NTB procedure van de selectie en kwalificatie systematiek 2021 en verder

Proces van het NTB kwalificatie systeem
voor deelname aan evenementen
Vast gegeven:
Voor de elite kampioenschappen standaard en sprint afstand wordt de kwalificatie door
World Triathlon (via ranking) geregeld. Voor de overige leeftijdsgroepen en voor de
andere disciplines (duathlon kort / lang, cross, triathlon lang) wordt een
kwalificatiereglement gemaakt.
De World Triathlon en Europe Triathlon geven de landen deelnamequota op basis van
beschikbare plaatsen en soms een extra quota door prestaties op de kampioenschappen
van het jaar daarvoor.
Tijdspad proces:
 In november is er een coördinatoren-/coaches overleg waar het seizoen en de
kwalificatiereglementen worden geëvalueerd.
 Eind november, als de internationale wedstrijdkalender is gepubliceerd, worden de
selectiecriteria in concept opgesteld voor de triathlon Standard distance/S/MTR
evenementen van het jaar daarop door de hoofdcoach talentontwikkeling, en
technisch directeur. Voor de evenementen van de overige disciplines: lange
afstand, duathlon en multisport disciplines door de coördinatoren met advies van
de technisch directeur.
 Daarna controleren de atletencommissie OS en PS en de coaches coaches de
kwalificatiecriteria op haalbaarheid, ambitie, duidelijkheid en eerlijkheid. De
adviezen worden door de hoofdcoach talentontwikkeling in overleg met de
technisch directeur verwerkt.
 Het streven is dat de definitieve kwalificatie criteria begin januari worden
gecommuniceerd via de NTB site en nieuwsbrief.
Basis uitgangspunten:
 Er kan een vormbehoud criterium worden afgesproken voor sporters die in het
jaar daarvoor een top prestatie hebben geleverd (een jaar vooraf besproken top
X).
 Er zijn objectieve criteria. Wie dat haalt kan zeker uitgezonden worden indien hij /
zij wedstrijdfit is.
 Er is een ondergrens benoemd met ranking, of zwem-/looplimiet. Wie de
ondergrens niet haalt zal in de selectiewedstrijd niet mee doen om de objectieve
plaatsing.
 Er is voor elk internationaal kampioenschap zowel in de leeftijdsgroep junioren als
in de groep ‘onder 23’ één plaats om door de technische staf subjectief in te
vullen. Plaatst niemand zich objectief dan kan de technisch directeur beslissen of
er een tweede subjectieve plaats / atleet wordt aangewezen.
 De atleten die in aanmerking komen voor de subjectieve plaats, worden door de
hoofdcoach talentontwikkeling en de NTC of RTC coaches besproken en dit
voorstel gaat naar de technisch directeur. De technisch directeur neemt de
beslissing en zal de beslissing communiceren via de topsportmedewerker. Een
subjectieve aanwijsplek is nooit een keuze van één coach.
 Bij subjectieve beslissing voor midden/lange afstand, duathlon en cross, waarbij
belangenverstrengeling mogelijk is, zal er minimaal door twee NTB medewerkers
een beslissing genomen worden. Dat kunnen twee coördinatoren/coaches zijn die
vooraf bekend zijn. Is dat niet mogelijk dan is de technisch directeur beschikbaar
voor advies in deze als er een subjectieve aanwijsplek ingevuld gaat worden. Ook
in dit geval zal een subjectieve beslissing niet door één coordinator/coach worden
genomen. De beslissing en uitnodiging voor de wedstrijd zal door de
topsportmedewerker van de NTB gecommuniceerd worden.
 Waarom geen subjectieve selectie door één persoon? In de sport heeft elke coach
een verleden en een heden met daarin soms verschillende taken en rollen binnen
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de bond, taken en rollen binnen de eigen vereniging/team, of is ook persoonlijk
trainer van sporters geweest of is dit nog.

Proces van het selectiesysteem voor selecties NTC/NTB
Vast gegeven:
Aan de WTS /WPS races kan een atleet pas meedoen als de World Triathlon ranking
voldoende hoog is. Opname in de selectie voor de eerstkomende OS / PS heeft
voornamelijk met deze ranking te maken. Het niet kunnen deelnemen aan het olympisch
kwalificatietraject geeft automatisch aan dat een atleet zich niet kan plaatsen voor de
eerstvolgende OS / PS.
De selectiecriteria met instroom- en uitstroomcriteria zijn beschreven in het selectie
reglement voor elke betreffende discipline. Deze criteria staat op de Triathlonbond
website. Voor triathlon zijn ze gebaseerd op de prestatie ranking funnel vanaf 20 jaar. Bij
de junioren gerelateerd aan percentage ten opzichte van de winnaar van een Europe
Triathlon junior cup.
Tijdspad proces:
 In november is er een NTB coördinatoren/coaches overleg waar het seizoen en
het selectiereglement geëvalueerd worden.
 In november worden de ‘selectiecriteria’ (voor opname in selecties) opgesteld
door de hoofdcoach talentontwikkeling in overleg met headcoach en embedded
scientist voor de NTB selecties voor het jaar na dit seizoen. Dus eind 2020 voor
het jaar 2021, en eind 2021 voor het jaar 2022.
 Daarna controleren de NTC / RTC coaches en de atletencommissie OS & PS de
criteria op haalbaarheid, ruimte in de selectie, toekomstperspectief, ambitie,
potentie, duidelijkheid en eerlijkheid.
 In januari worden de selectiecriteria door de topsportmedewerker en technisch
directeur afgerond en gecommuniceerd via de website en de nieuwsbrief.
 Het is mogelijk dat er een update noodzakelijk is, wanneer de World Triathlon de
genoemde selectiewedstrijden wijzigt of afgelast.
Basis uitgangspunten
 Er wordt een selectie gevormd ter voorbereiding voor de eerstkomende
Olympische Spelen met de beste (max 6) atleten. Naam: TeamNL Triathlon in het
geval van voorbereiding op Tokyo
 Er wordt een selectie gevormd ter voorbereiding voor de eerstkomende
Paralympische Spelen met een fulltime programma met de beste (max 8) atleten.
Naam: teamNL Paratriathlon in het geval van voorbereiding op Tokyo.
 Er wordt een selectie gevormd van 8 sporters die het qua leeftijd en niveau in zich
hebben om over 4 jaar het hoogste elitecircuit in te gaan om deel te nemen aan
de kwalificatieraces voor de OS. Deze groep traint in een NTC met een fulltime
programma. Naam: Talent TeamNL Triathlon.
 Er wordt een RTC selectie gevormd met jonge atleten onder 21 jaar en junioren
die een fulltime programma hebben. Het RTC programma vindt zowel in Sittard,
Almere, Brabant of Alkmaar plaats. Naam: RTC selectie.
 Het regionale talentherkenningsprogramma wordt samen met de RTC’s en de
talentscouts uitgevoerd. Atleten kunnen na goede prestaties op de testdag en/of
wedstrijden uitgenodigd worden om minimaal 24 dagen in een regionaal
programma mee te draaien. Verder trainen de atleten in de thuissituatie bij de
vereniging. Naam: regiotraining
 Er zijn objectieve criteria. Wie dat haalt wordt uitgenodigd voor de selectie van
komend jaar. Bij een fulltime programma beginnen de gesprekken in januari /
februari in verband met de keuze van de mogelijke vervolgstudie in combinatie
met de sport. Het komt ook voor dat de keuze voor een vervolgstudie uitgesteld
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wordt en dat er eerst intern binnen het NTC of RTC aan het vak van topsporter
wordt gewerkt. De keuze voor een studie wordt later bepaald.
Er is een ondergrens (instroomcriteria) benoemd met ranking, resultaten
internationale wedstrijden en zwem-/looplimiet. Wie de instroomcriteria niet haalt
zal in het selectieproces niet mee kunnen doen om de objectieve plaatsing.
Er is een mogelijkheid voor de coaches om voor de NTC of RTC subjectief atleten
te selecteren. De mogelijke opname van die atleten wordt door de coaches en de
hoofdcoach talentontwikkeling besproken. Als basis dient ook de mentale en
fysieke intake die dan al heeft plaatsgevonden.
Voor het selecteren van trainingsselecties binnen de andere disciplines worden
zoveel mogelijk objectieve criteria gehanteerd. Bij subjectieve criteria wordt de
beslissing door minimaal twee (vooraf bepaalde) personen genomen.
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