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Inleiding 
 

World Triathlon heeft regels opgesteld voor het starten bij wedstrijden zoals continental cups, world 

cups en WTCS wedstrijden. World Triathlon heeft voor internationale kampioenschappen en 

evenementen regels met betrekking de hoeveelheid atleten die mogen starten, dit zijn de quota regels. 

 

De doelstelling van de Nederlandse Triathlonbond is om met een zo sterk mogelijke selectie bij 

internationale kampioenschappen aan de start te staan. Selectiecriteria zijn hierop geschreven.  

 

Naast presteren is ontwikkelen een belangrijk punt van aandacht binnen de topsport. Voor het 

komende jaar is voor het MTR team een jaar waarin gewerkt en gezocht gaat worden naar een 

optimale samenstelling om te presteren. Presteren is nodig omdat het Olympische kwalificatie traject 

voor Parijs dit jaar start. Om die reden zijn er in 2022 geen objectieve criteria vastgesteld voor het 

samenstellen van het MTR team. Derhalve houdt de technisch directeur zich het recht voor om atleten 

aan te wijzen voor de MTR bij evenementen en titeltoernooien. Na evaluatie over 2022 worden de 

mogelijkheden voor samenstellen van het MTR team voor 2023 opnieuw beoordeeld.   

 

Op dit moment is niet duidelijk of triathlon onderdeel van het EYOF wordt. World Triathlon is in overleg 

met de organisatie van het EYOF. Mocht triathlon alsnog op het EYOF komen, dan worden er 

selectiecriteria zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. 

Bij het EK Youth mag het geboortejaar 2007 officieel deelnemen. In Nederland zijn dit de laatste jaars 

jeugd atleten. Er zijn geen racemogelijkheden waarin de laatste jeugd en de eerste twee jaren junioren 

tegen elkaar kunnen racen (laatste jaar jeugd atleten worden niet toegelaten bij Europe junior cup 

wedstrijden). We zien in de voorgaande EK Youth kampioenschappen en onlangs in de JJC wedstrijd in 

Arnhem dat de laatste jaars jeugd niet of nauwelijks de finale halen, danwel niet strijden voor het 

podium. Om die reden is dit jaar besloten om het geboortejaar 2007 niet mee te nemen in selectie voor 

dit evenement. 

 
Bij een aantal evenementen zijn er bij meerdere wedstrijden mogelijkheden tot kwalificatie. Mocht één 

van deze wedstrijden worden geannuleerd of worden verplaatst naar een moment die niet passend is 

in de kwalificatie, dan wordt naar de uitslag van de overige aangewezen wedstrijden gekeken. 

 

ET = Europe Triathlon  

WT = World Triathlon  

 

Wanneer in de tekst atleet dient ook atlete te worden gelezen.  

 

Wanneer Europe Triathlon of World Triathlon wijzigingen doorvoeren betreffende EK en 

WK/WTCS/WTPS  dan kunnen de criteria ook gewijzigd worden.  

 

Bij onvoorziene omstandigheden beslist de technisch directeur. 
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Nederlands kampioenschap 

NK STANDAARD AFSTAND O.23 en ELITE - ROTTERDAM 25 JUNI  
Naast de atleten uit de eredivisie teams kunnen er maximaal 40 mannen en 56 vrouwen (elite, O.23 en 

junioren) aan het startveld worden toegevoegd. Opgave via de NTB omgeving: mijn.triathlonbond.nl Bij 

overschrijding van het maximum aantal per sekse worden atleten geplaatst via de ‘procedure NK’.  

NK JEUGD – ROERMOND 18 SEPTEMBER  
Er kunnen maximaal 100 jongens en maximaal 100 meisjes deelnemen. Open plaatsen kunnen door 

buitenlandse atleten worden opgevuld om een vol startveld te krijgen. Opgave via de NTB omgeving: 

mijn.triathlonbond.nl Bij overschrijding van het maximum aantal van 100 jongens en 100 meisjes 

worden atleten geplaatst via de ‘procedure NK’.   

NK JUNIOREN (2003 T/M 2006) – ROERMOND 18 SEPTEMBER  
Er kunnen maximaal 100 jongens en maximaal 100 meisjes deelnemen. Open plaatsen kunnen door 

buitenlandse atleten worden opgevuld om een vol startveld te krijgen. Opgave via de NTB  omgeving: 

mijn.triathlonbond.nl Bij overschrijding van het maximum aantal van 100 jongens en 100 meisjes 

worden atleten geplaatst via de ‘procedure NK’.  

NK SPRINT O.23 – NIJMEGEN 25 SEPTEMBER  
Naast de atleten uit de eredivisie teams kunnen er maximaal 40 mannen en 56 vrouwen (elite, O.23, 

junioren) aan het startveld worden toegevoegd. Opgave via de NTB omgeving: mijn.triathlonbond.nl Bij 

overschrijding van het maximum aantal per sekse worden atleten geplaatst via de ‘procedure NK’.   

NK SPRINT ELITE – NIJMEGEN 25 SEPTEMBER  
Naast de atleten uit de eredivisie teams kunnen er maximaal 40 mannen en 56 vrouwen (elite, O.23, 

junioren) aan het startveld worden toegevoegd. Opgave via de NTB omgeving: mijn.triathlonbond.nl Bij 

overschrijding van het maximum aantal per sekse worden atleten geplaatst via de ‘procedure NK’.  
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Europese kampioenschappen 

EK JUNIOREN TEAMRELAY - OLSZTYN (POL) 28 MEI  
Maximaal 1 mixed team op basis van de Europe Triathlon quota.   

Het team wordt na de individuele wedstrijd van het EK samengesteld onder verantwoordelijkheid van 

de technisch directeur na overleg met de begeleidende (bonds-)coaches. 

EK SENIOREN STANDAARD AFSTAND - MÜNCHEN (D) 12-14 AUGUSTUS  
Aantal volgens de quota van de Europe Triathlon is 2 mannen en 2 vrouwen.  

Geselecteerd zijn de hoogst genoteerde atleten van de World Ranking per 04-07-22. De atleten geven 

uiterlijk binnen 2 dagen na uitnodiging aan of ze willen deelnemen. Zijn er nog startplaatsen in te vullen 

dan wordt telkens de volgende atleet op de World Ranking geselecteerd. 

 

De technisch directeur heeft het recht om af te zien van het doorschuiven naar een volgende atleet op 

de World Ranking als daar gegronde redenen voor zijn.  

EK TEAMRELAY - MÜNCHEN (D) 12-14 AUGUSTUS   
Maximaal 1 mixed team op basis van de Europe Triathlon quota.   

Het team wordt samengesteld onder verantwoordelijkheid van de technisch directeur na overleg met 

de begeleidende (bonds-)coaches. 

EK YOUTH (2005-2006) - LA BAULE (F) 15-18 SEPTEMBER  
Aantal volgens quota van de Europe Triathlon is 2 meisjes en 2 jongens.   

Aan dit EK Jeugd kunnen, via de volgende criteria, deelnemen:  

1. Het snelste meisje en de snelste jongen uit de groep met de geboortejaren 2005-2006 tijdens Europa 

junior cup op 02-07-22 in Holten.  

2. Het meisje en de jongen met de geboortejaren 2005-2006 met het beste resultaat (d.w.z. het beste 

percentage t.o.v. de winnares/winnaar) in de Europa junior cups van Wels (11-06-22), Düsseldorf (19-

06-22), Tiszaujvaros (16-07-22). 

 

Voor punt 2 geldt dat er minimaal 3 unieke atleten per sexe aan één van de drie wedstrijden moet 

hebben deelgenomen. Indien dit niet het geval is dan zal de nummer twee van de wedstrijd in Holten 

worden aangewezen. 

 

Als Europe Triathlon ruimte geeft voor een derde meisje of jongen zal de quotaplek worden 

toegewezen aan het tweede meisje of tweede jongen van de wedstrijd Holten, mits binnen de 8% van 

de winnares/winnaar. Indien dit niet het geval is, wordt de derde startplaats toegewezen aan het 

tweede beste resultaat in Wels, Düsseldorf of Tiszaujvaros, mits binnen de 8% van de 

winnares/winnaar. 

EK YOUTH TEAMRELAY (2005-2006) - LA BAULE (F) 15-18 SEPTEMBER  
Maximaal 1 mixed team op basis van de Europe Triathlon quota.   

Het team wordt na de individuele wedstrijd van het EK Youth samengesteld onder verantwoordelijkheid 

van de technisch directeur na overleg met de begeleidende (bonds-)coaches. 
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Wereld kampioenschappen 

WK JUNIOREN (2003 T/M 2006) – MONTREAL (CAN) 22-26 JUNI  
Aantal volgens quota en regels van World Triathlon. De quota plaatsen zijn te verdienen op het EK  in 

Olsztyn (zie www.triathlon.org).  

Aan dit WK junioren kunnen, via de volgende criteria, deelnemen:  

1. Het snelste meisje en de snelste jongen op het EK junioren op 28-05-22 in Olsztyn en na het behalen 

van een landen quota plaats op dit kampioenschap.  

Indien de quota voor twee jongens en twee meisjes is, gaan de twee snelste jongens en de twee 

snelste meisjes tijdens het EK junioren.  

WK TEAMRELAY JUNIOREN / O.23 – MONTREAL (CAN) 26 JUNI  
Maximaal 1 mixed team op basis van de World Triathlon quota. Combinatieteam met junioren en O.23 

atleten. Het team wordt samengesteld onder verantwoordelijkheid van de technisch directeur na 

overleg met de begeleidende (bonds-)coaches. 

WK SUPERSPRINT - WORLD TRIATHLON SERIES MONTREAL (CAN) 24-25 JUNI  
Aantal volgens quota van World Triathlon. 

Geselecteerd zijn de hoogst genoteerde atleten van de World Ranking per 16-05-22. De atleten geven 

uiterlijk binnen 2 dagen na uitnodiging aan of ze willen deelnemen. Zijn er nog startplaatsen in te vullen 

dan wordt telkens de volgende atleet op de World Ranking geselecteerd. 

 

De technisch directeur heeft het recht om af te zien van het doorschuiven naar een volgende atleet op 

de World Ranking als daar gegronde redenen voor zijn.  

WK TEAMRELAY – MONTREAL (CAN) 26 JUNI  
Maximaal 1 mixed team op basis van de World Triathlon quota.   

Het team wordt samengesteld onder verantwoordelijkheid van de technisch directeur na overleg met 

de begeleidende (bonds-)coaches. 

WK STUDENTEN (WO EN HBO) – MACEIO (BRAZILIE) 10-11 SEPTEMBER  
Deelnemers aan deze wedstrijd dienen geboren te zijn tussen 1-1-1997 en 31-12-2004 en studerend 

aan een hoger-onderwijsinstelling of een diploma te hebben behaald in 2021 of 2022.  

Aan deze wedstrijd betaalt de NTB 300 euro per persoon mee in de kosten voor maximaal 3 dames en 

maximaal 3 heren atleten. Studenten worden verzocht bij hun onderwijsinstelling financiële 

ondersteuning aan te vragen voor reis, verblijf en wedstijdinschrijving. Voor een kosten overzicht kan je 

je wenden tot Marloes Pleijte. Atleten/studenten geven voor 01-06-22 (is deadline) bij Marloes Pleijte 

aan dat zij deel willen nemen aan dit WK. 

Aan dit WK kunnen deelnemen:  

De drie hoogst genoteerde atleten WO/HBO studenten (m en v) op de World Triathlon ranking (1 dag 

voor de deadline). De atleten geven uiterlijk binnen 2 dagen na uitnodiging aan of ze willen deelnemen. 

Zijn er nog startplaatsen in te vullen dan wordt telkens de volgende atleet op de World Ranking 

geselecteerd. 

WK STUDENTEN TEAMRELAY - MACEIO (BRAZILIE) 10-11 SEPTEMBER  
Maximaal 1 mixed team. Samenstelling op basis van de eerste twee vrouwen en eerste twee mannen 

in de individuele wedstrijd, tenzij de atleten onderling anders overeenkomen met instemming van elke 

atleet. 
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WK O.23 ABU DHABI (UAE) 2-5 NOVEMBER  
Aantal volgens quota van World Triathlon. 

Geselecteerd zijn afhankelijk van de toegekende quota de hoogst genoteerde atleten van de World 

Ranking per 26-09-22. De atleten geven uiterlijk binnen 2 dagen na uitnodiging aan of ze willen 

deelnemen. Zijn er nog startplaatsen in te vullen dan wordt telkens de volgende atleet op de World 

Ranking geselecteerd. 

 

De technisch directeur heeft het recht om af te zien van het doorschuiven naar een volgende atleet op 

de World Ranking als daar gegronde redenen voor zijn.  

WK - FINALE WORLD TRIATHLON SERIES ABU DHABI (UAE) 2-5 NOVEMBER  
Aantal volgens quota van World Triathlon. 

Geselecteerd zijn afhankelijk van de toegekende quota de hoogst genoteerde atleten van de World 

Ranking per 26-09-22. De atleten geven uiterlijk binnen 2 dagen na uitnodiging aan of ze willen 

deelnemen. Zijn er nog startplaatsen in te vullen dan wordt telkens de volgende atleet op de World 

Ranking geselecteerd. 

 

De technisch directeur heeft het recht om af te zien van het doorschuiven naar een volgende atleet op 

de World Ranking als daar gegronde redenen voor zijn.  

WORLD TRIATHLON TEAM RELAY SERIE - RANKING  
Maximaal 1 mixed team op basis van de World Triathlon quota. Het team wordt samengesteld onder 

verantwoordelijkheid van de technisch directeur na overleg met de begeleidende (bonds-)coaches. 

Overig 

**EYOF** (2005-2006) - BANSKA BYTRICA (SLO) 25-29 JULI  
Aantal volgens quota van NOC*NSF en is 2 meisjes en 2 jongens.   

Op dit moment is onduidelijk of triathlon onderdeel uitmaakt van het EYOF. 

**EYOF** (2005-2006) TEAMRELAY - BANSKA BYTRICA (SLO) 25-29 JULI   
Maximaal 1 mixed team op basis van de quota van de EYOF. Het team wordt samengesteld onder 

verantwoordelijkheid van de technisch directeur na overleg met de begeleidende (bonds-)coaches. 
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Paratriathlon 

EK PARATRIATHLON - OLSZTYN (POL) 28 MEI  
Volgens de kwalificatieprocedure van Europe Triathlon en World Triathlon via de Paratriathlon ranking; 

zie het reglement World Triathlon. De NTB faciliteert de atleten die zich op eigen ranking plaatsen voor 

het EK elite. De NTB faciliteert tevens de atleten die via een wildcard op aanwijzing van de bondscoach, 

kunnen deelnemen.   

NK PARATRIATHLON ROERMOND 17 SEPTEMBER   
Er zijn geen specifieke kwalificatiecriteria. Alleen deelnemers die officieel geclassificeerd zijn, kunnen 

meedoen aan het nationale kampioenschap en komen voor de nationale titel in aanmerking. Niet 

geclassificeerde deelnemers kunnen buiten mededinging deelnemen en worden niet in de uitslag van 

het NK opgenomen. De bondscoach paratriathlon beslist voor deze niet geclassificeerde atleten in 

welke startserie wordt deelgenomen.   

WK PARATRIATHLON FINALE WORLD TRIATHLON SERIES ABU DHABI (UAE) 2-5 NOVEMBER  
Volgens de kwalificatieprocedure van de World Triathlon via de Paratriathlon ranking; zie het reglement 

World Triathlon. De NTB faciliteert de atleten die zich op eigen ranking plaatsen voor het WK elite. De 

NTB faciliteert tevens de atleten die via een wildcard op aanwijzing van de bondscoach, kunnen 

deelnemen.   

CONTINENTAL TRIATHLON PARA CUP  
Om in aanmerking te komen voor deelname aan CTPC moeten atleten hoog genoeg staan in de World 

Paratriathlon Ranking. De procedure t.a.v. deelname aan evenementen is te vinden op de website van 

WorldTriathlon. Voor de duidelijkheid: deelname aan CTPC wedstrijden zijn voor eigen rekening.   

WORLD TRIATHLON PARA SERIES (WTPS) EN WORLD TRIATHLON PARA CUP (WTPC)  
Om in aanmerking te komen voor deelname aan WTPS of WTPC moeten atleten hoog genoeg staan in 

de World Paratriathlon Ranking. De procedure t.a.v. deelname aan evenementen is te vinden op de 

website van WorldTriathlon. Voor deelname aan WTPS wedstrijden op een ander continent zal er een 

eigen bijdrage van 500 euro per wedstrijd worden gevraagd. Er kan maximaal aan drie WTPS  

wedstrijden per jaar worden deelgenomen op kosten van de NTB. Voor de duidelijkheid: deelname aan 

WTPC wedstrijden zijn voor eigen rekening.  
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