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TeamNL Triathlon in Mixed Relay Series
Nottingham

ARNHEM - Een week na de World Triathlon Series-race in Leeds komen Maya

Kingma, Marco van der Stel, Rachel Klamer en Jorik van Egdom zaterdag aan de

start van de Mixed Relay Series in het Engelse Nottingham.

De Mixed Relay Series 2019 bestaan uit vier wedstrijden, waarvan Nottingham de tweede in de

rij is. Nederland finishte in de openingswedstrijd in Abu Dhabi op de elfde plaats. De race in het

Midden-Oosten werd gewonnen door Australië, voor de USA en Nieuw-Zeeland.

Twee weken geleden kwam het Nederlandse viertal in actie op het EK mixed teamrelay in

Weert, waar het team achter Frankrijk en Duitsland de bronzen medaille voor zich opeiste.

TeamNL Triathlon komt in Nottingham in dezelfde samenstelling in actie als in Weert.
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Waar eerder altijd Rachel Klamer als eerste van start ging, beet in Weert Kingma de spits af

voor Nederland. In Nottingham begint Kingma waarschijnlijk weer als eerste – de definitieve

volgorde wordt vrijdag bekend gemaak - gevolgd door Marco van der Stel, Rachel Klamer en

Jorik van Egdom. Klamer kampte in Leeds vorige week met luchtwegproblemen, maar lijkt op

tijd hersteld voor de race op zaterdag.

De mixed teamrelay maakt tijdens de Olympische Spelen in Tokio voor het eerst deel uit van het

olympische programma. Elf landen, plus gastland Japan, mogen meedoen aan het spectaculaire

nieuwe onderdeel. De beste zeven landen op de olympische kwalificatieranking per 31 maart

2020 plaatsen zich. De overige drie plaatsen – gastland Japan krijgt automatisch een startplek

– worden tussen 1 april en 11 mei 2020 verdeeld. Naast dat een land zich  moet kwalificeren,

moeten de atleten in de relay ook nog een plaats bij de eerste 140 op de individuele – niet

geschoonde – olympische ranking hebben veilig gesteld. Nederland neemt momenteel de vijfde

plaats op de olympische ranking in.

 De overige twee wedstrijden die meetellen voor de Mixed relay Series zijn op 7 juli in Hamburg,

waar het WK teamrealy op het programma staat, en op 21 juli in Edmonton.
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