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KWALIFICATIECRITERIA VOOR EVENEMENTEN   
 
NK, EK, WK, WTS / WPS en Worldcups 2018 Olympisch en Paralympisch 
Triathlon 
 
JEUGD   
NK JEUGD ROTTERDAM 2 JUNI 
Er kunnen 60 jongens en 60 meisjes (of totaal van 120 sporters) deelnemen. Open plaatsen 
kunnen door buitenlandse atleten worden opgevuld om een vol startveld te krijgen.  Opgaven tot 6 
weken voor het evenement via NTB inschrijvingen. Bij overschrijding van het totaal aantal van 100 
jongens en meisjes worden atleten geplaatst via de ‘procedure NK’. 
https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-meedoen-inschrijfprocedure-nks.pdf 
 
JUNIOREN  
NK JUNIOREN ROTTERDAM 2 JUNI 
Er kunnen 100 jongens en 100 meisjes deelnemen. Open plaatsen kunnen door buitenlandse 
atleten worden opgevuld om een vol startveld te krijgen.  Opgaven tot 6 weken voor het 
evenement via NTB inschrijvingen. Bij overschrijding van het totaal aantal van 100 jongens en 100 
meisjes worden atleten geplaatst via de ‘procedure NK’. 
https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-meedoen-inschrijfprocedure-nks.pdf 
 
YOG QUALIFIER BANYOLES (ESP) 7-8 JULI 
Aantal volgens quota van de ETU.  
 
Aan deze YOG Qualifier kunnen, via één van de volgende objectieve criteria, deelnemen: 

1. De snelste meisjes junior en de snelste jongens junior van geboortejaar 2001 en 2002, in 
de JJC stayerwedstrijd in Haarlemmermeer 20 mei. 

2. De snelste meisjes junior en de snelste jongens junior van geboortejaar 2001 en 2002 op 
het NK sprint in Rotterdam op 2 juni. 

Subjectief:  
Als één atleet in beide wedstrijden de snelste is, wordt de overgebleven aanwijsplaats door de 
technische staf subjectief ingevuld. De technisch directeur kan in overleg met de technische staf 
één of meerdere extra atleten subjectief aanwijzen door resultaten behaald in ETU jun cups tot 31 
mei 2018. Deze kunnen alleen starten wanneer Nederland voldoende startplaatsen heeft (quota) of 
krijgt (extra wildcard) van de ITU/ETU. Zie verder het document over kwalificatie en interne criteria 
YOG op www.toptriathlon.nl   
 
EK YOUTH 2001 EN 2002 LOUTRAKI (GREECE) 30 AUG - 2 SEP 
Aantal volgens quota van de ETU.  
 
Aan dit EK Youth kunnen, via de volgende objectieve criteria, deelnemen: 

1. De snelste meisjes junior en de snelste jongens junior in de YOG kwalificatie wedstrijd op 7 
juli in Banyoles.  

 
Subjectief:  
De 2e en evt 3e atleet (m/v) wordt na 8 juli subjectief door de technische staf TO aangewezen. Er 
wordt gekeken naar  de resultaten van de ETU races in Banyoles, Holten, Kitzbuhel en het NK in 
Rotterdam. .  
 
EK JUNIOREN (1999 – 2002) TARTU (EST) 19-22 JULI 
Aantal volgens quota van de ETU.  
 
Aan dit EK junioren kunnen, via één van de volgende objectieve criteria, deelnemen: 

1. De snelste meisjes junior en de snelste jongens junior in de stayerwedstrijd van het JJC 
Haarlemmermeer (19 mei)  

2. De snelste meisjes junior en de snelste jongens junior in de finale race van de ETU jun cup 
Kitzbuhel (16 juni) De wedstrijd is een supersprint en gaat via series naar een finale race. 

Subjectief:  
De technisch directeur kan in overleg met de technische staf één of meerdere extra atleten 
subjectief aanwijzen voor teamrelay of individuele wedstrijd. De resultaten op de MTeamR 
testdagen worden daarin meegenomen. Deze kunnen alleen starten wanneer Nederland voldoende 
startplaatsen heeft (quota) of krijgt (extra wildcard) van de ITU/ETU.  
Door de uitslagen van het EK 2017 zal het quotum voor NL waarschijnlijk 4 meisjes junioren en 2 jongens junioren zijn.  
 
EK-JUNIOREN TEAMRELAY TARTU (EST) 19-22 JULI 
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Maximaal 1 mixed team op basis van de ETU-quota.  
Het team wordt na de individuele wedstrijd van het EK samengesteld door de technische staf, 
onder verantwoording van de technisch directeur.  
 
WK JUNIOREN GOLD COAST (AUS) 12-16 SEPTEMBER 
Aantal volgens quota en regels van de ITU. Quota plaatsen zijn te verdienen op het EK in Tartu. 
(zie www.triathlon.org / About ITU / Downloads). 
 
Aan dit WK junioren kunnen, via de volgende objectieve criteria, deelnemen: 

1. De snelste Nederlander / Nederlandse op het EK in Tartu, mits binnen 3% van de winnaar / 
winnares en na een landen quota plaats te hebben behaald.  

Subjectief:  
De technisch directeur kan, in overleg met de technische staf, één of meerdere extra atleten 
subjectief aanwijzen per 30 juli. Gekeken wordt vooral naar resultaten van het EK en de ETU jun. 
cups tot en met Tabor op 29 juli. Deze atleten kunnen alleen starten wanneer Nederland voldoende 
startplaatsen heeft (quota) of krijgt (extra wildcard) van de ITU/ETU.  
 
 
 
 
ONDER 23 JAAR (o.23) 

 
NK SPRINT ELITE EN 0.23 ROTTERDAM 2 JUNI 
Er kunnen 100 mannen en 100 vrouwen elite (o.23 en 23+) deelnemen. Open plaatsen kunnen 
door buitenlandse atleten worden opgevuld om een vol startveld te krijgen.  Opgaven tot 6 weken 
voor het evenement via NTB inschrijvingen. Bij overschrijving van het aantal per sekse worden 
atleten geplaatst via de ‘procedure NK’. https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-
meedoen-inschrijfprocedure-nks.pdf 
 
NK OD O.23 VEENENDAAL 25 AUGUSTUS 
Aantal volgens quota van de NTB = minimaal 20, verdeeld o.b.v. onderstaande criteria.  
 
Aan dit NK OD o.23 kunnen, via één van de volgende objectieve criteria, deelnemen: 

1. De snelste 10 vrouwen o.23 en 10 mannen o.23 van het NK sprint Rotterdam  
2. De snelste 5 junioren vrouwen en 5 junioren mannen 1999/2000 van het NK sprint 

Rotterdam 
3. De vrouwen en mannen o.23 en jun die door hun eredivisieteam worden ingeschreven. 

 
Subjectief:  
De technisch directeur kan in overleg met de technische staf 1 tot 5 extra atleten subjectief 
aanwijzen als dit binnen de quota past.   
 
EK O.23: EILAT (ISR) 19-21 OKTOBER 

1. De twee hoogst genoteerde atleten o.23 (inclusief jun 1999/ 2000) (m en v) op de ITU 
Points List (stand 03-09-2018) ), mits deze zich bevinden binnen de “NTC-funnel”.  

2. Overige plaatsen kunnen subjectief ingevuld worden.  
 
Subjectief:  
De technisch directeur kan in overleg met de technische staf één of meerdere atleten subjectief 
aanwijzen voor teamrelay of individuele wedstrijd aan de hand van resultaten MTeamR testdagen, 
de internationale wedstrijden en ranking per 03-09-2018. Deze kunnen alleen starten wanneer 
Nederland voldoende startplaatsen heeft (quota) of krijgt (extra wildcard) van de ITU/ETU.  
 
(*) ”NTC-funnel” : zie de toelichting onderin dit document. 
 
EK O.23 TEAMRELAY EILAT (ISR) 19-21 OKT 
Maximaal 1 mixed team op basis van de ETU-quota.  
Het team wordt na de individuele wedstrijd van het EK samengesteld door de technische staf, 
onder verantwoording van de technisch directeur.  
 
WK O.23 GOLD COAST (AUS) 12-16 SEPTEMBER 
Aantal volgens quota van de ITU. 
 
Aan dit WK o.23 kunnen, via de volgende objectieve criteria, deelnemen: 

1. De twee hoogst genoteerde atleten o.23 (m en v) op de ITU Points List (stand 01-08-
2018), mits deze zich bevinden binnen de “NTC-funnel”. 
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2. Overige plaatsen kunnen subjectief ingevuld worden.  
 
Subjectief:  
De technisch directeur kan in overleg met de technische staf één of meerdere atleten subjectief 
aanwijzen na de MTeamR testdagen, de internationale wedstrijden en ranking per 07-08-2018. 
Deze kunnen alleen starten wanneer Nederland voldoende startplaatsen heeft (quota) of krijgt 
(extra wildcard) van de ITU/ETU.  
(*) ”NTC-funnel” : zie de toelichting onderin dit document. 
 
WK O.23 TEAMRELAY GOLD COAST (AUS) 12-16 SEP 
Maximaal 1 mixed team op basis van de ITU-quota.  
Het team wordt na de individuele wedstrijd voor junioren en o.23 van het WK samengesteld door 
de technische staf, onder verantwoording van de technisch directeur.  
o.23 teams kunnen bestaan uit o.23 en junioren 1999 en 2000. 
De resultaten voorafgaande aan het WK in races, MTR testweekenden en de plaatsing voor 
individueel WK zullen worden meegenomen in de besluitvorming rondom het samenstellen van de 
teams.  
 
 
 
 
SENIOREN 
 
NK SPRINT ELITE EN 0.23 ROTTERDAM 2 JUNI 
Er kunnen 100 mannen en 100 vrouwen elite (o.23 en 23+) deelnemen. Open plaatsen kunnen 
door buitenlandse atleten worden opgevuld om een vol startveld te krijgen.  Opgaven tot 6 weken 
voor het evenement via NTB inschrijvingen. Bij overschrijving van het aantal per sekse worden 
atleten geplaatst via de ‘procedure NK’. https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-
meedoen-inschrijfprocedure-nks.pdf 
 
NK OD VEENENDAAL 25 AUGUSTUS 
Aan dit NK OD kunnen, via de volgende objectieve criteria, deelnemen: 

1. De vrouwen en mannen senioren die in 2017 en voor 5 juli 2018 in de ETU cup binnen de 
6% eindigen van de winnaar van die wedstrijd,  

2. De vrouwen en mannen die door hun eredivisieteam worden ingeschreven. 
 
Subjectief:  
De technisch directeur kan in overleg met de technische staf één of meerdere extra atleten 
subjectief aanwijzen als dit binnen de quota past.   
 
EK SENIOREN SPRINT TARTU (EST) 19-22 JULI 
Aantal volgens de quota van de ETU (zie website ETU).  
 
Aan dit EK kunnen, via de volgende objectieve criteria, deelnemen: 

1. De twee hoogst genoteerde atleten (m en v) op de ITU Points List (stand 11-06-2018), 
mits deze atleten lid zijn van de Tokyoselectie of een ranking hebben binnen de “NTC-
funnel”. 

2. Overige plaatsen kunnen subjectief ingevuld worden. 
 
Subjectief:  
De technisch directeur kan in overleg met de technische staf één of meerdere extra atleten 
subjectief aanwijzen. Deze kunnen alleen starten wanneer Nederland voldoende startplaatsen heeft 
(quota) of krijgt (extra wildcard) van de ETU.  
 
EK SENIOREN GLASGOW (GBR) 9-11 AUGUSTUS 
Aantal volgens de quota van de ETU (zie website ETU).  
 
Aan dit EK kunnen, via de volgende objectieve criteria, deelnemen: 

1. De twee hoogst genoteerde atleten (m en v) op de ITU Points List (stand 02-07-2018), 
mits deze atleten lid zijn van de Tokyo selectie of een ranking hebben binnen de “NTC-
funnel”. 

2. Overige plaatsen kunnen subjectief ingevuld worden 
 
Subjectief:  
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De technisch directeur kan in overleg met de technische staf één of meerdere extra atleten 
subjectief aanwijzen voor teamrelay of individuele wedstrijd. Deze kunnen alleen starten wanneer 
Nederland voldoende startplaatsen heeft (quota) of krijgt (extra wildcard) van de ETU.  
 
EK-TEAMRELAY GLASGOW (GBR) 9-11 AUGUSTUS 
Maximaal 1 mixed team op basis van de ETU Quota. De teams worden samengesteld door de 
technische staf onder verantwoording van de technisch directeur. 
Seniorenteams kunnen bestaan uit senioren, o.23 en junioren. 
De resultaten voorafgaande aan het EK in races, MTR testweekenden en de plaatsing voor 
individueel EK zullen worden meegenomen in de besluitvorming rondom het samenstellen van de 
teams.  
 
WK-TEAMRELAY HAMBURG (GER) 15 JULI 
Maximaal 1 mixed team op basis van de ITU Quota. Teams worden samengesteld door de 
technische staf onder verantwoording van de technisch directeur. Door resultaat WK 2017 is 
teamNL voorgeselecteerd.  
Seniorenteams kunnen bestaan uit senioren, o.23 en junioren. 
 
FINALE ITU WORLD TRIATHLON SERIES SENIOREN GOLD COAST (AUS) 12-16 SEPTEMBER 
Volgens de geschoonde World Triathlon Serie ranking en ITU pointslist (zie reglement ITU op 
website ITU). 
 
ITU WORLD TRIATHLON SERIE 
Om in aanmerking te komen voor deelname aan WTS moeten atleten hoog genoeg staan in, in 
eerste instantie de WTS ranking (jaarranking) en daarna de ITU ranking (doorlopend). Procedure 
t.a.v. deelname aan WTS zijn te vinden op de site van ITU (zie www.triathlon.org / About ITU / 
Downloads). Nederlandse atleten kunnen inschrijven als zij óf voldaan hebben aan de 
Tokyoselectienorm óf binnen de prestatie funnelranking staan.  
 
ITU TEAM RELAY SERIE - RANKING 
Maximaal 1 mixed team op basis van de ITU Quota. Teams worden samengesteld door de 
technische staf onder verantwoording van de technisch directeur.  
Seniorenteams kunnen bestaan uit senioren, o.23 en junioren. 
 
WK STUDENTEN (WO EN HBO) KALMAR (SWE) 1-2 SEPTEMBER (SPRINT EN MIXED TEAMRELAY) 
Aan deze wedstrijd betaalt de NTB 250 euro per atleet / student mee in de kosten. Er worden 
maximaal 3 vrouwen en 3 mannen afgevaardigd. Atleten/studenten geven na het NK in Rotterdam 
en de ETU race in Holten bij Marloes Pleijte en Adrie Berk aan of zij deel willen nemen aan dit WK. 
 
Aan dit WK kunnen, via de volgende objectieve criteria, deelnemen: 

1. De twee hoogst genoteerde atleten/WO / HBO studenten (m en v) op de ITU Points List 
(stand 02-07-2018), 

2. De snelste WO/ HBO student (m en v) op het NK sprint op het NK sprint in Rotterdam 
komen in aanmerking voor deelname.  
 

WK STUDENTEN TEAMRELAY KALMAR (SWE) 1-2 SEP 
Maximaal 1 mixed team op basis van de ITU-quota.  
Het team wordt na de individuele wedstrijd van het EK samengesteld door de technische staf, 
onder verantwoording van de technisch directeur.  
 
Subjectief:  
De technisch directeur kan in overleg met de technische staf één of meerdere extra atleten 
subjectief aanwijzen voor teamrelay of individuele wedstrijd binnen het ITU quota. 
 
 
 
PARATRIATHLON 
 
NK PARATRIATHLON ROTTERDAM 2 JUNI 
Er zijn geen specifieke kwalificatiecriteria. Deelnemers dienen wel geclassificeerd te zijn voor 
nationale paratriathlons.  
 
 
EK PARATRIATHLON TARTU (EST) 19-22 JULI 
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Volgens de kwalificatieprocedure van de ETU en ITU via de paratri ranking (zie reglement ITU op 
website ITU www.triathlon.org).  
De NTB faciliteert de atleten die zich op eigen ranking plaatsen voor het EK elite of via een wildcard 
of ‘name change’ kunnen deelnemen. 
 
WK PARATRIATHLON GOLD COAST (AUS) 12-16 SEPTEMBER 
Volgens de kwalificatieprocedure van de ITU via de paratri ranking (zie reglement ITU op website 
ITU, www.triathlon.org). 
De NTB faciliteert de atleten uit de Tokyoselectie en de talentploeg, die zich op eigen ranking 
plaatsen voor het WK elite of via een wildcard of ‘name change’ kunnen deelnemen. 
 
ITU WORLD PARATRIATHLON SERIES (WPS) EN WORLD PARATRIATHLON WORLD CUP (WPWC) 
Om in aanmerking te komen voor deelname aan WPS of WPWC moeten atleten hoog genoeg staan 
in de World Paratriathlon Ranking. De procedure t.a.v. deelname aan evenementen is te vinden op 
de site van ITU (zie www.triathlon.org / About ITU / Downloads).  
 
 
 
OVERIGE WEDSTRIJDEN 
 
WORLDCUP 
Om in aanmerking te komen voor inschrijving voor deelname aan Worldcup moeten atleten hoog 
genoeg staan op de ITU ranking. Daar is voor NED atleten een top 250 vrouwen en top 350 
mannen voor nodig om in te schrijven.  
 
De ITU bepaalt of een ingeschreven atleet kan deelnemen aan de hand van de WTS/Worldcup 
ranking en daarna de ITU pointslist. Atleten horen 26 dagen voor evenement of zij door ITU 
geaccepteerd zijn, of op de wachtlijst staan. 
 
Atleten kunnen aan een worldcup of ITU points race (inclusief ETU cup) deelnemen met 
kleding volgens de ITU uniform rules (zie ITU site en downloads) maar komen alleen voor de ‘Forte 
prestatie premie’ in aanmerking als zij alle ITU en ETU wedstrijden in Forte kleding racen. Wanneer 
de NTB een deel van de deelnamekosten van een worldcup of ITU pointsrace (ETU cup) betaalt, zal 
de atleet racen in het NL uniform van ‘Forte’.  
 
De hoogte van de bijdrage in de kosten voor zowel de NTB als de sporter ten aanzien van 
deelname aan de WTS, WPE, Worldcup, Europacup staat beschreven in het faciliteitenplan.  
 
 
ETU CUP JUNIOREN EN ELITE 
Om in aanmerking te komen voor deelname aan een ETU cup moet de atleet zich laten inschrijven 
via het NTB bondsbureau middels het ITU online inschrijving systeem. 
 
Wanneer een atleet geen ETU ranking heeft en niet in een NTC / RTC traint, zal de atleet eerst 
contact met de NTB coaches dienen op te nemen of het niveau voldoende is voor deelname ETU 
cup. De senioren atleet zal al top 10 noteringen in eredivisie 2017 of 2018 of voor junioren een top 
10 in de JJC stayerwedstrijden 2017 of 2018 hebben behaald wil hij / zij internationaal kunnen 
gaan racen.  
 
De junioren die zich willen inschrijven zullen minimaal aan het volgende zwemniveau dienen te 
voldoen: 5:20 (meisjes) en 5:00 (jongens) op 400m vrij. Dit vanwege de ITU regel dat een atleet 
uit de wedstrijd wordt gehaald als hij/ zij een rondje ingehaald wordt op het fietsparkoers. Voor de 
etu juniorencup in Holten kunnen we een uitzondering maken vanwege het parkoers (meer km. per 
ronde) en door de geringe kosten i.v.m. de wedstrijd in Nederland.  
 
De volgorde van binnenkomen in een ETU junioren cup is afhankelijk van de ETU junioren ranking. 
Heeft een atleet geen ranking dan zal de volgorde van binnenkomen van atleten zonder ranking, 
voor 2018 bepaald worden door 1. NTC atleet 2. TO atleet 3. RTC atleet en indien nodig de uitslag 
van de JJC Haarlemmermeer voor de junioren cup in Holten en de uitslag van het NK Rotterdam 
voor de rest van het seizoen.  
 
Bedenk ook dat je alleen in ITU / ETU wedstrijden kan uitkomen in een race suit wat volgens ITU 
richtlijnen is bedrukt. Dit hoeft voor ETU cups niet het NED uniform te zijn.  
 
De atleten moeten zich minimaal 40 dagen voor het evenement inschrijven via een mail naar 
Marloes Pleijte op het bondsbureau en cc de NTC/ RTC/ TO coach en Adrie Berk. Zie verder 
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procedure inschrijving ITU wedstrijden op de toptriathlon.nl website. De ITU bepaalt of een 
ingeschreven atleet kan deelnemen aan de hand van de ITU pointslist ranking. 
 
De atleet organiseert zijn eigen reis en verblijf. Wanneer het een ‘doelwedstrijd’ van het NTC is, zal 
de topsportmedewerkster de mogelijkheid van gezamenlijk verblijven aangeven. Het kan efficiënter 
zijn wanneer de atleet de keuze maakt om in het hotel van de begeleiding te verblijven. Op dit 
moment is het zeker dat er NTB-begeleiding mee gaat naar Gran Canaria, Quarteira, Weert, 
Kitzbuhel, Antwerpen, Holten. De overige wedstrijden met NTB-begeleiding worden later bekend 
gemaakt door de NTC coaches en topsportmedewerkster.  
 
Als er geen NTB coach aanwezig is op een ETU / ITU points race kan een privé trainer, ouder of 
partner aangewezen worden als contact persoon tijdens de betreffende wedstrijd. Dit vooral uit 
oogpunt van veiligheid. Belangrijk is dat er communicatie mogelijk is tussen organisatie en ‘NED 
delegatie’ als er iets met een NED atleet tijdens de wedstrijd gebeurd waardoor de atleet uit moet 
vallen. Als er meerdere ouders/partners/prive coaches een aanvraag doen zal de begeleider van de 
hoogst gerankte atleet voor gaan. 
 
Tijdens WTS en WC races kan een privé coach van internationale atleten teams, een aanvraag 
doen voor een coach accreditatie en indien er een extra accreditatie mogelijk is zal deze 
aangevraagd worden en zal die coach de NED coach zo mogelijk assisteren tijdens de race. Als er 
meerdere coaches een aanvraag doen zal de coach van de hoogst gerankte atleet voor gaan. 
Ouders/ partners komen niet voor deze accreditatie in aanmerking. 
 
Atleten kunnen deelnemen met kleding volgens de ITU uniform rules (zie ITU site en downloads) 
maar komen alleen voor de Forte prestatiepremie in aanmerking als zij alle ITU en ETU wedstrijden 
in Fortekleding racen.  
 
Om in aanmerking te komen voor deelname aan een ETU cup moet de atleet zich laten inschrijven 
via het NTB bondsbureau middels het ITU online inschrijving systeem. 
 
INVITATION RACES: JUNIOREN EN ELITE 

1. Als de NTB ingaat op een invitatie van een buitenlandse bond voor een internationale 
wedstrijd, zal de technische staf junioren of elite bepalen of deze race in het seizoen past 
en of wij ingaan op deze invitatie. Vooraf zijn de kwalificatie criteria niet te omschrijven. Bij 
de elite is de invitatie vaak op naam van de atleet en bij de junioren of jeugd atleten is dit 
niet zo. Hoe wij met deze wedstrijden omgaan is: deelnemers worden subjectief 
aangewezen door de technische staf op basis van wedstrijden eredivisie, ETU, J&JC. 
Meestal zullen deze ervaringswedstrijden voor (een groot deel) eigen kosten zijn. De 
geraamde kosten worden vooraf meegedeeld en de geselecteerde atleet kan aangeven of 
hij ingaat op de uitnodiging.   

 
 
ALGEMEEN 
 
Atleten dienen met onderstaande punten rekening te houden: 
Een atleet heeft een training- en wedstrijdjaarplan en dit is overlegd met en goedgekeurd door de 
headcoach olympisch of bondscoach paralympisch. Daarna schrijft de atleet zich, minimaal 40 
dagen voor de WTS, WPS en WPWC evenement, in via een mail naar Marloes Pleijte, cc coach en 
Adrie Berk 
 
De ITU bepaalt of een ingeschreven atleet kan deelnemen aan de hand van de WTS/Worldcup/WPE 
ranking en daarna de ITU pointslist. 
 
Een atleet is geselecteerd voor het evenement (EK, WK, WTS, WPS en WPWC) namens de NTB 
indien hij/zij (1) aan de selectiecriteria voldoet, (2) de selectieprocedure naleeft en (3) de 
voorwaarden van de NTB topsport onderschrijft en de evenementen criteria heeft ondertekend. 
 
Een atleet dient blessurevrij en in optimale conditie te zijn voor deelname aan een evenement. 
Beoordeling door de NTC artsen of de NTB medisch coördinator in samenspraak met de technische 
staf van het NTC.  
 
De deelname aan WK, EK, WTS, WPS en WPWC wedstrijden wordt door het NTB bondsbureau 
georganiseerd. Atleten dienen in het hotel te overnachten waar ook de ploegleiding verblijft. De 
atleet zal trainen en racen in nationale teamkleding (inclusief bondssponsors). 
 



Kwalificatiecriteria voor evenementen 2018 – versie mei 2018 
 

 

  

Wanneer een wedstrijd in de WTS, worldcup en WPS / WPWC circuit samenvalt met een NK, 
kan de ‘Tokyoselectie’ deelnemen aan het internationale evenement en alle andere atleten worden 
geacht aan het NK deel te nemen. Naar ITU / ETU pointslist-wedstrijden, gelijk met het NK worden 
geen atleten uitgezonden.  
Wanneer een NK samenvalt met een EK, WK zal de EK / WK ploeg niet deelnemen aan het NK. Die 
beslissing kan ook genomen worden door de technische staf van de NTB als het NK binnen 2 weken 
voor het EK/ WK wordt georganiseerd of in een periode met teveel internationale wedstrijden of in 
een periode waarin er op hoogte getraind wordt als voorbereiding op het WK.  
 
Bij een zogenaamde ‘name change’ in welke internationale wedstrijd dan ook, gaat een atleet uit 
de ‘Tokyoselectie voor een atleet die aan de ‘NTC funnel’ voldoet. Als er gekozen moet worden 
tussen een atleet die aan de ‘NTC funnel’ voldoet of een RTC atleet, dan komt de NTC atleet het 
eerst in aanmerking voor de ‘name change’ plaats.  
 
Noot: 
- Wanneer in de tekst atleet staat, kan desgewenst ook atlete gelezen worden. 
- Wanneer ETU of ITU wijzingen doorvoert betreffende EK en WK/WTS, dan kunnen de criteria 

ook gewijzigd worden. 
- Bij onvoorziene omstandigheden beslist de technisch directeur. 
 
(*) “NTC-funnel”: 
De 'funnel' is een trechter die gebaseerd is op de meerjarige prestatieontwikkeling van 
(inter)nationale triatleten uit de twee meest recente olympische cycli. Voor elke leeftijd is een 
ranking vastgesteld die toewerkt naar kwalificatie voor de Olympische Spelen via een top25 in de 
olympische kwalificatieranking.  
 
In de onderstaande tabel is aangegeven wat de ranking op de ITU Points List moet zijn per leeftijd. 
De leeftijd per 31 december 2017 is bepalend voor onderstaande ‘funnel’. De ITU pointslist wordt 
niet ‘geschoond’ op een ‘beperkt’ aantal sporters per land 
 

Funnel NTC 

Leeftijd 
Ranking 
M 

Ranking 
V 

20 400 250 

21 300 150 

22 200 100 

23 150 80 

24 100 70 

25 80 60 

26 60 50 

27 50 40 

28 40 35 

29 35 30 

30 30 30 

31 30 30 

32 30 30 
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