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1. Inleiding 

Voor u ligt het visiedocument ‘Flevoland ademt triathlon’, waarin alle Flevolandse gemeente, de 
provincie Flevoland en de triathlonorganisaties  hun ambitie op het gebied van de triathlonsport 
uitspreken.  
 
Waarom triathlon? Flevoland heeft een band met triathlon. ‘We’ hadden de eerste en dus oudste 
(30jaar) Europese longdistance triathlon in Almere en in die zin hoort de triathlon bij de geschiedenis 
van de provincie en de stad Almere in het bijzonder. Het zit in onze genen; duursport past bij de 
polder met de lange lijnen, het water en het groen: Flevoland ademt triathlon!  
 
De afgelopen jaren zijn er diverse ontwikkelingen geweest op triathlongebied in Flevoland. Dit wordt 
nog eens extra gestimuleerd door de keuze van triathlon als kernsport in het provinciale sportbeleid, 
vastgelegd in de nieuwe provinciale sportnota 2013 – 2016.  
 
Lokale activiteiten 
Op verschillend niveau zien we in Flevoland uitingsvormen van de triathlon die dit onderbouwen. Zo 
zijn er vier triathlonverenigingen (Lelystad, Zeewolde en twee in Almere), stichting Triathlon 
Noordoostpolder, is er een RTC (Regionaal Trainings Centrum) voor talenten, zijn er diverse lokale 
wedstrijden en de Challenge Almere-Amsterdam als eyecatcher van de triathlonevenementen.  
 
Door de grote hoeveelheid initiatieven werd ook de roep om visievorming versterkt. Verschillende 
initiatieven met elkaar verbinden kan namelijk op langere termijn een impuls voor de sport 
betekenen. Reden waarom op bestuurlijk niveau door o.a. de provincie Flevoland en gemeente 
Almere een uitwerking van deze visie inclusief financiële onderbouwing is gevraagd. Dat 
visiedocument ligt nu voor u.  
 
Dit document is een gezamenlijk initiatief van en vervolgens tot stand gekomen met medewerking 
van de provincie Flevoland, gemeente Almere, Olympisch Netwerk Flevoland, Sportservice Flevoland, 
de Nederlandse Triathlon Bond en de lokale triathlonverenigingen en –organisaties.  
 
Leeswijzer 
Dit document start met een schets van de triathlonsituatie in Flevoland in de hoofdstukken 2 en 3. In 
hoofdstuk 4 volgt een  beschrijving van de samenwerkende partijen. In hoofdstuk 5 schetsen we de 
startsituatie van de triathlon in Flevoland op basis van de projecten in dit plan. In hoofdstuk zes 
worden de doelstellingen van het plan besproken.  
 
Met dit document hopen de partijen u inzicht te geven in de sportieve ambities van de triathlonsport 
in Flevoland.  
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2. Triathlon anno 2022 

We schrijven 1 augustus 2022: de opening van de Floriade in Almere. Een evenement dat in 2012 aan 
Almere is toegewezen. Na tien jaren van voorbereiding is het eindelijk zover. Een absoluut 
hoogtepunt tijdens deze opening is de wijze waarop de openingsceremonie wordt uitgevoerd, met 
daarbij een belangrijke rol voor een 26-jarige Almeerder. Al rennend en fietsend was hij onder luid 
applaus van honderden Almeerders door het stadshart bij het Weerwater aangekomen. Zwemmend 
door het Weerwater bracht hij uiteindelijk de ‘Floriadesleutel’ bij de burgemeester van Almere, die 
met een ferme druk op de knop de Floriade officieel opende. 
 
Zijn status ontleent deze triatleet aan zijn uitzonderlijke sportprestatie van twee jaar eerder bij de 
Olympische Spelen in Tokio. Daar, in de verzengende hitte van het Japanse land, liep hij zich in de top 
10 op de Olympic Distance bij de triathlon. De zware omstandigheden maakte iedere sporter die de 
triathlon volbracht tot een ware held. Zo ook deze Almeerder. Bij thuiskomst stond Schiphol vol met 
enthousiaste sportliefhebbers. De nieuwe sportheld van 2022 kwam uit Almere! 
 
2022 Is sowieso een bijzonder jaar voor de sport in Flevoland. Naast het sportieve karakter van de 
Floriade, wordt een maand later ook nog eens een van de grootste triathlonevenementen van West-
Europa georganiseerd: de Challenge Almere-Amsterdam. Dit jaar belooft met maar liefst 2.000 
deelnemers op de traditionele Long Distance een record te worden. Om nog maar te zwijgen van de 
Junior Challenge (scholierentriathlon) die op de vrijdag wordt georganiseerd. Bussen met scholieren 
uit heel Nederland (waaronder uit alle gemeenten in Flevoland) komen naar Almere om zich sportief 
te meten met leeftijdsgenoten. De organisatie van dit spectaculaire onderdeel loopt parallel met de 
groep senioren, die zich op hun niveau aan de Senior Challenge wagen. 
 
De aantrekkelijkheid van de triathlonsport is enorm toegenomen. Korte, snelle afstanden gaan hand 
in hand met de lange en traditionele afstanden. Het sterke verenigingsleven in Flevoland maakt dat 
de herkenbaarheid bij de triathlon groot is. Iedere Flevolander kent wel iemand die meedoet tijdens 
het weekend in Almere. Voor de mensen die niet in de gelegenheid zijn de wedstrijd in Almere bij te 
wonen, is er straks plek genoeg rond het 180 kilometer lange fietsparcours door de provincie. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van de vele overnachtingsmogelijkheden die Flevoland kent. Leuke 
bijkomstigheid is dat veel toeschouwers een langer verblijf hebben geboekt en ook de Flevolandse 
trekpleisters bezoeken. 
 
Van het evenement doen Omroep Flevoland en RTL 7 live verslag via radio en televisie. Via de 
speciale Challenge-app en grote schermen in het centrum zijn de verrichtingen van alle sporters goed 
te volgen. 
 
Eén van de hoogtepunten in het triathlonweekend wordt de huldiging van de Flevolandse 
kampioenen. In de weken voor de Challenge zijn in samenwerking met de lokale verenigingen in de 
Flevolandse gemeenten voorrondes gehouden. Op de Esplanade in Almere krijgen de winnaars de 
erkenning die ze verdienen. 
 
Wat een energie! Flevoland ademt triathlon! 
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3. Huidige situatie triathlon in Flevoland 

Flevoland ademt triathlon. Onderstaande afbeelding schetst een beeld van de huidige situatie van de 
triathlonsport in Flevoland. De rode namen zijn namen van triathlonverenigingen. De blauwe namen 
zijn reeds bestaande evenementen in Flevoland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Nederlandse Triathlon Bond kent momenteel 7.200 leden in Nederland (peildatum september 
2013). Ruim 5.000 van deze leden zijn aangesloten bij een vereniging. In Flevoland zijn 472 triatleten 
actief, waarvan 372 in verenigingsverband. Verhoudingsgewijs kan worden gesteld dat in Flevoland 
veel meer aan triathlon wordt gedaan dan elders in Nederland. Ligt het landelijk deelnamecijfers op 
0,04%, in Flevoland is dat 0,11%; bijna het drievoudige. 
  

Triathlonvereniging Zeewolde 
Zeewolde Endurance 

Triathlonvereniging Almere 
Atletiek- en Triathlonvereniging Almere ‘81 
Challenge Almere-Amsterdam 
Almeers Triathlon Circuit 
Ere- en eerste divisie triathlon 

Triathlonvereniging Lelystad 

Stichting Triathlon Noordoostpolder 
Triathlon Noordoostpolder 
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4. Betrokken partijen: kracht van samenwerking 

Zoals in de inleiding geschetst zijn er al diverse initiatieven op triathlongebied in Flevoland. Door 
deze initiatieven met elkaar te verbinden wordt de triathlonsport in zijn geheel in Flevoland 
gepositioneerd. Elke organisatie speelt daarin zijn eigen rol. Dit hoofdstuk schetst een beeld van de 
samenwerkende partijen in de meerjarenvisie triathlon. 
 

4.1 Nederlandse Triathlon Bond  
De Nederlandse Triathlon Bond (NTB) is als vertegenwoordiger van bijna 100 triathlonverenigingen, 
ruim 60 organisaties en circa 7.000 leden en nog eens 13.000 daglicentiehouders verantwoordelijk 
voor het aanbieden van de triathlonsport in Nederland op de gebieden breedtesport, 
talentontwikkeling en topsport. 
 
Aangezien de NTB een permanente positie bij de top-25 van de wereld ambieert, met uitschieters 
richting top 8 op WK en OS, vraagt dit om continue prestaties op wereldniveau. De aanvoer van 
talenten op internationaal niveau is hierbij essentieel. Om deze aanvoer te garanderen is een 
systeem nodig waarin structurele aandacht gegeven wordt aan de breedtesport en ontwikkeling van 
talenten op internationaal niveau. 
 

4.2 Provincie Flevoland 
Flevoland  wil een provincie zijn met een aantrekkelijk woon-, werk-, studeer- en leefklimaat. Een 
provincie waar jong en oud zich thuis voelt en waar talent volop tot ontplooiing kan komen in een 
omgeving met sportieve ambitie. Triathlon is samen met de zeilsport een van de kernsporten die 
hierin een belangrijke rol speelt. De nadruk in het provinciale sportbeleid ligt op de bovenregionale 
samenwerking binnen de provincie, waarbij sport een economisch middel vormt. Grootschalige 
sportevenementen hebben een economische impact voor Flevoland  Sport levert  een bijdrage aan 
het vestigingsklimaat, zowel aan de ‘harde kant’ (economie, gebiedsontwikkeling) als aan de ‘zachte 
kant’ (gezondheid, participatie, sociale cohesie, ontplooiing van talent, branding van gebied). In 
Flevoland wordt aan talentvolle sporters de kans worden geboden om hun talenten maximaal tot 
ontplooiing te laten komen.  
 

4.3 Gemeente Almere 
De intrinsieke waarde van sport is het vertrekpunt van het sportbeleid van de gemeente Almere. 
Sport is in beginsel gewoon leuk en vanuit die basis kan de sport bijdragen aan de doelstellingen op 
andere terreinen. Sportstimulering is daarin van groot belang maar ook talentherkenning en 
ontwikkeling staan hoog in het vaandel van de gemeente. Redenen waarom de gemeente Almere 
ook investeert in de rijkssubsidie voor combinatiefunctionarissen en lokale talentencentra.  
 
Almere de stad voor talent, zoals ook uitgesproken in de visie ‘City of talents’. In Almere wordt hard 
gewerkt om voor iedereen mogelijkheden te creëren om het maximale uit haar of zijn talent te 
halen. 
 
Een andere interessante ontwikkeling in Almere is de komst van het ‘Almeers Kenniscentrum Talent’ 
(AKT). Met dit centrum streeft Almere naar de realisatie van een topsportlaboratorium, behoud van 
Almeerse talenten, aantrekken van talenten uit de regio en wil Almere koploper zijn op het gebied 
van talentherkenning en –ontwikkeling.    
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4.4 Sportservice Flevoland 
Sportservice Flevoland is de uitvoeringsorganisatie van het provinciale sport- en beweegbeleid. Zij is 
een onafhankelijke ‘spin in het web’ binnen de Flevolandse sport en aanpalende terreinen. 
Contacten met gemeenten, provincie en het verbinden van andere lokale partijen is daarbij één van 
de kernactiviteiten. Binnen de gestelde beleidskaders van de provinciale sportnota is Sportservice 
Flevoland verantwoordelijk voor de invulling van de sportpiramide, talentontwikkeling, 
gehandicaptensport en topsport/evenementen vormen hierbij de basis. De ontwikkeling van 
breedtesport is een taak van de gemeenten. 
 

4.5 Olympisch Netwerk Flevoland 
Het Olympisch Netwerk Flevoland (ONF) is verantwoordelijk voor de begeleiding van bij NOC*NSF 
geregistreerde topsporters en talenten in de provincie Flevoland. Op dit moment zijn dat er rond de 
160, waaronder ook 10 triatleten. Met hen worden de niet-sportspecifieke zaken besproken en waar 
nodig ondersteund. Hierbij valt te denken aan loopbaanbegeleiding en (para)medische begeleiding. 
Om de sporters hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen, is in de voorbije jaren in Flevoland een 
netwerk van 30 organisaties opgezet. Daarnaast speelt het Olympisch Netwerk Flevoland een 
belangrijke rol in de ondersteuning van sportbonden en het sporttechnisch kader van RTC’s bij de 
realisatie van haar ambities op het gebied van talentontwikkeling.  
 

4.6 Lokale organisaties en sportverenigingen 
Zoals in het hoofdstuk hiervoor al werd geschetst, is  in Flevoland een groot aantal lokale 
sportverenigingen en –organisaties actief binnen de triathlonsport. Deze partijen zijn cruciaal als het 
gaat om de verdere ontwikkeling van de triathlonsport. Enerzijds vormen ze de voedingsbodem voor 
nieuwe triatleten, anderzijds zijn de verenigingen van groot belang bij de ondersteuning van 
evenementen (vrijwilligers) en de sportinhoudelijke kennis die zij met zich meedragen. Organisaties 
die hier een rol spelen zijn de Challenge Almere-Amsterdam, triathlonvereniging Almere, AVA ’81, 
triathlonvereniging Zeewolde, Zeewolde Endurance, stichting triathlon Noordoostpolder en 
triathlonvereniging Lelystad. 
 

 4.7 Gezamenlijk belang van de betrokken partijen 
Dit visiedocument is een logisch gevolg van de ambities die alle organisaties hebben. Triathlon is het 
verbindende element daarbij. Met dit visiedocument wordt gerealiseerd dat alle partijen hun 
doelstellingen kunnen halen en de kracht van gezamenlijkheid leidt tot een extra impuls voor de 
(sport)organisaties. 
 
De economische impact van (top)sportevenementen sluit aan bij de provinciale sportnota. De focus 
op breedtesport past in het straatje van het gemeentelijk sportbeleid en het vergroten van de 
triathlonsport sluit aan bij het bonds- en verenigingsbeleid. Het vergroten van de evenementen sluit 
aan bij de ambities van de lokale organisaties.    
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5. Startsituatie 

Het feit dat de betrokken partners de triathlon stevig willen positioneren, komt niet uit de lucht 
vallen. Triathlon heeft zijn sporen inmiddels nagelaten en er gebeurt al veel op dit gebied. Om de 
startsituatie inzichtelijk te maken, zijn alle speerpunten uit deze meerjarenvisie in de onderstaande 
tabel opgenomen. Met een kleur wordt de status van het speerpunt op 1 augustus 2013 
weergegeven.  
 
Groen geeft aan dat het betreffende actiepunt al loopt en qua doelstelling, zoals verwoord in deze 
meerjarenvisie, is behaald. De ambitie van dit speerpunt is dan vooral om de huidige situatie te 
behouden. Oranje geeft aan dat het betreffende actiepunt al wordt uitgevoerd, maar dat de 
ambities, zoals verwoord in deze meerjarenvisie, nog niet zijn behaald. Om dit alsnog te realiseren, 
wordt extra inspanning gevraagd van de betrokken partijen. Rood wil zeggen dat het betreffende 
punt nieuw is en de komende jaren ontwikkeld dient te worden. 
 

Speerpunt Status (per 1-08-2013) 

(Top)sportevenementen  

Topsportambassadeurs  

Inzet topsporters / RTC-talenten bij scholenclinics  

Challenge Almere-Amsterdam  

Triathlon Noordoostpolder  

Lotto Eredivisie  

Apex Eerstedivisie  

Talentontwikkeling 

RTC Triathlon Almere  

Breedtesport 

Organisatie lokale wedstrijden  

Junior Challenge / scholierentriathlon  

Triathlon voor het bedrijfsleven  

Seniorentriathlon  

Combinatiefunctionaris triathlon  

Sportverenigingen 

Realisatie Opleidingsvereniging  

Paralympische triathlon 

Talentherkenning  

Aansluiting bij verenigingen  

Aansluiting bij het RTC Triathlon Almere  

Promotie  
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6. Doelstelling 

De partijen zetten zich in de periode 2013-2016 gezamenlijk in om de triathlonsport te positioneren 
en promoten vanuit Flevoland naar heel Nederland.  
 

We streven er naar om een triathlonprovincie te worden. 
 
Om dit te realiseren is het van belang dat de facetten breedtesport, talentontwikkeling en 
(top)sportevenementen terugkomen. De drie facetten hebben raakvlakken met elkaar. Een goed 
georganiseerde breedtesport vergroot de kans op talentherkenning en het voortbrengen van een 
topsporter die tijdens een aansprekend evenement een goed resultaat behaalt. Anderzijds kan een 
topsportevenement of sporter weer als inspiratie dienen voor beginnende triatleten. In Flevoland ligt 
inmiddels een gezonde basis, maar de komende jaren wordt er gewerkt aan de versterking van de 
bestaande piramide op alle delen, met meer mogelijkheden voor breedtesport, talentontwikkeling 
en topsport als gevolg. Breedtesport wordt veelal geassocieerd met ‘verenigingen’. Die context mag 
groter. Je hoeft geen lid te zijn van de triatlonvereniging, maar je kunt wel geweldig meedoen met de 
Family Challenge of daar individueel voor trainen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Werken aan verbreding van de sportpiramide. 

 
Deze meerjarenvisie triathlon omvat een vijftal speerpunten waarmee de doelstellingen worden 
gerealiseerd. 

1. (Top)sportevenementen. 
2. Talentontwikkeling. 
3. Samenwerking top- en breedtesport. 
4. Paralympische structuur. 
5. Economische meerwaarde van triathlon 

  
De onderliggende ambitie hierbij is dat Flevoland beschikt over tenminste één atleet die op 
Olympisch en wereldniveau een rol van betekenis kan spelen. Daarmee levert Flevoland een bijdrage 
aan de landelijke ambities op het terrein van (triathlon) sport, die moeten leiden tot een Olympisch 
sportklimaat in 2016 in Nederland. 
 
De bovenstaande speerpunten worden in de onderstaande paragrafen nader toegelicht.  
  

Breedtesport en sportbeoefening 

Talentontwikkeling 

Topsport/ 

beleving 



 
 

 

Meerjarenvisie triathlon 2013 – 2016, Flevoland Pagina 10 

 

Projectcoördinatie triathlon Flevoland 
Er zijn de afgelopen jaren veel losse initiatieven op triathlongebied in Flevoland geweest. Om de 
sport optimaal te faciliteren en organisaties en evenementen met elkaar te verbinden, is het 
belangrijk dat een partij de coördinatie over de triathlonsport heeft. Sportservice Flevoland neemt 
deze rol op zich en is daarmee de vooruitgeschoven post van alle Flevolandse gemeente, de provincie 
Flevoland en de triathlonorganisaties. Zij coördineert, met als resultaat dat de betrokken partijen 
elkaar kennen, weten te vinden en nog beter: de initiatieven in Flevoland worden aan elkaar 
verbonden en Flevoland wordt een triathlonprovincie.  
 
Flevoland en triathlon: uniformiteit 
Voortbordurend op bovenstaande paragraaf wordt gewerkt aan de herkenbaarheid van de 
triathlonsport in Flevoland. Iemand die in Zeewolde deelneemt, moet weten dat dat onderdeel 
uitmaakt van een groter geheel. Hetzelfde geldt voor deelnemers in Lelystad of de Noordoostpolder. 
In overleg met alle betrokken organisaties wordt bepaald hoe hier uiting aan wordt gegeven (logo, 
‘merknaam’, etc.).  
 
Daarnaast wordt gewerkt een het generen van publiciteit door inzet van alle mogelijke media in 
Flevoland en Nederland. Hier wordt continue gesproken over ‘Flevoland triathlon’, om de 
uniformiteit in de communicatie te houden. 
 

6.1 (Top)sportevenementen 
‘Topsport inspireert breedtesport’: een gezegde dat in dit meerjarenplan voor de triathlonsport van 
toepassing is. Evenementen spreken tot de verbeelding voor mensen.  
 
Daarnaast realiseert de organisatie van evenementen een economische impact voor een stad en 
regio. Mensen kijken naar het evenement, maar besteden hun geld ook. Om die reden is de 
organisatie van topsportevenementen interessant en sluit dit aan bij provinciale sportnota, waar 
sport als economisch middel wordt gezien.  
 
Deze paragraaf is opgedeeld in twee items, beide onderdeel van de bovenste laag in de 
sportpiramide: topsport en topsportevenementen.  
 
Topsporters als inspiratiebron 
Topsporters hebben een inspirerende werking . Mensen die in het verleden een bepaald niveau 
hebben bereikt in een tak van sport of talentvolle sporters die midden in dat proces zitten, inspireren 
anderen en zetten hen aan te bewegen. Daarnaast zijn het boegbeelden van de sport.  
 
Om topsporters als inspiratiebron van de breedtesport in te zetten, wordt er de komende jaren 
gewerkt aan: 

1. Topsportambassadeurs. 
2. Inzet van topsporters en/of RTC-talenten bij de scholenclinics.  

 
Topsportambassadeurs  
Er worden in Flevoland regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. Zowel binnen de sport als in het 
bedrijfsleven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan speciale businessmeetings. De komende jaren worden 
(Flevolandse) topsporters en RTC-talenten ingezet bij deze bijeenkomsten, als inspiratiebron voor 
bijvoorbeeld het bedrijfsleven.  
 
Uitgangspunt is dat de inzet van een topsporter van meerwaarde moet zijn voor de organiserende 
partij en dat het niet ten koste kan/mag gaan van de sportinhoudelijke ontwikkeling van de sporter. 
Daarover is nauw contact met de RTC-coördinator. 
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In Almere is de coördinatie in handen van de combinatiefunctionaris triathlon. Voor de overige 
gemeenten ligt de coördinatie bij Sportservice Flevoland.  
 
Inzet van topsporters bij scholenclinics 
Door verschillende partijen worden regelmatig clinics voor het basis- en voortgezet onderwijs 
georganiseerd. Doel van deze clinics is de leerlingen op laagdrempelige wijze kennis te laten maken 
met de triathlonsport.  De komende jaren worden deze clinics ook aangeboden. Hierbij wordt de 
logische verbinding met de Junior Challenge (scholierentriathlon) in het weekend van de Challenge 
Almere-Amsterdam gelegd, zodat ook dit vlak een groei wordt gerealiseerd. 
 
In Almere is de coördinatie van de scholenclinics in handen van de combinatiefunctionaris triathlon. 
Voor de overige gemeenten ligt de coördinatie bij Sportservice Flevoland.  
 
Evenementen 
Naast topsporters spreken topsportevenementen tot de verbeelding. Mensen associëren zich met de 
tak van sport en topsporter die een bepaald niveau heeft behaald.  
 
Bovenstaande is reden dat er binnen deze meerjarenvisie elk jaar aansprekende evenementen 
worden georganiseerd in de provincie. Hierbij wordt aangesloten bij de lokale verenigingen en 
organisaties. De evenementen zijn de verbindende factoren in een kalenderjaar en er wordt dan ook 
naar verbindingen gezocht met alle andersoortige initiatieven die op het gebied van de triathlon in 
Flevoland plaatsvinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een combinatie tussen de scholenclinics en de 
daadwerkelijke finale tijdens één van de evenementen. 
 
Het grootste triathlonevenement in Almere is de Challenge Almere-Amsterdam. Deze naam draagt 
het evenement sinds 2013. Het is de oudste Long Distance in Europa. Door onderdeel te zijn van de 
Challenge Family hoopt de organisatie door te kunnen groeien.  
 
De Lotto Eredivisie (2012), Triathlon Noordoostpolder (2012) en Apex Eerstedivisie (2013) hebben 
een kortere bestaansgeschiedenis, maar hebben al wel bewezen te voorzien in een behoefte. In de 
toekomst volgt mogelijk nog een 2e divisie.  
 
Concreet werken we binnen het onderdeel ‘Evenementen’ van  deze meerjarenvisie aan de jaarlijkse 
organisatie van: 

1. De Challenge Almere-Amsterdam, georganiseerd door de stichting Holland Triathlon. Hieraan 
wordt de ambitie verbonden om te groeien tot 1.500 deelnemers op de Long Distance in 
2016. Daarnaast wordt ingezet op een 180 kilometer lang fietsparcours door de provincie 
Flevoland, welke in nauwe samenwerking met alle gemeenten wordt georganiseerd.  

2. De Triathlon Noordoostpolder, georganiseerd door de stichting Triathlon Noordoostpolder. 
Dit evenement werkt toe naar een stijging van het deelnemersaantal tot  500 in 2016. 

3. Een wedstrijd uit de Lotto Eredvisie, georganiseerd door de Nederlandse Triathlon Bond (*). 
4. Een wedstrijd uit de Apex Eerstedivisie, georganiseerd door de Nederlandse Triathlon Bond 

(*).  
5. De afstemming van Flevolandse evenementen op elkaar, waardoor er een triathlonkalender 

voor Flevoland ontstaat.  
 
(*) De eredivisie en eerste divisie zijn een teamcompetitie, georganiseerd door de NTB. Lokaal wordt 

dit uitgevoerd door een evenementenorganisatie.  
 
Challenge Almere-Amsterdam 
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‘We are triathlon’. Voor de ingevoerde triatleten inmiddels een bekende slogan. Het betreft namelijk 
de ondertitel van de aankondiging van de Challenge Almere-Amsterdam. Sinds 2013 maakt Almere 
deel uit van dit wereldwijd bekende triathloncircuit. Met de naamswijziging en het neerzetten van 
een kwalitatief evenement, hoopt de organisatie de komende jaren door te groeien in het 
deelnemersaantal.  
 
Het neerzetten van een kwalitatief evenement is in de basis een verantwoordelijkheid van de 
Challenge Almere-Amsterdam. De samenwerkende partners in deze meerjarenvisie willen de 
organisatie van de Challenge helpen om de komende jaren door te groeien door ondersteuning in 
promotie, organisatie van side-events en het beschikbaar stellen van het netwerk. Met de 
gezamenlijke inzet wordt gewerkt naar een stijging tot 1.500 deelnemers op de Long Distance in 
2016. 
 
Triathlon Noordoostpolder 
In augustus 2012 heeft de eerste editie van de triathlon Noordoostpolder plaatsgevonden. Met 170 
deelnemers bleek dit evenement een schot in de roos. De verwachting is dat het evenement ook in 
2013 doorgroeit.  
 
Het evenement vindt een aantal weken voor de Challenge Almere-Amsterdam plaats en is daarmee 
een interessant event voor triatleten in aanloop naar de wedstrijd in Almere. Deze cross-over vindt 
nu al plaats. De ambitie is om door te groeien naar 500 deelnemers in 2016. De samenwerkende 
partijen gaan de organisatie ondersteunen in dit groeiproces.  
 
Lotto Eredvisie 
Om de triathlonsport aantrekkelijker te maken voor toeschouwers, is in 2012 gestart met de Lotto 
Eredivisie. Dit betrof een competitie van 5 wedstrijden, verspreid over Nederland. De wedstrijden 
worden afgewerkt in teams van 4 triatleten en kenmerken zich door korte afstanden en snelle tijden. 
 
Binnen deze ambitie willen de partijen de komende jaren elk jaar één van de wedstrijden uit de Lotto 
Eredivisie in Flevoland plaats te laten vinden. 
 
Apex Eerstedivisie  
De grote interesse voor de Lotto Eredivisie, heeft de Nederlandse Triathlon Bond ertoe gezet om met 
ingang van 2013 de Apex Eerstedivisie in het leven te roepen. Het concept is hetzelfde als de Lotto 
Eredivisie en ook de Eerstedivisie heeft zijn meerwaarde inmiddels bewezen. 
 
De komende jaren vindt één van de wedstrijden uit de Apex Eerstedivisie in Flevoland plaats, 
gekoppeld aan de activiteiten in het weekend van de Challenge Almere-Amsterdam.  
 

6.2 Talentontwikkeling en -herkenning 
Een belangrijke laag in de sportpiramide is de talentherkenning en -ontwikkeling. Dat is de fase waar 
talentvolle breedtesporters worden gesignaleerd en begeleid in de weg naar de top. In Flevoland 
wordt deze weg gefaciliteerd door het Regionaal Trainings Centrum  (RTC) Almere. Dit is een 
topsportprogramma waar talentvolle triatleten een programma van 20 uur per week volgen. 
 
Talentontwikkeling 
Talentontwikkeling is in zijn algemeenheid in Nederland op onderdelen goed georganiseerd en 
succesvol. Voor een klein land eindigen we de laatste jaren immers relatief hoog in de 
medailleklassementen. Er is echter nog winst te behalen. Het door NOC*NSF opgestelde masterplan 
stippelt de route hierin uit.   
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De samenwerkende organisaties hebben de ambitie om het RTC Triathlon in Almere de komende 
jaren door te ontwikkelen. Concreet wordt binnen het onderdeel ‘Talentontwikkeling’ van deze 
meerjarenvisie aan de uitbreiding van het RTC-programma in Almere, waarbij in de ideale situatie 1,5 
fte beschikbaar is voor de coördinatie van het RTC Triathlon.  
 
 
RTC triathlon Almere 
Het RTC Almere functioneert naar behoren, maar er zijn voldoende groeimogelijkheden om 
daadwerkelijk topsporters in de triathlonsport af te leveren. Door de groei worden een aantal 
ambities gerealiseerd.  

 Het geeft de mogelijkheid om beloftevolle atleten uit regio Flevoland, Amsterdam, Utrecht, 
delen van Noord-Holland en Overijssel deel te laten nemen aan het centrale fulltime 
programma van RTC Almere. Zo mogelijk en wenselijk voor zowel de Olympische als de  
paralympische triathlon. De atleten wonen, na opname in het RTC, in regio Almere en 
studeren in regio Almere. De combinatie sporten, wonen en studeren wordt individueel 
maatwerk.  

 De atleten die in het RTC trainen zijn via criteria geselecteerd vanuit NTB-
opleidingsverenigingen, nationale en internationale wedstrijden en NTB talenttestdagen. De 
NTB opleidingsvereniging TVA/AVA’81 leidt op volgens het meerjaren opleidingsplan en biedt 
de atleten voldoende hoogwaardige trainingsuren onder leiding van gediplomeerde trainers.  

 De talentcoach/coördinator is fulltime (1,0 fte) werkzaam. De coach begeleidt en coördineert 
en geeft leiding aan specialistentrainers en begeleidingsteam (medisch, paramedisch, 
fysiotherapeut, voeding, mentaal). De coach/coördinator begeleidt 8 junioren of onder-21 
atleten.  

 Een tweede talentcoach is voor 0,5 fte werkzaam binnen het RTC.  Hij begeleidt een weekend 
talentenprogramma met 8 talenten uit Flevoland en omliggende provincies. De wens is dat 
binnen de groep van 8 atleten ook paralympisch talent kan meetrainen en zich kan 
ontwikkelen.  

 De trainers van de NTB opleidingsverenigingen in de regio Midden Nederland zullen 
afwisselend meehelpen op de trainingsweekenden van het RTC. Hierdoor zal de 
communicatie optimaal zijn in de doorlopende leerlijn.  

 De NTC embedded scientist zal ook de trainings- en wedstrijddata van de RTC atleten 
verzamelen, analyseren en aan de coach aanbieden. Hetzelfde gebeurt met techniekanalyse. 
De medische en paramedische begeleiding is ingebed in de structuur voor alle trainingcentra 
in de regio Noord-West Nederland, met het CTO Amsterdam als kenniscentrum.  Dit geldt 
ook op het gebied van voeding, mentale begeleiding, studiecoördinatie en lifestyle coaching.  

 Intensieve samenwerking met een topsportvriendelijke school kan er voor zorgen dat de 
studie is aangepast aan de ochtend- en middagtraining.  De studie is ‘horizontaal’ 
georganiseerd tussen 9.30 en 14.30 uur.  

 
Talentherkenning 
De verwachting is dat er in 2016 drie vrouwelijke triatleten en een mannelijke triatleet voor 
Nederland deel gaan nemen aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Van de dames wordt een 
medaille verwacht. Aan de Paralympische Spelen dienen twee atleten mee te doen en een (1) 
medaille te halen. Dit zijn talentvolle sporters die uit de jeugd afkomstig zijn. Met de wetenschap dat 
er in Nederland ongeveer 500 jeugdtriatleten zijn, kan worden gesteld dat het aantal Olympische 
sporters per 500 sporters verhoudingsgewijs hoog is. Er liggen dus enorme kansen om de kweekvijver 
van jeugdige triatleten te vergroten en daarmee de topsportambities van de triathlonsport vorm te 
geven wanneer we de talentherkenning kunnen optimaliseren.  
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Goed georganiseerde verenigingen en gekwalificeerd kader zijn daarbij van belang. De Nederlandse 
Triathlon Bond heeft daarom enkele jaren geleden de ‘Opleidingsvereniging’ in het leven geroepen. 
Opzet is dat deze verenigingen - met als uitgangspunt het Meerjarenopleidingsplan Triathlon- gaan 
fungeren als lokale kenniscentra, die op termijn tevens ondersteuning bieden aan de overige 
verenigingen. Zij onderhouden ook nauwe contacten met bijvoorbeeld het Nationaal 
Trainingscentrum, organisaties en verenigingen uit aanverwante sporten. 
 
Concreet wordt binnen het onderdeel ‘Versterken van verenigingen’ in deze meerjarenvisie aan de 
realisatie van een Opleidingsvereniging in Almere gewerkt.  
 
Daarnaast wordt waarde gehecht aan goed georganiseerde triathlonverenigingen in de rest van 
Flevoland. Waar nodig worden ze ondersteund, met als doel ze in staat te stellen de triathlonsport op 
goede wijze aan te kunnen bieden aan de inwoners van Flevoland.  
 

6.3 Breedtesport 
De breedtesport is het fundament van de sportpiramide. Hier beginnen de aankomende talenten, 
maar er is ook aandacht voor de groep breedtesporters en recreanten die dagelijks plezier beleven 
aan hun sport. Binnen deze meerjarenvisie wordt bewust gewerkt aan het vergroten van de 
deelname aan triathlonactiviteiten. 
 
Concreet richt het onderdeel ‘Breedtesport’ van deze meerjarenvisie zich op: 

 De organisatie van lokale wedstrijden (bijv. de Zeewolde Endurance en het ATC Circuit). 

 De organisatie van het Nederlands Kampioenschap scholierentriathlon (Junior Challenge). 

 Inzet op deelname en sponsoring vanuit het bedrijfsleven. 

 De organisatie van de seniorentriathlon. 

 Het behoud van de combinatiefunctionaris triathlon in Almere. 
 
Organisatie lokale wedstrijden 
In Flevoland worden al enkele jaren goede breedtesportevenementen georganiseerd. Voorbeelden 
hiervan zijn de Zeewolde Endurance en het Almeers Triathlon Circuit (ATC). De Zeewolde Endurance 
is een evenement waar onder andere 1/6 triathlon kan worden afgelegd. Het ATC is een circuit van 
vijf wedstrijden in het voorjaar. 
 
De samenwerkende partners in deze meerjarenvisie gaan de organisatie helpen om de komende 
jaren door te groeien door ondersteuning in promotie en het beschikbaar stellen van het netwerk. 
 
Junior Challenge (scholierentriathlon) 
Het weekend van de Challenge Almere-Amsterdam staat op de vrijdag in het teken van de 
traditionele Long Distance. De vrijdag is echter al sinds jaar en dag het domein van de middelbare 
scholieren. De komende jaren wordt gewerkt aan een groei van het aantal deelnemers aan de Junior 
Challenge (scholierentriathlon). Hierbij wordt de verbinding gelegd met de inzet van topsporters en 
RTC-talenten, zoals benoemd in paragraaf 6.1. Gedurende een kalenderjaar worden op middelbare 
scholen informatiebijeenkomsten georganiseerd over de triathlonsport, evenals praktijkclinics.  
 
De coördinatie van dit onderwijsprogramma is in handen van de combinatiefunctionaris triathlon in 
Almere en Sportservice Flevoland in de rest van Flevoland.  
 
Binnen dit onderdeel ligt de ambitie om een Voortgezet Onderwijs instelling uit elke Flevolandse 
gemeente aan de start van de scholentriathlon te hebben staan in 2016. 
 
Bedrijfsleven 
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Triathlon kan als combinatie van drie sporten wel eens als ‘zwaar’ worden aangemerkt. In de basis 
zijn zwemmen, fietsen en lopen zeer toegankelijke sporten. De link met het bedrijfsleven is daarmee 
al snel gelegd, daar zijn vitale werknemers immers van groot belang.  
 
De komende jaren wordt ingezet op de ontwikkeling van concepten voor het bedrijfsleven, met als 
doel in 2016 een goed bezette bedrijventriathlon als prominent onderdeel te hebben tijdens de 
Challenge Almere-Amsterdam. Bovendien worden er concepten ontwikkeld waarmee werknemers 
van bedrijven het hele jaar fit worden houden. 
 
Daarnaast wordt met de topsport en evenementen die we in onze provincie hebben, ook het 
bedrijfsleven aan de triathlonsport verbonden. Dit kan door deelname aan de VIP-bijeenkomsten, 
maar ook door sponsoring van de sport.  
 
Seniorentriathlon 
In 2013 staat de seniorentriathlon voor het eerst op het programma. Doel hiervan is de 55+-ers van 
vandaag op een laagdrempelige manier de drie facetten van de triathlonsport aan te bieden. 
 
Wanneer de pilot in 2013 goed wordt ontvangen, wordt er door Sportservice Flevoland de komende 
jaren gewerkt aan doorontwikkeling van de seniorentriathlon. Uiteraard gebeurt dit in afstemming 
met lokale lokale sportverenigingen en -organisaties zoals FRTCA, Trim Slim, de Almeerdaagse, Van 
Rheenen Sport en De Schoor. 
 
Combinatiefunctionaris Triathlon 
Een combinatiefunctionaris is een persoon die een functie vervult waarbij de combinatie van 
verschillende sectoren een hoofdrol speelt. In dit geval gaat het om sport en onderwijs. In Almere is 
sinds 1 januari 2013 een combinatiefunctionaris triathlon aan de slag voor 4 uur per week. Dit stelt 
hem in staat om het onderwijs kennis te laten maken met de triathlonsport.  
 
Met deze meerjarenvisie spreken we de ambitie uit om ook de komende jaren de 
combinatiefunctionaris in te kunnen zetten ten behoeve van de triathlonsport en door te groeien. 
 

6.4 Paralympische triathlon 
Een van de invalshoeken betreft de paralympische discipline binnen de triathlon. Dit maakt 
onderdeel uit van het Olympisch programma in Rio 2016. Vanuit NOC*NSF is de paralympische 
triathlon opgenomen in de top 10 ambitie t/m 2016. Door een koppeling te maken tussen de valide 
sport en gehandicapte sport biedt Flevoland ook mogelijkheden voor gehandicapte sporters om hun 
talent te ontwikkelen.  
 
Het NTC Paralympische Triathlon maakt onderdeel uit van het NTC Triathlon in Sittard. Om ook 
aanvoer van nieuwe sporttalenten te realiseren, is de NTB voornemens in Almere een RTC 
Paralympisch Triathlon te ontwikkelen. Op die manier stomen RTC´s het regionale talent klaar voor 
de overstap naar het NTC, en de wedstrijd- en trainingsintensiteit die daar van hen wordt gevraagd.  
 
Om de ambities op het onderdeel ‘paralympische triathlon’ te realiseren, wordt de komende jaren 
gewerkt aan een aantal actiepunten. 

 Talentherkenning. 

 Aansluiting bij het RTC Almere. 

 Aansluiting bij lokale verenigingen. 

 Promotie paralympische sport. 
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Talentherkenning 
Het is in Nederland niet eenvoudig om de doelgroep te bereiken. Om een talentenprogramma te 
kunnen vullen met atleten, is de eerste noodzakelijke stap het starten van een wervingscampagne. 
De NTB en Sportservice Flevoland zijn voornemens jaarlijks een wervingscampagne te organiseren. 
Dit maakt onderdeel uit van het project ‘Zoektocht naar paralympisch talent’, wat Sportservice 
Flevoland in 2012 ook heeft uitgevoerd.  
Personen die zichzelf aanmelden worden eenmaal in het jaar uitgenodigd om gezamenlijk aan te 
sluiten bij een landelijke dag voor paralympische talentenherkenning. Naast de aansluiting bij een 
landelijke dag, wordt er eenmaal in het jaar een speciale dag voor de talentherkenning in Flevoland 
georganiseerd waarbij alleen de Flevolandse kernsporten aanwezig zijn.  
 
Aansluiting bij het RTC Almere 
Het organiseren van een zelfstandig paralympische RTC lijkt de komende jaren niet mogelijk. 
Aansluiting bij het huidige RTC levert volgens de NTB geen problemen op. Doelstelling voor de 
komende jaren is het laten aansluiten van minimaal twee paralympische deelnemers aan het RTC.  
 
 Aansluiting vereniging 
Door het lage aantal sporters met een lichamelijke handicap, is de kans dat er sporters direct in het 
RTC kunnen aansluiten erg klein. Zeer waarschijnlijk worden de sporters naar aanleiding van een 
testdag doorverwezen naar de sportvereniging. Het is belangrijk dat atleten worden opgevangen bij 
de verenigingen. De NTB gaat met de sportvereniging in overleg over de integratie van 
gehandicaptensport. NTB volgt de atleten en beoordeelt regelmatig of een overstap naar het RTC 
mogelijk is.  
 
Promotie  
Triathlon zal in 2016 in Rio de Janeiro voor het eerst te zien zijn als Olympische sport. De gevestigde 
paralympische sporten (rolstoelbasketbal, zitvolleybal, rolstoeltennis, atletiek en zwemmen) 
beschikken over een grotere groep paralympische atleten en zijn bekend bij een groot publiek. De 
paralympische triathlon is nog relatief onbekend voor veel mensen. De NTB wil zich de komende 
jaren gaan richten op de promotie van de paralympische triathlon. Het vergroten van de bekendheid 
zorgt voor meer triatleten. Dit kunnen nieuwe gehandicapten zijn, maar ook ‘cross-overs’ vanuit 
andere paralympische sporten, bijvoorbeeld wielrennen, zwemmen en atletiek. 
 
Deze promotie wordt bewerkstelligd door middel van promotie rondom evenementen/wedstrijden, 
via communicatiemiddelen. Enkele voorbeelden zijn de krant ‘Onbeperkt sporten’, nieuwsbrieven, 
social media en diverse internetsites.  
 

6.5 Monitoring en evaluatie 
In de provinciale sportnota staan de effecten van (top)sportevenementen als volgt beschreven: 
 
‘Evenementen dragen bij aan imago en bekendheid. Bezoek aan evenementen levert bestedingen op 
voor de gemeente, regio of provincie: onder andere hotelovernachtingen, restaurantbezoek en 
bestedingen in winkels. Het toegenomen (economische) belang van evenementen staat niet op 
zichzelf, maar hangt samen met de opkomst van het fenomeen ‘beleveniseconomie’.’ 
 
De samenwerkende partijen ondersteunen bij de acquisitie, de organisatie van evenementen en het 
mede realiseren van side events. Behalve aan de sportbeleving en -uitvoering wordt ook een bijdrage 
geleverd aan de economische component door het verhogen van het aantal toeschouwers en 
deelnemers.  
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De komende jaren wordt de economische impact van het evenement Challenge Almere-Amsterdam 
in kaart gebracht door middel van de WESP-methode. Daarnaast wordt er een marktonderzoek 
uitgevoerd naar de effecten met betrekking tot de kernsporten op lange termijn. 
 
 
WESP 
De WESP omvat een onderzoek naar het aantal toeschouwers en deelnemers, in relatie tot het 
bestedingspatroon tijdens een evenement. Belangrijke vragen zijn: Hoeveel geld geeft een bezoeker 
gemiddeld uit? En waar geeft de bezoeker dit aan uit? Er kan direct worden gemeten wat de 
opbrengsten zijn van het organiseren van een evenement. Door een stijging van het aantal 
toeschouwers en deelnemers, is het waarschijnlijk dat ook het totaal aan bestedingen toeneemt.  
 
Om bovenstaande te realiseren wordt gebruik gemaakt van de WESP-methode. De WESP wordt in 
samenwerking met onderwijsinstellingen uitgevoerd. De economische impact wordt gemeten door 
de gemiddelde bestedingen per persoon, uitgesplitst naar: 

 Additionele dagbesteding. 

 Additionele dagbesteding extra dagen overnachters. 

 Additionele bestedingen aan overnachtingen. 

 Additionele bestedingen organisatie en media. 
 
Bovenstaande biedt mogelijkheden voor samenwerking met de HBO-instellingen in Flevoland. 
 
Marktonderzoek 
Naast de economische effecten tijdens evenementen, worden de effecten van de programma’s op 
lange termijn onderzocht. Langetermijnonderzoek is, naast de directe effectmetingen tijdens 
evenementen, van belang om conclusies te trekken. Zo zijn er allerlei niet beïnvloedbare factoren die 
invloed kunnen hebben op het succes van het evenement, bijvoorbeeld andere evenementen, slecht 
weer, economische crisis en infrastructuur.   
 
Bij effecten op langere termijn wordt gedacht aan gezondheidsmanagement, imago en beeldvorming 
over Flevoland, sociale betrokkenheid en welbevinden van inwoners in Flevoland. Dit kan invloed 
hebben op bijvoorbeeld het vestigingsklimaat van bedrijven, de toename van toerisme en stijging 
van de Flevolandse bevolking.   
 
Door een groep respondenten te monitoren over meerdere jaren door middel van een panel, wordt 
inzichtelijk gemaakt welke invloed het provinciaal beleid heeft op de sportbeleving van Flevolanders 
en de beeldvorming over Flevoland. Hierbij wordt gekeken naar de binding met de kenmerken van 
Flevoland (natuur, water, ruimte, wind).  
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7. Tot slot 

Flevoland ademt triathlon. Het was de afsluitende zin van hoofdstuk twee, waar de samenwerkende 
organisaties een doorkijk hebben gegeven naar de triathlon over 10 jaar. Te ambitieus? Nee. Er ligt 
een goede structuur in Flevoland en het is zaak die de komende jaren uit te bouwen. Daar maken de 
organisaties zich met zijn allen hard voor. 
 
Veelzeggend is ook het schema in hoofdstuk vijf over de startsituatie. De kleur oranje overheerst, 
wat wil zeggen dat op bijna alle onderdelen al acties zijn gepleegd. Het gaat nu om het verbinden van 
die onderdelen, met als doel gezamenlijk nóg sterker te staan. Het onderdeel paralympische sport is 
nog onontgonnen gebied, maar biedt zeker mogelijkheden.  
 
Maar er wordt verder gekeken dan 2016. Een visie is relatief snel bepaald, maar de uitvoering 
daarvan neemt tijd in beslag. De resultaten zijn soms pas na enkele jaren zichtbaar. Logischerwijs 
kijken de partijen ook vooruit naar de spelen in 2020 en niet te vergeten de Floriade 2022 in Almere. 
Dit biedt kansen om de komende jaren in Flevoland door te groeien met de triathlonsport.  
 
Met deze meerjarenvisie worden de ambities voor groei van de triathlonsport in Flevoland 
onderschreven. De aangesloten partijen hopen dat alle partners in Flevoland hen hierbij van harte 
ondersteunen! 
  



8. Bijlage I : overzicht betrokkenheid partners per onderdeel 

 

Speerpunt / organisatie NTB Provincie Flevoland Sportservice 
Flevoland / ONF * 

Gemeente Almere Challenge Almere-
Amsterdam 

Sportverenigingen 
en /-organisaties 

(Top)sportevenementen 

Topsportambassadeurs       

Inzet topsporters / RTC-talenten bij scholenclinics       

Challenge Almere-Amsterdam       

Triathlon Noordoostpolder       

Lotto Eredivisie       

Apex Eerstedivisie        

Talentontwikkeling 

RTC Triathlon Almere       

Breedtesport 

Organisatie lokale wedstrijden       

Junior Challenge (scholierentriathlon)       

Triathlon voor het bedrijfsleven       

Seniorentriathlon       

Combinatiefunctionaris triathlon       

Sportverenigingen 

Realisatie Opleidingsvereniging        

Paralympische triathlon 

Talentherkenning       

Aansluiting RTC Triathlon Almere       

Aansluiting verenigingen       

Promotie       

 
*Financiering van Sportservice Flevoland / Olympisch Netwerk Flevoland is afkomstig van de provincie Flevoland. 


