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Lijst afkortingen 

BAS  Belgische arbitragecommissie voor de sport 

BCT  Beroepscommissie topsport 

Be3  Belgische Triatlon Federatie vzw 

Be3 SC  Be3 Selectiecommissie 

BO Be3  Raad van Bestuur 

BOIC  Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité 

EG  European Games 

EK  Europees kampioenschap 

ETU  European Triathlon Union 

TRI  World Triathlon 

IM  Ironman 

LF3  Ligue Francophone de Triathlon asbl 

Multisport Disciplines Duatlon, Cross Triatlon, Cross Duatlon, lange afstands Triatlon, Aquatlon 

OS  Olympische Spelen 

WG  World Games 

WK  Wereldkampioenschap 

3Vl  Triatlon Vlaanderen vzw 

70.3  Wedstrijden van het Ironman circuit over de halve Ironman afstand  
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Inleiding 

Een atleet is geselecteerd voor het nationale team indien hij/zij aan de selectiecriteria voldoet, de 
selectieprocedure naleeft en de voorwaarden van het nationale team onderschrijft, inclusief de 
gedragscode (bijlage 2). 
 
De Be3 SC bestaat uit: 

• Technisch directeur 3VL 

• Directeur technique LF3  
 

Een atleet die wenst deel te nemen aan een wedstrijd uit de TRI/ETU-kalender, dient zijn of haar 
programma per e-mail te bezorgen aan de technisch directeur van zijn/haar liga ten laatste op 2 
maanden voor de organisatiedatum. Een andere communicatiewijze wordt niet geaccepteerd. 
 
Wijzigingen aan dit programma worden minimaal 6 weken voor de organisatiedatum gemaild aan de 
technisch directeur van de liga.  
 
Atleten die laattijdig afmelden, dit wil zeggen binnen de periode dat ETU/TRI de startlijst produceert 
tot de wedstrijddag, zullen door de liga waarbij de atleet is aangesloten een administratiekost 
aangerekend worden ten belope van het inschrijfbedrag vermeerderd met 250€ per laattijdige 
afmelding. Enkel mits een gegronde reden voor laattijdig afmelden (bv acuut letsel of ziekte) kan de 
atleet de boete van 250€ worden kwijtgescholden.  
 
De atleet is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. 

 
Hierna wordt de volgende procedure gevolgd: 

• De technisch directeur plaatst de atleet op de TRI/ETU-wachtlijst. De TRI/ETU beslist over het 
toekennen van een startplaats volgens de gangbare TRI-reglementering. Het toekennen van 
een startplaats aan een bepaalde atleet blijft de bevoegdheid van de Be3 SC. Een atleet die op 
de startlijst staat, mag er niet automatisch van uitgaan dat hij/zij effectief kan starten. 

• In het geval dat er meer kandidaten dan startplaatsen zijn, zal er een selectie gemaakt worden 
door de Be3 SC. 

• De Be3 SC bepaalt de selectie in eer en geweten om een zo sterk mogelijk Belgische selectie af 
te vaardigen en/of een specifiek leerdoel/ontwikkelingsdoel te realiseren. 
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Algemene selectiecriteria 

• Lid zijn van de 3VL of LF3. 

• Een geldig sportmedisch attest kunnen voorleggen. De inhoud van de sportmedische screening 
dient conform het TRI-reglement te zijn. Het attest dient per e-mail bezorgd te worden aan de 
technisch directeur van de liga. 

• Kunnen deelnemen onder de Belgische vlag. 

• Voor wat betreft TRI-wedstrijden: voldoen aan de TRI-selectiecriteria. Deze criteria zijn terug 
te vinden op de TRI-website www.triathlon.org.  

• Voldoen aan de specifieke Be3-selectiecriteria. 

• Een atleet moet medisch geschikt en fit zijn om geselecteerd te kunnen worden voor 
onderstaande wedstrijden. De Be3-SC behoudt zich het recht voor een sporter alsnog niet te 
selecteren indien deze niet op zijn/haar volle potentieel kan deelnemen; bijvoorbeeld door 
ziekte, blessures of andere omstandigheden. 

• Een atleet die een bediendecontract heeft bij adeps of sport vlaanderen maakt automatisch 
deel uit van de nationale kern. 

Specifieke BE3 selectiecriteria  

Wedstrijdkalender 2023 

• EK Duathlon Venice-Caorle (ITA) 18 maart 2023  (Elite, U23, junior) 

• WK Multisport Ibiza (ESP) 
o WK Duatlon 29 april 2023 (Elite, U23, junior) 
o WK Mixed Relay Duatlon 30 april 2023 (Elite, junior) 
o WK Aquathlon 01 mei 2023 (Elite, U23, junior) 
o WK Cross Duatlon 03 mei 2023 (Elite, U23, junior) 
o WK Cross Triatlon 05 mei 2023 (Elite, U23, junior) 
o WK Triatlon Lange Afstand 07 mei 2023 (Elite) 

• EK Multisport Menen (BEL) 
o EK Aquatlon 25 augustus 2023  (Elite, U23, Junior) 
o EK Triatlon Halve Afstand 27 augustus 2023 (Elite) 

• EK Triatlon Lange Afstand Almere (NLD) 9 september 2023 (Elite) 

• 2024 WK Multisport Townsville (AUS) 

 

 

 

 

 

http://www.triathlon.org/
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EK Duathlon Venice-Caorle (ITA) (5-20-2,5) 

Atleten die aan onderstaande prestatievoorwaarde voldoen zijn rechtstreeks geplaatst mits 

vormbehoud wordt aangetoond: 

- Elite: WK top 5, WG top 5, EK top 3 in 2021 of 2022  

- U23: WK Top 3, EK 1ste  in 2021 of 2022  

- Junior: WK Top 5, EK Top 3 in 2021 of 2022 

We zullen per geslacht maximum 6 eliteatleten, 6 beloften en 6 junioren selecteren, indien er meer 

aanvragen zijn zal de Be3-SC beslissen. Atleten die voldoen aan de prestatiecriteria hebben voorrang 

op atleten die zich selecteren via de onderstaande tijden. Atleten die geen U23 meer zijn, kunnen 

enkel voorgeselecteerd worden op basis van de elitecriteria. 

Atleten op de nationale lijst 'Olympische triatlon' (Youth, Junioren, U23 en Elite) kunnen zich ook 

aanmelden maar atleten die voldoen aan de prestatiecriteria hebben altijd voorrang.  

 

Deelname kan ook gegarandeerd worden via een looptest: 

De 5000m looptest worden afgelegd op een outdoor 400m piste, de atleet mag gebruik maken van 

één voorfietser of haas om het tempo te bepalen. De atleet moet deze test afwerken zonder gebruik 

van spikes. Ook de loopschoenen die niet goedgekeurd zijn door IAAF kunnen niet gebruikt worden.  

De  atleet  kan in  tot 5 februari 2023 via videobeelden de test afleggen in de club met de richtlijnen 

hierboven in acht genomen. Hierop moeten we de hele test in beeld hebben. 

Normen: 

- Elite Heren: 14’30”   Elite Dames: 16’45” 
- U23 Heren: 14’45”   U23 dames: 17’00” 
- Junior Jongens: 15’00”   Junior Meisjes:  17’30” 

Ranking wordt opgemaakt volgens tijden. Snelste tijden hebben voorrang 
 

De federatie organiseert de reis voor alle deelnemende atleten. De kosten voor de atleten die op 

basis van de prestatievoorwaarde worden geselecteerd, worden door hun respectievelijke liga (LF3 

of 3VL) gecommuniceerd. De atleten die zich selecteerden via de looptijden betalen alles op eigen 

kosten (100%). Indien de atleet in de wedstrijd aan de prestatievoorwaarden voldoet kunnen de 

kosten worden terugbetaald volgens het beleid van elke liga (LF3 en 3VL). 
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WK Multisport Ibiza (ESP) 

WK duatlon (5-20-2,5): Santa Eulalia 29 april 2023  
Atleten die aan onderstaande prestatievoorwaarde voldoen zijn rechtstreeks geplaatst mits 

vormbehoud wordt aangetoond: 

- Elite: WK top 5, WG top 5, EK top 3 in 2021 of 2022 of 2023 

- U23: WK Top 3, EK 1ste  in 2021 of 2022 of 2023 

- Junior: WK Top 5, EK Top 3 in 2021 of 2022 of 2023 

 

We zullen per geslacht maximum 6 eliteatleten, 6 beloften en 6 junioren selecteren, indien er meer 

aanvragen zijn zal de Be3-SC beslissen. Atleten die voldoen aan de prestatiecriteria hebben voorrang 

op atleten die zich selecteren via de onderstaande tijden. Atleten die geen U23 meer zijn, kunnen 

enkel voorgeselecteerd worden op basis van de elitecriteria. 

Atleten op de nationale lijst 'Olympische triatlon' (Youth, Junioren, U23 en Elite) kunnen zich ook 

aanmelden maar atleten die voldoen aan de prestatiecriteria hebben altijd voorrang.  

 

Deelname kan ook gegarandeerd worden via een looptest: 

De 5000m looptest worden afgelegd op een outdoor 400m piste, de atleet mag gebruik maken van 

één voorfietser of haas om het tempo te bepalen. De atleet moet deze test afwerken zonder gebruik 

van spikes. Ook de loopschoenen die niet goedgekeurd zijn door IAAF kunnen niet gebruikt worden.  

De  atleet  kan in  tot 5 maart 2023 via videobeelden de test afleggen in de club met de richtlijnen 

hierboven in acht genomen. Hierop moeten we de hele test in beeld hebben. 

Normen: 

- Elite Heren: 14’30”   Elite Dames: 16’45” 

- U23 Heren: 14’45”   U23 dames: 17’00” 

- Junior Jongens: 15’00”    Junior Meisjes:  17’30” 

Ranking wordt opgemaakt volgens tijden. Snelste tijden hebben voorrang 

De federatie organiseert de reis voor alle deelnemende atleten. De kosten voor de atleten die op 

basis van de prestatievoorwaarde worden geselecteerd, worden door hun respectievelijke liga (LF3 

of 3VL) gecommuniceerd. De atleten die zich selecteerden via de looptijden betalen alles op eigen 

kosten (100%). Indien de atleet in de wedstrijd aan de prestatievoorwaarden voldoet kunnen de 

kosten worden terugbetaald volgens het beleid van elke liga (LF3 en 3VL). 

WK duatlon mixed relay (2x2): Santa Eulalia 30 april 2023  
Voor de relay zullen we geen extra atleten selecteren. De ploeg zal bestaan uit de individuele 
geselecteerde atleten. Over de selectie van atleten voor de mixed relay en de manier van vervanging 
in geval van verhindering beslist de Be3 SC vóór de kampioenschappen. Als de vooraf geplande 
vervangingen niet haalbaar zijn, moet een voorstel van de verantwoordelijken ter plaatse ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de Be3 SC, als ze onderling geen akkoord hebben kunnen 
bereiken.     
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WK aquatlon (1-5): Santa Eulalia 1 mei 2023  
Atleten die aan onderstaande voorwaarde voldoen zijn rechtstreeks geplaatst mits vormbehoud 

wordt aangetoond: 

- Elite: WK top 5, EK top 3 in 2021 of 2022 

- U23: WK Top 3, EK 1ste  in 2021 of 2022  

- Junior: WK Top 5, EK Top 3 in 2021 of 2022 

 

We zullen per geslacht maximum 3 eliteatleten, 2 beloften en 2 junioren selecteren, indien er meer 

aanvragen zijn zal de Be3-SC beslissen. Atleten die voldoen aan de prestatiecriteria hebben voorrang 

op atleten die zich selecteren via de onderstaande tijden. Atleten die geen U23 meer zijn, kunnen 

enkel voorgeselecteerd worden op basis van de elitecriteria.                                                                                

Atleten op de nationale lijst 'Olympische triatlon' (Youth, Junioren, U23 en Elite) kunnen zich ook 

aanmelden maar atleten die voldoen aan de prestatiecriteria hebben altijd voorrang.  

 

Deelname kan ook gegarandeerd worden via testen: 

De 400m zwemtest worden afgelegd in een 25m bad zonder enige hulp, de atleet mot volledig alleen 

deze tijden zwemmen. de atleet moet deze test afwerken in een vrije buitenbaan met links of rechts 

ook een volledig vrije baan. Wedstrijdlijnen zijn toegelaten maar niet verplicht 

De 5000m looptest worden afgelegd op een outdoor 400m piste, de atleet mag gebruik maken van 

één voorfietser of haas om het tempo te bepalen. De atleet moet deze test afwerken zonder gebruik 

van spikes. Ook de loopschoenen die niet goedgekeurd zijn door IAAF kunnen niet gebruikt worden.  

De  atleet  kan in  tot 12 maart 2023 via videobeelden de test afleggen in de club met de richtlijnen 

hierboven in acht genomen. Hierop moeten we de hele test in beeld hebben. 

Normen zwemmen: 

- Elite Heren: 4’10”   Elite Dames: 4’35” 

- U23 Heren: 4’15”   U23 dames: 4’40” 

- Junior Jongens: 4’25”    Junior Meisjes:  4’45” 

 

Normen lopen: 

- Elite Heren: 14’30”   Elite Dames: 16’45” 

- U23 Heren: 14’45”   U23 dames: 17’00” 

- Junior Jongens: 15’00”    Junior Meisjes:  17’30” 

Een ranking wordt opgemaakt op basis van de tijden (zwem x2 + lopen). De snelste tijden hebben 

voorrang. 

De federatie organiseert de reis voor alle deelnemende atleten. De kosten voor de atleten die op 

basis van de prestatievoorwaarde worden geselecteerd, worden door hun respectievelijke liga (LF3 
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of 3VL) gecommuniceerd. De atleten die zich selecteerden via de looptijden betalen alles op eigen 

kosten (100%). Indien de atleet in de wedstrijd aan de prestatievoorwaarden voldoet kunnen de 

kosten worden terugbetaald volgens het beleid van elke liga (LF3 en 3VL). 

WK cross duatlon (Elite/U23 6-20-3 |Junior: 3-10-1,5): San Antonio 3 mei 2023  
Atleten die aan onderstaande voorwaarde voldoen zijn rechtstreeks geplaatst mits vormbehoud 

wordt aangetoond: 

- Elite: WK top 5, EK top 3 in 2021 of 2022  

- U23: WK Top 3, EK 1ste in 2021 of 2022  

- Junior: WK Top 3, EK 1ste in 2021 of 2022 

 

Atleten die deelnemen aan het WK duatlon SD krijgen de kans om ook aan de cross duatlon deel te 

nemen maar niet andersom. We zullen per geslacht maximum 3 eliteatleten, 2 beloften en 2 junioren 

selecteren, indien er meer aanvragen zijn zal de Be3-SC beslissen. Atleten die geen U23 meer zijn, 

kunnen enkel voorgeselecteerd worden op basis van de elitecriteria.  

De federatie organiseert de reis voor alle deelnemende atleten. De kosten voor de atleten die op 

basis van de prestatievoorwaarde worden geselecteerd, worden door hun respectievelijke liga (LF3 

of 3VL) gecommuniceerd. 

 

WK cross triatlon (Elite/U23 1-20-6 |Junior: 0,5-10-3): San Antonio 5 mei 2023  
Atleten die aan onderstaande voorwaarde voldoen zijn rechtstreeks geplaatst mits vormbehoud 
wordt aangetoond: 
 

- Elite: WK top 5,  EK top 3, Winst Xterra in 2021 of 2022  

- U23: WK Top 3, EK 1ste  in 2021 of 2022  

- Junior: EK Top 3, WK Top 5 in 2021 of 2022 

 

We zullen per geslacht maximum 3 eliteatleten, 3 beloften en 3 junioren selecteren, indien er meer 

aanvragen zijn zal de Be3-SC beslissen. Atleten die voldoen aan de prestatiecriteria hebben voorrang 

op atleten die zich selecteren via de onderstaande tijden. Atleten die geen U23 meer zijn, kunnen 

enkel voorgeselecteerd worden op basis van de elitecriteria. 

Deelname kunnen aangevuld worden op basis van top 5 resultaten behaald in Xterra circuit (2021, 

2022, 2023) of kan ook gegarandeerd worden via testen: 

 

De 400m zwemtest worden afgelegd in een 25m bad zonder enige hulp, de atleet mot volledig alleen 

deze tijden zwemmen. de atleet moet deze test afwerken in een vrije buitenbaan met links of rechts 

ook een volledig vrije baan. Wedstrijdlijnen zijn toegelaten maar niet verplicht. 
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De 5000m looptest worden afgelegd op een outdoor 400m piste, de atleet mag gebruik maken van 

één voorfietser of haas om het tempo te bepalen. De atleet moet deze test afwerken zonder gebruik 

van spikes. Ook de loopschoenen die niet goedgekeurd zijn door IAAF kunnen niet gebruikt worden.  

De  atleet  kan tot 12 maart 2023 via videobeelden de test afleggen in de club met de richtlijnen 

hierboven in acht genomen. Hierop moeten we de hele test in beeld hebben. 

Normen zwemmen: 

- Elite Heren: 4’10”   Elite Dames: 4’35” 

- U23 Heren: 4’15”   U23 dames: 4’40” 

- Junior Jongens: 4’25”    Junior Meisjes:  4’45” 
 

Normen lopen: 

- Elite Heren: 14’30”   Elite Dames: 16’45” 

- U23 Heren: 14’45”   U23 dames: 17’00” 

- Junior Jongens: 15’00”    Junior Meisjes:  17’30” 

Een ranking wordt opgemaakt volgens de tijden (zwem x2 + lopen). De snelste tijden hebben 

voorrang. 

 

De federatie organiseert de reis voor alle deelnemende atleten. De kosten voor de atleten die op 

basis van de prestatievoorwaarde worden geselecteerd, worden door hun respectievelijke liga (LF3 

of 3VL) gecommuniceerd. De atleten die zich selecteerden via de aanvullende prestatievoorwaarde 

(top 5 Xterra) of via de testtijden betalen alles op eigen kosten (100%). Indien de atleet in de 

wedstrijd aan de prestatievoorwaarden voldoet kunnen de kosten worden terugbetaald volgens het 

beleid van elke liga (LF3 en 3VL). 
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WK triatlon lange afstand (3-116-30): Ibiza 7 mei 2023  
Atleten die aan onderstaande voorwaarde voldoen zijn rechtstreeks geplaatst mits vormbehoud 

wordt aangetoond: 

- Elite: WK top 5, EK top 3 in 2021 of 2022 

- Winst in IM of Challenge Circuit 2021 of 2022 of 2023 

 

Deelnames kunnen aangevuld worden op basis van top 5 resultaten behaald in IM of Challenge 

circuit (2021, 2022, 2023). 

 

We zullen per geslacht maximum 3 eliteatleten selecteren, indien er meer aanvragen zijn zal de Be3-

SC beslissen. Atleten die voldoen aan de bovenstaande prestatiecriteria hebben voorrang op atleten 

die zich selecteren via de aanvullende prestatievoorwaarde. 

De federatie organiseert de reis voor alle deelnemende atleten. De kosten voor de atleten die op 

basis van de prestatievoorwaarde worden geselecteerd, worden door hun respectievelijke liga (LF3 

of 3VL) gecommuniceerd. De atleten die zich selecteerden via de aanvullende prestatievoorwaarde 

(top 5 IM / Challenge) betalen alles op eigen kosten (100%). Indien de atleet in de wedstrijd aan de 

prestatievoorwaarden voldoet kunnen de kosten worden terugbetaald volgens het beleid van elke 

liga (LF3 en 3VL). 

EK Multisport Menen (BEL) 

EK aquatlon (1-5): Menen  25 augustus 2023  
Atleten die aan onderstaande voorwaarde voldoen zijn rechtstreeks geplaatst mits vormbehoud 
wordt aangetoond: 

- Elite: WK top 5,  EK top 3 in 2021 of 2022 of 2023 

- U23: WK Top 3, EK 1ste  in 2021 of 2022 of 2023 

- Junior: WK Top 5, EK Top 3 in 2021 of 2022 of 2023 

 

We zullen per geslacht maximum 6 eliteatleten, 6 beloften en 6 junioren selecteren, indien er meer 

aanvragen zijn zal de Be3-SC beslissen. Atleten die voldoen aan de prestatiecriteria hebben voorrang 

op atleten die zich selecteren via de onderstaande tijden. 

Atleten op de nationale lijst 'Olympische triatlon' (Youth, Junioren, U23 en Elite) kunnen zich ook 

aanmelden maar atleten die voldoen aan de prestatiecriteria hebben altijd voorrang.  

 

De deelname kan ook gegarandeerd worden via testen: 

De 400m zwemtest worden afgelegd in een 25m bad zonder enige hulp, de atleet mot volledig alleen 

deze tijden zwemmen. de atleet moet deze test afwerken in een vrije buitenbaan met links of rechts 

ook een volledig vrije baan. Wedstrijdlijnen zijn toegelaten maar niet verplicht. 
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De 5000m looptest worden afgelegd op een outdoor 400m piste, de atleet mag gebruik maken van 

één voorfietser of haas om het tempo te bepalen. De atleet moet deze test afwerken zonder gebruik 

van spikes. Ook de loopschoenen die niet goedgekeurd zijn door IAAF kunnen niet gebruikt worden.  

De  atleet  kan tot 9 juli 2023 via videobeelden de test afleggen in de club met de richtlijnen 

hierboven in acht genomen. Hierop moeten we de hele test in beeld hebben. 

Normen zwemmen:  

- Elite Heren: 4’10”   Elite Dames: 4’35” 

- U23 Heren: 4’15”   U23 dames: 4’40” 

- Junior Jongens: 4’25”    Junior Meisjes:  4’45” 

 

 

Normen lopen: 

 

- Elite Heren: 14’30”   Elite Dames: 16’45” 

- U23 Heren: 14’45”   U23 dames: 17’00” 

- Junior Jongens: 15’00”    Junior Meisjes:  17’30” 

Een ranking wordt opgemaakt volgens de testtijden (zwem x2 + lopen). De snelste tijden hebben 

voorrang. 

De federatie organiseert de reis voor alle deelnemende atleten. De kosten voor de atleten die op 

basis van de prestatievoorwaarde worden geselecteerd, worden door hun respectievelijke liga (LF3 

of 3VL) gecommuniceerd. De atleten die zich selecteerden via de testtijden betalen alles op eigen 

kosten (100%). Indien de atleet in de wedstrijd aan de prestatievoorwaarden voldoet kunnen de 

kosten worden terugbetaald volgens het beleid van elke liga (LF3 en 3VL). 
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EK triatlon halve afstand (1,9-90-21): Menen 27 augustus 2023 
Atleten die aan onderstaande prestatievoorwaarde voldoen zijn rechtstreeks geplaatst mits 

vormbehoud wordt aangetoond: 

- Elite: WK top 5, EK top 3 in 2021 of 2022 of 2023 

- Winst in IM of Challenge* Circuit 2021 of 2022 of 2023 

 

Deelnames kunnen aangevuld worden op basis van top 8 resultaten behaald in IM of Challenge 

circuit (2022, 2023).  

 

We zullen per geslacht maximum 6 eliteatleten selecteren, indien er meer aanvragen zijn zal de Be3-

SC beslissen. Atleten die voldoen aan de bovenstaande prestatiecriteria hebben voorrang op atleten 

die zich selecteren via de aanvullende prestatievoorwaarde. 

De federatie organiseert de reis voor alle deelnemende atleten. De kosten voor de atleten die op 

basis van de prestatievoorwaarde worden geselecteerd, worden door hun respectievelijke liga (LF3 

of 3VL) gecommuniceerd. De atleten die zich selecteerden via de aanvullende prestatievoorwaarde 

(top 8 IM / Challenge) betalen alles op eigen kosten (100%). Indien de atleet in de wedstrijd top 5 

eindigt, kunnen de kosten worden terugbetaald volgens het beleid van elke liga (LF3 en 3VL). 

*Ook 70.3 en ½ Challenge komen in aanmerking. 

EK Triatlon Lange Afstand Almere (NLD)  (3,8-180-42) 

Atleten die aan onderstaande prestatievoorwaarde voldoen zijn rechtstreeks geplaatst mits 

vormbehoud wordt aangetoond: 

- Elite: WK top 5, EK top 3 in 2021 of 2022 of 2023 

- Winst in IM of Challenge Circuit 2021 of 2022 of 2023 

 

Deelnames kunnen aangevuld worden op basis van top 8 resultaten behaald in IM of Challenge 

circuit (2022,2023) 

 

We zullen per geslacht maximum 3 eliteatleten selecteren, indien er meer aanvragen zijn zal de Be3-

SC beslissen. Atleten die voldoen aan de bovenstaande prestatiecriteria hebben voorrang op atleten 

die zich selecteren via de aanvullende prestatievoorwaarde. 

De federatie organiseert de reis voor alle deelnemende atleten. De kosten voor de atleten die op 

basis van de prestatievoorwaarde worden geselecteerd, worden door hun respectievelijke liga (LF3 

of 3VL) gecommuniceerd. De atleten die zich selecteerden via de aanvullende prestatievoorwaarde 

(top 8 IM / Challenge) betalen alles op eigen kosten (100%). Indien de atleet in de wedstrijd aan de 

prestatievoorwaarden voldoet kunnen de kosten worden terugbetaald volgens het beleid van elke 

liga (LF3 en 3VL). 
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2024 WK Multisport Townsville (AUS) 

Atleten die aan onderstaande voorwaarde voldoen zijn rechtstreeks geplaatst mits vormbehoud 

wordt aangetoond: 

- Elite: WK top 5, EK top 3 in 2023 (of 2024*) 

- Elite: Winst in IM of Challenge Circuit in 2023 of 2024 

- U23: WK Top 3, EK 1ste in 2023 (of 2024*) 

- Junior: WK Top 3, EK 1ste in 2023 (of 2024*) 

 

De resultaten van het EK in 2024 zullen enkel nog in aanmerking komen indien deze in een 

realistische periode voor het WK 2024 vallen. Dit zal begin 2024 gecommuniceerd worden samen 

met eventuele testtijden.  

Deelnames kunnen aangevuld worden met een loop- en/of zwemtest of op basis van top 5 resultaten 

behaald in IM of Challenge circuit in 2023 of 2024 (afhankelijk van de discipline)  

De federatie organiseert de reis voor alle deelnemende atleten. De kosten voor de atleten die op 

basis van de prestatievoorwaarde worden geselecteerd, worden door hun respectievelijke liga (LF3 

of 3VL) gecommuniceerd, finale details omtrent kosten communiceren we begin 2024. Atleten die 

geen U23 meer zijn, kunnen enkel voorgeselecteerd worden op basis van de elitecriteria. 

Selectieprocedure NATIONAAL TEAM 

De samenstelling van de nationale selecties komt tot stand via de volgende procedure: 

• De atleten sturen hun kandidatuur ten laatste 2 maanden voor de organisatiedatum via e-mail 
naar en de technisch directeur van hun liga (met uitzondering van EK Caorle, deze verwachten 
we ten laatste 6 februari).  

• De Be3 SC analyseert de videobeelden van de individuele zwem- of looptesten. 

• De Be3 SC stelt op basis van de resultaten de selectie op voor de betreffende wedstrijd.  

• In het geval er geen akkoord kan gevonden worden in de Be3 SC over de samenstelling van het 
nationale team, zullen de standpunten van elk lid van de Be3 SC overgemaakt worden aan het 
DB Be3, die op haar beurt een finale beslissing neemt.  

• Wanneer een lid van het nationale team gekwetst, ziek of niet in conditie is, dan wordt de 
selectie van dit teamlid opnieuw beoordeeld door de Be3 SC. De Be3 SC kan hiertoe extra 
informatie opvragen van de behandelende geneesheer, de bondsarts, de persoonlijke trainer. 
Hierbij worden de regels van de privacy en het beroepsgeheim gerespecteerd. 

• Wanneer een lid van het nationale team, omwille van ziekte, kwetsuur of onvoldoende 
conditie, uit het team wegvalt, dan kan de Be3 SC beslissen een andere atleet in de plaats op 
te stellen, maar is hiertoe niet verplicht. 

• Deze selectieprocedure kan door de Be3 SC aangepast worden ten gevolge van eventuele 
aanpassingen in de TRI-reglementering en/of -wedstrijdkalender. 

• Van zodra de definitieve nationale selectie werd samengesteld, communiceren de technische 
directeurs dit aan de geselecteerde atleten. 
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• Vervolgens worden de nationale selecties via de websites van de liga’s publiek gemaakt. Er 
wordt ook een gezamenlijk persbericht gelanceerd met de samenstelling van de nationale 
selectie. 

Beroepsprocedure 

Atleten kunnen tegen de beslissingen van de Be3 SC beroep aantekenen en dit binnen de 5 werkdagen 
na publicatie van de selectie op de website van de liga. Het beroep wordt gericht aan de Be3-
beroepscommissie topsport via een e-mail of aangetekende brief en na betaling van 100€ waarborg 
op de rekening van Be3 (BE45 0013 5794 1089).  

De BCT is samengesteld uit: 

• Voorzitter Be3 

• Ondervoorzitters Be3 

ln het ontvangen van het beroep wordt de atleet door de BCT in het gelijk gesteld, dan wordt de 
beslissing van de Be3 SC herzien en de waarborg terugbetaald. 

Tegen de beslissing van het BCT kan finaal binnen de vijf (5) werkdagenberoep aangetekend worden 
bij het BAS.  
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Bijlage 1: Nationale kern 

Duatlon Short Distance ELITES (1999-…) 

 

 

Duatlon U23 (2003-2000) 

 

 

Duatlon Long Distance ELITE 

 

 

Cross Duatlon ELITES (1999-…) 

 

 

Cross duatlon U23 (2003-2000) 

 

 

Cross duatlon Junior (2005-2004) 

 

 

Triatlon Long Distance ELITES 

 

 
 
 
 
 

Corthouts Stef U23 2001 1e EK Targu Mures 21 1e WK Aviles 21 3VL

Douglas Jack U23 2002 2e Junior EK Targu Mures 21 LF3

Ghielens Wout U23 2003 3e Junior EK Bilbao 22 4e Junior WK Targu Mures 22 2e Junior WK Aviles 21 3VL

Hiller Eléonore U23 2003 2e Junior WK Targu Mures 22 LF3

Martin Simon U23 2002 3e Junior EK Targu Mures 21 3e Junior WK Aviles 21 LF3

Oldenhove Martin U23 2003 2e Junior WK Targu Mures 22 5e Junior WK Aviles 21 LF3

Vanden Broucke Giani U23 2000 2e WK Targu Mures 22 3VL

Claes Lotte Elite 1993 2e WK Zofingen 22 3VL

Odeyn Seppe Elite 1987 4e WK Zofingen 22 1e WK Zofingen 21 3VL

Vandendriessche Kenneth Elite 1991 1e EK Alsdorf 22 3e WK Viborg 22 3VL

Carabin Sebastien Elite 1989 1e EK Bilbao 22 2e WK Targu Mures 22 LF3

De Smet Thibaut Elite 1999 1e WK Targu Mures 22 3VL

De Smet Nicolas U23 2001 1e EK Bilbao 22 2e WK Targu Mures 22 3VL

De Smet Matteo Junior 2004 3e WK Targu Mures 22 3VL
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Bijlage 2: Gedragscode nationale team 

De nationale Multisport ploeg wordt vertegenwoordigd door de geselecteerde topsporters en staf. Leden van de 
nationale ploeg dienen zich als ambassadeurs voor hun sport, federatie en hun land te gedragen. Daarom wordt 
eenieder die uitgenodigd wordt om deel uit te maken van een nationale selectie, verzocht volgende 
gedragsregels te onderschrijven. Deze gedragscode geldt als een voorwaarde om te kunnen deel uitmaken van 
de nationale selectie. 

• De atleet draagt zo veel mogelijk de nationale kledij en tenminste op volgende momenten: briefings, 
podia, wedstrijd en trainingen, op de luchthaven, tijdens de maaltijden, op persmomenten, … 

• De atleet deelt de volgende waarden: fair play, verantwoordelijkheidszin, toewijding, eerlijkheid, 
stiptheid, correcte communicatie, respecteert voor de veiligheidsvoorschriften, doorzettingsvermogen, 
perfectionisme, dankbaarheid,…   

• Discriminerend gedrag, onaangepast taalgebruik, grensoverschrijdend gedrag, vandalisme, 
tabaksgebruik, doping, alcoholmisbruik, druggebruik, … is onaanvaardbaar. 

• De atleet is zich bewust van zijn/haar voorbeeldfunctie in de virtuele wereld (facebook, twitter, 
instagram, …) en in omgang met de pers.   

• De atleet gaat akkoord met de anti-dopingreglementering en leeft deze na. 

• De atleet neemt deel aan de gesprekken belegd door de delegatieleiding.  

• Indien de nationale delegatie wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een ceremonie voor of na de 
wedstrijd, zullen de atleten en de delegatieleiding overleggen over de aan te nemen positie. Elke atleet 
zal zich schikken naar het besluit van de delegatieleiding. 

• Indien tijdens de wedstrijd een situatie ontstaat waarin de kansen van een ploeggenoot zouden in het 
gedrang gebracht worden indien de ondertekenaar zou meewerken met de concurrentie, onthoudt 
zij/hij zich van medewerken met de concurrentie, tenzij het duidelijk is dat haar/zijn resultaat pertinent 
in gevaar komt. 

• Volgens de TRI regels heeft elke atleet het recht een klacht in te dienen tegen een (vermeende) 
onregelmatigheid in de wedstrijd, een official of een atleet. Indien die vermeende onregelmatigheid zou 
begaan zijn door een atleet die eveneens deel uitmaakt van de eigen nationale selectie, zal de klager 
eerst overleg plegen met de delegatieleider over de opportuniteit van de klacht.  

• De atleet is tijdens TRI events onderworpen aan de regels en codes van TRI https://www.triathlon.org/ 

Sancties 

Inbreuken tegen deze gedragscode zullen in eerste aanleg door de technisch directeur van de betrokken liga 
behandeld worden. Kleine inbreuken kunnen aanleiding geven tot schorsing van deelname aan trainingen, 
stages, testdagen of wedstrijden. Herhaalde kleine inbreuken of grote inbreuken worden steeds gerapporteerd 
aan de disciplinaire commissie van de betrokken liga (Huishoudelijk Reglement liga). 

Voor akkoord, 

Handgeschreven "Gelezen en goedgekeurd" 

De atleet (handtekening, datum) 

 

Technisch directeur (handtekening, datum) 


