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2018 is het eerste volledige jaar dat de NTB haar kantoor deelt met de 
collega’s van de KNWU op het Sportcentrum Papendal. Deze nauwe 
samenwerking bevalt goed en leidt tot mooie projecten, zoals de 
aanzet tot een gezamenlijke MijnOmgeving (waarvoor een subsidie-
aanvraag bij NOC*NSF helaas werd afgewezen) en de invoering van 
de regelgeving rond de AVG-wet. Andere voorbeelden zijn de geza-
menlijke contentontwikkeling voor de beide magazines, het onderling 
inzetten van bureaumedewerkers en een gezellige gezamenlijke 
medewerkersdag. Ook de uitgebreide discussie over de toekomst van 
de Ironman in Nederland, de toewijzing van het EK LA 2019 en de WK 
Multisports 2020 aan de Challenge Almere-Amsterdam, de mooie 
stappen op het gebied van jeugdstimulering, maar ook de helaas 
wat minder fraaie financiële cijfers over 2018 zijn enkele opvallende 
gebeurtenissen. Hoogtepunten zijn uiteraard verder de overwinning 
van Rachel Klamer in Abu Dhabi – de eerste Nederlandse overwinning 
in een WTS-wedstrijd – en de vijfde plek op het WK in Hamburg in de 
Mixed Teamrelay Series. In dit jaarverslag staan we uitgebreider stil 
bij het afgelopen jaar.
 

NTB JAARVERSLAG 
2018
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BUREAU

In 2018 neemt Paul Verkleij voor 12 uur per week het 
stokje over van Koen de Haan voor wat betreft het 
coördinatiewerk voor de NTB-opleidingen. Rembert 
Groenman treedt als directeur formeel in dienst van de 
NTB, na tot nu toe als extern medewerker deze functie 
bekleed te hebben. Zijn functie wordt bovendien 
uitgebreid van 0,9 fte naar fulltime. De samenwerking 
met de KNWU, maar ook met de Atletiekunie levert 
op enkele momenten mooie meerwaarde op: op 
juridisch vlak, bij financiën, communicatie, sponsoring 
en topsport. Daarnaast blijkt de nieuwe locatie op 
Papendal een inspirerende omgeving en aangename 
werkplek voor alle medewerkers.

BESTUUR

Na drie termijnen van drie jaar neemt Karin Oppelland 
afscheid van het bondsbestuur. Conform de 
uitgangspunten van het diversiteitsbeleid van de NTB 
wordt actief geworven voor een vrouwelijke kandidate 
als opvolgster. In de TR van 11 december is uiteindelijk 
Miriam van Reijen gekozen, actief top-duatlete en 
wetenschapster, een mooie kwalitatieve aanvulling op 
het bondsbestuur. Ter beoordeling van de benodigde 
competenties in het bestuur is een adviseur in de arm 
genomen die dit aan de hand van het zogenaamde 
DISC-model in 2019 gaat bespreken met het bestuur.

FINANCIEEL

2018 laat financieel een negatief resultaat zien, 
terwijl er begroot was op een positief resultaat. De 
inkomsten zijn lager uitgevallen dan begroot doordat 
de afdrachten lager dan begroot waren. Het negatief 
effect daarvan wordt versterkt door hogere dan 
begrote kosten voor het maken van de Transition-
special (de uitgave Triathlon), hogere kantoorkosten 
voor ICT, telefonie en afschrijvingskosten en ook bij de 
breedtesport waren enkele meerkosten. Het negatief 
resultaat wordt opgevangen vanuit het nog altijd sterke 
eigen vermogen van de bond.
Het tussentijds inzicht in de financiële prestatie 
en bijsturing daarop is in 2018 een aandachtspunt 
gebleken. In 2019 zal op de geïdentificeerde knelpunten 
een verbeterplan worden opgesteld en uitgevoerd. 
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SPONSORS

2018 staat in het teken van geconsolideerde 
partnercontracten, het verlengen daarvan én het 
binden van nieuwe partners. Zo hebben we de 
samenwerking met Zilveren Kruis Achmea, Daily Fresh 
Food, Forte, Dirk Kuyt Foundation, Pioneer, Watersley, 
Red Bull, EliteSport en Dare2Tri geoptimaliseerd en 
daarbij ingezet op het resultaatgerichter maken van 
de marketingactivaties. We hebben TrainingPeaks 
en Tacx mogen verwelkomen en TeamNL is een 
vaste waarde binnen onze organisatie. Om mogelijke 
drempels voor jeugdatleten, verenigingen en 
organisaties weg te nemen, zoeken we nadrukkelijk 
de samenwerking met verschillende partners. In 
Decathlon vinden we in 2018 een partner die ons 
de komende jaren ondersteunt bij diverse (nieuwe) 
activaties op dit gebied. 

LIMBURG

Ook in 2018 vinden onder regie van het Platform 
weer veel triathlonactiviteiten plaats in Limburg. 
Voor de jeugd worden bijna 300 clinics op zowel 
basisscholen als op het voortgezet onderwijs (31 in 
totaal) gegeven met bijna 3.500 deelnemers. Er vinden 
12 Ironkids events plaats in Limburg en enkele in 
België en Duitsland met bijna 2.500 kinderen en een 
mooie finale in Maastricht met 200 kinderen. Voor het 
eerst is er een triathlonacademie op de middelbare 
school Trevianum in Sittard, worden meerdere clubs 
via het project ‘Reizende Trainer’ geholpen bij het 
opstarten van jeugdtrainingen en vinden er weer 

gerichte train-de-trainer bijscholingen plaats. Ook 
het materialendepot wordt ingezet voor meerdere 
evenementen. De vierde Ironman in Maastricht is een 
zeer succesvolle, maar wordt desondanks voor 2019 
en daarna door de Ironman-organisatie geschrapt 
van de kalender. Na veel overleg met alle betrokken 
organisaties maakt de Ironman een doorstart op de 
kortere afstanden met de intentie om in 2021 toch 
weer een klassieke Ironman-afstand te hosten.

ANDERE PROVINCIALE PLATFORMS

Analoog aan het Platform in Limburg functioneren 
in 2018 ook Platforms in Flevoland, Gelderland en 
Overijssel en wordt een voorzichtige start gemaakt 
met een Platform in Noord-Holland. In Flevoland 
wordt ook weer veel aandacht besteed aan jeugd via 
clinics op scholen en de provinciale Junior Challenges 
met de mooie en druk bezochte finale in het Challenge 
weekend in Almere. In Overijssel en Gelderland 
worden de betrokken clubs en events uitgenodigd met 
elkaar in gesprek te gaan over het nut van een eigen 
Platform. De eerste meerjaren- en jaarplannen worden 
ontwikkeld en er zijn concrete stappen gemaakt voor 
een eigen jeugdcircuit. In Noord-Holland zijn eerste 
stappen gezet om te kijken of analoog aan Limburg 
een Ironkids-series opgezet kan worden, gekoppeld 
aan de Ironman in West-Friesland.
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TEAMCOMPETITIES

Een recordaantal van 261 teams – verdeeld over de 
vijf competitieniveaus Eredivisie t/m 4eDivisie – gaat 
in het zevende seizoen de strijd met elkaar aan. 
Atleten uit de Eredivisie en 1eDivisie staan in Almere 
tijdens ‘Super Sunday’ aan de start van de eerste – en 
zeer spectaculaire – ‘Triple Mix’ in Europa. De ‘dubbele 
supersprint’ tijdens de finaledag in Nijmegen vormt 
een prachtig slotstuk op een zeer zonnig seizoen. 
In totaal hosten 16 wedstrijdorganisaties de 40 
wedstrijden en doen zo’n 2.000 unieke atleten mee 
aan de competitie. Op het hoogste niveau prolongeren 
Squadra - Eindhoven (mannen) en Ferro Mosae - 
Maastricht (vrouwen) hun landstitel.

WINNAARS 

2018 is een succesvol jaar met aansprekende 
topprestaties. Dankzij de winst van Rachel Klamer in 
Abu Dhabi kunnen we voor het eerst een Nederlandse 
overwinning in de World Triathlon Series noteren. 
In het eindklassement eindigt ze als tiende. Rachel 
Klamer is eveneens verantwoordelijk voor de eerste 
Nederlandse podiumplek in een Superleaguewedstrijd. 
Voor het eerst ook in 18 jaar is er weer een top 
5-klassering in de wereldbeker voor mannen (Jorik 
van Egdom). In de European Cup zijn er overwinningen 
voor Rachel Klamer, Marco van der Stel en Jorik van 
Egdom en haalt ook Kirsten Nuyes met een tweede 
plek het podium. Ten slotte zijn we inmiddels een 
vaste waarde in de Mixed Teamrelay Series. Rachel 
Klamer, Marco van der Stel, Maya Kingma en Jorik 

van Egdom worden twee keer vijfde en een keer 
achtste. Ze staan op een vijfde plek in de olympische 
kwalificatieranking en liggen dus op koers voor 
deelname in Tokyo. 

Bij de paratriathlon leveren de 33 starts bij ITU-
wedstrijden 16 podiumplaatsen op. Op het WK 
winnen Jetze Plat en Geert Schipper respectievelijk 
goud en zilver in de rolstoelklasse (PTWC H2-klasse). 
In de World Paratriathlon Series zijn er eerste 
plaatsen voor Jetze Plat (twee keer) en tweede 
plaatsen voor Geert Schipper (twee keer) en Maurits 
Morssink (lopende klasse PTS2). Rolstoelatlete 
Margret IJdema behaalt brons. Maurits Morssink 
is ook succesvol in de World Cupwedstrijden met 
een eerste en twee tweede plekken. Ook Saskia van 
den Ouden (PTS2) wint een World Cupwedstrijd. 
Daarnaast noteert Maurits Morsink de eerste EK titel 
bij de mannen PTS2 en het eerste EK-zilver bij de 
vrouwen PTWC is voor Margret IJdema. Ook Geert 
Schipper wordt Europees kampioen. In oktober staan 
er vier Nederlanders in de hoogste regionen op de 
wereldranking: Jetze Plat (1e), Geert Schipper (2e), 
Maurits Morssink (3e) en Margret IJdema (4e).

Op de Youth Olympic Games scoort Barbara de 
Koning een zesde plek en sinds vijf jaar hebben we 
dankzij de Koning ook weer een juniore in de top 
10 van het WK. Vanuit de LA A-selectie zijn het in 
2018 bij de vrouwen vooral Yvonne van Vlerken en 
Els Visser die internationaal de toon zetten met zeer 
goede resultaten. Bij de mannen laat Evert Scheltinga 
zien dat hij tot de wereldtop behoort. Tijdens de 

Beeld: Sonja Jaarsveld
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internationale kampioenschappen duathlon worden 
behoorlijk wat medailles behaald; vooral het WK in Fyn 
is succesvol met drie keer zilver en drie keer brons. 
Tijdens het EK Lange Afstand duathlon in Vejle behaalt 
Marina van Dijk brons en bij het EK Crossduathlon op 
Ibiza wint Sanne Broeksma hetzelfde eremetaal.

ORGANISATIE TOPSPORT EN 
TALENTONTWIKKELING

Ook 2018 staat wat betreft topsport in het teken van 
Tokyo 2020. Dankzij een subsidie van NOC*NSF en 
het Ministerie van VWS starten we met een Pathway 
manager die verantwoordelijk is voor het gehele 
traject van talentherkenning tot talentontwikkeling bij 
triatleten. Op het gebied van paratriathlon hebben we 
een inbreng in de ITU Coach commissie en wordt de 
opleidingsploeg uitgebreid. 
Voor talentidentificatie blijven we gebruik maken 
van instroom vanuit het jeugdtriathlon, zijinstroom 
via nationale talentendagen van NOC*NSF en 
regionale inspiratie- en talentendagen en scouting. 
Via regiotrainingen in Aalsmeer, Alkmaar, Almere, 
Gelderland, Groningen, Sittard, Spijkenisse, Oosterhout 
en Utrecht wordt gewerkt aan talentontwikkeling. 
Dat geldt ook voor de RTC’s Almere/Flevoland, 
Alkmaar, Oosterhout/Brabant en Sittard en de 
talentontwikkelings-groep.

JEUGD

Jeugd is een van de speerpunten in de Visie 17+. De 
triathlonsport toegankelijk maken voor alle kinderen 

in Nederland, met plezier in de sport als basis, is 
daarbij de missie. Dichtbij huis ken-nismaken met 
de sport, meedoen aan wedstrijden en ‘op triathlon 
zitten’. Op steeds meer plekken in Nederland 
worden activiteiten ontplooid die deze infrastructuur 
versterken. Onze levende visitekaartjes ‘Tristan 
en Trisha’ bezoeken diverse wedstrijdlocaties en 
er is veel interactie met deze vrolijke, stoere en 
toegankelijke mascottes. Nieuwe oorkondes zijn 
ontwikkeld, de NTB-jeugdfietsen zijn verdeeld 
over drie locaties in Nederland, er zijn duidelijke 
richtlijnen voor jeugdafstanden en op de website 
is een aparte jeugdpagina ingericht. Een plan voor 
jeugd-verenigingen en onze kennisbank te vullen met 
diverse materialen is in de maak. De opzet, inhoud en 
organisatie van het jeugd- en juniorencircuit wordt 
eind 2018 aangepast om de serie wedstrijden in 2019 
nog meer elan te kunnen geven.

LANGE AFSTAND (LA)

De LA A-selectie bestaat in 2018 uit 6 vrouwen en 
6 mannen die voldoen aan de LA criteria. Zij racen 
ook in 2018 weer in een groot aantal ‘Proraces’ van 
Ironman en Challenge over de hele wereld. De LA 
B-selectie bestaat uit nog eens 12 mannelijke en 
vrouwelijke 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.

Beeld: Sonja Jaarsveld
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DUATHLON EN CROSS

De duathlonselectie heeft zich samen met de 
crossselectie op Mallorca voorbereid op het seizoen. 
Gedurende het jaar zijn er diverse duatleten en 
crossers die incidenteel of structureel meetrainen 
met trainingen van het RTC. Duatleten nemen deel 
aan de Franse Grand Prix en ook het niveau van de 
RBR Series is in 2018 verder omhoog gegaan. Deze 
worden in 2018 volledig afgewerkt in het voorjaar en 
zijn sportief succesvol met een hoog niveau en een vrij 
stabiel aantal teams. Winst is er voor TC Twente bij de 
vrouwen en Trican bij de mannen. 
Casper van de Kamp geeft in 2018 aan dat hij zijn 
drukke werkzaamheden (onder meer de organisatie 
van de wedstrijd op Ameland waarvan in 2018 duidelijk 
wordt dat dit een internationale Xterra wedstrijd gaat 
worden) niet langer kan combineren met zijn functie 
als coördinator cross. In de persoon van Marcel Swart 
wordt echter al snel een waardig vervanger gevonden. 
De coördinator houdt zich met name bezig met het 
ten behoeve van de breedtesport promoten van de 
crosstriathlon en -duathlon en het ondersteunen van 
bestaande en potentiële nieuwe organisaties. Dat leidt 
er toe dat in 2018 maar liefst 14 crossduathlons en 5 
crosstriathlons op de NTB-kalender staan. 
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AGEGROUPERS

Na een uitstekende start met het agegroupbeleid in 
2017 met als aanjager het WK triathlon in Rotterdam 
lukt het redelijk om hier in 2018 een vervolg aan te 
geven. Een delegatie agegroupers neemt deel aan 
de EK`s triathlon in Glasgow en Kazan. De geluiden 
achteraf zijn positief, ondanks dat het wennen blijft 
aan de relatief hoge inschrijfgelden en de te reizen 
afstand voor een korte triathlon. Ook neemt een 
flink aantal agegroupers deel aan het EK en WK 
Multisport op Ibiza en Fynn. Het lukt helaas niet een 
agegroupdag te organiseren, waarschijnlijk omdat 
gekozen wordt voor een doordeweekse dag. Sione 
Jongstra komt de agegroupcoördinator ondersteunen 
bij het agegroupbeleid en de agegroepcommunity op 
Facebook is gestegen naar 800 leden, dat hiermee een 
steeds belangrijker communicatiekanaal wordt.

OFFICIALS

Promotiecampagnes voor het officialwerk hebben 
hun vruchten afgeworpen: dit jaar zijn maar liefst 
43 nieuwe officials opgeleid. Dit is een grote stap 
in de goede richting, maar nog altijd blijft de druk 
op het officialcorps groot. Dat geldt met name voor 
de hogere functies: Wedstrijdleider (WL) en NTB 
Gedelegeerde (NG). Het aanbieden van ‘stages’ 
voorafgaand aan de officialcursussen is goed bevallen 
en heeft veel enthousiaste reacties opgeleverd. Naast 
het werven van officials heeft ook de bijscholing 
van NG’s de aandacht gehad. Steeds vaker voorzien 
NG’s wedstrijdorganisaties voorafgaand aan het 

evenement van advies, hier is op diverse manieren 
aandacht aan besteed.

OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN

In 2018 is de nieuwe coördinator opleidingen 
gestart en heeft het coachcongres in Almere 
plaatsgevonden. De TTN1 en TTN3 hebben 
respectievelijk 18 en 14 nieuwe diploma’s opgeleverd. 
De TTN 4 cursisten hebben dit jaar in een mooi 

samenwerkingstraject tussen NTB en KNWU hun 
bijeenkomsten gehad en de TTN3 opleiding is door 
de herijking van het kwalificatieprofiel aangepast. 
Dat heeft geresulteerd in aanpassing van opdrachten 
en nieuwe onderwerpen in de TTN3 opleiding. 
Daarnaast zijn er bijscholingen georganiseerd 
op het gebied van fietstechniek, TrainingPeaks, 
voeding, krachttraining en zwemtechniek. Om de 
deelname van jeugd in de triathlonsport te vergroten, 
is na de inspiratiedag jeugd in Utrecht een nieuwe 

TTN1 jeugdopleiding ontwikkeld. Doel is om goed 
opgeleid kader te hebben voor deze belangrijke 
doelgroep. Door aanpassing van de trainerslicentie 
hebben trainers nu bredere mogelijkheden gekregen 
hun licentiepunten te behalen en nodigt een 
‘vriendelijker’ beleid meer uit tot kennisdeling- en 
uitwisseling. Tenslotte wordt er door meer en betere 
samenwerking met de KNWU gewerkt aan nieuwe 
ideeën en mogelijkheden voor opleidingen en 
bijscholingen.

Beeld: Sonja Jaarsveld



JAARVERSLAG 2018 9 NEDERLANDSE TRIATHLON BOND

MEDISCHE BEGELEIDING
 
Ook in 2018 is in samenwerking met de bondsarts 
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 is bovendien een 
vraagbaak voor top(para)triatleten en -coaches en 
begeleidt in samenwerking met RTC Almere en het 
medisch team Sittard bij blessurebehandelplannen 
voor NTC-atleten.

COMMUNICATIE

Met het uitbrengen van een special, samen met 
de makers van Runner’s World/Bicycling, wordt 
het bondsmagazine Transition eenmalig naar het 
winkelschap én de abonnees van de andere magazines 
gebracht. Met Rachel Klamer op de cover wordt de 
sport in de etalage gezet. De groei van triathlon blijft 
reden voor de mainstream media om aandacht aan 
onze sport te geven en triathlon als nieuwe uitdaging 
neer te zetten, in een rijtje met bijvoorbeeld marathons 
en Alpe d’HuZes. De reguliere sportverslaglegging blijft 
daarmee helaas nog altijd marginaal. De NTB sluit zich 
als een van de eerste bonden aan bij BeProud, de anti-
dopingcampagne van de Dopingautoriteit en wordt zo 
ambassadeur van schone sport. TeamNL krijgt een 
steeds prominentere plek in de bondscommunicatie, 
iets dat past bij de ingebrachte marketingrechten.

Beeld: Sonja Jaarsveld
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MANNEN VROUWEN TOTAAL

VERENIGINGSLEDEN

A-licentie met bondsblad

A-licentie zonder bondsblad

A-licentie

L-licentie met bondsblad

L-licentie zonder bondsblad

L-licentie

Verenigingsleden

3713

334

4047

1795

72

1867

5914

1264

332

1596

865

151

1016

2612

4977

666

5643

2660

223

2883

8526

INDIVIDUELE LEDEN

A-licentie met bondsblad

A-licentie zonder bondsblad

A-licentie

L-licentie met bondsblad

L-licentie zonder bondsblad

L-licentie

X-licentie

Individuele leden

1425

46

1471

85 

1

86 

167

1724

215

43

258

4

3

7

80

345

1640

89

1729

89

4

93

247

2069

LEDENBESTAND

A-licentie

L-licentie

X-licentie

Totaal A / L / X-licentie

D-licentie

5518

1953

167

7638

1854

1023

80

2957

7372

2976

247

10595

25495

TOTAAL LEDENBESTAND  31 dec 2018  36090

TOTAAL

OVERIG

Verenigingen

Organisaties

133

84

BONDSBLAD

Losse abonnees

Leden

Abonnementen totaal 

Relaties

Oplage totaal

91

9367

9675

191

9866

TOTAALOVERZICHT

Beeld: Sonja Jaarsveld
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VERDELING PER REGIO
NTB-LEDEN

LEDENAANTALLEN TOP 5 
VERENIGINGEN

HELLAS Utrecht 705

TTW Weesp 271

De Dolfijn  Amsterdam  256

TVA Almere 247

GVAV Groningen 246

 Ver. leden 593

 Ind. leden 168

 Verenigingen 10

 Organisaties 8

 Ver. leden 1599

 Ind. leden 289

 Verenigingen 30

 Organisaties 26

West I Ver. leden 3347

 Ind. leden 749

 Verenigingen 42

 Organisaties 21

West II Ver. leden 1704

 Ind. leden 469

 Verenigingen 27

 Organisaties 12

 Ver. leden  1283

 Ind. leden 342

 Verenigingen 24

 Organisaties 17

WEST

NOORD

OOST

ZUID
Leeftijd: 00-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-99 Totaal

M 282 833 1892 2236 1825 570 7638

V 227 621 771 759 462 117 2957

TOTAAL 509 1454 2663 2995 2287 687 10595

18 Min 381

18 Plus 10214

TOTAAL 10595

LEEFTIJDSOPBOUW NTB-LEDEN 2018

 Ver. leden 8526

 Ind. leden 2069

 Verenigingen 133

 Organisaties 84

TOTAAL

LEDEN

LEDENBESTAND
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PRIJZEN

WINNAARS 

SPORTERS VAN HET JAAR 2018

JEUGD- EN JUNIORENCIRCUIT 

RBR-SERIES

EREDIVISIE

Jeugd: Luna de Bruin/Tamar Veltman en Niels van Lanen
Junioren: Silke de Wolde en Victor Goené
Verenigingsklassement: TV Almere

Vrouwen: TC Twente
Mannen: Trican Visma

Vrouwen: Ferro Mosae – Maastricht
Mannen: Squadra – Eindhoven

Sporttalent:  
Barbara de Koning

Agegrouper:  
Tessa Kortekaas

Sportvrouw: 
Rachel Klamer

Sportman:  
Jetze Plat
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NEDERLANDS KAMPIOENEN

24 maart Wintertriathlon Enschede
Jeugd
Junioren
Overall

Marijke Harmsma en Bas Huttenhuis
Luna Jonkers en Simon den Braber
Geke Venema en Jeroen Lute

21 april Crossduathlon Austerlitz
Jeugd
Junioren
Overall

Luna de Bruin en Niels van Lanen
Quinty Schoens en Joost Somsen
Linda van Vliet en Daan Schouten

6 mei Duathlon Sprint Hoogerheide Overall Jony Heerink en Thomas Cremers

2 juni Triathlon Sprint Rotterdam

Jeugd
Junioren
<23
Overall

Luna de Bruin en Niels van Lanen
Quinty Schoens en Niek Heldoorn
Marije Dankelman en Youri Keulen
Sarissa de Vries en Marco van der Stel

3 juni Triathlon Middenafstand Nieuwkoop Overall Marleen Honkoop en Evert Scheltinga

5 augustus Triathlon Lang Maastricht Overall Els Visser en Dirk Wijnalda

25 augustus Olympische Afstand Veenendaal
<23
Overall

Marije Dankelman en Jorik van Egdom
Jony Heerink en Jorik van Egdom

9 september Crosstriathlon Ameland Overall Ingrid van Lubek en Joep Staps

7 oktober Duathlon standaard Spijkenisse
Jeugd
Junioren
Overall

Luna de Bruin en Niels van Lanen
Marije Hijman en Joey van ’t Verlaat
Sophie van der Most en Daan de Groot
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Vrouwen

2017 2017 2017 2017 2017

D-Licenties Meisjes Vrouwen Vrouwen

CIJFERS

0-19 JAARLICENTIEHOUDERS LEDENBESTAND 20-39 JAAR 40+ JAAR

GROEI IN 2018

2957

GROEI: GROEI: GROEI: GROEI: GROEI:

10068 34256 495 3952 5621

1834

227 1392 13387638

10595 36090 509 4117 5969

9125495 282 2725 4631

5,23% 5,35% 2,82%

14527 165 348

4,18% 6,19%

Mannen

2018 2018 2018 2018 2018

Abonnees Jongens Mannen Mannen

Licentiehouders totaal Leden totaal 0-19 totaal 20-39 totaal 40+  totaal



POSTADRES 

Papendallaan 49
6816 VD  Arnhem

CONTACT
info@triathlonbond.nl

    085 – 07 01 800
  


