
  

 
 

 
Zaterdag 16 november 2019 

Congrescentrum Papendal, Arnhem 
 

  9.30 uur   Ontvangst Congrescentrum Papendal 

10.00 uur  Aanvang + plenair programma 

12.15 uur  Lunch 

13.15 uur  Ronde 1 themabijeenkomsten 

14.15 uur  Ronde 2 themabijeenkomsten 

15.15 uur    Presentatie competities 2020 

15.30 uur   Huldiging Sporters van het Jaar  

16.00 uur   Afsluiting en borrel 

 

  

 

14e NTB CONGRES 



  

 
 

 

PLENAIR PROGRAMMA – 14e NTB-CONGRES – 16 NOVEMBER 2019 

We trappen de dag af met een energieke en interactieve inspiratiesessie door de wereld van 
triathlon in Nederland. Dagvoorzitter en amateur-triatleet Gerrit Heijkoop neemt je mee op reis 
langs: 

- TRIATHLON IN NEDERLAND, HOE STAAT HET ER MEE? 
NTB directeur Rembert Groenman praat ons kort bij over de ontwikkeling in 2019: 
- wat is de groei van aantallen leden, verenigingen en events geweest? 
- wat is de grootste uitdaging waar het bestuur mee aan de slag gaat in 2020? 
 

- DIGITALE TRANSFORMATIE OP HET BONDSBUREAU (workshop preview) 
Directeur van de NTB Rembert Groenman geeft een korte introductie van het nieuwe ICT 
systeem: waarom hebben we dit nodig en wat gaat het ons opleveren? Vervolgens zal 
ontwerper Andries Reitsma een eerste ‘sneak preview’ geven van de grootste 
veranderingen en nieuwe functies en wordt de nieuwe omgeving officieel en feestelijk 
gelanceerd.  
 

- WAT JE MOET WETEN VAN DE OFFICIALS  
Triathlon zit in de lift, maar het aantal officials kan het tempo van groei maar moeilijk 
bijbenen. De Werkgroep Wedstrijdofficials (WGWO) geeft een update van de meest 
recente cijfers en deelt de belangrijkste wijzigingen en plannen voor 2020.  
 

- THERE IS AN APP FOR THAT  
Welke potentie biedt nieuwe technologie onze sport? Jeroen Visser is een creatieve 
appbouwer die ons laat zien hoe hij via een app automatisch kan meten of mensen 
stayeren of niet. Spannende ontwikkeling!  
 

- HET EVENT VAN JE LEVEN: WK 2020 IN ALMERE  
Het team van Challenge Almere heeft jarenlange ervaring met het organiseren van de 
oudste, en een van de grootste triathlons van Nederland. In 2020 komt het WK Multisport 
een week lang naar Almere: wat maakt het WK organiseren nou anders? En wat kunnen 
andere organisatoren daar van leren? 
 

- DE RACE VAN JE LEVEN: ROAD TO TOKYO 2020 (interactieve Q&A) 
Sporten op het allerhoogste niveau: hoe zie je leven er dan uit? Hoe bereiden onze 
topatleten zich voor op de race van hun leven? En welke tips & tricks kunnen amateurs 
daar nog uit halen? Technisch directeur Adrie Berk komt samen met Els Visser en een relay 
atleet naar het congres om zoveel mogelijk vragen uit de zaal te beantwoorden. Vraag 
maar raak! 
 

- DE TOPPERS VAN DE TOEKOMST (workshop preview) 
De afgelopen jaren is de NTB, onder leiding van Berteke de Jong, actief aan de slag gegaan 
met het toegankelijk maken van triathlon voor jeugd. Waar staan we nu? En wat zijn de 3 
grootste uitdagingen waar ze tegenaan loopt? 

 



  

 
 

 

THEMABIJEENKOMSTEN – 14e NTB-CONGRES – 16 NOVEMBER 2019 
 

1. MIJN NTB 2.0 
Andries Reitsma 
Je wordt meegenomen in het nieuwe ICT systeem van de NTB. Andries geeft een korte uitleg 
over het systeem, en beantwoord jouw vragen over het nieuwe systeem. Neem eventueel zelf 
je laptop mee zodat je gelijk aan de slag kunt.  

 

2. DE WEG NAAR DE OLYMPISCHE SPELEN 
Adrie Berk en Marcel ten Wolde 
‘Een atleet bij mijn in de trainingsgroep is 15 jaar en heeft als droom om naar de Olympische 
spelen te gaan, maar hoe komt hij daar?’ Natuurlijk moet hij hiervoor de juiste trainingen 
doen, talent hebben en doorzettingsvermogen maar hoe werkt het. Wanneer kan je je 
kwalificeren, hoe kom je in aanmerking voor die kwalificatie en hoe lang van te voren moet je 
hieraan gaan beginnen. Dit willen we je graag uitleggen in de workshop en je meenemen in de 
aanloop van het kwalificatietraject.  

 
3. VISIE 21+ |DIENSTERVERLENING |HOE KUNNEN WE ONZE LEDEN IN DE NIEUWE 

BELEIDSPERIODE (2021 EN VERDER) BETER VAN DIENST ZIJN?  
Job Eijsink 
Volgend jaar komt er een einde aan de beleidsperiode van 4 jaar waarin we uitgingen van de 
‘Visie17+’. De kaders voor een nieuwe beleidsperiode (‘Visie21+’) zullen de komende maanden 
duidelijk moeten worden. Belangrijk uitgangspunt daarbij blijft de dienstverlening aan onze 
leden. Hoe kunnen we onze leden (atleten, verenigingen, officials en organisaties) de komende 
jaren (nog) beter van dienst zijn en welke prioriteiten zouden we daarin moeten stellen? Wat 
gaat er goed, wat kan er beter, waar moeten we vooral mee stoppen, waar moeten we in 
investeren, welke kansen zien we en met welke bedreigingen moeten we rekening houden?  

(deze workshop wordt alleen in de eerste ronde aangeboden) 

 
4. OPLEIDINGEN 

Roos te Pas en Lieke ten Hove 
Trainers opleiden binnen je vereniging, hoe werkt dat eigenlijk? Welke opleidingen biedt de 
NTB aan? En wat komt er verder bij kijken binnen de vereniging? Welke afspraken maak je met 
elkaar? Aan de hand van best practices van verenigingen krijg je antwoord op deze vragen. 

 
  



  

 
 

 
5. Jeugdtriathlon in Nederland: kansen te over! 
Berteke de Jong 
Triathlon is een toffe, uitdagende, veelzijdige, gezellige en stoere sport. Juíst ook voor 
kinderen! Er zijn kansen te over en mooie voorbeelden laten zien dat investeren in deze 
doelgroep werkt. Kennismaken met de sport, proeftrainingen bij een club, meedoen met een 
wedstrijdje en als je het leuk vindt ‘op triathlon gaan’. Wat ons betreft is dit over enkele jaren 
in heel Nederland voor alle kinderen die dat willen, dichtbij huis mogelijk. We dagen 
verenigingen en organisaties uit om hier werk te maken. Door het – eenvoudigweg – te gaan 
dóen.  Wil jij jeugdtriathlon in jouw omgeving (nog sterker) op de kaart zetten, en ben je 
benieuwd hoe dat kan? Zijn jullie al actief op dit gebied en benieuwd naar alle nieuwe ideeën 
en inspiratie? Of klinkt dat ‘eenvoudigweg gaan doen’ jou wat te simpel in de oren? In alle 
gevallen: welkom! We vertellen je in deze workshop over de visie van de NTB op 
‘jeugdverenigingen’ en schetsen een landschap van verschillende mogelijkheden voor kinderen 
van 6 t/m 19 jaar. We laten zien hoe de sport groeit, delen handvatten, tips en ideeën én 
nemen je mee in onze plannen voor 2020. Er is ruimte voor het stellen van vragen en onderling 
gesprek. We denken graag mee en ondersteunen waar mogelijk.  
   

 
6. FEEDBACK SMS VOOR ORGANISATIES  

Marcel de Graaf (weneverstop) 
Vorig jaar op het congres lieten we je kennis maken met een sms-dienst om op een snelle 
manier feedback van deelnemers te ontvangen na een evenement. Inmiddels heeft een aantal 
organisaties hier gebruik van gemaakt en de resultaten en conclusies van die eerste ervaringen 
worden door organisaties en ontwikkelaar gedeeld. Welke meerwaarde biedt deze 
deelnemersfeedback incl. benchmark, wat zijn de prestatiekaarten op event niveau (top 5 
complimenten en top 5 verbeterpunten) en welke best practices kunnen we hieruit opmaken?   


