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Afvaardigingscriteria Multisport 2021- Voorselectie WK 
Almere op 11 juli 2020 Sittard 

 
Het EK Aquathlon in 2020 in Bled is eerder deze week afgelast, zodat ook de geplande 
selectie op 11 juli voor dit evenement is komen te vervallen. 
 
Op 11 juli zal in Sittard een testevent plaatsvinden voor het EK Triathlon Junioren eind 
augustus in Tartu. 
Wij willen ook U23 en elite atleten de gelegenheid geven zich te testen op 11 juli in Sittard en 
zullen de kwalificatie Aquathlon die voor deze dag gepland stond dan ook laten doorgaan. 
Het testevent zal gelden als 1e selectiemoment voor het WK Aquathlon 2021 in Almere.  
 
 
Technisch Coördinator Multisport 
Armand van der Smissen 
armand.van.der.smissen@triathlonbond.nl 
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September 2021 WK Aquathlon Almere voorselectie in 2020 

 
 
Atleten kunnen zich plaatsen tijdens een nog te benoemen event in 2021 
 
Daarnaast kunnen atleten zich al voorkwalificeren voor het WK in Almere op 11 juli in Sittard, 
waarbij in 2021 alleen vormbehoud dient te worden getoond. 
 
 
Wat? 
 
Er zal eerst 1km worden gezwommen Daarna is er een pauze en volgt op een licht glooiend 
terrein een 5km loop met jachtstart. Je start dus met de tijdverschillen die tijdens het 
zwemonderdeel zijn ontstaan.  
 
Voor wie? 
 
Deelname staat open voor atleten en atletes die aannemelijk kunnen maken dat het een 
realistisch doel is om 1km zwemmen en 5km lopen (zonder wisseltijden) af te leggen binnen 
de volgende tijden: 
 
Mannen elite:  30.30 
Mannen U23:  31.00 
Mannen Junioren deelname als toegelaten tot kwalificatie EK Triathlon testevent 
Vrouwen elite  34.00 
Vrouwen U23  34.30 
Vrouwen Junioren deelname als toegelaten tot kwalificatie EK Triathlon testevent 
 
De atleten die hieraan denken te kunnen voldoen kunnen zich aanmelden bij 
armand.van.der.smissen@triathlonbond.nl, uiterlijk 8 juli a.s. 
 
Waar? 
 
Zwembad De Nieuwe Hateboer in Sittard zwemmen 
Lopen Tom Dumoulin Bikepark Sittard 
 
Wanneer? 
 
Zaterdag 11 juli zwembad is gehuurd vanaf 11.30 uur. Bikepark vanaf 15.00 uur. Exacte 
tijdstip starten wordt nog gecommuniceerd 
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Selectiecriteria: Objectief 
 
Elite en U23: 
 
Voorgeselecteerd objectief (zowel voor mannen als vrouwen) 
 
Elite atleten (categorie 2021 is geldig) geboortejaar 1997 en eerder 

- De eerst gefinishte elite atleet is geplaatst mits hij/zij bij de eerste 2 totaal U23 en 
elite) finisht. 

U23 atleten (categorie 2021 is geldig) geboortejaar 1998, 1999, 2000 (en 2001 nu nog junior, 
zie opmerkingen hieronder bij junioren) 

- De eerst gefinishte U23 atleet is geplaatst 
- De tweede gefinishte U23 atleet is geplaatst indien hij/zij als 2e totaal U23 en elite 

finisht (dus indien hij/zij alle elite achter zich houdt) 
 
De TC behoudt zich het recht voor atleten niet voor te selecteren wanneer de volgende 
eindtijden niet behaald zijn: 
Mannen elite: 30.00, Mannen U23 30.15, Vrouwen Elite 33.15, Vrouwen U23 33.30. 
 
 
Junioren 
 
Junioren: Op deze dag wordt op dezelfde locatie en binnen zelfde dagdeel de kwalificatie EK 
Triathlon Junioren 2020 plaats door middel van een 750 meter zwemtest en 5km looptest 
ook in jachtstartvorm. Daarna volgt nog een fietsonderdeel voor het EK Triathlon (zie info 
kwalificatie EK Triathlon) 
 
Wij willen graag dat alle junioren zoveel als mogelijk aan hetzelfde testevent meedoen. 
Wij moedigen alle junioren dus ook geboortejaar 2001 aan om mee te starten met de 
juniorenserie. Of junioren daarna nog meedoen met het fietsonderdeel van de kwalificatie EK 
Triathlon of niet maakt voor kwalificatie EK Aquathlon niet uit.  
 
Objectief: 

- Om de 750 meter te vergelijken met een 1000 meter wordt de zwemtijd 
vermenigvuldigd met factor 1,333. De looptijd telt mee met factor 1 

- De eerste 2 junioren van dit “fictieve” klassement worden voorgeselecteerd voor het 
WK. De junioren 2001 tellen mee in dit klassement (en worden dan voorgeselecteerd 
voor WK U23 i.p.v. WK Junioren) 

 
 
 
 
Selectiecriteria Subjectief: 
 
De TC kan subjectief meer atleten voorselecteren op basis van dit testevent. Dit kan diverse 
redenen hebben. Deze redenen zullen door de TC worden gemotiveerd. 
 
De voorselectie wordt omgezet in definitieve selectie tijdens een individueel af te spreken 
meetmoment in 2021 waarin vormbehoud getoond wordt 
 
Aanmelding interesse selectiewedstrijd uiterlijk 8 juli 2020 bij 
armand.van.der.smissen@triathlonbond.nl.  


