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Uitgangspunten selectiebeleid competitieteams 
 

 

Om onze doelstellingen te kunnen nastreven willen we sterke competitieteams formeren. Daar hoort een 

selectiebeleid bij. Hierin willen we graag transparant zijn, en zijn de volgende uitgangspunten opgesteld. 

1. NTB-licentie 

Een voorwaarde voor iedere atleet die mee wil doen aan de teamcompetitie geldt dat men moet beschikken 

over een geldige NTB Atletenlicentie via onze vereniging. 

 

2. Teamsamenstelling 

Aan goede atleten hebben we altijd behoefte om een sterk competitieteam te formeren. Dit betekent dat we 

sterke atleten die in het 1e of 2e team een waardevolle aanvulling zijn, graag aan ons team willen toevoegen. 

Dit noemen we het principe ‘van bovenaf aanvullen’. Alle competitieteams zullen uit een vast aantal atleten 

bestaan om in alle wedstrijden in de diverse teamcompetities een sterke opstelling te kunnen realiseren. Als 

richtlijn wordt voor twee teams uitgegaan van 13 atleten en voor drie teams van 19 atleten. Indien in een 

wedstrijd te weinig atleten beschikbaar blijken, wordt gebruik gemaakt van de reservelijst. 

 

3. Reservelijst 

Iedereen die aan voorwaarde 1 voldoet kan zich aanmelden voor de reservelijst. Hierbij dient men enkele 

aantoonbare recente triathlon prestaties te kunnen melden. Het actuele niveau van de atleet is grotendeels 

bepalend of men op de reservelijst geplaatst kan worden. Andere factoren die zeker ook worden meegewogen 

zijn beschikbaarheid, fitheid, sterke disciplines (i.v.m. type wedstrijd en tactiek), en last but not least het 

commitment (betrokkenheid bij het team en aanwezigheid bij trainingen van de vereniging en support tijdens 

teamwedstrijden). Het maximum aantal atleten op de reservelijst bedraagt vier. Dit om de reserve-atleten een 

voldoende kans te geven dat men ook kan invallen. Een nieuwe aanmelding wordt beoordeeld en indien deze 

een significant waardevolle toevoeging is voor de reservelijst, zal deze aan de reservelijst worden toegevoegd. 

Mochten er in dat geval al vier atleten op de reservelijst staan, dan zal één atleet worden verwijderd. Uiteraard 

wordt dit met betreffende atleet tijdig en duidelijk gecommuniceerd. In principe worden gedurende het 

wedstrijdseizoen overigens geen wijzigingen in de teamsamenstelling en reservelijst doorgevoerd. 

4. Verschuivingen 

Indien een atleet het team verlaat, wordt aan het einde van het seizoen bekeken hoe en of de 

teamsamenstelling wordt aangepast. Dit kan bijvoorbeeld worden ingevuld door het doorstromen van een 

nieuw talent, een externe sterke atleet die zich meldt of het doorschuiven van een atleet van de reservelijst. 

Mocht een atleet voor langere tijd niet waardevol (kunnen) zijn voor het team (bijvoorbeeld door geen of 

onvoldoende beschikbaarheid, niet fit of blessures), dan kan deze worden terug geplaatst naar de reservelijst 

of van de reservelijst worden verwijderd. 

 

5. Teamkleding 

Gezien het kostenaspect van de teamkleding is ervoor gekozen om de vaste teamleden een trisuit met 

persoonlijke naam (gepersonaliseerd) ter beschikking te stellen en de atleten op de reservelijst kunnen gebruik 

maken van een aantal trisuits (in diverse maten) zonder naam (niet-gepersonaliseerd). Verder zal gebruik 

gemaakt worden van de trainingspakken die de vereniging aanbiedt. Hiervoor wordt verder verwezen naar het 

kledingreglement van de  competitieteams en de vereniging. 

 

6. Bepalen opstelling 

De opstelling wordt bepaald op basis van het principe ‘streven naar sterkst mogelijke opstelling’. Dit is dus 

afhankelijk van het actuele niveau van de atleten, beschikbaarheid , fitheid en type wedstrijd. 

Dit geldt voor alle teamleden incl. reservelijst. De basisopstelling voor alle wedstrijden in dat jaar wordt aan het 

begin van het seizoen gemaakt. Echter, deze zal voor iedere wedstrijd opnieuw worden herbezien i.v.m. 

wijzigingen (door blessures, afwezigheid etc.). 

7. Uitzonderingen 

Bovenstaand staan de uitgangspunten vermeld die normaliter gelden. Omdat niet iedere omstandigheid vooraf 

voorzien kan worden zal de naleving van het reglement en juiste besluitvorming worden bewaakt en uitgevoerd 

door een daartoe opgerichte stuurgroep die bestaat uit vijf leden. Per heden zijn dit Elmar, Roos, Stefan, Maike 

en Huberto. 


