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WOORD VOORAF 
 
We mogen wel stellen dat 2020 een bijzonder jaar 
is geweest. Het Corona-virus of COVID-19, begin 
2020 nog een merkwaardig fenomeen dat vooral in 
China huishield, is vanaf begin maart ineens ook in 
Europa en in NL actief om vervolgens de hele 
wereld in haar greep te nemen. De ‘intelligente 
lockdown’ is een feit, thuiswerken de norm en het 
annuleren van vrijwel alle sportactiviteiten het 
resultaat.  
 
In dit bijzondere jaar hebben wij ons dan ook 
nadrukkelijk ingezet om te onderzoeken wat er 
georganiseerd en ondernomen kon worden. 
Ondanks COVID-19, ondanks de lockdown.  
 
De in het jaarplan omschreven plannen, 
voornemens en ambities voor 2020 verdwijnen – 
hopelijk tijdelijk – in de lades van de evenementen, 
clubs en ook het bondsbureau. Maar er ontstaan 
gelukkig ook nieuwe activiteiten zoals de 
succesvolle Super League Arena Games in 
Rotterdam. En ook in de periode juli – oktober 
kunnen toch nog wat evenementen doorgang 
vinden. In 2020 gaat zo’n tien procent van de 
beoogde evenementen en activiteiten door. 
 
De ontstane situatie maakt tijd vrij voor de verdere 
doorontwikkeling van de nieuwe Mijn-omgeving 
die de NTB en KNWU begin 2020 lanceren. Deze  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
doorontwikkeling bereikt begin 2021 als 2.0-versie haar einde en is klaar voor een herstart en 
doorontwikkeling naar een 2.1-versie in 2021.  

 
2020 is ook het jaar waarin we een verlate, maar gedegen start maken met de ontwikkeling van de 
‘Visie 21+’ . In een normale wereld was deze visie najaar 2020 aan de leden gepresenteerd, nu mikken 
we op een afronding en vaststelling in april 2021.     
 
De sport ondervindt de gevolgen van het coronapandemie en ook de NTB ontkomt daar niet aan.  
Dankzij de loyale steun van de NTB-achterban, deelnemers en de overheidssteun via het NOW- en 
TVL-steunpakket, houden we de schade relatief beperkt en hoeven we slechts een deel van het 
weerstandsvermogen van de bond aan te spreken. Desondanks moeten we constateren dat dit het 
minst rooskleurige financiële jaar van de NTB tot nu toe is.  
 
Met dit als uitgangspunt presenteren we dit Jaarverslag 2020, ongetwijfeld wat minder inspirerend en 
uitgebreid dan normaal, maar toch: zó kwamen wij als NTB met elkaar door het ‘coronajaar’ 2020. 

 
 

FOTO’S: ITU-MEDIA, TRI-HARD, MATHILDE DUSOL, CHRISTIE BROUWER 
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BUREAU 
 
In 2020 vindt een tweetal bureaudagen plaats, 
waar, naast de Visie21+, ook gekeken is naar de 
huidige werkwijze en structuur op het bureau en 
hoe deze efficiënter georganiseerd kan worden. 
Hierin zijn enkele keuzes gemaakt die in 2021 
verder zullen worden doorgevoerd. Dit leidt tot 
meer helderheid in wie waarvoor verantwoordelijk 
is en hoe sturingslijnen lopen.  
 
Zowel de nieuwe Visie21+ als de voorgestane 
werkwijze en structurering moeten uiteindelijk 
gaan leiden tot een acceptabelere werkdruk voor 
de bureaumedewerkers.  
 
Net als een groot deel van Nederland werken de 
bureaumedewerkers sinds maart 2020 vrijwel 
onafgebroken vanuit huis. Dankzij alle moderne 
(communicatie-)middelen kunnen onderlinge 
communicatie en werkoverleg gelukkig doorgang 
blijven vinden. 
 
Met de ongewijzigde inzet van alle medewerkers 
bereiden we ons voor op een vliegende herstart 
van het activiteitenpakket zodra er weer meer 
mogelijk wordt.  
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BESTUUR 
 
Het bestuur ondersteunt en denkt mee met het bureau, 
met elke ontwikkeling en uitdaging waar de bond  mee 
te maken krijgt. Ook zij vergaderen inmiddels volledig 
online, met als positieve bijkomstigheid dat dit een 
hoop kilometers scheelt 
 
Het bestuur in is juni uitgebreid met twee vrouwelijke 
leden: Juul van Rijn en Nanette Hagedoorn, nadat 
Martin Breedijk na drie termijnen van drie jaar als 
Lid van Verdienste afscheid neemt van het bestuur.  
Daarmee is de verhouding mannen : vrouwen nu  
4 : 3 en bevindt de NTB zich wat betreft diversiteit 
in de voorhoede van de Nederlandse sportbonden.  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
INTERNATIONALE ZAKEN 
 
Ook internationaal gezien vinden de congressen 
online plaats. Er is veel tijd en aandacht voor de 
diverse verkiezingen op wereld- en Europees 
niveau. De ITU transformeert in World Triathlon 
(WT), de ETU in  het verlengde daarvan tot Europe 
Triathlon (ET). Oud NTB-bestuurder Martin Breedijk 
weet zich via een gerichte campagne, met support 
van NOC*NSF en de NTB, te laten kiezen tot lid van 
het Paratriathlon Committee van WT en wordt 
begin 2021 herkozen als lid en Vice President van de 
Executive Board van ET. Daarmee is er zowel op 
wereld- als Europees niveau een mooie link naar de 
Nederlandse triathlonsport! 
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PROVINCIALE PLATFORMS 
 
Netwerken, kennisdelen en gezamenlijk optrekken 
zijn en blijven gewaardeerde kernactiviteiten van 
de provinciale platforms, die naar verwachting de 
komende periode in aantal nog zullen toenemen. 
Gestreefd is de bijeenkomsten in de provincies 
zoveel mogelijk door te laten gaan. Veel 
deelnemers (met name de verenigingen en 
evenementen) zijn druk om hun weg te vinden in 
de diverse maatregelen die door corona voor de 
(triathlon)sport zijn afgekondigd. De 
bijeenkomsten richten zich dus ook veelal op de 
coronaproblematiek en hoe iedereen daarmee 
omgaat.  
 

 
 
 
 
 

 
TOPSPORT 
 
Iedereen reageert anders op stress en onzekerheid, 
maar het is goed te zien dat er weinig paniek is en 
we taakgericht bezig kunnen blijven en kansen 
zien. Dat maakt 2020 ook een interessant en 
leerzaam jaar. Zo zijn er kansen voor een lang 
trainingsblok zonder racen en reizen, maar is er ook 
iets meer tijd om de trainingsadaptatie per atleet te 
bekijken en te bepalen, zaken uit te proberen en 
hier weer van te leren. Voor topsport zijn er 
gelukkig wat ruimere mogelijkheden, maar 
uiteraard krijgen we ook hier te maken met de 
nodige onzekerheden en onvoorziene zaken die 
vragen om een flexibele instelling.  
 
We leren wanneer we echt lijfelijk bijeen dienen te 
komen om verdiepende thema’s door te praten en 
wanneer het ook mogelijk is om onderwerpen via 
MS Teams of Zoom te bespreken. Dit laatste blijkt 
een efficiënte manier van overleggen en de diverse 
coaches zijn vaak sneller bijeen te krijgen dan bij 
een fysieke afspraak. Een positief neveneffect op de 
CO2-uitstoot is ook belangrijk.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Voor jonge atleten is het een uitdagende periode. Er 
is weinig structuur en de sociale wereld rond studie 
en vrienden valt stil. Ook hier complimenten voor 
atleten en coaches, ook voor de onderlinge 
samenwerking, hun flexibiliteit en creativiteit om 
met deze covidmaatregelen om te gaan.  
De enige overgebleven structuur is sport, maar in de 
eerste COVID-19 golf nog zonder stip op de horizon 
en zonder gebruik van de 
binnensportaccommodaties. De stip Olympische en 
Paralympische Spelen wordt verzet en vastgezet 
naar de zomer van 2021, maar voor jonge jeugd, 
junioren en neosenioren verschuiven de 
wedstrijddoelen en vallen de internationale 
meetmomenten met de leeftijdsgenoten helaas 
helemaal van de 2020 kalender.  
 
. 
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De zingeving voor (werken in) de sport komt weer 
sterk bovendrijven als in eerste instantie de 
jeugdigen onder de 18 bij de verenigingen weer 
mogen sporten. Die blije gezichten op de 
buitenterreinen van de zwembaden en de 
buitensportaccommodaties tonen aan hoe 
belangrijk dat is. De jeugd- en regiotrainers 
inspireren de jeugd om lekker te bewegen en te 
sporten en zo te komen tot gezonde generaties die 
fit en gezond zijn en daardoor wat minder vatbaar 
zijn voor ziekten en griepvirussen.  
 
Het blijft in dit kader wat zoeken naar de plek van 
topsport in de maatschappij. Aan de ene kant is er 
een oneerlijkheid in de landen waar topsporters 
wel veilig en gecontroleerd geïsoleerd kunnen 
trainen en in andere landen kunnen de atleten 
alleen op het balkon of tuin van hun eigen huis wat 
trainen of oefeningen doen. En ook per sport zijn 
er verschillen. Aan de andere kant is de gezondheid 
en alles wat dient om het virus te bestrijden vele 
malen belangrijker dan het werkveld topsport.  
 
 
 
 

 
Sportief hebben we, ondanks het korte seizoen, 
toch nog wel wat hoogtepunten gehad in 2020. Zo is 
er in Rotterdam de zeer geslaagde wereldprimeur 
van de Super League E-triathlon in een ZwemArena. 
Naast de profs konden ook junioren, de 
eredivisieteams en VIPS deelnemen en sfeer 
proeven. 
 
In Hamburg op het WK sprint triathlon boeken we 
een historisch resultaat met twee Nederlandse 
vrouwen in de top 8.  De doorbraak van Maya 
Kingma in de wereldtop wordt met de uitslagen in 
Hamburg en Karlovy Vary bevestigd. 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARATRIATHLON 
 
Jelmer van Waveren verhuist als talentcoach 
paratriathlon naar het NTC in Sittard. Daar gaat hij 
de paratriathlon meer vanuit het zuiden 
ondersteunen en verder uitbreiden. In het noorden 
(met standplaats Alkmaar) wordt Ruud Kuipers 
aangetrokken om het RTC paratriathlon te leiden. 
 
Het lukt het om in september een NK paratriathlon 
te houden in Sittard. Op het Tom Dumoulin Bike 
Park vindt een succesvolle (coronaproof) wedstrijd 
plaats, waarbij beginnende en meer gevorderde 
paratriatleten zich kunnen meten met de 
Nederlandse top. 
 
Zelfs zonder open trainingen en ‘talentendagen 
heeft zich een aantal nieuwe potentiële talenten 
aangemeld. Met deze beginnende atleten wordt op 
afstand contact gehouden en wordt advies gegeven 
over training en materialen. 
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Nog nét voor het invallen van de pandemie wordt 
een topprestatie neergezet door rolstoelatlete 
Margret IJdema. Samen met bondscoach Bas de 
Bruin reist zij eind februari af naar Devonport op 
Tasmanië (Australië). Bij deze, achteraf gezien 
eerste en laatste wedstrijd in de World 
Paratriathlon Series, behaalt zij de derde plaats. 
Deze prestatie levert haar de NOC*NSF A-status 
op, maar ook- nog belangrijker - een zo goed als 
zekere plaatsing voor de Paralympische Spelen in 
Tokio. Met Jetze Plat en Geert Schipper mag 
Nederland dus rekenen op minimaal 3 atleten aan 
de paralympische startlijn. Maurits Morsink en 
Nico van der Burgt hebben in 2020 helaas geen 
kans gehad om hun positie op de wereldranking te 
verbeteren.  
 
 
 

 
LANGE AFSTAND (LA):  
 
De A-selectie op de lange afstand (LA) bestaat in 
2020 uit zes vrouwen en zes mannen. Zij racen 
normaal gesproken in een groot aantal ‘Proraces’ 
van Ironman en Challenge over de hele wereld. De 
LA B-selectie bestaat uit nog eens veertien triatleten 
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.  
 
In 2020 zijn er weliswaar niet veel wedstrijden 
doorgegaan, maar veel triatleten uit de NTB LA A en 
B selectie hebben zelf individuele testen en 
wedstrijden gedaan over de 70.3 afstand om in 
ieder geval de vorm en vooruitgang in het 
meerjarenplan te testen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MULTISPORT (DUATHLON/CROSS EN AQUATHLON) 
 
Begin maart kan er op de valreep nog worden 
deelgenomen aan het EK Duathlon in Spanje. Dat 
resulteert in een bronzen medaille voor Kim van het 
Verlaat in haar laatste jaar bij de junioren en een 
mooie vierde plaats in de sterk bezette <23-
categorie van Thomas Cremers.  
 
Voor het overige wordt er vooral veel energie 
gestoken in het contact met de atleten met 
internationale ambities om gemotiveerd te blijven 
en accentpunten in training te maken. Gedurende 
het jaar komt er ook wat meer duidelijkheid over de 
Wereldspelen Duathlon in 2022, zodat de eerste 
plannen gemaakt kunnen worden voor de weg naar 
punten en kwalificatie.  
 
Er vindt nog een kwalificatierace voor het WK-
aquathlon plaats in Sittard, maar door de afgelasting 
van het WK resulteert dit uiteindelijk niet in 
wedstrijddeelname.  
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TEAMCOMPETITIES 
 
Triathlon als teamsport is onverminderd populair. 
Namens 92 verenigingen schrijven zich 181 
mannenteams en 94 vrouwenteams in voor de 
competitie 2020. Om de competitiewedstrijden 
beter over het land te spreiden en ook om met 
minder divisies gelijktijdig actief te zijn en het 
organisatorisch beter beheersbaar te maken is 
ervoor gekozen om de competitiewedstijden te 
verdelen over meer organisaties. Waren er in 2019 
13 organisaties, in 2020 zouden de 
competitiewedstrijden plaatsvinden bij maar liefst 
19 verschillende organisaties.  
 
Nadat half maart bekend wordt dat evenementen 
tot 1 juni geen doorgang kunnen vinden, wordt 
eind maart besloten om de competitie 2020 af te 
gelasten. De onzekerheid of er na 1 juni wel 
wedstrijden plaats mogen vinden is te groot en 
vele organisaties durven de (financiële) risico's niet 
te nemen. Op de 25% aanbetaling na, die alle 
teams bij aanmelding hebben voldaan, zijn alle 
inschrijfgelden teruggestort. 
 
 
 
 
 

 
 
 
In oktober krijgen alle verenigingen toch nog de 
kans om in teamverband een wedstrijd te doen. De 
organisatie van Tri Ouderkerk zet exclusief voor alle 
verenigingen die actief zijn in de Teamcompetities 
Triathlon een teamrelay op het programma. 
Daarnaast hebben de Eredivisie-teams ook nog in 
Rotterdam, in het voorprogramma van de SLT Arena 
Games, de mogelijkheid gehad om in teamverband 
aan een wedstrijd mee te doen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
JEUGD 
 
Na een prachtig 2019 – met groeiend enthousiasme 
voor jeugdtriathlon – wordt begin 2020 de 
ingeslagen weg om het voor alle kinderen in 
Nederland mogelijk te maken dichtbij huis ‘op 
triathlon te gaan’ voortgezet. Steeds meer 
wedstrijdorganisaties zetten jeugdseries op de 
kalender en in samenwerking met partner 
Decathlon wordt in Gelderland, Overijssel, Utrecht 
en Noord-Nederland regionale samenwerking op- 
(en door)gezet, die – naast de al bestaande Ironkids 
in Limburg en de nieuw op te zetten Ironkids West 
Friesland – voor een steeds groter netwerk 
laagdrempelige wedstrijdmogelijkheden voor alle 
jeugdleden (5 t/m 19 jaar) in Nederland moeten 
zorgen. Het Jeugd- en juniorencircuit biedt 
daarnaast voor jeugd (12-15) en junioren (16-19) 
jaar een landelijk podium om met – en tegen – 
elkaar van de sport te genieten. 
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COVID-19 gooit ook hier snel roet in het eten en 
alle circuits (zowel regionaal als landelijk) worden 
geannuleerd.  Het lukt gelukkig nog om het NK 
voor jeugd en junioren van Zaanstad (op de 
planning in juni) te verplaatsen naar Roermond 
(september). 
  

 
Jeugdverenigingen pakken, zodra in april de 
buitensport voor jeugd weer open mag, proactief 
en creatief de kansen op. Slimme lokale 
samenwerkingen met andere verenigingen, nauw 
contact met gemeenten en scholen en het actief 
promoten van het sportaanbod zorgen voor 
nieuwe ledenaanwas. Het behouden van 
bestaande leden is – door het deels veranderde 
sportaanbod – een aandachtspunt waar 
verenigingen actief aan werken. Goede 
voorbeelden worden gedeeld en daarmee worden  
 
 

 
anderen geïnspireerd. In diverse online meetings 
worden ervaringen uitgewisseld en op plekken waar 
nog geen jeugdtriathlon was, ontstaan nieuwe 
initiatieven. 
 
De samenwerking met Decathlon wordt voortgezet. 
Nieuwe jeugdleden worden verwelkomd met een 
attentie en verenigingen die met jeugdtrainingen 
starten, worden ondersteund met een 
materiaalpakket. Doordat de inspiratiebijeenkomst 
met alle jeugdverenigingen en de tweede landelijke 
jeugddag (voor alle leden en hun ouders) 
geannuleerd worden en onze levende visitekaartjes 
(mascottes) ‘Tristan en Trisha’ niet kunnen worden 
ingezet, missen we veel exposure, persoonlijk 
contact en kansen om elkaar letterlijk aan de hand 
te nemen in de doorontwikkeling van de jeugdsport. 
 
Eind 2020 wordt de kennisbank voor jeugd op 
www.triathlonbond.nl gelanceerd. Verenigingen, 
organisaties, ouders en trainers vinden daar 
informatie, inspiratie en support. De ontwikkeling 
van een aantal al langer gewenste producten zoals 
les- en spreekbeurtpakketten loopt (o.a. door 
COVID-19) vertraging op, maar wordt in 2021 verder 
opgepakt. De tweedaagse scholing ‘training geven 
aan jeugd’ kan gelukkig wel doorgaan, waarmee – 
net als in 2019 – een mooie groep nieuwe 
jeugdtrainers wordt opgeleid. 
 
 
 

 
Desondanks – en dankzij de inzet van heel veel 
betrokken mensen binnen onze mooie sport – is er 
in de ontwikkeling van jeugdtriathlon in Nederland 
ook in 2020 een mooie stap gezet. 
 
OPLEIDINGEN 
 
Ook op het gebied van opleidingen zijn we in 2020 
natuurlijk zoekende naar de juiste weg. Wat mag er 
wel, wat mag er niet, wat kan er wel doorgaan en 
wat niet? Met wat verschuivingen lukt het nog 
7 cursisten om de niveau 3 (TTN3) opleiding af te 
ronden en er zijn maar liefst 16 TTN1 diploma's 
uitgereikt. De laatste TTN3-cursus is uitgesteld tot 
een nader te bepalen moment, maar tevens is het 
moment gepakt om te onderzoeken en ontwikkelen 
wat online verzorgd kan worden.  
 
Het bijzondere jaar zorgt ook voor een mooie 
ontwikkeling. In een snelkookpan ontstonden 
namelijk meerdere webinars. De Dag van de Trainer 
wordt volledig online aangeboden en is met bijna 
200 deelnemers zeer goed bezocht. Verder zijn er in 
samenwerking met de KNWU webinars verzorgd 
over ‘Veelzijdig bewegen’ en ‘Zelfregulatie’.   
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OFFICIALS 
 
Met het wegvallen van het merendeel van de 
wedstrijden, is het ook voor officials een 
uitzonderlijk jaar. Aan het begin van het jaar 
worden nog enkele reguliere officialcursussen 
georganiseerd, daarna wordt de overstap gemaakt 
naar online officialcursussen. In totaal worden 
daarmee 24 nieuwe basisofficials opgeleid, kunnen 
11 officials doorstromen naar de Technical Official 
functie en 12 officials naar de functie van 
Bondsgedelegeerde. Niet alle plannen kunnen 
worden uitgevoerd, o.a. de motortrainingen 
worden uitgesteld. Het nieuwe kledingpakket is 
wel in gebruik genomen waardoor officials nu 
beter herkenbaar zijn. 

 
 

 
AGEGROUPERS 
 
Met het WK Multisport in Almere, met WK’s in maar 
liefst 6 verschillende disciplines, zou 2020 een 
belangrijk jaar voor de Nederlandse 
agegroupcommunity worden. De belangstelling 
voor deelname is groot en door het ontbreken van 
kwalificatiewedstrijden worden er alternatieve 
kwalificatie-eisen opgesteld. Eind mei wordt echter 
bekend dat het WK wordt doorgeschoven naar 
2021. Op dat moment staan er 150 atleten 
ingeschreven voor de lange afstand en ca. 60 voor 
de overige WK-disciplines. De deelnemers krijgen 
een groot deel van hun inschrijfgeld retour en 
krijgen in 2021 voorrang bij hun eventuele nieuwe 
aanmelding.   
 
Ook voor de kampioenschappen in Tartu, Malmö en 
Edmonton stonden al ca. 30 atleten ingeschreven 
toen ook deze wedstrijden van de kalender werden 
gehaald.  
 
De werkzaamheden van de agegroupcoördinator 
richten zich hierdoor in 2020 vooral op 
administratie en communicatie rondom 
inschrijvingen, kwalificatie en annuleringen/ 
restitutie.  
 
 
 
 
 

 
COMMUNICATIE 
 
Contact maken en boodschappen overbrengen krijgt 
in 2020 een nieuwe dynamiek. Berichtgeving over 
COVID-19 speelt in het voorjaar een belangrijke rol, 
net als uitleg over de nieuwe Mijn-omgeving en de 
financiële consequenties van het afgelasten van 
evenementen. Contacten met de media zijn vooral 
gericht op uitleg over het uitgestelde 
kwalificatietraject voor Tokio en de status van de 
evenementen die later in het jaar wel door kunnen 
gaan. Met de Super League in Rotterdam is er een 
sportief en communicatief hoogtepunt. Voor het 
eerst werken we samen met deze internationale 
organisatie en samen kunnen we het nieuwe 
raceformat veel aandacht bezorgen in de (inter)-
nationale media. Transition wordt als platform 
ingezet om leden en niet-aangesloten sporters in 
beeld te houden, af te remmen in lockdown en aan 
te jagen in de zomermaanden waarin sporten weer 
mogelijk is en wedstrijden dichterbij komen. Met 
online specials over actuele thema’s wordt een 
moderne variant van het online magazine 
neergezet. 
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FINANCIËN 
 
Door flexibel te zijn en nieuwe systemen te 
implementeren is ons financieel beheer voor het 
grootste deel op orde. Het zal begrijpelijk zijn dat 
dat nodig is in een – ook financieel spannend –   
jaar als 2020.  
 
De inkomsten uit evenementen liepen 
begrijpelijkerwijs flink terug, maar met de 
overheidssteunpakketten NOW en TVL kunnen 
verliezen voor een groot deel worden opgevangen. 
Voor 2021 is een goed budgetbeheer en tijdig 
ingrijpen bij mogelijke nieuwe tegenvallers van 
groot belang.  
 
Door een personele uitbreiding op financiën, het in 
gebruik nemen van een nieuw boekhoudpakket en 
koppeling daarvan met de nieuwe Mijn-omgeving 
is de NTB er klaar voor om2021, waar alle 
voorbereidingen voor in de steigers staan, gezond 
door te komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TOT SLOT 

Na een moeilijk en in vele opzichten buitengewoon spannend jaar, kijken we er naar uit om al onze 
leden (atleten, verenigingen, organisaties, trainers, officials) de komende tijd op veerkrachtige, flexibele 
en innovatieve wijze te blijven steunen en verbinden, zoals we dat graag doen! We vertrouwen erop 
dat na een periode van lockdown – waarin het solo buiten sporten (fietsen, lopen en zelfs zwemmen) – 
voor veel mensen de standaard werd, de stijgende lijn weer kan worden ingezet.  
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LEDENBESTAND 
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NB door de overgang naar het nieuwe mijntriathlonNL zitten er nog wat kleine verschillen in de totale aantallen (o.b.v. filters, dubbele inschrijvingen 
en foutieve aanmeldingen).  Met ingang van 2021 gaan we er vanuit dat e.e.a. weer volledig op elkaar is afgestemd en er ook weer wat meer 
overzichten kunnen worden toegevoegd aan het jaarverslag.  
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