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Voorwoord  
Bron: NTB 
 
In navolging van succesvolle triathloncompetities in Frankrijk en Duitsland maakte Nederland in 
2012 kennis met de Lotto Eredivisie Triathlon. In een serie van vijf wedstrijden gaan de sterkste 
verenigingen en beste atleten hierin de strijd met elkaar aan. Doel is enerzijds verenigingen kansen 
te bieden op het gebied van PR, ledenwerving en sponsoring, anderzijds om een brug te slaan tussen 
regionale en nationale evenementen en (inter)nationale topsport. 
Eind jaren negentig van de vorige eeuw kende Nederland de Teamcompetitie waarin verenigings- en 
sponsorteams de strijd met elkaar aangingen. Met de opkomst van het Elite Circuit kwam hier echter 
een einde aan. Zonde, vond een aantal atleten dat de afgelopen jaren in de Duitse Bundesliga aan den 
lijve kon ervaren welke meerwaarde een triathloncompetitie op hoog niveau voor verenigingen en 
wedstrijdorganisaties kan hebben.  
 
Dat vormde de belangrijkste reden om naar het voorbeeld van de Duitse Bundesliga en de Franse 
Grand Prix de Triathlon een vergelijkbaar competitieconcept voor Nederland op te zetten.  
Deze competitie bestaat elk jaar uit vijf races, die tussen medio april en september gehouden worden. 
 
Na het succesvolle debuutjaar in 2012, werd in 2013 een 1eDivisie toegevoegd aan het competitie-
aanbod en in 2014 kwam daar een 2eDivisie voor mannen bij. Met ingang van 2015 wordt de 2eDivisie 
ook voor vrouwen ingesteld en komt er voor mannen zelfs een 3eDivisie bij.  Steeds meer verenigingen 
en steeds meer atleten zijn daarmee actief in competitieverband. 
 
De teamcompetities passen in de nieuwe meerjarenvisie van de bond, die nadrukkelijk op zoek is naar 
sportaanbod voor verenigingen. Door alle competities als sterke merken te profileren, helpt de bond 
daarnaast de deelnemende teams om hun lokale en regionale positie te versterken. Sterkere uitstraling 
zal leiden tot ledenaanwas en betere sponsorkansen, zo verwacht de NTB. De Eredivisie Triathlon 
wordt mogelijk gemaakt door De Lotto 
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1 Algemeen 

1.1 Doel van dit document 
Dit document beschrijft de wijze waarop Triathlon Vereniging Almere (TVA) invulling wil geven aan de 

teamcompetitie van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB). 

De invulling heeft betrekking op deelname-eisen, gedragsregels en selectiemethode van atleten, 

beleidsregels van de vereniging  en doelstellingen gedifferentieerd per divisie. 

 

Met dit document wordt beoogd dat teamcaptains en een ieder die deelneemt of wilt deelnemen aan 

de teamcompetitie van de NTB duidelijkheid verkrijgt over de verplichtingen en verwachtingen die 

deelname met zich meebrengt. 

 

1.2 Uitgangspunten 
NTB-documenten:  

 Competitiereglement Teamcompetitie Triathlon, versie 20-05-2015  

 Handboek Teams, versie 08-05-2015. 

 
TVA-documenten 

 Beleidsplan 2015-2017 

 Huishoudelijk reglement, d.d.: 27-05-2015. 

 

1.3 Nederlandse Triathlon Bond  
Onderstaande bepalingen van de NTB zijn voor het in paragraaf 1.1 beschreven doel relevant. Deze zijn 

rechtstreeks overgenomen uit de betreffende documenten.  

1.3.1 Competitiereglement Teamcompetitie Triathlon, v 20 mei 2015 

 Atleten dienen in bezit te zijn van een atletenlicentie 

 Teamleden mogen in een seizoen voorafgaand aan de competitiewedstrijd maximaal eenmaal 

gestart zijn in een hogere divisie. 

1.3.2 NTB-reglement 

 Alle startende teamleden dragen dezelfde kleding qua ontwerp en kleurstelling. Het soort 

kleding mag verschillend zijn (tri-suit / short en shirt) 

 Taken van de teamcaptain zijn vermeld in het Handboek Teams 

 Startgerechtigde leeftijd is H16+ en D16+. 

 

1.4 Triathlon Vereniging Almere 
Onderstaande bepalingen zijn voor het beschreven doel relevant. Deze zijn rechtstreeks overgenomen  

uit de betreffende documenten van de TVA.  

1.4.1 Beleidsplan TVA 2015-2017 

 Sinds enkele jaren kent de NTB een groeiende divisiestructuur, waarbij in teamverband 

deelgenomen wordt aan een landelijk circuit van triathlonwedstrijden. De TVA bevordert 

deelname hieraan, door (indien mogelijk) het inschrijven van het maximaal toegestane aantal 
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teams. Deelname aan TVA-teams staat open voor alle leden, maar het TVA-lidmaatschap is wel 

een noodzakelijke voorwaarde. Indien de begroting het toelaat, draagt de TVA de 

inschrijfkosten van het team (niet van de noodzakelijke aanvullende inschrijfkosten van de 

individuele deelnemers). Deelnemers dienen in clubkleding te starten, tenzij in overleg met het 

bestuur andere afspraken gemaakt zijn met een eventuele sponsor. 

  

 Een belangrijk speerpunt van de TVA is het creëren van ‘verenigingsgevoel’ bij de leden. Dit 

gebeurt niet alleen tijdens de trainingen en de wedstrijden, maar ook tijdens al dan niet 

sportgerelateerde activiteiten.  

 

1.4.2 Huishoudelijk reglement 

 Leden die ten behoeve van bijvoorbeeld NTB divisie wedstrijden kleding in bruikleen krijgen zijn 

verplicht deze kleding te dragen tijdens deze wedstrijden.  

 

1.5 Promotietent 
De vereniging stelt een promotietent beschikbaar die als verzamelpunt dient voor TVA-leden en 

supporters vóór, tijdens en na het evenement. Indien meerdere divisies op dezelfde dag een wedstrijd 

hebben, maar op andere locaties, zal de tent voor de hoogste divisie beschikbaar zijn. 
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2 Inschrijving voor deelname divisiewedstrijden 
Het inschrijfgeld voor deelname aan de verenigingscompetitie bestaat uit twee delen. Het 

teaminschrijfgeld en het individuele inschrijfgeld. 

Inschrijfgelden van het team komen ten laste van de TVA. Individuele inschrijfgelden komen ten laste 

van de atleet. Het individuele inschrijfgeld is gelijk aan het tarief dat de wedstrijdorganisatie vraagt aan 

de reguliere atleet.  De individuele inschrijfgelden worden achteraf bij de atleet in rekening gebracht. 

Elke lid van de TVA komt in aanmerking om deel te nemen aan de teamcompetitie.  Daarvoor meldt de 

atleet zich aan bij de teamcaptain van die divisie, waarvan de atleet denkt het beste bij te passen qua 

prestatieniveau. 

De teamcaptain verzamelt de inschrijvingen en bepaalt, naar eigen oordeel, of de keuze juist is 

geweest. Indien de teamcaptain een ander oordeel heeft, overlegt hij met de atleet en de andere 

teamcaptain om gezamenlijk te komen tot een definitieve indeling. Zie ook 5.1. 

Uiteindelijk communiceert de teamcaptain de definitieve teams naar de teamleden en communiceert 

naar de andere leden via de trimail en via de website (beide via publicrelations@tva.nl). 

Om gevallen van onverhoopte blessures en verhindering op wedstrijddagen op te kunnen vangen is het 

streven is om 8 a 10 atleten per team te krijgen.  

Het is gewenst dat niet-startende teamleden individueel aan de betreffende wedstrijd deelnemen. 

Omdat de teamindeling voor een bepaalde wedstrijd vaak definitief is als de reguliere inschrijving vol 

of gesloten is, kan dat leiden tot een planningsconflict.  In de praktijk blijkt dat wedstrijdorganisaties 

plaatsen kunnen reserveren voor niet-startende teamleden. De teamleden worden geadviseerd om de 

wedstrijdorganisatie tijdig op de hoogte te brengen van het dilemma. De teamcaptain kan de vraag 

namens het team aan de wedstrijdorganisatie stellen. 

 

2.1 Handvatten voor teamindeling 
Indien atleten gelijkwaardig presteren, prevaleert motivatie en inzet boven talent. Hoe die verhouding 

uitvalt is ter beoordeling aan de teamcaptain. Teamcommitment,  verenigingsgevoel / gezelligheid / 

samenhorigheid zijn belangrijke parameters. 

 

Tot op bepaalde hoogte geldt democratie bij de opstelling. De democratie is omgekeerd evenredig met 

de hoogte van de divisies. Ook hier geldt dat er sprake moet zijn van een team en geen samenstel van 

individuele atleten. 

 

Een minimaal prestatieniveau is niet aan te geven, omdat er geen absoluut prestatieniveau 

gewaarborgd kan worden. Het prestatieniveau is relatief. De vereniging is daarvoor te veel afhankelijk 

van het momentane aanbod.  Ook is het meten aan de hand van wedstrijden schier onmogelijk. Zowel 

afstanden als omstandigheden en seizoen vormen daarvoor een te geringe stabiele basis. Wel kunnen 

prestaties vergeleken worden als atleten dezelfde wedstrijd hebben volbracht, maar ook dan spelen 

motivatie, inzet en teambelang een rol. 

mailto:publicrelations@tva.nl
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3 Nadere invulling 
De TVA streeft er naar om het sportieve karakter van de competitiewedstrijden te behouden. Gelijker 

tijd dient het verenigingsgevoel, dat de TVA voorstaat,  te worden behouden, dan wel te worden 

versterkt.  

3.1 Verantwoordelijkheden teams 
Hieronder de verantwoordelijkheden / streefpunten van de teams, uitkomend voor de TVA, gebaseerd 

op de doelstellingen van de NTB, aangevuld met TVA-doelstellingen.   

 De teamcaptain is verantwoordelijk voor het voldoen aan de bepalingen en afspraken, maar 

kan de uitvoering uiteraard delegeren naar teamleden. 

 Per team worden afspraken gemaakt over de verdeling en uitvoering van taken. 

 De teamcaptain zorgt voor inschrijving van het daadwerkelijke team.  

Note: De teams worden zonder invulling van personen door het bestuur opgegeven. 

 De teamcaptain maakt afspraken over individuele deelname van niet-startende teamleden met 

de wedstrijdorganisatie. 

 Het team plaatst algemene informatie over het team en de teamleden op de site van de TVA, 

zoals de namen van de teamleden, een groepsfoto en een korte introductie van elk individueel 

lid met eventueel een persoonlijke foto. 

 Het team zet zich in om informatie over het team en wedstrijden op de site actueel te houden. 

Wedstrijdverslagen en uitslagen zijn gewenst. 

 Het team dient te fungeren als team. Daarbij is er geen plaats voor onderlinge onenigheid.  

 

3.2 Doorgroei bevorderen 
Competitie staat voor wedijveren met tegenstanders. Het mag duidelijk zijn dat er in de 

teamcompetitie dus sprake moet zijn van de intentie om te winnen. In dat verband mag van de atleet 

een inzet naar vermogen worden verwacht.   

De structuur van 3e tot en met eredivisie is, met name voor atleten in ontwikkeling, een stimulans om 

door te groeien naar een hogere divisie.  

Het ambitieniveau van de divisies zal dus voor elke opvolgende divisie hoger zijn. Het ambitieniveau 

van de atleten dient daarbij aan te sluiten. Hoe hoger in een divisie, hoe hoger die ambitie moet zijn, 

maar ook hoe meer inzet en arbeid mag worden verwacht. 

 

Om een zo breed mogelijke doorsnede van de TVA een kans te bieden deel te nemen aan de 

competitiewedstrijden is het zeer gewenst om in alle competities actief te zijn.  Het streven moet dus 

zijn om te promoveren, dan wel de posities te consolideren. 

 

De vereniging heeft om bovengenoemde redenen de intentie de maximale hoeveelheid teams in te 

schrijven.   

 

3.3 Individuele verplichtingen  
Uiteraard dient elk teamlid zich te conformeren aan de teamverplichtingen en –afspraken. Daarnaast 

gelden onderstaande verplichtingen. 
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Het teamlid dient  

 lid te zijn van de vereniging, 

 Gemotiveerd zijn om in teamverband te sporten, 

 De ambitie en inzet te hebben om zo goed mogelijk teamresultaat te behalen, 

 Verplicht zich om de clubkleding of sponsorkleding, zoals is overeengekomen met de 

vereniging, te dragen tijdens de wedstrijd, 

 Conformeert zich aan teamafspraken. De captain is verantwoordelijk voor de naleving daarvan 

en handelt dienovereenkomstig. 
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4 Ambities  
Voor elk teamlid wordt naar vermogen maximale sportieve inzet verwacht, maar het 

verwachtingspatroon qua trainingsarbeid wordt hoger naarmate de divisie hoger is.  Omdat de hoogste 

divisies de grootste uitstraling hebben, zullen ook de pr-activiteiten navenant zijn. Dat neemt zeker 

niet weg, dat ook de lagere divisies de TVA in een goed daglicht kunnen zetten. Elke positieve uiting 

heeft immers een positieve uitstraling op de vereniging en de triathlonsport in het algemeen. 

Na degradatie van een team vervalt er een plaats voor de TVA in die divisie (veelal degraderen twee 

teams per divisie. Zie competitiereglement). Om in die divisie terug te komen is een hoge notering in 

de onderliggende divisie noodzakelijk.  Dat is geen gemakkelijke opgave. Voor alle divisies hoger dan de 

laagste, geldt daarom dat handhaven in de divisie de minimale doelstelling moet zijn.  Daarnaast moet 

voor elke divisie het de doelstelling zijn en de sportieve plicht gelden om kampioen te worden. Dat lijkt 

wellicht hoog gegrepen, maar besef dat het teamniveau aansluit bij het divisieniveau. 

4.1 Gezondheid 
Gezondheid gaat altijd boven prestatie. Deelname aan wedstrijden verlangt fitte atleten. Atleten met 

een blessure, waarvan de kans reëel aanwezig is dat door de wedstrijd de blessure verergert, dienen 

niet te starten.  

Een niet fitte atleet en daardoor niet fit team is bovendien geen goede promotie voor de vereniging. 

Beter een fit team en mindere prestatie, dan een betere prestatie met chronisch blessureleed. 

4.2 Jeugd versus senioren  
In wedstrijden korter dan een kwart prevaleert inzet van jeugd, uiteraard indien beschikbaar binnen 

het team. 

Vanaf een kwart wordt debuteren van jeugd afgeraden, om overbelasting te voorkomen. Atleten met 

ervaring op die afstand genieten de voorkeur.  

Aanvullen / aanpassen in overleg met Merijn 

4.3 Divisies 
Per divisie gelden er een bepaald ambitieniveau en verwachting. Naarmate de divisie hoger is, is ook 

het ambitieniveau en mag er ook meer inzet en trainingsarbeid verlangd worden. Er wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen Heren en Dames. 

4.3.1 Eredivisie 

Hoogste ambitieniveau. Gericht op winnen. Zo hoog mogelijk eindigen in het klassement. Individueel 

belang is ondergeschikt aan teambelang. Er geldt geen startrecht. Het meest belovende team wordt 

opgesteld. 

De atleet is bereid en heeft de principiële mogelijkheid zich volledig in te zetten teneinde de 

doelstelling te halen.  

De eredivisie zal op de site prominent aanwezig moeten zijn.  Input vanuit het team is daarbij 

onontbeerlijk.  

4.3.2 1eDivisie 

Hoog competitief ingesteld. Minimale doelstelling is handhaven. 

Het streven is alle atleten te laten starten, maar er geldt geen startrecht.  Voorwaarden om alle leden 
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te laten starten is dat er geen te grote niveauverschillen bestaan binnen het team. Verwacht wordt dat 

de leden gezamenlijk trainingen zullen uitvoeren.  

 

4.3.3 2eDivisie 

De algemene doelstelling om zich minimaal te handhaven geldt zeker ook voor de 2eDivisie, maar 

eindigen in de middenmoot moet haalbaar zijn.   

Elk teamlid start minimaal één maal. Het prestatieniveau van de atleten is gemiddeld, maar het de wil 

om maximaal te presteren ligt boven die van de gemiddelde triatleet.  

  

4.3.4  3eDivisie 

In de 3e divisie gaat het er vooral om het team- en verenigingsgevoel te versterken, maar toch zonder 

uit het oog te verliezen dat het een competitie betreft. Er geldt een gelijkmatige verdeling van de 

deelnemers over het aantal wedstrijden. Wel wordt enige zelfkennis gewaardeerd, om zo enige 

homogeniteit binnen het team te waarborgen en de teamspirit hoog te houden. De teamspirit is 

weliswaar flexibel in deze divisie, maar ook dat kent grenzen.  
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5 Teamsamenstelling  
De teamcaptain bepaalt de opstelling, rekening houdend met de doelstellingen. Daarmee houdt hij 

rekening met verenigingsbelang, teambelang en individueel belang. Belangrijkste voorwaarde is dat 

gezondheid / fitheid niet op het spel gezet mag worden. 

 

5.1 Teamleden uit andere divisies 

5.1.1 Voor aanmelding definitieve teams 

De teamcaptains formeren hun teams en communiceren dat uiteraard eerst aan de teamleden, 

voordat de teamsamenstellingen aan de NTB worden doorgegeven. Met de beschreven doelstellingen 

per divisie, is de startkans per individu in te schatten. Om de startkans te vergroten is overstap naar 

een lagere divisie nog mogelijk.  Dat is tevens de laatste mogelijkheid. Dat zal in overleg en in 

overeenstemming met betrokken teamcaptains plaatsvinden.  Ook is overeenstemming van een 

eventuele ruilende atleet uit de lagere naar een hogere divisie nodig, afhankelijk van het aanbod in 

beide divisies. Dat wordt eveneens door de teamcaptains bepaald.  

 

5.1.2 Na aanmelding definitieve teams 

Na aanmelding van de teamleden aan de NTB is er in principe geen inzet van atleten uit een andere 

divisie mogelijk. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan daarvan afgeweken worden. Een uitzonderlijk 

geval is dat een team kan promoveren naar een divisie waarin de TVA nog niet vertegenwoordigd is of 

bij dreigende degradatie.   

Dat kan echter alleen als het team daadwerkelijk kans maakt op promotie of als degradatie met het 

huidige team onvermijdelijk is. Het team dient wel de verwachting te hebben dat de geleende atleet 

het verschil kan maken.  

Voor het uitlenen van atleten naar een lagere divisie geldt overigens ook vanuit de NTB een regel, zie 

competitiereglement:  

Teamleden mogen voorafgaand aan hun start in een competitiewedstrijd in een divisie maximaal 

eenmaal in hetzelfde seizoen gestart zijn in een hogere divisie. 

 

5.1.3 Aanvulling van teams 

Bij een te kort aan atleten door blessures of anderszins, worden eerst atleten uit de reeds geformeerde 

teams gevraagd in te vallen. Pas in tweede instantie kunnen leden worden benaderd die zich niet 

hebben aangemeld. Er worden geen atleten van buiten de vereniging gevraagd. 

 

5.2 Teamgevoel  
Om het teamgevoel te versterken wordt aanbevolen dat behalve de startende atleten ook de niet-

startende atleten bij de wedstrijd aanwezig zijn.  Diegene die niet voor het team uitkomen, kunnen 

individueel deelnemen. Een niet-startend lid kan ook vlak voor aanvang van de wedstrijd nog ingezet 

worden in geval een onvoorziene omstandigheid aangaande een startend lid, zie competitiereglement:  

In de periode vanaf de zondag voorafgaand aan de competitiewedstrijd tot uiterlijk 90 minuten voor de 

start, mag er maximaal 1 teamlid vervangen worden. 
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6 Prijzengeld 
Bij geldelijke prijzen geldt er een verdeelsleutel tussen teamleden en de kas van de TVA. Een x deel 

komt ten goede aan de vereniging, waarmee de kosten voor de teaminschrijvingen van het volgende 

seizoen mede kunnen worden bekostigd. Hiermee wordt een bepaalde mate van continuïteit 

gewaarborgd. Ook kunnen die gelden worden gebruikt voor aanschaf van materiaal (kleding, 

additionele promotietent , …), of voor andere ondersteuning van divisieteams. 

 

7 Veiligheid  
Een ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Deugdelijk materiaal, met name bij fietsen 

speelt daarbij een belangrijke rol. De NTB voert weliswaar controles uit aan de fiets, maar het hoeft 

geen verder betoog dat een deugdelijke rijwiel meer inhoudt dan waarop de NTB controleert. 

 

Een aantal wedstrijden betreft stayerwedstrijden. Een aantal triatleten is hierin onvoldoende bekend 

en geoefend. Mede daardoor is het risico op ongevallen veel groter dan bij niet-stayerwedstrijden. De 

teamcaptains worden aangeraden om afspraken te maken over het fietsen met stayeren om de 

veiligheid te waarborgen en dat tijdens teamtrainingen te oefenen. 
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8 Streefpunten NTB 
In dit hoofdstuk worden de streefpunten van de NTB volgens Handboek Teams genoemd. Deze 

bepalen ook de richting die de TVA wilt aangeven. De tabel is aangepast aan /aangevuld met de 

streefpunten van de TVA. 

 

Op de NTB site staat het volgende: 

In de Eredivisie strijden de beste teams om het landskampioenschap. In de andere divisies wordt 

gestreden om divisietitels. Dit vraagt om sterke teams en het opstellen van de beste atleten. 

 

 Streefpunten NTB  

 b
as

is
 

st
re

ve
n

 

p
ar

el
s 

 Streefpunten TVA 

3
e D

iv
is

ie
 

2
eD

iv
is

ie
 

1
eD

iv
is

ie
 

Er
ed

iv
is

ie
 

1 Opstellen van de beste atleten  X / X X X 

2 Regels en afspraken zijn bekend bij de teams + X X X 

3 Teamcaptain regelt inschrijving + X X X 

4 Teamcaptain fungeert als aanspreekpunt + X X X 

5 Teamcaptain levert informatie aan voor de website + X X X 

6 Teamgevoel versterken door gezamenlijke teamtrainingen + X X X 

7 Gemeenschappelijk naar competitiewedstrijden + X X X 

8 Teamleden dragen zelfde kleding + X X X 

9 Team werkt samen met sponsoren   X X 

10 Voor en na de wedstrijd persberichten verzorgen   X X 

11 Andere atleten van de vereniging nemen deel aan het bijprogramma   X X 

12 Teamleden dragen de teamkleding ook na de wedstrijd en bij prijsuitreiking + + X X 

13 Het team is actief via social media    X 

14 Uniforme teamuitstraling (zelfde helmen, schoenen ed)    X 

15 Atleetnaam op de wedstrijdkleding    X 

16 Eigen website     X 

 

Legenda  

X streefpunt NTB en TVA 

+ aangevuld streefpunt TVA 

X streefpunt NTB, maar niet van TVA 

 

 

 


