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Criteria voor opname in de selecties seizoen 2018/2019:
Tokyo TeamNL selectie individueel en teamrelay – objectief – per 1 oktober
2018
Voor de Tokyo TeamNL selectie komen die atleten in aanmerking die in 2018 aan één
van de onderstaande criteria hebben voldaan:
1.
2.
3.
4.

Race resultaat top 16 in WTS of
Race resultaat top 8 op WK MTR of Worldcup of EK elite of WK onder 23 of
Ranking Top 60 in doorlopende worldtriathlon per 1 oktober 2018
Ranking Top 8 in MTR OQ ranking per 1 oktober 2018

Tokyo TeamNL selectie individueel en teamrelay – subjectief – per 1 oktober
2018
Indien objectief aan top 8 WK of top 8 MTR ranking is voldaan wordt er tenminste één
reserve vrouw en man opgenomen in de Tokyo TeamNL selectie voor de relay. De
technische staf kijkt naar de individuele worldranking, uitslagen MTR races en uitslagen
van de MTR testdag in april 2018.
Paralympische Tokyo TeamNL selectie – objectief – per 1 oktober 2018
Voor de paralympische Tokyo TeamNL selectie komen die atleten in aanmerking die in
2018 aan één van de onderstaande criteria hebben voldaan:
1. A status norm behaald of
2. HP status toegekend of
3. Selectie status toegekend
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Selectie NTC Triathlon talent TeamNL Sittard – objectief – per 1 oktober 2018
Voor het NTC Triathlon talent TeamNL komen die atleten in aanmerking die in 2018 aan
de onderstaande criteria hebben voldaan:
Junioren:
• Twee keer finishen binnen 4% van de winnaar / winnares in een ETU Junior Cup
of ITU elite race met minimaal 8 nationaliteiten op de startlijst per sekse.
Elite:
• Per 1 oktober een ranking op de doorlopende ITU worldranking hebben binnen de
“NTC-funnel”
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De 'funnel' is een trechter die gebaseerd is op de
prestatieontwikkeling meerderjarig 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. De leeftijd per 31 december 2018
is bepalend voor onderstaande ‘funnel’
De ITU worldranking wordt niet ‘geschoond’ op een
‘beperkt’ aantal sporters per land.

Selectie NTC Triathlon talent TeamNL - subjectief – per 1 oktober 2018
Op voordracht van NTC-coaches en na accorderen van de technisch directeur, kunnen
atleten opgenomen worden in het NTC Triathlon talent TeamNL, mits binnen de
maximale selectiegrootte en huisvestingsmogelijkheden. Er wordt gekeken naar ambitie,
bereidheid, commitment, persoonlijkheidskenmerken, specifieke fysieke en mentale
vaardigheden, ervaringsjaren binnen de triathlonsport, resultaten in stayertriathlons uit
het ETU Cup circuit junioren en senioren, Eredivisie Triathlon, NK triathlon, BK triathlon
en resultaten op selectie- en talentdagen. De NTC-coach heeft de atleet reeds beoordeeld
tijdens stage weken in Sittard en alle intakes zijn uitgevoerd met positief advies van het
NTC-begeleidingsteam.
Paralympische opleiding selectie – objectief – per 1 oktober 2018
Voor de paralympische opleidingsploeg komen die atleten in aanmerking die in 2018, aan
de onderstaande criteria hebben voldaan en tevens de ambitie en mogelijkheden hebben
om zich fulltime voor te bereiden op en te kwalificeren voor het EK, WK en op termijn de
PS.
1. In het bezit van een ITU Paratriathlon Ranking opgebouwd door een prestatie in
een internationale wedstrijd.
Paralympische opleiding selectie – subjectief – per 1 oktober 2018
Op voordracht van Paratriathlon coaches en na accorderen van de technisch directeur,
kunnen atleten opgenomen worden in het paralympisch opleidingsprogramma, mits
binnen de maximale selectiegrootte en huisvestingsmogelijkheden. Er wordt gekeken
naar ambitie, bereidheid, commitment, persoonlijkheidskenmerken, specifieke fysieke en
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mentale vaardigheden, ervaringsjaren binnen de triathlonsport, resultaten in
internationale wedstrijden, de open race van het EK en WK en het NK. De NTB-coaches
hebben de atleet reeds beoordeeld tijdens trainingsdagen en alle intakes zijn uitgevoerd
met positief advies van het NTC-begeleidingsteam.
NTB talentontwikkelingsgroep junioren ‘internationale competitie’- subjectief Op voordracht van RTC/NTC-coaches of NTB talentscouts/regio trainers en na accorderen
van de technisch directeur, kunnen atleten opgenomen worden in de NTB
talentontwikkelingsgroep junioren binnen de maximale selectiegrootte en
huisvestingsmogelijkheden. Er wordt gekeken naar ambitie, bereidheid, commitment,
persoonlijkheidskenmerken, specifieke fysieke en mentale vaardigheden, ervaringsjaren
binnen de triathlonsport, resultaten in stayer triathlons uit het ETU Cup circuit junioren,
Eredivisie Triathlon, NK triathlon en resultaten op selectie- en talentdagen. De
talentcoach heeft de atleet reeds beoordeeld tijdens de centrale trainingen van de
regiogroepen en zo mogelijk op een trainingsstage in Sittard.
Selectie jeugd/junioren RTC opleidingsprogramma Almere, Alkmaar, Tilburg en
Sittard – objectief –
Voor de RTC selectie komen die atleten in aanmerking die in 2017, aan één van de
onderstaande criteria hebben voldaan:
➢

Wedstrijdprestatie internationaal of zwem- en looplimiet en top 10 eindranking
JJC of deelname in Eredivisie voor o.21

Criteria dames
% tov winnaar ETU cup
Zwemmen 200 m
Lopen baan 1600 m
Criteria heren
% tov winnaar ETU cups
Zwemmen 200 m
Lopen baan 1600 m

Dames 14
2:35
6:10
Heren 14
2:30
5:40

Dames 16
8%
2:30
5:55
Heren 16
8%
2:22
5:20

Dames 18
6%
2:25
5:45
Heren 18
6%
2:15
5:00

Dames 21
6%
400m: 4:40 of
3 km: 10:00
Heren 21
6%
400m: 4:20 of
3 km: 9:00

Selectie jeugd/junioren RTC opleidingsprogramma Almere, Alkmaar, Tilburg en
Sittard - subjectief Op voordracht van RTC/NTC-coaches of NTB talentscouts en na accorderen van de
technisch directeur, kunnen atleten opgenomen worden in RTC opleidingsprogramma,
mits binnen de maximale selectiegrootte en huisvestingsmogelijkheden. Er wordt
gekeken naar ambitie, bereidheid, commitment, persoonlijkheidskenmerken, specifieke
fysieke en mentale vaardigheden, ervaringsjaren binnen de triathlonsport, resultaten in
stayer triathlons uit het ETU Cup circuit junioren, stayerwedstrijden in de JJC, Eredivisie
Triathlon, NK triathlon en resultaten op selectie- en talentdagen. De talentcoach heeft de
atleet reeds beoordeeld tijdens regionale trainingsdagen.
Algemeen:
Limieten voor opname in de ‘selectie RTC en NTB talentontwikkelingsgroep junioren’
kunnen worden gezwommen en gelopen tijdens de jaarlijks te organiseren NTB
talentendagen bij NTC/ RTC / opleidingsverenigingen, met KNZB-LAC wedstrijden of de
Atletiekunie baanwedstrijden. Lever hiervoor een door de wedstrijdleider ondertekende
uitslagenlijst aan bij TO trainers Remco de Veen en Marcel ten Wolde
Een atleet die opgenomen wordt in het NTC, na voldaan te hebben aan de objectieve NTC
criteria, krijgt 2 jaar de tijd om aan de criteria (resultaat) te voldoen, mits zijn / haar
inspanning om de procesdoelen te behalen maximaal zijn.
Wanneer een ETU wedstrijd een ander format heeft met een finale als afsluiting, dan
geldt de ‘procenten-regel’ alleen voor de finale race. (voorbeeld: Tiszaujvaros)
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Een ETU wedstrijd telt mee voor de ‘%’ criteria als er op de startlijst voor de betreffende
sekse minimaal 8 landen deelnemen.
De maximale selectie grootte is voor RTC 8 atleten per trainer, NTB
talentontwikkelingsgroep junioren 8 atleten per trainer, selectie NTC Sittard 8 atleten,
selectie Tokyo OS / PS 6 atleten. Dit maximum hoeft niet ingevuld te worden, wanneer
het niveau ontbreekt.
Op medische gronden kan de technisch directeur beslissen over verlenging in de
betreffende selectie.
Doelstelling moet specialisatie OS of PS zijn en dus een wedstrijd- en
trainingsprogramma richting WK Olympisch en Paralympisch.
We werken volgens de afspraken in de selectieovereenkomst. Het niet nakomen van de
afspraken in de overeenkomst kan leiden tot het korten op budget of het opheffen van de
selectiestatus.
Bij onvoorziene omstandigheden beslist de technisch directeur.
Wanneer in de tekst atleet staat kan er ook atlete bedoeld worden.

Status NOC*NSF
Nieuw per 1 januari 2017: Selectie status NOC*NSF
Per senioren topsportprogramma (zowel Olympisch, niet-Olympisch als Paralympisch) dat
vanaf 2017 in aanmerking komt voor topsportfinanciering vanuit NOC*NSF (zgn.
Topsportprogramma 2020) stelt NOC*NSF na overleg met de bond het maximum aantal
topsporters vast dat in aanmerking kan komen voor een status. Op 1 december 2016 zijn
de programma’s bekend gemaakt die vanaf 2017 topsportfinanciering krijgen en de
bijbehorende maximum aantallen topsporters dat in aanmerking komt voor een status.
Dit maximum is het aantal Selectie-, A- en HP-statussen gezamenlijk per programma.
Vanaf 2017 komt de B-status te vervallen. Voor 2018 zijn er 6 statussen voor olympisch
en 9 statussen voor paralympisch triathlon toegewezen door NOC*NSF.
Binnen het vastgestelde maximum aantal statussen is het conform het Statusreglement
Topsporters aan de bond om topsporters bij NOC*NSF voor te dragen voor het
verkrijgen, bevestigen en beëindigen van een status.
Bij de verdeling van de maximaal toegekende statussen (A, HP en Selectie) houden we
binnen de NTB de volgende objectieve volgorde aan:
a.
b.
c.
d.

A-status houders individueel olympisch en paralympisch.
A status houders teamrelay olympisch.
HP status houders individueel olympisch en paralympisch
De 2 hoogst geklasseerde Olympische atleten van elke sekse op de
doorlopende ITU Points List binnen de top 30.
e. Paralympische atleten op de doorlopende ITU Points List binnen de top 6.
Is er daarna nog één of zijn er meer beschikbare selectie statussen toe te kennen dan zal
de technische staf die subjectief toewijzen aan een of meerdere atleten. Gekeken wordt
naar ranking en dus de kans om in WTS / WPS te starten. Daarnaast de leeftijd in
combinatie met ontwikkeling binnen de ‘prestatie Funnel’.
Indien in een lopend seizoen een sporter van geen status (paralympisch) of
Internationaal Talent status (Olympisch) doorstroomt naar A of HP status zal er één
selectie status ingeleverd dienen te worden door de NTB. De status van de atleet die het
laagst op de ITU ranking staat loopt per direct af en de onkosten vergoeding wordt door
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de NTB overgenomen voor de resterende maanden tot 1 oktober van dat betreffende
jaar.
Als de ‘Tokyo TeamNL selectie’ meer leden heeft dan beschikbare statussen zullen de
hoogste gerankte atleten in de ITU points list olympisch of paralympisch de status
toegewezen krijgen.
Binnen de vastgestelde maximum aantal statussen staat het de bond conform het
Statusreglement Topsporters vrij om voordrachten bij NOC*NSF in te dienen om
Selectie-statussen tussentijds te beëindigen en nieuwe voordrachten voor verkrijging van
Selectie-statussen te doen (zgn. wisseling binnen het maximum aantal statussen)
Voor de verdere voorwaarden en criteria t.a.v. de statussen (o.a. ingangsdatum status,
looptijd status, (tussentijds beëindiging status) wordt verwezen naar het
Statusreglement Topsporters dat onlosmakelijk verbonden is aan dit document.
Indien een atleet bezwaar heeft met een besluit of het gevoerde selectiebeleid, kan hij /
zij dit melden en het bezwaar laten behandelen via de Klachtenprocedure

Intake gesprekken / keuringen TeamNL selecties
Voordat een atleet deel kan worden van de ‘NTC talent TeamNL selectie’, zal hij/zij de
volgende intake gesprekken / keuringen moeten doen:
Fysiek:
• Topsportkeuring inclusief maximaaltest met ECG-meting en ademgasanalyse –
Fred Hartgens of Guido Vroemen i.s.m. Sander Berk
• Spierbalanstest – Tanja Sarenac / FysioQ
• Biomechanische test voeten/lopen – Bas de Bruin
• Lichaamscompositie – Marja Ockeloen
Prestatiegedrag:
• Intake gesprek inclusief diverse persoonlijkheidsvragenlijsten – Lars van der
Eerden
Studie:
• Intake gesprek – topsport Limburg / loopbaanbegeleiding / leefstijlcoach
Huisvesting:
• Huisvesting in Sittard regelen – Marloes Pleijte
Medisch
• Overschrijven naar huisartsenpraktijk Hobma, Cals en Machielsen – Jochen Cals
Alle selectieleden dienen elk jaar in de periode november - februari een
topsport medisch onderzoek te ondergaan bij de NTC sportarts.
Een fysieke keuring is voor atleten in de ‘Selectie RTC opleidingsprogramma’ en / of
de ‘NTB talentontwikkelingsgroep junioren, verplicht in het eerste jaar van
opnamen in de selectie:
• Topsportkeuring inclusief maximaaltest met ECG-meting – Fred Hartgens of
Melanie Inklaar of Guido Vroemen of Sander Bouts of Frank Nusse
Een intake ‘prestatiegedrag’ is voor alle selectieleden van ‘Selectie RTC
OPLEIDINGSPROGRAMMA en / of NTB talentontwikkelingsgroep junioren verplicht in hun
eerste jaar als A junior of zoveel jaar later dat zij instromen.
• Intake gesprek inclusief diverse persoonlijkheidsvragenlijsten – Lars van der
Eerden / Rogier Hoorn / Wendy Roozendaal
Februari 2018 / Adrie Berk.

