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Wedstrijden Nationaal Niveau B 
 

1. Inleiding 

 

Het NDR 2021 bevat de volgende onderverdeling in categorieën (dat wil zeggen: 

niveaus) sporters: 

 

1. International-Level Athletes: sporter die op internationaal niveau een sport 

beoefenen, volgens de definitie van de verantwoordelijke internationale federatie, 

in overeenstemming met de International Standard for Testing and Investigations 

(ISTI). 

2. National-Level Athletes: sporter die zijn opgenomen in de Registered Testing Pool 

(RTP).  

3. Sporters die deelnemen of hebben deelgenomen aan wedstrijden die de 

Dopingautoriteit als nationaal kwalificeert. De Dopingautoriteit zal deze lijst op 

haar website publiceren met als aanduiding voor deze categorie wedstrijden: 

‘wedstrijden nationaal niveau B’. 

4. Recreatieve sporters: (a) sporters die niet vallen onder de definitie van 

International-Level Athlete en/of National-Level Athlete, (b) sporters die niet 

(gaan) deelnemen of hebben deelgenomen aan wedstrijden die de 

Dopingautoriteit als nationaal kwalificeert, en (c) sporters die in de periode van 

vijf jaar voorafgaand aan het begaan van een dopingovertreding, niet hebben 

behoord tot een van de volgende categorieën: (i) sporters van internationaal 

niveau, (ii) sporters die zijn opgenomen in een RTP die wordt beheerd door een 

internationale federatie of een NADO (inclusief de Dopingautoriteit) en (iii) 

sporters die een land hebben vertegenwoordigd in een internationaal evenement 

in een open categorie. 

 

2. Nationaal niveau B 

 

2.1. ‘Nationaal niveau’ is in het Nationaal Dopingreglement onderverdeeld in twee 

niveaus: de absolute nationale top (sporters  die zijn opgenomen in de RTP) en het 

niveau dat daar onder zit, maar nog wel van nationaal niveau is. Dat laatste niveau wordt 

in het NDR 2021 ‘nationaal niveau B’ genoemd.  

 

2.2. Bij ‘nationaal niveau B’ gaat het om nationale competities, wedstrijden,  

evenementen, kampioenschappen of andere nationale categorieën op het hoogste 

senioren niveau, ongeacht of het een team- of individuele sport betreft.  

 

2.3. Dit hoogste nationale niveau in de seniorencategorie wordt aangevuld met de 

volgende competities, die dus ook behoren tot ‘nationaal niveau B’:  

 voetbal heren: de divisie direct onder de eredivisie; 

 wegwielrennen: UCI categorie 1.1 wedstrijden; 

 atletiek: wedstrijddeelnemers aan stadsmarathons van Rotterdam, Amsterdam, 

Utrecht en Eindhoven; City-Pier-City Loop; Dam tot Dam loop; 

Zevenheuvelenloop.  

 

2.4. De Dopingautoriteit kan de in punt 2.3 genoemde competities periodiek wijzigen of 

aanvullen.  

 

2.5. Nationale jeugd- of juniorenkampioenschappen, competities, wedstrijden of 

evenementen vallen niet onder ‘nationaal niveau B’. Hetzelfde geldt voor masters en de 

verschillende masters categorieën.   

 


