
INSCHRIJFINSTRUCTIE 

Inschrijving voor een wedstrijd via mijntriathlonNL 

Waarom heb ik een account nodig en hoe maak ik dat eenvoudig aan? 

 

De inschrijving voor onze wedstrijd loopt via ‘mijntriathlonNL’, het inschrijfplatform van de 

Nederlandse Triathlon Bond (NTB).  

Door een account aan te maken in deze omgeving regel en beheer je eenvoudig je eigen inschrijving. 

Het aanmaken van een account is gratis en verplicht je tot niets. Mocht je in de toekomst aan andere 

wedstrijden mee willen doen en/of een lidmaatschap bij de Nederlandse Triathlon Bond willen 

aanschaffen, dan kan dat eenvoudig via ditzelfde account.  

En, heb je al een wedstrijdlicentie bij de Atletiekunie, KNWU, KNZB of KNSB (of een buitenlandse 

triathlonbond)? Dan koppel je deze licentie in jouw account eenvoudig, waarmee je (in de meeste 

gevallen) de kosten van een daglicentie bespaart. Wel zo handig! 

Heb je ook al een eigen MyLaps chip? Ook die kan je koppelen om onnodige extra kosten te 

voorkomen. 

 

Heb je een account in mijntriathlonNL?  

Log dan in op https://mijn.triathlonbond.nl en kijk zo nodig even in het kenniscentrum van de NTB 

voor antwoord op veel gestelde vragen. 

Ga in jouw account links in het menu naar koppelingen en koppel daar (indien van toepassing) eerst 

jouw lidmaatschap bij één (of meerdere) van bovengenoemde sportbonden en/of jouw eigen chip. 

Ga daarna links in het menu naar ‘kalender’. 

Ga naar onze wedstrijd, schrijf je in voor de gewenste startserie en reken eenvoudig af. 

 

Twijfel je of je al een account hebt in mijntriathlonNL?  

Als je in het verleden al eens aan een NTB-evenement hebt deelgenomen, dan heb je zeer 

waarschijnlijk al een account. 

Ga dan naar https://mijn.triathlonbond.nl > Klik op inloggen > Gebruikersnaam vergeten > Voer je e-

mailadres in > Klik op verzenden 

 

 
 

Als je al een account hebt, dan krijg je nu een mail toegestuurd om je gebruikersnaam opnieuw in te 

stellen en in te loggen. Is je e-mailadres niet bekend, dan krijg je de volgende melding. Je hebt nog 

geen account. 

 

 

https://mijn.triathlonbond.nl/
https://www.triathlonbond.nl/kenniscentrum/mijntriathlonnl/
https://mijn.triathlonbond.nl/
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Heb je nog geen account in mijntriathlonNL?  

Doorloop dan onderstaande stappen. 

1. Ga naar https://mijn.triathlonbond.nl  

2. Klik rechts bovenin op de button ‘registreren’ 

3. Doorloop stap 1, 2, 3 en 4 (zie voorbeelden). Steeds als je alle velden ingevuld hebt, wordt de 

oranje button zichtbaar. 

 

Stap 1 

 

 Stap 2 

 

https://mijn.triathlonbond.nl/
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 Stap 3 

 

 Stap 4 

 

4. Klik op de link in de e-mail die je nu ontvangt (check zo nodig de SPAM-box). 

5. Log daarna in op je nieuwe account en volg de hierboven bij ‘Heb je al een account in 

mijntriathlonNL’ beschreven stappen. 

 

Nogmaals: het aanmaken van een account is gratis en vrijblijvend en maakt het mogelijk om met 

enkele muisklikken in te schrijven voor alle wedstrijden binnen mijntriathlonNL. 

 

 


