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Werkgroep Jeugd- en juniorencircuit (JJC) 
Het Jeugd- en juniorencircuit valt binnen de NTB onder de verantwoordelijkheid van het team 
‘wedstrijdsport’. Samen met jullie bereiden we ons voor op een mooi seizoen! 

● Bert van Rossum is het eerste aanspreekpunt voor alle wedstrijdorganisaties en zal samen 
met jullie – in een aantal gevallen tevens als de BG vanuit het officialkorps – de verdere 
voorbereidingen doorlopen. Bert is te bereiken via bertvanrossum@hotmail.com.  

● Hester Balkema houdt zich bezig met alle inschrijvingen, de startlijsten, startbescheiden en 
uitslagen. Te bereiken via hester.balkema@triathlonbond.nl  

● Christie Brouwer (christie.brouwer@triathlonbond.nl) is de coördinator wedstrijdsport van 
de NTB en daarmee tevens de algemeen coördinator van het JJC. Zij verzorgt de 
communicatie en is het aanspreekpunt voor ouders en atleten met vragen. 

 
JJC: categorieën, afstanden en starttijden 

● Het circuit richt zich op jeugd (12-15 jaar) en junioren (16-19 jaar).  
● Jeugd racet de ‘halve sprint afstand’: 375 meter zwemmen – 10 km fietsen – 2,5 km lopen. 

Junioren racen de ‘sprint afstand’: 750 meter zwemmen – 20 km fietsen – 5 km lopen. Alleen 
na goedkeuring van de NTB kan van deze afstanden worden afgeweken. Bij afwijkende 
formats (bijvoorbeeld ‘supersprint met finales’) worden soms andere afstanden gehanteerd. 

● We nodigen wedstrijd organisaties die een JJC wedstrijd hosten van harte uit om ook een 
mini-kort (+/- 100 m – 5 km – 1,25 km) afstand voor aspiranten (6-12 jaar) aan hun 
dagprogramma toe te voegen, zodat verenigingen met al hun jonge atleten naar dezelfde 
wedstrijdlocatie kunnen komen. 

● Er zijn vier categorieën: jeugd jongens, jeugd meisjes, junioren jongens, junioren meisjes. 
● Iedere categorie heeft een eigen startserie. De startvolgorde is: jeugd jongens, jeugd meisjes, 

junioren jongens, junioren meisjes. 
● De startseries zijn voldoende gescheiden om te zorgen dat in ieder geval op het zwem- en 

fietsparcours: snelle jeugd meisjes wegblijven uit het veld van (snelle) jeugd jongens, 
junioren terecht komen in het veld van de jeugd, snelle junioren meisjes wegblijven uit het 
veld van (snelle) junioren jongens. 

● Bij een (halve) sprint met een fietsronde van 10 km zit er daarom minimaal 5 minuten tussen 
de start van de jeugd jongens en jeugd meisjes. Minimaal 20 minuten tussen de start van de 
jeugd meisjes en junioren jongens. En minimaal 10 minuten tussen de start van junioren 
jongens en junioren meisjes. Bijvoorbeeld: 11.00 uur jeugd jongens, 11.05 uur jeugd meisjes, 
11.25 uur junioren jongens, 11.35 uur junioren meisjes. 

● Bij andere formats en/of een fietsparcours van 5 km (met meerdere fietsronden) wijken deze 
tijdsintervallen meestal af. Bovengenoemde uitgangspunten qua ‘gescheiden series’ gelden 
dan ook. De starttijden worden altijd in overleg tussen NTB en wedstrijdorganisatie 
vastgesteld.  

● Er zijn grote niveauverschillen tussen de atleten. Breedtesporters en de ‘toppers van de 
toekomst’ strijden in dezelfde wedstrijd om de punten. 

● Junioren (16-19 jaar) mogen ook meedoen in de wedstrijden van de Teamcompetities (TC) 
meedoen in de Eredivisie en 1eDivisie. Om te voorkomen dat zij een keus moeten maken 
tussen meedoen aan een wedstrijd uit het JJC of uitkomen voor hun team, vindt een JJC-
wedstrijd plaats in een weekend waarin er geen Eredivisie en 1eDivisie wedstrijden zijn. En in 
de weekenden dat er JJC-wedstrijden zijn mogen atleten van 16 en 17 jaar niet meedoen in 
een TC wedstrijd in een lagere divisie.  

 
Startgerechtigd | Regelgeving | Uitrusting 

● Alle kinderen kunnen meedoen aan het JJC. Met een NTB, KNZB, AU of KNWU of 
buitenlandse licentie, of gewoon met een daglicentie: iedereen is welkom!  
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● Het is wel een circuit voor wat meer ervaren atleten. Voor echte beginners (en/of kinderen 
op een stadsfiets) adviseren we de regionale jeugdcircuits, waar laagdrempelig kan worden 
kennis gemaakt met de sport. Uiteraard is het ook mogelijk om binnen jullie eigen 
evenement - naast de startseries van het JJC - een mini-kort en/of mini-lang aan te bieden 
voor beginners. Graag zelfs. 

● Meedoen kan op een racefiets, mountainbike of sportieve fiets met een recht stuur. 
● Een wetsuit is alleen verplicht bij watertemperaturen onder de 16 graden. 
● In het JJC is stayeren in de meeste wedstrijden toegestaan. In het circuit geldt het agegroup 

wedstrijdreglement. Enige uitzondering hierop is de fietsuitrusting. Deze moet bij alle 
wedstrijden voldoen aan de elite-regels die gelden in stayerwedstrijden. Dit betekent dat 
tijdritfietsen en opzetsturen niet zijn toegestaan. In geval van niet-stayerwedstrijden en in de 
jeugdseries kan een uitzondering worden gemaakt voor deelnemen op een mountainbike of 
andere sportieve fiets.  

● Van alle wedstrijden wordt een daguitslag opgemaakt, waar alle deelnemers in terug te 
vinden zijn. Om mee te doen aan het individuele klassement van het JJC (in 2023 een serie 
van 6 wedstrijden, waarvan de beste 3 resultaten meetellen) is een NTB-licentie nodig 
(jeugd- of proeflicentie). Om daarnaast ook opgenomen te worden in de tussenstand van het 
verenigingsklassement moet deze NTB-licentie gekoppeld zijn aan een vereniging. Atleten 
kunnen ook alleen meedoen in het individuele klassement. 

 
Inschrijving 

● De inschrijvingen voor het JJC lopen centraal via de NTB, die de wedstrijden en startseries 
aanmaakt binnen mijntriathlonNL. Kinderen / ouders kunnen tot en met de zaterdagavond 
(23.59 uur) in het weekend voorafgaand aan de wedstrijd inschrijven. 

● De url naar de inschrijfomgeving wordt geïntegreerd in de website van de 
wedstrijdorganisatie, zodat atleten in de categorie 12+ t/m 18+ automatisch naar de juiste 
inschrijfpagina worden geleid. 

● Via mijntriathlon.nl is per wedstrijd op ieder moment een actueel overzicht van de 
inschrijvingen terug te vinden. 

● De wedstrijdorganisatie ontvangt op de maandag voor de wedstrijd de complete startlijst. 
● Ouders / atleten met vragen over hun inschrijving kunnen terecht bij de NTB. Als zij 

aankloppen bij de wedstrijdorganisatie met een vraag over inschrijven, verwijst de 
wedstrijdorganisatie hen door naar Hester Balkema of Christie Brouwer. 

● Afmelden voor de JJC-wedstrijd kan alleen bij de NTB. Wij hanteren hierbij deze 
annuleringsvoorwaarden. 

 
Startbescheiden 

● Het JJC werkt – waar mogelijk – met vaste startnummers per categorie (door het 
toenemende gebruik van startnummers met geïntegreerde timingchip is dat niet altijd 
mogelijk). Iedere categorie heeft daarnaast een eigen kleur. De wedstrijdorganisatie wordt 
gevraagd deze nummers voor andere startseries te mijden, dan wel in communicatie naar 
jury en atleten duidelijk aan te geven (bijvoorbeeld door gebruik van een andere kleur) dat 
het een andere serie betreft. 
- Junioren jongens: blauw, nr. 1 – 50 
- Junioren meisjes: oranje, nr. 51 – 100 
- Jeugd jongens: groen, nr. 101 – 150 
- Jeugd meisjes: rood, nr. 151 – 200 

● Atleten in het JJC ontvangen bij hun eerste wedstrijd van het seizoen een eigen badmuts (in 
de kleur van hun categorie). Deze gebruiken ze het hele seizoen en nemen ze zelf mee naar 
volgende wedstrijden. Organisaties hoeven hier dus niet in te voorzien. I.g.v. zwemmen in 
een zwembad kan het voor de organisatie (i.v.m. het tellen van de banen) prettiger zijn als de 
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atleten verschillende kleuren badmutsen dragen. In dat geval voorziet de organisatie daar 
zelf in.  

● De NTB levert stickersets voor de atleten: helmstickers, zadelpen-sticker (fiets) en tasstickers. 
De wedstrijdorganisatie voorziet in nummering / stickers op buizen in wisselzone. Ook de 
startnummers worden door de NTB verzorgd.  

● Alle startbescheiden (badmutsen, startnummers en stickersets) worden de week voor het 
evenement – op basis van de startlijsten – opgestuurd naar alle wedstrijdorganisaties. 
Eventuele restanten ontvangen we op de wedstrijddag retour, zodat die het volgende jaar 
kunnen worden gebruikt (duurzaamheid). Op de startlijst zal duidelijk vermeld worden welke 
kleur badmuts in de deelnemersenvelop moet worden toegevoegd. (Hoe later in het seizoen, 
hoe minder badmutsen er verstuurd worden. De meeste atleten zijn dan al voorzien.) 

● De wedstrijdorganisatie is verantwoordelijk voor het in orde maken van de start-enveloppen 
voor de atleten. 

 
Parcourseisen i.c.m. tijdschema 

● De precieze eisen die aan het parcours worden gesteld verschillen per type wedstrijd (stayer 
/ non-stayer, zwembad / buitenwater, soort format). Hieronder volgen richtlijnen voor het  
zwem-, fiets- en looponderdeel, voor de wisselzone en de finish. En wat algemene zaken 
rondom routing. Bij vragen of onduidelijkheden gaan we graag in overleg. 

● De parcoursen zijn in ieder geval helder uitgezet, voorzien van pijlen en borden (zwemmen: 
boeien), waarmee de atleet zélf 100% zeker de juiste route kan volgen. Op kritieke punten 
staan vrijwilligers. 

● In de basis werken we bij voorkeur met 1 ronde zwemmen, een fietsronde van 5 of eventueel 
10 km en een loopronde (of heen en weer) van 1,25 of maximaal 2,5 km. Een korte (5km) 
fiets- en loop- (1,25 km) ronde zorgen voor meer interactie met het publiek en het beter 
kunnen volgen van de koers. 

● Bij stayerwedstrijden is er op het zwem- en fietsparcours geen interactie mogelijk tussen 
jeugd en junioren. En bij voorkeur ook niet tussen jongens en meisjes. Dat betekent dat er 
een voldoende groot tijdsinterval tussen de vier startseries moet zitten om ‘de kop van de 
volgende serie’ niet in ‘de staart van de vorige serie’ te laten rijden. Eventuele latere 
interactie tussen kop en staart op het loopparcours is geen probleem. Ook bij non-
stayerwedstrijden wordt bovengenoemde interactie zoveel als mogelijk voorkomen, om een 
zo eerlijk mogelijk wedstrijdverloop in de vier categorieën te waarborgen. 

● Tijdens de wedstrijden van het JJC gaat alle aandacht naar deze startseries. Er is onderweg en 
bij de finish geen interactie mogelijk met startseries voor volwassenen. 

 
Samenwerking NTB – wedstrijdorganisatie | Briefings 

● Er is voorafgaand aan het event afstemming tussen wedstrijdorganisatie, organisatie JJC en 
BG van de jury (vergelijkbaar met de werkwijze in de Teamcompetities).  

● Vrijwilligers worden door wedstrijdorganisatie apart gebriefd over de bijzondere (zeer 
heterogene) doelgroep jeugd en junioren. Met name in het duiden van de route en de 
keuzes die de atleten daar zélf in moeten maken. 
Voorbeeld: op een kritieke splitsing staan een routebord én een vrijwilliger. De atleet leest het 
bord en vrijwilliger kan roepen ‘jeugd: naar rechts, junioren naar links’. De atleet maakt zélf 
de keus waar hij / zij heen gaat (om protesten door mogelijke foutjes van vrijwilligers te 
voorkomen).  

● In een korte atletenbriefing (vlak voor de start) worden de atleten door jury en/of organisatie 
welkom geheten en wensen we elkaar een plezierige en eerlijke wedstrijd. Alleen wijzigingen 
ten aanzien van informatie die via de website al voorhanden was, of bijzonderheden rondom  
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bijvoorbeeld weersomstandigheden worden benoemd. Basisinformatie over de wedstrijd is 
vooraf beschikbaar via de website van de wedstrijdorganisatie en mag bekend worden 
verondersteld.  

 
Parcoursen en routing binnen JJC 
 
Zwemmen 

● Het zwemparcours is duidelijk uitgezet met grote, goed zichtbare boeien, indien mogelijk 
met kleine boeien daartussen. Zwemmen van A naar B, of één ronde zwemmen (jeugd 1 
ronde van 375 meter, junioren 1 ronde van 750 meter). 

● De zwemstart is breed genoeg. Bij een start vanuit het water zijn boten, een fysieke lijn en 
suppers / kano’s nodig om een eerlijke start te garanderen. 

● Voor de start klinkt de speciale JJC-tune (NTB levert deze ruim van tevoren digitaal aan) en 
na een korte stilte valt het startschot. 

● De zwem-exit is breed en atleten kunnen eenvoudig met groepjes tegelijk het water verlaten 
(rennend, middels goede trap, schuine ramp of andere stevige constructie). 

● (NK: Atleten worden voorgesteld en opgeroepen op basis van tussenstand klassement en 
mogen in die volgorde ook een startplek kiezen. De starttune van NK wordt gebruikt.) 

 
Fietsen 

● Het fietsparcours is veilig om te stayeren. Breed genoeg, volledig afgezet en bij een heen- en 
weerparcours een duidelijk scheiding van weghelften.  

● Eventuele roosters, drempels en vluchtheuvels zijn duidelijk gemarkeerd en/of beveiligd met 
vrijwilligers en/of hooibalen. 

● Op de sprintafstand bij voorkeur de 20 km fietsen verdelen over 4 ronden van 5 km. De halve 
sprint afstand over 2 ronden van 5 km. Een ronde van 10 km is ook mogelijk. Tijdschema-
technisch is een ronde van 10 km het makkelijkst. Voor het publiek en de atleten is een 
fietsronde van 5 km mooier. In dat geval moet er iets meer tijd tussen de verschillende 
startseries om onderlinge interactie te voorkomen. 

● Fietsroute is duidelijk gemarkeerd middels bewegwijzering. 
 
Lopen 

● Loopparcours is volledig afgezet; het is (ook in bochten) onmogelijk om stukken af te snijden. 
● In geval van een heen en weer loopparcours is de middenlijn met pilonnen gemarkeerd. 
● Het loopparcours is voorzien van duidelijk markering m.b.t. de te volgen route. 
● Sprintafstand: 4-2 ronden of heen en weer parcours van 1250 – 2500 meter (veel 

doorkomsten / coach en supportmogelijkheden. Halve sprint 2-1 ronden of heen en weer van 
1250-2500 meter.  

 
Wisselzone 

● Er is een aparte plek in de wisselzone voor de startseries JJC. 
● Fietsen kunnen worden opgehangen aan het zadel aan een buis, of met het wiel in een 

standaard worden geplaatst.  
● Alle atleten leggen allemaal dezelfde afstand af in de wisselzone. 
● Er zijn geen kruisende lijnen binnen de wedstrijd, noch in relatie tot bijvoorbeeld het 

inchecken / uitchecken van een volgende / vorige startserie. 
● De minimale ruimte tussen twee fietsen is 75 cm. Ongeacht of één of beide zijden van een 

buis worden gebruikt (bij het gebruik van beide zijden zit er dus minimaal 150 cm tussen 
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twee fietsen aan dezelfde zijde). De ruimte tussen twee fietsrekken is zo breed dat groepen 
atleten tegelijk aan beide zijden goed kunnen manoeuvreren. 

● Alleen wedstrijdbescheiden zijn toegestaan in de wisselzone. Er is een aparte locatie 
ingericht waar atleten hun tas kwijt kunnen. (Op het stickervel van het JJC zit een ‘taslabel’ 
met daarop het startnummer wat hiervoor gebruikt kan worden.) 

● In de wisselzone hangen duidelijke borden / doeken om de volgende zaken te duiden: ‘naar 
zwemstart’, ‘fietsen uit’, ‘lopen uit’. Op de zijkant van ieder looppad is duidelijk aangegeven 
welke startseries / startnummers er staan. 

● (NK: In de wisselzone ligt bij voorkeur blauw tapijt. De looplijn ‘zwem-exit naar wisselzone’ is 
ook voorzien van dit tapijt, evenals de looplijnen tussen fiets en balk.) 

 
Finish 

● Het laatste stuk van het loopparcours is een rechte lijn naar de finish, zodat de eindsprint 
eerlijk kan verlopen. 

● De finishstraat is bij voorkeur voorzien van dranghekken aan beide zijden, een finishboog en 
een wedstrijdklok. 

● Direct na de finish is er een uitloopzone, die alleen toegankelijk is voor gefinishte atleten. In 
deze zone worden drinken, water / sponzen, fruit en/of zoetigheden aangeboden en is er 
ruimte voor atleten om bij te komen. 

● (alleen NK: Het finishlint NK wordt ingezet bij de winnende atleten uit de juniorencategorie.) 
 
Toeschouwers & routing (atleten en toeschouwers) 

● In ieder geval één speaker doet verslag van de wedstrijd. Als het wedstrijdverloop niet vanaf 
één locatie te volgen is, zorgt de organisatie voor een tweede speaker én is een sterke 
communicatie (organisatie met speakers) over het wedstrijdverloop. 

● Er is een dusdanig uitgebreide geluidsinstallatie dat de speaker – en de muziek – op 
(minimaal) alle volgende locaties te horen is: zwemstart, wisselzones, doorkomsten fietsen / 
lopen, het finishgebied en het podium.  

● De parkeerlocaties staan duidelijk vermeld op de website en zijn op locatie ook aangegeven. 
Vanaf de parkeerlocatie is een uitgepijlde route naar het aanmeldbureau. 

● Wanneer er twee wisselzones zijn, is de route van aanmeldbureau naar T1 en T2 duidelijk 
uitgepijld voor de atleten (fietsroute). 

● De toeschouwers-routes naar de kijklocaties van zwemmen, fietsen en lopen zijn zo kort 
mogelijk. 

● Er zijn oversteekposten. Deze zijn duidelijk zichtbaar gemarkeerd en worden aan beide zijden 
bewaakt door vrijwilligers. 

 
Promotiemateriaal (alleen van toepassing tijdens het NK) 

● Het promotiemateriaal (beachflags en spandoeken) van het NK op diverse fotogenieke en in 
het oog springen locaties. Denk aan: zwem-exit, wisselzone, finishstraat, podium, etc. De 
wedstrijdorganisatie is verantwoordelijk voor het ophangen en opruimen van de materialen. 

 
Finish / Huldigingen 

● Wedstrijdorganisatie verzorgt bij voorkeur voor alle deelnemers bij de finish een herinnering. 
Dit kan in de vorm van een finishersmedaille zijn, maar ook andere creatieve / in natura 
herinneringen worden gewaardeerd. 

● Wedstrijdorganisatie verzorgt de vier prijsuitreikingen (vier categorieën x drie atleten = 12 
stuks) en kleedt deze aan met bloemen / medailles / iets in natura (naar keus voor 
organisatie). Bijvoorbeeld een ‘lokale specialiteit’. Er is geen prijzengeld. 
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● Organisatie en speaker zijn verantwoordelijk voor de huldiging. 
● Het podium biedt ruimte aan 3 atleten en heeft een sterke uitstraling. (Alleen NK: Aan 

weerszijde van het podium staat een NK beachflag en de NK huldigingstune wordt gedraaid.) 
● De vier prijsuitreikingen vinden direct na elkaar plaats (er is dus één moment van huldigen), 

zo snel mogelijk na de finish van de laatste startserie uit het JJC. Deze huldiging wordt 
afgesloten met een groepsfoto met de 12 podium-atleten.  

● In geval van een protest in de juniorenseries kan in overleg met NTB en jury ter plekke 
worden besloten de jeugdseries alvast te huldigen. 

● Het tijdstip van de huldigingen is vooraf bekend en wordt in overleg met de NTB 
gecommuniceerd naar atleten. 

 
Tijdwaarneming en uitslagen 

● Digitale tijdwaarneming is noodzakelijk binnen het JJC. Bij voorkeur wordt er gewerkt met 
MyLaps of een vergelijkbare timing-partner. 

● Er zijn tussentijden van het zwem-, fiets- en looponderdeel beschikbaar (en daarmee ook van 
de wissels). Timing-matten liggen minimaal bij einde zwemmen of ingang T1, uitgang T1, 
einde fietsen, start lopen, finish. 

● De uitslag van de wedstrijd (daguitslag) kan via jullie eigen kanalen worden gepubliceerd. 
Daarnaast hebben wij ze direct na afloop van de wedstrijd nodig om de circuit-tussenstanden 
op te kunnen maken. De timers (bijv. MyLaps) sturen de uitslag per email in excel direct na 
de wedstrijd naar hester.balkema@triathlonbond.nl.  

 
Communicatie 

● Op de circuitpagina van het JJC is algemene informatie te vinden en wordt per wedstrijd 
verwezen naar de betreffende organisaties, als het gaat om wedstrijd specifieke informatie. 

● Wedstrijdorganisatie zorgt voor heldere informatie over de wedstrijd op haar eigen 
website (programma, parcoursen, locaties, parkeren, bijzonderheden, etc.). Er wordt voor 
inschrijving JJC duidelijk verwezen naar de NTB-inschrijfomgeving (embedden url). 

● De maandag voor de wedstrijd ontvangen alle ingeschreven atleten een speciale JJC-briefing 
in de mailbox. Hierin aandacht voor alle laatste informatie, tips en tricks. 
Deelnemersinformatie vanuit de organisatie wordt hierin ook meegenomen. Er is vooraf 
afstemming over deze mailing tussen NTB (Neiske) en wedstrijdorganisatie. 

● NTB geef via haar social media kanalen aandacht aan het JJC en tagt daarin ook graag de 
wedstrijdorganisaties. @TriathlonNL en #wijzijntriathlonNL en op Facebook 
@NederlandseTriathlonBond. Ook de #JJC2023 zullen we veelvuldig gebruiken. 

● De correcte schrijfwijze is: Jeugd- en juniorencircuit (voluit) en ook de afkorting JJC mag 
worden gebruikt. 

● (NK: Er is een motor beschikbaar die fotografen en/of cameramensen over het fiets- en 
loopparcours kan vervoeren. Lokale en regionale media worden in de aanloop naar het 
evenement benaderd voor (live) verslaglegging en voorzien van informatie over wedstrijd en 
deelnemers.) 

 
Financieel 

● Er zijn voor jeugd en junioren vaste inschrijftarieven voor iedere wedstrijd in het JJC. Jeugd 
betaalt voor iedere wedstrijd 22,50 euro. Junioren betalen 27,50 euro. Uitzondering is de 
zwemloop in Stelleplas waar jeugd 17,50 euro en junioren 22,50 euro voor betalen. Dit geld 
komt direct binnen bij de NTB. 

● De NTB genereert met deze inschrijfgelden een inkomstenbron, die verdeeld wordt over de 
verschillende wedstrijdorganisaties. Hierbij ontvangt iedere wedstrijd een vooraf vastgesteld 
totaalbedrag, waarbij de NTB garant staat voor eventueel gemiste inkomsten uit  
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inschrijfgelden. (Anders dan bijvoorbeeld bij de Teamcompetities, weten we bij het 
individuele JJC niet hoeveel kinderen er precies in zullen schrijven.) 

● De NTB draagt daarnaast bij aan het circuit door een investering in mankracht en inzet van 
middelen en materialen. 

● De verdeling van inschrijfgelden over de wedstrijdorganisaties hangt samen met het soort / 
type wedstrijd dat georganiseerd wordt. Een stayerwedstrijd vraagt qua parcourseisen en 
benodigde tijd in het programma bijvoorbeeld wat meer dan een non-stayer wedstrijd. 
Afwijkende formats (en/of een ochtend- en middagserie) vragen soms ook extra’s van de 
wedstrijdorganisaties. 

● In dit vastgestelde totaalbedrag is de 5% deelnemersafdracht al verwerkt. Over de startseries 
binnen het JJC hoeven dus geen aparte deelnemersafdrachten meer te worden betaald. Het 
grootste deel van het bedrag (85%) wordt als voorschot vier weken voor de wedstrijddatum 
overgemaakt naar de organisatie. Uiterlijk twee weken na de wedstrijd ontvangt de 
organisatie de resterende 15%. Deelnemers die een huur- of koopchip nodig hebben, betalen 
deze bij inschrijving voor de wedstrijd en deze gelden worden ook twee weken na de 
wedstrijd 100% doorgezet naar de wedstrijdorganisatie. 

● De vergoedingen voor 2023 zijn: 
o zwemloop | 1250 euro 
o duathlon | 1500 euro 
o non stayer sprint | 1750 euro 
o stayersprint / dubbele supersprint / supersprint met finales | 2000 euro 
o mixed team relay | 2250 euro 

● Bij uitbetaling worden de volgende omschrijvingen gebruikt: 
o JJC - 85% (4 weken voor het evenement) 
o JJC - 15% (2 weken na het evenement) 
o JJC - chips (2 weken na het evenement) 

 
Tot slot 
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunnen jullie altijd bij ons terecht. We werken heel graag 
samen met jullie aan het jaarlijks verder versterken van de mooie landelijke competitie die het Jeugd- 
en juniorencircuit is. 
 


