EN VERDER

Op zoek naar toppers:
NOC*NSF Talentdag
Op 12 november aanstaande organiseert NOC*NSF de derde editie van
de NOC*NSF Talentdag, in Almere en op Papendal, bij Arnhem. De kennis
en expertise van de docent LO is in voorgaande edities zeer waardevol
gebleken! Heb je een leerling in de les die erg lang is, extreem snel is of een
enorm uithoudingsvermogen heeft? Dan kan je hem of haar informeren over
deze alternatieve route richting de topsport.
TEKST ANNE OUWERKERK

O

m sportbonden te helpen met het vinden van talenten buiten hun
eigen sportkring, heeft NOC*NSF al twee keer de Nationale NOC*NSF
Talentdag georganiseerd. Voor laat-specialisatie sporten en sporten
met enkele dominante onderscheidende kenmerken, loont het om
gericht op zoek te gaan naar talenten buiten de eigen sport. Dit zijn bijvoorbeeld
baanwielrennen, rugby sevens, roeien, (beach)volleybal, triatlon en atletiek.
Docenten LO spelen een grote rol in het traject om talenten te herkennen en hun
leerlingen te adviseren en te interesseren voor de Talentdag.

Oog van de meester
Voor de laat-specialisatie sporten is het de moeite waard om kansrijke sporters
tussen de 12 en 18 jaar buiten de eigen sport te zoeken. Dit zijn sporten met
enkele onderscheidende kenmerken, vooral fysieke, die zich pas echt goed
uiten na de groeispurt. In deze sporten kan je ook op latere leeftijd beginnen
en toch nog de top halen. Olympisch beachvolleyballer Alexander Brouwer
stapte op zijn 15e over van voetbal naar volleybal. Stefan Groothuis korfbalde
tot hij op zijn 15e begon met schaatsen en daarmee wereld- en Olympisch
kampioen werd. En wielrenster Annemiek van Vleuten werd pas op haar 24e
lid van haar eerste toerclub. Ook haar Olympisch verhaal is bekend.
Docenten LO zijn, met ‘het oog van de meester’, als geen ander in staat om
met hun kennis en expertise de sportpotentie van hun leerlingen vast te stellen. Daarbij dienen de docenten LO ook geen ander belang dan het ondersteunen van de leerlingen bij het vervullen van hun sportieve ambities. Hierdoor
krijgen de leerlingen de juiste informatie op basis waarvan zij hun eigen beslissingen kunnen nemen en eventueel kiezen voor een nieuwe tak van sport.
Dit is ook de reden waarom NOC*NSF de kennis en expertise heeft ingeschakeld van docenten LO. In de afgelopen twee jaar hebben docenten LO bijna
170 wildcards uitgedeeld aan leerlingen met ambities en met de gezochte
aanleg. Van deze 170 leerlingen zijn er uiteindelijk bijna 100 terechtgekomen
in een vervolgtraject van een sportbond.
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Op zondag 12 november 2017 vindt de derde editie van de NOC*NSF Talentdag
plaats, in Almere en op Papendal. Graag maakt NOC*NSF ook dit jaar weer
gebruik van de kennis en expertise van docenten LO. Ken je een leerling die
erg lang is of extreem snel, of met een opvallend groot uithoudingsvermogen?
Zie je de ambitie bij die leerling? Dan vragen wij je vriendelijk om hem of haar
te informeren over deze alternatieve route richting de topsport.
Vind meer informatie over de NOC*NSF Talentdag via www.ikwistnietdatikhetinmehad.nl. Wil je meer weten of wil je actief wildcards uitdelen aan je leerlingen (graag!), neem dan contact op.

