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VOORAF
Onderstaand jaarverslag is tot stand gekomen in de
eerste twee maanden van 2020, toen er nog maar
weinig bekend was over (de gevolgen van) COVID-19.
We realiseren ons dat in het licht van de actuele
ontwikkelingen ook de triathlonwereld er heel anders
uitziet en er voor 2020 in vele opzichten een pas op de
plaats gemaakt moet worden. Dit jaarverslag dient
daarom ook vooral gelezen te worden in het perspectief
van 2019 en waar gesproken wordt over 2020 zal in een
aantal gevallen 2021 gelezen moeten worden
(bijvoorbeeld i.g.v. de Olympische en Paralympische
Spelen).

INLEIDING

Er vonden ook weer mooie hoogwaardige evenementen plaats. Zowel het EK OD in Weert als het EK
LD in Almere waren goed georganiseerd en trokken veel deelnemers en media-aandacht.
De weg naar Tokio is ingeslagen met de vrijwel zekere kwalificatie van Rachel Klamer en de mooie
uitgangspositie van het Mixed Relay Team om zich eveneens te kwalificeren.
We scoren ook in 2019 weer mooie groeicijfers, een algemene ledengroei van meer dan 6 procent en
bij de jeugd zelfs meer dan 9 procent, de rek is er nog niet uit.
We hebben ons ook georiënteerd op de voordelen van een fanbased marketing, die het komende jaar
mogelijk tot concrete resultaten en activaties kan gaan leiden. En ten slotte: we draaiden een
financieel goed jaar met zwarte cijfers en versterkten daarmee de financiële positie van de bond.
Veel leesplezier bij deze terugblik op het triathlonjaar 2019!

In het afgelopen jaar zijn op veel fronten weer
fraaie resultaten behaald. Zo begint de extra
aandacht voor jeugdstimulering haar vruchten af te
werpen: het leidt tot meer activiteiten en meer
jeugdleden. De aandacht voor de juryproblematiek
is flink uitgebreid en het nieuwe mijntriathlonNL,
dat in samenwerking met de KNWU is ontwikkeld,
werd op het congres van 16 november
geïntroduceerd. Dit nieuwe systeem vervangt
vanaf 2020 het jarenlang trouw gebruikte NTBInschrijvingen.
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BUREAU
Met de groei van de triathlonsport is ook de
formatie van het bureau meegegroeid op diverse
onderdelen: teamcompetities, jeugd, officials,
opleidingen, communicatie en Transition,
marketing en sponsoring, talentontwikkeling, het
accountmanagement voor NK’s etcetera.

Dit verkregen inzicht speelt een rol bij de
gesprekken met twee potentiële vrouwelijke
bestuurskandidaten. De Triathlon Raad oriënteert
zich in 2019, met een discussiepunt over het
topsportbeleid en het NTC daarbinnen, nader op
haar eigen rol binnen de vereniging NTB en hoe zij
die het beste kan vervullen. Dit heeft de democratie
binnen de NTB nadrukkelijk versterkt.

De onderlinge samenwerking, werkwijze en
structuur op het bureau is de afgelopen jaren
echter niet gewijzigd. In 2019 is dit geanalyseerd,
ook omdat er vrij hoge werkdruk op het bureau
wordt ervaren. In 2020 worden keuzes gemaakt
over de vraag of noodzakelijke aanpassingen
gedaan moeten worden om tot een efficiëntere
aanpak te komen.

INTERNATIONALE ZAKEN
Ook in 2019 levert de NTB dankzij voorzitter Wim
van Oijen en NTB-bestuurslid Martin Breedijk
(tevens bestuurslid van de Executive Board van de
ETU) haar bijdrage aan de gesprekken en
ontwikkelingen op Europees en wereldniveau. Er is
vooral aandacht voor de racekalender, de relaties
met commerciële merken binnen de triathlon en
het agegroupbeleid. De NTB is vertegenwoordigd
tijdens de Presidents Conference in Moskou, het
ITU-congres in Lausanne en uiteraard het ETUcongres dat plaatsvindt tijdens het succesvolle EK in
Weert. In overleg met NOC*NSF wordt gesproken
over het versterken van de internationale
bestuurlijke positie van de NTB op ETU-, maar ook
ITU-niveau. Dat zal zijn beslag dienen te vinden in
2020.

BESTUUR
Het bestuur laat zich in het kader van Good
Governance en het komen tot een effectieve
bestuurssamenstelling (inclusief een adequatere
afspiegeling van gender), door een externe
adviseur ondersteunen bij het beoordelen van de
eigen bestuurlijke competenties. Het daarbij
gehanteerde Insight-model geeft inzicht in waar
aanvullende competenties gezocht zouden kunnen
worden.
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FINANCIEEL

MARKETING EN SPONSORING

Na twee jaren (2017 en 2018) waarin de NTB de
boeken met een negatief resultaat afsloot, was het
zaak in 2019 extra aandacht te besteden aan de
inkomsten en het uitgavenpatroon, het beheer en
de registratie van de financiën en het tijdig
signaleren van mogelijke afwijkingen op de
begroting via tussentijdse prognoses. Na een
gedegen analyse van de situatie door het bestuur
aan het begin van het jaar zijn op meerdere
vlakken verbeterstappen gezet. Dat leidt tot een
mooi positief resultaat over 2019 en een
versterking van de vermogenspositie van de NTB.

Het sleutelwoord binnen sponsoring en
bijbehorende marketingactivaties is in 2019
'resultaatgericht'. Partners verwachten van ons
dat de marketingactivaties een dusdanige
branded content bevatten dat iedere
partneractivatie een eigen invulling en
communicatieplanning kent.
We zijn er veelal in geslaagd om dat sterk én met
gewenst resultaat voor de partner af te ronden.
We zien echter ook dat de resultaten steeds meer
gedreven worden door (nog meer) gericht bereik
en impact.
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Hiermee wordt de vraag naar specifieke data
groter. In 2019 is een eerste aanzet gemaakt met
het inventariseren van wat de mogelijkheden
hierin zijn en of die aansluiten bij dat wat partners
(van ons) wensen. Verder hebben we in het
afgelopen jaar MainPort mogen verwelkomen dat
ons ondersteunt in video conferencing.
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PROVINCIALE PLATFORMS
Ook in 2019 vinden onder regie van het Platform
weer veel jeugdtriathlonactiviteiten plaats in
Limburg. Een groeiend aantal leerlingen (4.309
tegenover 3.489 in 2018) neemt deel aan Ironkids
clinics (zowel basis- als voortgezet onderwijs), de
‘Reizende Trainer’ gaat naar vier nieuwe
verenigingen en er wordt een aanvang gemaakt
met Ironkids sportdagen. In Beesel nemen 540
kinderen deel aan deze 2-daagse sportdagen, in
Stein 440. In december 2019 wordt gesproken over
start-to-tri-kids projecten, waarmee kinderen
kunnen toewerken naar een Ironkids of andere
jeugdwedstrijd.

De Ironkids in Limburg, maar ook de Junior
Challenges in Flevoland zorgen al enkele jaren voor
een netwerk van jeugdwedstrijden in de regio. In
Flevoland blijft het platform een mooi vliegwiel voor
continue groei van deelnemers en nieuwe
evenementen. In Gelderland en Overijssel wordt
met partner Decathlon in 2019 op een vergelijkbare
manier een serie laagdrempelige – bestaande –
jeugdwedstrijden aan elkaar verbonden.

In deze ‘regionale jeugdcircuits’ worden
wedstrijdorganisaties ondersteund met diverse
materialen. Dichtbij huis kennismaken met de sport,
kunnen racen met je vrienden, succeservaringen
opdoen en bovenal sportplezier zijn het doel. In
Overijssel is een subsidieaanvraag door de provincie
goedgekeurd om met een incidentele bijdrage het
platform verder te professionaliseren en door het
platform gewenste acties zoals het circuit,
materiaalbeheer en -opslag en onderlinge
kennisdeling te versterken.
In Noord-Holland zijn eerste stappen gezet met een
Ironkidswedstrijd rondom de Ironman WestFriesland. Dit zorgt voor veel enthousiasme bij
betrokkenen, maar een circuit is nog niet van de
grond gekomen. Er wordt wel samengewerkt door
diverse partijen en er worden clinics gegeven om
zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met
en enthousiast te krijgen voor de sport.

In de gemeente Beek zijn eind 2019 gesprekken
gevoerd over een triathlon, die in 2020 ook deel uit
moet gaan maken van het Ironkids circuit. Zeven
sporters maken structureel deel uit van de
Triathlon academie. In samenwerking met de
Sittardse LOOT-school Trevianum werken ze toe
naar het nieuwe seizoen en naar
Ironkidswedstrijden.
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TEAMCOMPETITIES
Triathlon als teamsport inspireert! In totaal 261
teams – actief namens maar liefst 92 NTBverenigingen – gaan in seizoen acht de strijd met
elkaar aan. Het seizoen start met drie
‘superweekenden’ in Almere, Weert en Rotterdam,
waarin verspreid over de zaterdag en zondag
atleten uit alle vijf competitieniveaus (Eredivisie tot
en met 4eDivisie) in actie komen. Naast individuele
wedstrijden over de sprint- en standaardafstand,
zorgen formats als Team Time Trial, Triple Mix en
teamrelay voor extra spektakel en teamgevoel. In
totaal hosten 13 wedstrijdorganisaties de 40
wedstrijden en doen bijna 2.000 unieke atleten
mee aan de competitie.
WINNAARS
Ook in 2019 boeken onze topsporters weer
aansprekende prestaties. Rachel Klamer komt
slechts vijf punten tekort om vijfde te worden in de
eindranking van het WK (WTS) circuit. Twee keer
zit zij met een vierde plaats (WTS Hamburg en
Grand Final Lausanne) dicht tegen het podium aan.
In beide superleagueraces staat Rachel wel op het
podium. In Jersey eindigt zij op de derde plaats en
in Malta staat zij één tree hoger op het podium.

Maya Kingma zit in Yokohama dichtbij een topzesresultaat op een WTS OD, wat door NOC*NSF als
aanvullende olympische kwalificatie-eis is gesteld.
De Mixed Relay ploeg behaalt op het EK in Weert,
voor het oog van NOS Studio Sport, de derde plaats.
De resultaten van de ploeg zijn echter minder
opvallend dan in 2018 waardoor ze van de vijfde
naar de zevende plaats zakken op de olympische
kwalificatieranking. Quinty Schoens ontwikkelt zich
snel in haar eerste elitejaar: vijf keer een top 10notering in een Europacup en twee keer een top 15
in een Worldcup.
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De junioren presteren goed in Europa. Barbara de
Koning staat twee keer op het podium en wint de
Europacup in Alanya. Silke de Wolde wordt vierde in
Tabor en er zijn top 10-plaatsen voor Luna de Bruin
en Tamar Veltman. De jeugd – Barbara de Koning,
Luna de Bruin, Robin Dreyling, Jesse Cuijpers, Niels
van Lanen en Syb de Jong – presteert opvallend
goed op het EK Jeugd in Kitzbühel. Alle zes de
atleten plaatsen zich in de series voor de A-finale.
De Mixed Relay ploeg finisht als zevende.
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Daan de Groot wint goud op het EK Duathlon op de
middenafstand en brons op het WK Duathlon Lang.
Op de Multisportkampioenschappen zijn het vooral
de junioren en neosenioren (<23) die het goed
doen. Het WK Multisport in het Spaanse Pontevedra
levert twee bronzen en een gouden medaille op en
na het EK Multisport in Targu Mures gaat de
Nederlandse equipe naar huis met vijf keer brons,
één keer zilver en één keer goud.
Met Daan de Groot (4e), Thomas Bruins (5e) en
Sophie van der Most (9e) hebben we drie keer een
top 10-klassering op de Wereldranglijst Duathlon.
Een hoogtepunt is de verkiezing van Jetze Plat tot
paralympisch sporter van 2019 op het NOC*NSF en
NOS Sportgala. Zijn nominatie en uitverkiezing
heeft hij te danken aan de wereldtitels in de
handbike en de wereldtitel op de triathlon. Op het
wereldkampioenschap paratriathlon in Lausanne
zijn er tweede plaatsen voor Geert Schipper en
Nico van der Burgt. Maurits Morsink eindigt in zijn
klasse op plek drie.
Op het EK winnen zowel Geert Schipper, Nico van
der Burgt als Margret IJdema zilver. Eind 2019 zijn
de Nederlandse paratriatleten weer goed
vertegenwoordigd in de hoogste regionen van de
wereldranking met Jetze Plat (1e), Geert Schipper
(2e), Maurits Morsink (3e), Nico van der Burgt (4e)
en Margret IJdema (6e).
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Op de Lange Afstand is Els Visser de enige
Nederlandse atleet die zich weet te kwalificeren
voor het WK Ironman op Hawaï. Zij debuteert daar
met een verdienstelijke 16e plaats. Yvonne van
Vlerken sluit haar imposante carrière af met winst
op het EK lang in Almere en Tessa Kortekaas schrijft
de Ironman Maleisië op haar naam. Pleuni Hooijman
wint zilver op de Ironman Cork en ook de 3e en 4e
plaats van respectievelijk Sarissa de Vries en Miriam
van Reijen op het EK Lang in Almere zijn
hoogtepunten van 2019. De mannen uit de LAselectie van bondscoach Rik van Trigt weten geen
podiumplaatsen te bemachtigen in de belangrijke
internationale wedstrijden, maar meten zich op het
EK in Almere nadrukkelijk met de Europese top.
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ORGANISATIE
TOPSPORT EN TALENTONTWIKKELING
In 2019 hebben vier olympische atleten en zeven
paralympische atleten gebruik gemaakt van de
Tokio-selectiefaciliteiten en TeamNLvoorzieningen. Naast de Tokio-selectie hebben
acht atleten van de NTC-faciliteiten gebruik
gemaakt en nog eens 21 atleten hebben gebruik
gemaakt van de fulltime trainingsweken en
begeleiding binnen één van de vier RTC’s. Er
worden in 2019 twee talentendagen
georganiseerd.
Op verschillende locaties zijn in april door de NTB
regionale inspiratie- en talentendagen
georganiseerd. In totaal zijn daar 26 jongens en
meisjes op afgekomen. Een aantal van deze
jongens en meisjes is begonnen in een
jeugdvereniging. In november is de nationale
talentendag ‘Ikwistnietdatikhetinmehad’ in
samenwerking met NOC*NSF georganiseerd. Hier
komen na een voorselectie 36 kinderen zich testen,
waarvan er 12 atleten in het vervolgprogramma
triathlon instromen. In 2019 zijn er drie landelijke
regiotrainingen in Zeist. Alle regioatleten zijn voor
deze trainingen uitgenodigd, op deze dagen zijn in
totaal 96 atleten aanwezig, gemiddeld 28 per
training.

JEUGD
Jeugdtriathlon is in 2019 volop in ontwikkeling. Er is
een sterke groei in het aantal verenigingen en
wedstrijdorganisaties dat haar deuren openzet voor
jonge atleten. Het aantal jeugdleden (5 t/m 19 jaar)
groeit en het aantal unieke deelnemers aan het
landelijke ‘Forte Jeugd- en juniorencircuit’ stijgt met
bijna 50%. Het circuit is in 2019 in een nieuwe jas
gestoken en is volop in ontwikkeling. Een serie van
in totaal acht individuele en teamwedstrijden en
ook enkele nieuwe wedstrijdformats zorgen voor
grote variatie aan wedstrijdervaringen. In totaal
staan ruim 250 unieke jongens en meisjes in de
categorieën ‘jeugd’ (12-15 jaar) en ‘junioren’ (16-19
jaar) in een of meerdere wedstrijden aan de start.
Bijna 70 atleten starten minimaal vijf keer en na de
finalewedstrijd in Zwolle is er een feestelijke
afsluiting met alle deelnemers en worden de
kampioenen gehuldigd.
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De NTB-visie op ‘een sterke jeugdvereniging’ wordt
gelanceerd en uitgedragen. Via bijeenkomsten en
een online platform worden NTB-jeugdverenigingen
uitgenodigd elkaar te inspireren en op weg te
helpen. De betrokken verenigingen worden door
Decathlon ondersteund met een materiaalpakket,
waarmee invulling aan trainingen kan worden
gegeven, nieuwe proefleden kunnen worden
opgevangen en clinics op locatie kunnen worden
gegeven. In juni ontvangen alle jeugdleden, en vanaf
dan ook alle nieuwe, van Decathlon een
(welkomst)cadeautje.
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MULTISPORT
Een groep van vijftien cursisten rondt de eerste
volledig op jeugd gerichte (tweedaagse) scholing
met succes af. De mascottes ‘Tristan & Trisha’
reizen als onze levende visitekaartjes heel
Nederland door om diverse wedstrijdlocaties te
bezoeken. En in november genieten op Papendal
ruim 100 NTB-jeugdleden en hun ouders van een
speciaal voor hen georganiseerde ‘NTB-jeugddag’.
Een dagvullend sportief programma voor de
atleten wordt gecombineerd met een inspirerend
programma voor ouders, met als thema
‘sportouder, een vak apart’.

Met de bundeling van duathlon, cross, aquathlon en
lange afstand triathlon onder de noemer
‘multisport’ op gecombineerde EK’s en WK’s én het
in aantocht zijnde WK Multisport in Almere (2020),
komt er extra aandacht voor deze disciplines. De
taken van duathloncoördinator Armand van der
Smissen worden uitgebreid naar alle
multisportdisciplines met uitzondering van de Lange
Afstand. Die selectie blijft onder aanvoering van
bondscoach Rik van Trigt (die in 2019 vanwege
privéomstandigheden tijdelijk wordt bijgestaan door
Paul Verkleij en Fred Verlooij).

Lange Afstand (LA)
De A-selectie op de lange afstand (LA) bestaat in
2019 uit zes vrouwen en zeven mannen. Zij racen
weer in een groot aantal ‘Proraces’ van Ironman en
Challenge over de hele wereld. De LA B-selectie
bestaat uit nog eens twaalf atleten die op
voordracht van de NTB kunnen beschikken over een
Pro-licentie om als professioneel atleet te starten in
topwedstrijden en ervaring voor de toekomst op te
doen. De LA A-selectie komt onder leiding van de
bondscoach twee keer bij elkaar om te evalueren,
ervaringen te delen en vooruit te kijken.
Duathlon en cross
Ondanks een aantal aansprekende resultaten van
met name Daan de Groot in de internationale
duathlons en goede resultaten van de jonge garde
op de cross hebben de wegduathlons en de
crosstriathlons het moeilijk in Nederland. Het aantal
organisatoren van én (recreatieve) deelnemers aan
de evenementen neemt af. De afgelopen jaren is
geprobeerd de wegdiscipline met de Run Bike Run
series extra te stimuleren, maar het aantal
deelnemende teams, het aantal specialisten en het
wedstrijdaanbod is te klein geworden om een
hoogwaardige wedstrijdserie neer te kunnen zetten
voor elk niveau. Eind 2019 wordt daarom besloten
om de RBR-series in 2020 niet meer te organiseren.
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AGEGROUPERS
Marcel Swart ondersteunt in zijn rol als
‘(breedtesport-)coördinator cross’ organisaties en
speelt een belangrijke rol in de promotie en
publiciteit van de crossdiscipline. Opvallend daarbij
is dat het aantal crossduathlons nog altijd
toeneemt, terwijl de crosstriathlons op de kalender
schaars blijven.

In 2019 staan er ruim 150 atleten aan de start van
het EK standaard in Weert. Daar wordt succesvol
gepresteerd met vijf gouden en twee bronzen
medailles waarna een mooie delegatie van bijna 30
atleten deelneemt aan het WK sprint en standaard
in Lausanne. Bij de vrouwen worden hier een
gouden en zilveren medaille in de wacht gesleept.
Tenslotte staan er ruim 120 Nederlandse atleten
aan de start van het EK lange afstand dat in
september in Almere plaatsvindt.
Een speciaal georganiseerde agegroup trainingsdag
in Weert wordt goed bezocht. De
agegroupactiviteiten krijgen sowieso steeds meer
bekendheid, hoewel het nog altijd marginaal is ten
opzichte van de UK, USA, Australia en Canada.

Aquathlon
Aquathlon maakt deel uit van de World Beach
Games in Doha, een evenement dat omarmd
wordt door het IOC. De zwemloop in Amersfoort
wordt aangewezen als kwalificatiewedstrijd en
Silke de Wolde en Eva Cornelisse weten zich te
plaatsen voor de officiële TeamNL-afvaardiging.
Mede door haar 11e plaats in Doha eindigt Silke de
Wolde 2019 met de 11e plaats op de
wereldranglijst. De mannen zijn te laat begonnen
met het verzamelen van punten op de
wereldranglijst om nog uitgezonden te kunnen
worden.
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Uit een enquête die eind 2019 wordt gehouden
onder de agegroupers blijkt dat name de
communicatie beter kan. De speciale
agegrouppagina op de NTB-website blijkt
bijvoorbeeld bij veel atleten niet bekend. In 2020
hopen we met de grootste groep agegroupers ooit
aan de start te staan van de verschillende EK en
WK’s. Met het WK Multisport in Almere zou dat
mogelijk moeten zijn.
Dieptepunt in 2019 is het overlijden van
agegroupcoördinator Jason van der Burgt. Sione
Jongstra, die hem tijdens zijn ziekte al assisteerde,
heeft zijn taken inmiddels volledig overgenomen.

Jaarverslag 2019 | Nederlandse Triathlon Bond

OFFICIALS

OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN

Om als officialcorps efficiënter te kunnen werken,
en ook meer kwaliteit te kunnen bieden aan
atleten en organisaties, wordt besloten om met
ingang van 2020 niet langer met het Jury
Organisatie systeem te werken. Hierdoor kunnen
organisaties voortaan niet meer zelf hun
officialcorps samenstellen.

Het thema jeugd als speerpunt van de NTB krijgt
ook binnen de opleidingen een prominentere
plaats. Er is een bijscholing specifiek gericht op
training geven aan jeugd, en ook in de bestaande
TTN3-opleiding wordt er uitgebreid aandacht aan
besteed. Er zijn 29 trainers op niveau 1 geslaagd,
waarvan 12 met de focus op jeugdtriathlon.
Daarnaast zijn er 17 niveau 3-trainers bijgekomen
en één niveau 4-trainer.

Daarnaast worden in voorbereiding op het nieuwe
mijntriathlonNL direct een aantal wijzigingen in de
officialstructuren meegenomen. Zo verdwijnt een
functielaag en krijgen meer officials de kans om op
de motor te jureren. Naast deze wijzigingen wordt
in de voorbereiding op het WK multisport veel
energie gestoken in het internationaal opleiden
van officials: de diverse cursussen leveren achttien
ITU level 1-officials op. Bestaande cursussen
worden doorontwikkeld en er is een nieuwe
motortraining ontwikkeld die officials beter
voorbereidt op jureren op de motor. Verder
worden alle voorbereidingen getroffen om in 2020
alle officials van een nieuw en eigentijds
kledingpakket te voorzien.
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De samenwerking met de KNWU is verder
uitgediept en dat heeft een mooie Dag van de
Trainer opgeleverd met een divers aanbod van
workshops. Daarnaast is er met Triathlon
Vlaanderen een goed trainerscongres neergezet in
Leuven (B). De samenwerking met de KNWU is ook
op het gebied van medewerkers verder uitgediept:
de opleidingscoördinator is voor beide bonden
werkzaam.
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SPORTMEDISCHE BEGELEIDING
In 2019 wordt in samenwerking met de medisch
coördinator sportmedische voorlichting gegeven,
met name via de NTB-website. De bondsarts wordt
ingezet voor het beantwoorden van vragen van
leden en bij de aanvraag van dispensaties. Hij
verzorgt de sportmedische begeleiding van het RTC
Almere en de Paratriathlon selectie.

wordt en de spelregels uitgelegd worden. Omroep
Flevoland verzorgt tijdens het EK in Almere voor het
eerst sinds lange tijd een live-uitzending op TV, die
via de kabel in het hele land te zien is.

COMMUNICATIE
Transition krijgt een frisse nieuwe website, die
beter aansluit bij de stijl van het magazine en de
andere uitingen van de NTB. Verhalen kunnen er
mooier gepresenteerd worden, zodat ook online
het gevoel van een magazine ontstaat. Op de
socialemediakanalen valt op dat er nauwelijks
meer volgers bij komen op Twitter, terwijl het
aantal volgers op Facebook en Instagram blijft
groeien. Tijdens het EK in Weert is er op de
afsluitende zondag met het EK Teamrelay veel
mediabelangstelling.
Om dit onderdeel te promoten wordt een film
gemaakt waarin TeamNL triathlon gepresenteerd
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