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Bijlage 5: Sportieve evaluatie 

Van 30 mei t/m 9 juni 2019 stond Weert in het teken van de triatlonsport. Tot en met 2 juni i.v.m. het Europees 
Kampioenschap Triatlon en van 7 t/m 9 juni i.v.m. de reguliere stadstriatlon. De organisatie van de wedstrijden 
was in handen van de stichting Stadstriatlon Weert. Deze memo gaat over het sportief deel van het EK én van 
de reguliere stadstriatlon. De triatlon bestaat uit de onderdelen zwemmen, fietsen en lopen. Het EK betrof de 
Olympic Distance (OD) hetgeen inhoudt: 1,5 km zwemmen 1,5 km, 40 km fietsen en 10 km lopen. Deze 
afstanden golden ook voor een belangrijk deel van de wedstrijden van de reguliere stadstriatlon.

Wedstrijden                                                                                                                                                       

Programma EK 
Vrijdag 31 mei ETU Junior Female 16.00-17.30 u

ETU Elite Female 18.00-19.30 u
Zaterdag 1 juni Agegroups 09.00-14.00 u

ETU Junior Male 16.00-17.15 u
ETU Elite Male 18.00-20.00 u

Zondag 2 juni Agegroups 09.00-13.00 u
ETU Mixed relay Junior 13.30-14.45 u
ETU Mixed relay Elite 16.00-17.15 u

Programma reguliere stadstriatlon
Vrijdag 7 juni Grote scholentriatlon 09.00-16.00 u
Zaterdag 8 juni ’s-Morgens:

NTB 4e divisie Heren OD 
NTB 3e divisie Heren OD 
’s-Middags:
NTB 2e divisie Heren OD 
Recreanten div onderdelen

Zondag 9 juni ’s-Morgens:
Recreanten 
NTB-1e divisie Heren OD
Ouder-kind
NTB-1e divisie Dames OD
’s-Middags:
NTB Eredivisie teamrelay Heren
NTB Eredivisie teamrelay Dames

Deelnemers
De jongste deelnemer al deze dagen was 11 (scholentriatlon) en de oudste was 69 (agegroup).
Het totaal aantal deelnemers over de twee weekenden bedroeg 6.198 en was als volgt verdeeld:
Familiarisation             1.200
ETU junior female            64
ETU female elite               65
Age groups                        910
ETU junior male                65
ETU male elite   65                                           
ETU mixed relay junior  80
ETU mixed relay elite      80
Scholieren triatlon                  2.000
NTB 4e divisie Heren               216
NTB 3e divisie Heren                180
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NTB 2e divisie Heren                184
NTB 2e divisie Dames                200
NTB sprint                          225
Teams 50
NTB OD                                225
NTB 1e divisie Heren            72
Child parent, Ironkids    125
NTB 1e divisie Dames                   76
NTB ere divisie team relay Heren  56
NTB ere divisie team relay Dames 60

Herkomst
De atleten die deelnamen aan de EK kwamen uit alle 31 EU landen en daarnaast de volgende 6 landen van 
buiten de EU: Australië, Amerika, Hongkong, China, Mexico, Syrië.

Starts en wedstrijden
In totaal waren er 41 starts en was er 52 uur aan wedstrijden

Organisatie
De inzet van vrijwilligers om het wedstrijdgebeuren in goede banen te geleiden bedroeg circa 1.000. Deze 
vrijwilligers waren afkomstig uit 23 verenigingen. Samen hebben zij in anderhalve week in totaal zo’n 15.000 
uren allerlei vrijwilligerswerk verricht. 

Locaties
De zwemlocaties waren het Blauwe Meertje en de Zuid-Willemsvaart/passantenhaven
Het fietsparcours lag tussen sluis 16 en de stadsbrug.
Het loopparcours lag tussen de Biesterbrug en de Stadsbrug.
Het Bassin was ingericht als finishstraat.
Verder waren er de transitiezones Centrum-Noord, Blauwe Meertje, Bassin en Werthaboulevard 
(scholentriatlon).

Ondersteunende locaties
Zalencentrum Poort van Limburg: commandocentrum, vergader- en werklocatie organisatie EKT en 

dopingcontrole
Stadhuis: ETU-congres, specifieke briefing en registratie atleten
Sporthal Boshoven: Briefings atleten
Clubgebouw Scouting Fatima: Centrale locatie alle vrijwilligers
BvG-gebouw: Atletendorp, bagage drop-off en mediacentrum

Uitslagen
Alle wedstrijduitslagen van EK en reguliere stadstriatlon zijn terug te vinden op de website van de stichting 
Stadstriathlon Weert: https://stadstriathlonweert.nl/uitslagen/uitslagen-2019/

Life streaming
Alle wedstrijden werden via live streaming internationaal uitgezonden. Op het grote schermen Op het Bassin 
waren de wedstrijden life te volgen.

Beoordeling
De reacties vanuit de atleten, begeleiders, bonden, jury, officials e.d. over zowel het EK als de reguliere 
stadstriatlon waren erg positief. 
Zoals gebruikelijk heeft de European Triatlon Union (ETU) een rapport uitgebracht. Naast de vele sterke 
punten over het EK Weert bevat dit logischerwijs enkele aandachts-/verbeterpunten. 

https://stadstriathlonweert.nl/uitslagen/uitslagen-2019/
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Bijzonderheden
Het mooie en tevens het bijzondere van de parcoursen in Weert is dat alle wedstrijden tegen de binnenstad 
aan plaatsvinden in een compacte omgeving. Dit is niet alleen voor de atleten prettig maar vooral ook voor het 
publiek om naar de wedstrijden te kunnen kijken.

EK
Uniek voor het EK was dat er voor de eerste keer een Mixed Team relay plaatsvond: in estafettevorm strijden 
gemengde teams om het Europees kampioenschap. Afhankelijk van de ervaringen in Weert wordt dit vast 
onderdeel van toekomstige EK’s.

Het EK Weert was om twee redenen extra interessant”:
 Het is een vlak parcours, zowel voor het fiets- en hardloopdeel van de wedstrijden. Dit biedt de kans 

om goede tijden neer te zetten.
 Met een goede prestatie in Weert zijn kwalificatiepunten te verdienen voor de Olympische Spelen in 

Tokyo 2020
Dat is ook de reden dat topsporters uit de gehele wereld aan het EK deelnamen. Dit zorgde tevens voor 
mondiale aandacht voor dit evenement. Ook de aanwezigheid van bestuurders van de International Triatlon 
Union (ITU), en de World Olympians Association (WOA) zorgde voor extra exposure.

Een categorie die binnen de triatlon sterk in opmars is zijn de agegroupers. Dit zijn atleten die geen deel 
uitmaken van de nationale selectie. Zij worden ingedeeld in vijf leeftijdscategoriën en kunnen in deze categorie 
deelnemen aan NK’s, EK’s en WK’s. In totaal haalden de Nederlandse agegroupers vijf gouden medailles tijdens 
het EK in Weert.

Het TeamNL behaalde tijdens de ETU Mixed Relay Elite de bronzen medaille hetgeen voor hun belangrijke 
punten opleverde voor de wereldranglijst en voor kwalificatie voor de Olympische Spelen 2020 in Tokyo.
Nederland blijft daarmee in de top zeven van de wereld staan en houdt zodoende zicht op rechtstreekse 
plaatsing voor Tokio.

Reguliere stadstriatlon 
Alle Weerter scholen namen op vrijdag 7 juni deel aan de Scholentriatlon. Het basisonderwijs groep 8 en alle 
klassen van het Voortgezet onderwijs. Hiervoor hadden alle deelnemende scholen hun jaarlijkse sportdag 
ingewisseld. Aan deze “supersportdag” namen circa 2.000 leerlingen deel waardoor deze de grootste is van de
Benelux en wellicht ook van Europa.

Doordat de regio’s Noord en Zuid-Nederland aan de stadstriatlon deelnamen vormde de reguliere 
stadstriatlon tevens het Nederlands Kampioenschap Triatlon (NK). 


