waar ook de ploegleiding 

verblijft. De atleet zal trainen en racen in de nationale teamkleding (inclusief bondssponsoren). 

Ouders en partners die als fan naar het evenement gaan, overnachten in een ander hotel dan de 
ploeg.  

 

Wanneer een wedstrijd in de WTS, worldcup en WTPS / WTPC circuit samenvalt met een NK, kan 

de TeamNL selectie deelnemen aan het internationale evenement en alle andere atleten worden 
geacht aan het NK deel te nemen. Naar World Triathlon / Europe Triathlon pointslist-wedstrijden, 

die samenvallen met het NK sprint of NK standaard, worden geen atleten uitgezonden.  

Wanneer een NK sprint of NK standaard samenvalt met een EK (elite, O.23, junioren) WK (elite, 

O.23, junioren) zal de EK / WK ploeg niet deelnemen aan het betreffende NK. Deze beslissing kan 
ook worden genomen door de technische staf van de NTB als het NK binnen 2 weken voor het EK/ 

WK wordt georganiseerd of in een periode met te veel internationale wedstrijden of in een periode 

waarin er op hoogte getraind wordt als voorbereiding op het WK.  

 
Bedenk dat je alleen in World Triathlon / Europe Triathlon wedstrijden kan uitkomen in een race 

suit wat volgens World Triathlon richtlijnen is bedrukt. Dit hoeft voor World Triathlon / Europe 

Triathlon (junioren) cups niet het NED uniform te zijn.  
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De atleet organiseert zijn eigen reis en verblijf. Wanneer het een ‘doelwedstrijd’ van het NTC of 
RTC is, zal de medewerkster topsport de mogelijkheid van gezamenlijk verblijven aangeven. Het 

kan efficiënter zijn wanneer de atleet de keuze maakt om in het hotel van de begeleiding te 

verblijven. Eventuele overige wedstrijden met NTB-begeleiding worden later bekend gemaakt door 

de technisch directeur en de hoofdcoach talentontwikkeling.  
 

Als er geen NTB coach aanwezig is op een World Triathlon / Europe Triathlon points race kan een 

privé trainer, ouder of partner aangewezen worden als contact persoon tijdens de betreffende 

wedstrijd. Dit vooral uit oogpunt van veiligheid. Belangrijk is dat er communicatie mogelijk is 
tussen organisatie en ‘NED delegatie’ als er iets met een NED atleet tijdens de wedstrijd gebeurd 

waardoor de atleet uit moet vallen. Als er meerdere ouders/partners/privé coaches een aanvraag 

doen zal de begeleider met een trainer/coach triathlon opleiding voor gaan (waarbij TTN5 voor 

TNN4 en voor TTN3 gaat, en TTN4 voor TTN3). En bij geen diplomeerde trainer/coaches gaat de 
begeleider van de hoogst gerankte atleet voor. 

 

Tijdens WTS en WC races kan een privé coach van internationale atleten teams, een aanvraag 

doen voor een coach accreditatie en indien er een extra accreditatie mogelijk is zal deze 
aangevraagd worden en zal die coach de NED coach zo mogelijk assisteren tijdens de race. Als er 

meerdere coaches een aanvraag doen zal de coach van de hoogst gerankte atleet voor gaan. 

Ouders/ partners komen niet voor deze accreditatie in aanmerking. 
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