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TON Almelo steunt onderzoek KNGU 

 

Almelo, 9 augustus 2020 

Het verzoek van de KNGU vindt gehoor bij TON Almelo. Het onafhankelijk onderzoek dat wordt ingesteld 

door het Ministerie van VWS moet zo snel mogelijk worden gestart, bij voorkeur te beginnen bij het 

damesturnen zodat de huidige turnsters van TeamNL hun Olympisch programma zo spoedig mogelijk weer 

kunnen hervatten. Na intern overleg met de direct betrokkenen binnen TON Almelo is dit besloten en aan 

de KNGU medegedeeld. 

Afgelopen vrijdag is TON Almelo samen met vier organisaties rechtstreeks geïnformeerd door de voorzitter 

van het Bondsbestuur over het besluit om het TeamNL-programma te stoppen voor de selectieturnsters. 

Daaraan gekoppeld heeft het Bondsbestuur ons verzocht -enkel en alleen voor de duur van het onderzoek- 

de trainer/coach gedurende deze periode niet te laten trainen met de selectieturnsters, in ons geval twee 

turnsters. We kunnen ons dat voorstellen en stemmen daarmee in.  

 

Vanwege vakanties zijn deze organisaties pas vrijdagmorgen door de KNGU geïnformeerd. Wij hebben het 

verstandig gevonden om eerst intern dit verzoek te bespreken en de gevolgen daarvan in kaart te brengen 

want dit brengt voor een kleine organisatie als de onze extra kosten met zich mee . De KNGU heeft hiervoor 

begrip en heeft toegezegd ons bij te staan bij het vinden en inzetten van een extra trainer.  

Aangezien niemand, ook de ex-topturnsters niet, wil dat het topsportprogramma lang stil komt te liggen, 

pleit TON Almelo ervoor om het onderzoek met voorrang te starten bij het damesturnen en daarna de rest 

van de topsportdisciplines te onderzoeken. Gelet op de uitspraak van de KNGU dat de resultaten voor eind 

van het jaar gepresenteerd worden, leidt TON Almelo af dat in één tot maximaal anderhalve maand dat 

gedeelte van het onderzoek voor de “actieve sport” afgerond kan zijn. Dit is de enige reële oplossing om de 

huidige topturnsters tegemoet te komen in hun wens om deel te kunnen nemen aan de EK 2020 en OS 2021.  

Omdat ook TON Almelo vindt dat alles boven water moet komen, heeft ze op vragen van het Noord Hollands 

Dagblad laten weten de reeds gedane onderzoeken naar pedagogisch sportklimaat die in ons bezit zijn aan de 

onderzoekscommissie te overhandigen.  

Onlangs heeft de KNGU door NMC Bright een uitgebreide audit laten uitvoeren om te toetsen of er sprake is 

van een verantwoord pedagogisch prestatieklimaat bij de talent- en topsportcentra. Deze centra moeten 

voldoen aan dit toetsingskader om erkenning te krijgen dan wel te behouden. Dit kan een goede doorkijk zijn 

voor de onderzoekscommissie. 
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