
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Talenten-Scoutingsdag Klaverblad TON Almelo 
 
Klaverblad Topturnen Oost Nederland (Klaverblad TON) Almelo organiseert een test voor turnsters 
die op hoog niveau willen turnen en hiervoor aanleg denken te hebben. TON biedt talenten een 
turnopleiding op topsportniveau. Deze talentopleiding is gericht op de nationale selecties van de 
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en uiteindelijk op deelname aan internationale 
wedstrijden, zoals Europese- en Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Eenmaal lid 
kunnen turnsters gebruik maken van de goede ondersteuning van de afdeling Turnen Dames, die 
bestaat uit een goed trainersteam, een permanent ingerichte topaccommodatie, 
samenwerkingsverbanden met een lagere - en een middelbare school voor aangepast onderwijs, 
twee keer per week een fysiotherapeut in de trainingszaal en een voedingsdiëtiste. 
 
Voor wie is de test? 
De test is voor turnsters die gek zijn op turnen, goed hun best doen op de trainingen om beter te 
worden. Om mee te doen op hoog niveau is het noodzakelijk dat we al op jongere leeftijd gaan 
scouten, dit betekent dus ook dat de pre-pre instappers welkom zijn!   
Wordt een turnster daarnaast door haar ouders op een goede manier ondersteund, dan komt zij in 
aanmerking voor de test. Omdat uit ervaring is gebleken dat situaties waarbij jonge turnsters in een 
gastgezin verblijven voor de turnsters niet ideaal is, vinden we bij Klaverblad TON Almelo de reistijd 
van thuis naar de zaal belangrijk. Onze ervaring is dat drie kwartier (enkele reis) ongeveer de grens is. 
In het verleden hebben wij daarom wel eens gezien dat het hele gezin na een jaar of twee in (de 
buurt van) Almelo kwam wonen. Bij twijfel over de reistijd kan de turnster wel aangemeld worden 
voor de test. Als de twijfel aangegeven wordt, helpen de train(st)ers van Klaverblad TON Almelo een 
inschatting maken over de haalbaarheid van het turnen bij Klaverblad TON Almelo. Hoewel de test 
voor de turnsters bedoeld is, zijn de persoonlijke train(st)ers uiteraard van harte welkom om met 
deze test mee te draaien en vragen te stellen. 
 
Wanneer is de test? 
De talententest wordt gehouden op zaterdag 9 mei 2020 van 9.00-11.00 uur in de IISPA aan de 
Stadionlaan in Almelo. Mocht de turnster niet kunnen op deze datum dan kan er altijd een aparte 
afspraak worden gemaakt. 
 
Wat wordt er getest?  
Tijdens de test wordt het talent van de turnster bekeken. We kijken hiervoor naar lichaamsbouw, 
kracht, snelheid, coördinatie en lenigheid. Lenigheid en lichaamsbouw zijn gemakkelijk te herkennen 
kenmerken. Voor de kenmerken de kracht, snelheid en coördinatie is meer onderzoek nodig. 
Lichaamsbouw verdient wat extra uitleg. Bij lichaamsbouw kijken we niet alleen naar hoe de 
turnster er op dit moment uit ziet. Vooral de aanleg om niet te zwaar en niet te lang te worden is 
belangrijk. Als een turnster in de buurt komt van 1.70 meter of zelfs langer wordt, dan wordt 
turnen op hoog niveau moeilijk. Het is dus belangrijk om een inschatting te maken van de 
verwachte eindlengte bij volwassenheid. Dit kan globaal door simpelweg te kijken naar de bouw 
en lengte van de ouders en van de oudere broers en zussen, vooral als ze op elkaar lijken. Ook 
is het mogelijk om de simpele groeicalculator op de website van TNO in te vullen. 
 



 

Na de test 
Het is moeilijk in te schatten of kracht, snelheid en coördinatie door training ontwikkeld kunnen 
worden. Veel talent gaat dan ook verloren en blijft onontdekt omdat te weinig getraind is. 
Wanneer uit de test blijkt dat de turnster geschikt lijkt voor turnen op hoog niveau, worden de 
ouders daarom uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. In overleg met de persoonlijk 
train(st)er(s) en de ouders van de turnster worden vervolgens afspraken gemaakt over een 
geleidelijke overgang naar een hoog niveau van trainen. In eerste instantie gaat het dan om een 
proefperiode en uitbreiding van het aantal trainingsuren. Later, bij de start van het nieuwe 
seizoen, is het de bedoeling dat de turnster afhankelijk van haar niveau en leeftijd traint bij en lid 
wordt van TON Almelo. Als de turnster aan wedstrijden meedoet, komt ze uit onder de naam van 
“Klaverblad TON Almelo/eigen verenigingsnaam”. 
  

Leeftijdscategorie Trainingen bij Klaverblad TON  Trainingen bij thuisclub 

Pre-pre instap 1  2 

Pre-instap 2/3 1 

Instap 4 1 

Pupil 1 5 In overleg 

Pupil 2 6 Geen 

 
 
Geïnteresseerd? 
Vul dan het bijgevoegde inschrijfformulier volledig in en stuur het uiterlijk 5 mei 2020 per email 
op naar info@tonalmelo.nl 
 
 
We zien jullie graag op zaterdag 9 mei! 
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