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Lijst afkortingen 

BAS  Belgische arbitragecommissie voor de sport 

BELTEAM Nationale ploeg Be3 

BOIC  Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité 

Be3  Belgische Triatlon Federatie vzw 

BC  Beroepscommissie Topsport 

BO  Bestuursorgaan Be3 

EG  European Games 

EK  Europees kampioenschap 

ETRI  Europe Triathlon (voorheen ETU) 

ETRI-cup Europese bekerwedstrijd voor elites (voorheen ETU-cup) 

ETRIJ-cup Europese bekerwedstrijd voor junioren (voorheen ETU-juniorcup) 

EYCF  European Youth Championships Festival 

EYOF  European Youth Olympic Festival 

GF  World Triathlon Championship Series Grand Final 

IM  Ironman® 

LF3  Ligue Francophone de triathlon asbl 

Multisport Disciplines cross triatlon, duatlon, long distance triatlon, aquatlon, winter triatlon,  
cross duatlon, Aquabike 

NTC Nationale Topsportcommissie (Be3) 

OS  Olympische Spelen 

QOF Quality of field. Voor triatlon standard distance wordt deze berekend als het  
rekenkundig gemiddelde van de rankingposities van de Top 8 geklasseerde atleten (TRI-
ranking). 

SL Super League® 

WC  World cup Olympic Distance 

WG  World Games 

WK  Wereldkampioenschap 
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TRI  World Triathlon (voorheen: ITU) 

WTCS  World Triathlon Championship Series 

YOG  Youth Olympic Games (Jeugd Olympische Spelen) 

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 BELTEAM als hij/zij (1) aan de selectiecriteria voldoet, (2) de selectieprocedure 
naleeft en (3) de voorwaarden van het BELTEAM onderschrijft, inclusief de gedragscode (cf bijlage). 
 
De Nationale Topsport Commissie (NTC) bestaat uit: 

• Bondscoach    Nick Baelus 

• Directeur technique LF3  Sylvain Thiebaut  

• Technisch directeur 3VL  Reinout Van Schuylenbergh 

• Liaison BO Be3   Louis Bouillet (geen stemrecht) 
 
Een atleet die wenst deel te nemen aan een wedstrijd uit de TRI/ETRI-kalender, dient zijn of haar programma per 
e-mail te bezorgen aan de technisch directeur van de liga met de bondscoach in kopie ten laatste 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 én de bondscoach.  
 
Atleten die laattijdig afmelden, dit wil zeggen binnen de periode dat TRI de eerste 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 100€ per laattijdige afmelding. Enkel mits een gegronde reden 
voor laattijdig afmelden (bv acuut letsel of ziekte) kan de atleet de administratiekost van 100€ worden 
kwijtgescholden. De inschrijfkosten blijven steeds te voldoen. Bovendien, als een laattijdige afmelding aanleiding 
geeft tot een daling in quotaplaatsen voor BELTEAM, zal bij een volgende wedstrijd de startplaats van deze atleet 
gewisseld worden met een atleet die op de wachtlijst staat. 
 
De atleet is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid en tijdigheid van de aan- en afmeldingen. 
 
Hierna wordt de volgende procedure gevolgd: 

• De technisch directeur plaatst de atleet op de TRI-wachtlijst. TRI beslist over het toekennen van een 
startplaats volgens de TRI-reglementering. Het toekennen van een startplaats aan een bepaalde atleet 
blijft de bevoegdheid van de Be3 NTC. 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 NTC. De volgende prioriteiten worden gehanteerd (niet limitatieve lijst): 

o Atleten die in aanmerking komen voor een Olympische kwalificatie; 
o Atleten met een A-statuut (zie tabel achteraan document); 
o Atleten (high potentials) waarvoor we een carrière willen lanceren; 
o Omwille van tactische redenen. 

• De statuten (zie bijlage) zijn slechts geldig binnen de leeftijdscategorie en discipline waarin ze behaald 
werden. Zo is een statuut behaald in een duatlon niet geldig voor triatlon of een juniorstatuut niet geldig 
bij U23- of elitewedstrijden. 

• De Be3 NTC 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. 

 

Atleten die deelnemen aan EK’s of WK’s triatlon of duatlon in de elitecategorie in het TRI-circuit, alsook de atleten 
met een professioneel statuut worden, in overeenstemming met het ‘anti-dopingdectreet’, aanzien als nationale 
elitesporters en dienen bijgevolg te worden aangegeven bij het Nado. Het Nado kan beslissen deze sporters 
specifieke verplichtingen op te leggen, zoals bv het invullen van verblijfsgegevens (whereabouts). 

Meer informatie over het Vlaams antidopingbeleid vindt u op www.dopingvrij.vlaanderen. Heeft u vragen over 
doping, contacteer de topsport manager reinout.van.schuylenbergh@triatlon.vlaanderen of het NADO 
Vlaanderen elitesporters@nado.vlaanderen. Atleten aangesloten bij LF3 kunnen met vragen terecht op 
https://dopage.cfwb.be of bij de dopingpreventieverantwoordelijke van LF3. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Nuvola_apps_important.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Nuvola_apps_important.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Nuvola_apps_important.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Nuvola_apps_important.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Nuvola_apps_important.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Nuvola_apps_important.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.dopingvrij.vlaanderen/
mailto:reinout.van.schuylenbergh@triatlon.vlaanderen
mailto:elitesporters@nado.vlaanderen
https://dopage.cfwb.be/
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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 in 
overeenstemming met het TRI-reglement te zijn. Het attest dient per e-mail bezorgd te worden aan de 
technisch directeur van de liga met de bondscoach in kopie. Er wordt een sjabloon ter beschikking 
gesteld via de websites van de liga’s. 

• De Belgische nationaliteit bezitten. 

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

• Voor wat betreft YOG, WG en OS en eventueel andere ‘Major Games’: voldoen aan de IOC-
selectiecriteria. 

• Voldoen aan de specifieke Be3-selectiecriteria. 

• Een atleet moet medisch geschikt en fit zijn om geselecteerd te kunnen worden voor TRI-wedstrijden. 
De Be3-NTC behoudt zich het recht voor om een sporter die, naar in redelijkheid moet worden 
aangenomen niet in staat zal zijn om op een waardig internationaal niveau deel te nemen aan TRI-
wedstrijden, niet voor te dragen. Dit zal onder meer het geval zijn als een sporter is geschorst door een 
daartoe bevoegd orgaan van de Be3 of door TRI, niet gerechtigd is tot deelname vanwege regelgeving 
van de TRI, niet in staat is om op topniveau te presteren bijvoorbeeld door ziekte, blessures of andere 
omstandigheden. 

• Voor wat betreft de multisport disciplines (duatlon, long distance triatlon, cross triatlon, cross duatlon, 
aquatlon, wintertriatlon) kunnen atleten – buiten de nationale selectie om – deelnemen aan EK’s en 
WK’s voor zover er nog quotaplaatsen beschikbaar zijn. De betrokken atleten staan zelf in voor de 
organisatie en alle onkosten van de deelname aan deze wedstrijden. In het geval van deelname in de 
elitecategorie gelden de verplichtingen uit de antidopingwetgeving, zoals eerder al beschreven.  

• Omwille van budgettaire redenen kan het aantal geselecteerden per wedstrijd en/of het 
wedstrijdprogramma aangepast worden.  

• Omwille van de Covid-19 pandemie of andere vormen van overmacht, is het mogelijk dat Be3 dient af 
te wijken van de algemene en specifieke Be3 selectiecriteria. Afwijkingen zullen worden gepubliceerd 
op de websites van de liga’s 3VL en LF3. 

 

  

http://www.triathlon.org/
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Specifieke Be3 selectiecriteria 

Olympisch programma (elite) 

EK Supersprint: Olsztyn (POL): 27-28 mei 2022 

Voor de individuele wedstrijd worden de startplaatsen toegewezen aan de atleten met wedstrijdprestaties van 
minimaal A2-niveau (elitecategorie).  

De resterende quotaplaatsen kunnen toegewezen worden aan atleten met een prestatieniveau: Top 3 ETRI-cup 
(Quarteira) of Top 12 TRI Worldcup 2021 of 2022. 

Afsluitdatum voor deze selectie: 17 april 2022. 

 

WK sprint: Montreal (CAN): 22-26 Juni 2022 

Voor de individuele wedstrijd worden de startplaatsen toegewezen aan de atleten met wedstrijdprestaties van 
minimum op A2-niveau (elitecategorie).  

De resterende quotaplaatsen kunnen toegewezen worden aan atleten met een prestatieniveau: Top 12 TRI 
Worldcup 2021 of 2022. 

Afsluitdatum voor deze selectie: 15 mei 2022. 

 

WK mixed-team relay: Montreal (CAN): 22-26 Juni 2022 

De samenstelling van het team wordt bepaald door de Be3-selectiecommissie. Het team omvat ook de eventuele 
reserve atleten.  

De atleten die zich gekwalificeerd hebben voor de individuele wedstrijd, genieten een prioriteit als lid van het 
mixed-team.  De aanduiding van het team zal gebaseerd worden op basis van de wedstrijdresultaten in TRI-
competities 2021 & 2022. 

Afsluitdatum voor deze selectie: 15 mei 2022. 

 

EK Olympic distance: München (GER): 12-14 Augustus 2022 

Voor de individuele wedstrijd worden de startplaatsen toegewezen aan de atleten met wedstrijdprestaties van 
minimaal A2-niveau (elitecategorie).  

De resterende quotaplaatsen kunnen toegewezen worden aan atleten met een prestatieniveau: Top 3 ETRI-cup 
2022 (Quarteira, Caorle, Kitzbühel, Holten) of Top 12 TRI Worldcup 2022. 

Afsluitdatum voor deze selectie: 3 juli 2022. 
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EK mixed-team relay: München (GER): 12-14 Augustus 2022 

De samenstelling van het team wordt bepaald door de Be3-selectiecommissie. Het team omvat ook de eventuele 
reserve atleten.  

De atleten die zich gekwalificeerd hebben voor de individuele wedstrijd, genieten een prioriteit als lid van het 
mixed-team.  De aanduiding van het team zal gebaseerd worden op basis van de wedstrijdresultaten in TRI-
competities 2021 & 2022. 

Afsluitdatum voor deze selectie: 3 juli 2022. 

 

Grand Final Olympic distance: Abu Dhabi (VAE) 2-5 November 2022 

Voor de individuele wedstrijd worden de startplaatsen toegewezen aan de atleten met wedstrijdprestaties van 
minimum op A2 niveau (elitecategorie).  

De resterende quotaplaatsen kunnen toegewezen worden aan atleten met een prestatieniveau: Top 12 TRI 
Worldcup 2022 (QOF < 40). 

Afsluitdatum voor deze selectie: 25 september 2022. 

 

World championships Arena Games 

• Munchen (GER): 9 april 2022 

• London (GBR): 23 april 2022 

• Singapore (SIN): 7 mei 2022 

De selectiecriteria van TRI zijn van toepassing. 
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Olympisch programma (U23) 

EK U23 Supersprint: Olsztyn (POL): 27-28 mei 2022 

U23: Wedstrijdprestatie minimum op A2-niveau U23 behaald in 2022. 

U21: Wedstrijdprestatie minimum op A2-niveau U21 behaald in 2022.  

De resterende quotaplaatsen kunnen toegewezen worden aan atleten met een prestatieniveau: Top 10 ETRI-cup 
2022 (Quarteira, Melila). 

Afsluitdatum voor deze selectie: 17 april 2022. 

 

WK U23 Olympic distance: Abu Dhabi (VAE) 2-5 november 2022 

U23: Wedstrijdprestatie minimum op A2-niveau U23 behaald in 2022. 

U21: Wedstrijdprestatie minimum op A2-niveau U21 behaald in 2022.  

Afsluitdatum voor deze selectie: 25 september 2022. 

 

 

Olympisch programma jeugd en junioren 

EK junioren Supersprint: Olsztyn (POL): 27-28 mei 2022 

De startplaatsen worden toegewezen aan de atleten met wedstrijdprestaties van Top 12 niveau in ETRIJ-cup 
2022 (Quarteira & Melila). 

Afsluitdatum voor deze selectie: 17 april 2022. 

 

WK sprintafstand: Montreal (CAN): 22-26 juni 2022 

De startplaatsen worden toegewezen aan de atleten met wedstrijdprestaties van Top 8 niveau in ETRIJ-cup 
Quarteira of Caorle 2022. 

Afsluitdatum voor deze selectie: 15 mei 2022. 
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European Youth Olympic Festival: Banka Bystrica (SLO): 25-29 Juli 20221 

Twee (2) jongens en twee (2) meisjes worden geselecteerd voor het EYOF. Enkel atleten met de geboortejaren 
2005 en 2006 komen in aanmerking. De selectie wordt bepaald op basis van het BK sprinttriatlon. De resterende 
quotaplaatsen kunnen ingevuld worden op basis van het testevent van 7 mei 20222. 

Afsluitdatum voor deze selectie: 19 juni 2022 (tenzij anders bepaald door ETRI of BOIC). 

 

European Youth Championships Festival: Zagreb (CRO): 24-28 Augustus 2022 

Minimaal 2 jongens en 2 meisjes worden geselecteerd voor het European Youth Championships Festival.  

Voor de individuele wedstrijd worden de startplaatsen toegewezen aan de atleten met wedstrijdprestaties van 
minimum A-niveau (jeugdcategorie).  

De resterende quotaplaatsen worden toegewezen op basis van top-20 resultaten in ETRIJ-cups (Caorle, Kitzbühel, 
Holten) en/of het testevent van 7 mei 2022. 

De atleten voor het mixed-team worden geselecteerd uit de atleten die geselecteerd werden voor de 
individuele wedstrijd. 

Afsluitdatum voor deze selectie: 3 juli 2022. 

 

 

Clubprogramma 

European championships elite and junior clubteams: Banyoles (ESP) 10 september 2022 

De clubs worden aangeduid op basis van het BK mixed-teams 2021. De top 3 bestaat uit: 

1. ATRIAC 
2. Athletes for hope (185) 
3. KTT 

Voor het EK-clubs voor juniorteams wordt de selectie bepaald op basis van de resultaten op het mixed-relay 
testweekend van 7 mei 2022. 

 

 

 

  

 
1 Deze selectieprocedure dient nog te worden goedgekeurd door het BOIC. 
2 Dit betreft het testevent in beheer van de federatie 
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Duatlonprogramma 

EK duatlon middle distance Alsdorf (GER) 10 April 2022 

Atleten met een EK/WK-medaille behaald in 2021 zijn rechtstreeks geplaatst mits vormbehoud wordt 
aangetoond: 

• Seppe Odeyn 

De selectie kan aangevuld worden op basis van top-8 resultaten in Powermanwedstrijden in 2021 en 2022. 

Afsluitdatum van de selectie 6 maart 2022. 

 

WK duatlon middle distance Viborg (DEN) 7 mei 2022 

Atleten met een medaille behaald in 2021 zijn rechtstreeks geplaatst mits vormbehoud wordt aangetoond: 

• Seppe Odeyn 

De selectie kan aangevuld worden op basis van top-5 resultaten in Powermanwedstrijden in 2021 en 2022 of het 
EK middle distance 2022. 

Afsluitdatum van de selectie 3 april 2022. 

WK duatlon Targu Mures (ROM) 6-12 juni 2022 

Atleten met een EK/WK-medaille behaald in 2021 zijn rechtstreeks geplaatst mits vormbehoud wordt 
aangetoond: 

• Arnauld Dely (elite) 

• Stef Corthouts (U23) 

• Laura Swannet (U23) 

• Wout Ghielens (junior) 

De selectie kan aangevuld worden op basis van (in volgorde van belangrijkheid) resultaten in EK/WK 2021, het 
duatlon test event 27 maart 2022 en resultaten in de nationale duatloncompetities. 

Afsluitdatum van de selectie 1 mei 2022. 
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World Games Birmingham (USA) 7-17 juli 20223 

De World Triathlon selectiecriteria zijn van toepassing voor het bepalen van het aantal quotaplaatsen per land 
https://www.triathlon.org/uploads/docs/Qualification-System-duathlon-world-games-20200128.pdf.  

De selectie wordt door het BOIC bepaald op voorstel van de NTC. De NTC zal een selectie voordragen op basis 
van de volgende criteria: 

1. Elke quotaplaats wordt ingevuld. 
2. De toewijzing van de quotaplaatsen gebeurt in deze volgorde: 

a. Podium WK standard distance (elite) 2021 
b. Podium EK standard distance (elite) 2021 

3. Indien er nog quotaplaatsen beschikbaar zijn en het BELTEAM kwalificeert geen mixed-relay team, dan 
worden de resterende quotaplaatsen ingevuld in deze volgorde: 

a. Plaats 4-8 WK standard distance (elite) 2021 
4. In het geval BELTEAM een mixed-team kwalificeert, bepaalt de NTC de invulling van de resterende 

quotaplaatsen met het oog op het best mogelijke mixed-team resultaat. Deze selectie wordt gebaseerd 
op de resultaten van het WK 2021 en het duatlon testevent van 27 maart 20224. 

Afsluitdatum van de selectie 28 maart 2022. 

EK multisport festival Bilbao (ESP) 17-24 september 2022 

Atleten met een EK/WK-medaille behaald in 2021 zijn rechtstreeks geplaatst mits vormbehoud wordt 
aangetoond: 

• Arnauld Dely (elite) 

• Stef Corthouts (U23) 

• Laura Swannet (U23) 

• Wout Ghielens (junior) 

De selectie kan aangevuld worden op basis van (in volgorde van belangrijkheid) resultaten in EK/WK 2021, het 
duatlon test event 27 maart 2022 en resultaten in de nationale duatloncompetities. 

Afsluitdatum van de selectie 14 augustus 2022. 

 

WK duatlon long distance Zofingen (SUI) 3 september 2022 

Atleten met een medaille behaald in 2021 zijn rechtstreeks geplaatst mits vormbehoud wordt aangetoond: 

• Seppe Odeyn 

De selectie kan aangevuld worden op basis van top-5 resultaten in Powermanwedstrijden in 2022. 

Afsluitdatum van de selectie 31 juli 2022. 

 

 
3 Deze selectieprocedure dient nog te worden goedgekeurd door het BOIC. 
4 Dit betreft een duatlon test event in eigen beheer. 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/Qualification-System-duathlon-world-games-20200128.pdf
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Triatlon long distance programma 

EK multisport festival Bilbao (ESP) 17-24 september 2022 

Atleten met een medaille behaald in 2021 zijn rechtstreeks geplaatst mits vormbehoud wordt aangetoond: 

• Bart Aernouts 

De selectie kan aangevuld worden op basis van top-8 resultaten behaald in het Ironman® en Challenge® circuit.  

Afsluitdatum van de selectie 14 augustus 2022. 

 

EK triathlon long distance Almere (NED) 10 september 2022 

De selectie wordt bepaald op basis van top-8 resultaten behaald in het Ironman® en Challenge® circuit.  

Afsluitdatum van de selectie 31 juli 2022. 

 

Cross programma 

WK Cross triathlon & duathlon Targu Mures (ROM) 2-6 juni 2022 

Atleten met een medaille behaald in 2021 zijn rechtstreeks geplaatst mits vormbehoud wordt aangetoond: 

• Thibaut De Smet (U23, cross duatlon) 

De selectie kan aangevuld worden op basis van top-5 resultaten behaald in het Xterra® circuit.  

Afsluitdatum van de selectie 1 mei 2022. 

 

EK multisport festival Bilbao (ESP) 17-24 september 2022 

Atleten met een medaille behaald in 2021 zijn rechtstreeks geplaatst mits vormbehoud wordt aangetoond: 

• Thibaut De Smet (U23, cross duatlon) 

De selectie kan aangevuld worden op basis van top-8 resultaten behaald in het Xterra® circuit.  

Afsluitdatum van de selectie 14 augustus 2022.  
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Selectieprocedure BELTEAM 

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 de 
bondscoach en de technisch directeur van hun liga.  

• De NTC analyseert de resultaten van de atleten op de selectiewedstrijden. 

• De NTC stelt op basis van (1) en (2) het BELTEAM op voor de betreffende wedstrijd.  

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

• Wanneer een lid van het BELTEAM gekwetst, ziek of niet in conditie is, dan wordt de selectie van dit 
teamlid opnieuw beoordeeld door de NTC. De NTC kan hiertoe extra informatie opvragen van de 
behandelende geneesheer, de bondsarts, de persoonlijke trainer, of eenieder die relevante informatie 
hierover kan aanbrengen. Hierbij worden de regels van de privacy en het beroepsgeheim gerespecteerd. 

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

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

• Van zodra de definitieve nationale selectie werd samengesteld, communiceert de bondscoach dit aan 
de verantwoordelijke coach (jeugd, junioren) of aan de geselecteerde atleten (U23, elite). Atleten die 
niet geselecteerd werden kunnen meer informatie vragen over deze beslissing aan de bondscoach.  

• Vervolgens worden de nationale selecties via de websites van de liga’s publiek gemaakt.  

 

Beroepsprocedure 

Atleten kunnen tegen de beslissingen van de NTC 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 en na betaling van 100€ waarborg op de rekening van Be3.  

De beroepscommissie is samengesteld uit: 

• Voorzitter Be3 

• Secretaris-generaal Be3 

• Algemeen directeur 3VL 

• Algemeen directeur LF3 

De beroepscommissie behandelt het beroep binnen de 5 werkdagen na het ontvangen van het beroep. Wordt 
de atleet door de beroepscommissie in het gelijk gesteld, dan wordt de beslissing van de NTC herzien en de 
waarborg terugbetaald. 

Tegen de beslissing van het Be3 beroepscommissie kan finaal beroep aangetekend worden bij het BAS.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Aanmeldingsformulier voor EK/WK selectie 

Hierbij, verklaar ik …………………………………………………………………………………………………… (naam atleet in te vullen) me 
kandidaat te willen stellen om deel uit te maken van het nationaal triatlon en duatlon team voor onderstaande 
wedstrijden (kruis aan) 

 

   TRIATLON DUATLON 
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Jeugd -  -  - -  - - - 

Junioren     -    -  

U23           

Elite           

 

Dit formulier per e-mail bezorgen aan de bondscoach en de technisch directeur van uw liga. 

 



 

 16 

Bijlage 2: Topsportstatuten 

Olympisch programma 

 

 

 



 

 14 

Prestatiefunnel 
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Multisport programma 

De onderstaande tabel wordt toegepast. 

Statuut WK EK 

A0 1  

A1 3 1 

A2 6 3 

B 12 6 

 

EK/WK = kampioenschappen binnen het TRI-circuit. Ironman® Hawaï, WK 70.3® en WK Xterra® Maoi worden 
beoordeeld als een WK. 

Enkel wedstrijden met minimaal 12 (EK) of 16 deelnemende landen (WK) komen in aanmerking. 
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Bijlage 3: Gedragscode nationale team 

De nationale ploeg (Belgian Hammers) wordt vertegenwoordigd door de geselecteerde topsporters en begeleiders. De leden 
van de nationale ploeg treden op als ambassadeurs voor hun sport, de federatie en hun land. Alle leden van de nationale 
ploeg worden gevraagd om de volgende waarden te ondertekenen en ernaar te leven om een high performance cultuur te 
creëren en te beschermen.  

• We delen de volgende waarden: fair-play, durf, genieten, vertrouwen, constructieve zelfkritiek, eerlijkheid, respect, 
doorzettingsvermogen, kennis delen, dankbaarheid en dragen hierdoor bij aan de high performance cultuur en het 
individueel en teamsucces!  

• We houden een open communicatie die inhoudt dat iedereen verantwoordelijk is om elkaar aan te spreken bij het 
niet na leven van de waarden. Op deze manier streven we naar een optimale high performance cultuur waar er 
optimaal gepresteerd kan worden.  

• We onthouden ons van discriminerend gedrag, onaangepast taalgebruik, seksueel ongewenst gedrag, vandalisme, 
tabaksgebruik, alcoholmisbruik, druggebruik, ....  

• We zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie; ook in de virtuele wereld (facebook, twitter, Instagram, ...) en in de 
omgang met de pers.  

• We gaan akkoord met de anti-dopingreglementering en de reglementering met betrekking tot matchfixing en leven 
deze na.  

• We dragen met trots de nationale kledij op de volgende momenten: briefings, podia, wedstrijd en trainingen, op 
de luchthaven, tijdens de maaltijden en op persmomenten.  

• We nemen deel aan groepsgesprekken, briefings en feedbackgesprekken belegd door de coach of de 
delegatieleiding. Als iemand verhinderd is, wordt dit aan de delegatieleiding gemeld.  

• We reizen, eten, trainen en leven zoveel mogelijk in groep onder het initiatief van de coach. Individuele wensen 
worden steeds besproken met de coach of de delegatieleiding. Uitzonderlijk kunnen partners de groep vervoegen 
en dit slechts na akkoord van de coach of de delegatieleiding. Een kamer delen met de partner wordt minstens 3 
maanden voor het event aan de coach aangevraagd en kan enkel voor elite atleten en als dit geen effect heeft op 
de kosten voor de andere atleten (kamers delen). Als dit wordt toegestaan, dient de partner de helft van de 
kamerprijs en de gemaakte kosten te betalen.  

• We geven prioriteit aan het programma van het nationaal team om doelstellingen op hoog niveau te bereiken.  

• Volgens de World Triathlon-regels heeft elke atleet het recht een klacht in te dienen tegen een (vermeende) 
onregelmatigheid in de wedstrijd, een official of een atleet. Als 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 geaccrediteerde coach of delegatieleider over de opportuniteit van de klacht.  

Het niet naleven van onze waarden zullen door de technisch directeur topsport van de betrokken liga behandeld worden. 
Inbreuken kunnen aanleiding geven tot schorsing voor wedstrijden, stages en trainingen. Herhaalde inbreuken worden steeds 
gerapporteerd aan de disciplinaire commissie van de betrokken liga (zie ook Huishoudelijk Reglement).  

Voor akkoord, 

De atleet       Technisch directeur 

 




