Districtsprogramma Turnen Heren 2018.
Met ingang van januari 2018 worden er in het districtsprogramma een aantal wijzigingen
doorgevoerd. Deze wijzigingen moeten leiden tot een betere aansluiting bij de regionale behoeftes
van de clubs. Er komt meer ruimte voor clubs om gebruik te maken van de kennis en kunde die er op
de KNGU-centra aanwezig is. De manier waarop kan op elk centrum anders ingevuld worden. Reden
hiervoor is de diversiteit aan behoeftes binnen de verschillende districten. De verschillende KNGUcentra hebben de verantwoordelijkheid gekregen om hiervoor zelf zorg te dragen en waardevol te
zijn voor hun omgeving. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld vrij toegankelijke trainingen
met thema’s, bijscholingstrainingen met aangevraagde onderwerpen/thema’s, workshops over
expertbegeleiding enz.
Alle activiteiten die vanuit de KNGU centra op deze manier ontwikkeld worden, zullen voortaan ook
door de KNGU erkend worden als bijscholingsmomenten waarvoor licentiepunten te verkrijgen zijn.
De invulling van zo’n programma kan, zoals gezegd, per centrum wat verschillend zijn en zal uiterlijk
half januari naar alle betrokken clubs verzonden worden.
Centraal georganiseerd zal er het volgende plaats vinden:
Talentherkenning door middel van districtstrainingen.
Er zullen per jaar 4 districtstrainingen plaatsvinden onder leiding van en gegeven door de KNGU
coach die daarvoor aangewezen is.
Deelnemers aan deze training zijn sporters in de leeftijd van 6 t/m 10 jaar die daarvoor geselecteerd
zijn. Aanwezigheid van hun eigen clubcoaches bij deze trainingen is verplicht. Na deze vier trainingen
kunnen de clubcoaches hiervoor maximaal 4 licentiepunten krijgen.
De 4 KNGU-centra hebben ieder een toegewezen gebied waarvoor ze deze trainingen organiseren.
De indeling per KNGU-centrum zal medio januari 2018 bekendgemaakt worden.

De selectie.
Een maximum van 20 sporters wordt door de hoofdcoach van het betreffende centrum voorgesteld
aan de bondscoach, die vervolgens bevestigt of afwijst.
Criteria die meegenomen worden in de keuzes om te komen tot aanwijzing van de districtsselectie,
zijn de volgende:
- Leeftijd
- Fysiek talent. Snelheid, lenigheid, kracht, motoriek in relatie tot al geïnvesteerde
trainingstijd.
- Cognitieve vaardigheden. Concentratie, leergierigheid, zelfstandigheid, sociale vaardigheden.
- Vaste trainingslocatie en trainingsomvang.
- Wedstrijdresultaten.
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De trainingen.
Zoals aangegeven zullen er per jaar 4 trainingen plaatsvinden met deze groep.
Bij gebleken geschiktheid en motivatie zal de hoofdcoach van het centrum de turner eventueel vaker
uitnodigen binnen het reguliere programma van het KNGU-centrum.
De 4 trainingen die binnen het districtsprogramma vallen, hebben een vooraf vastgesteld programma
wat gericht is op de begeleiding van deze talenten binnen hun normale clubprogramma. Vandaar dat
de aanwezigheid van de “eigen” clubcoach ook verplicht is. De inhoud van het programma wordt aan
het begin van het jaar gecommuniceerd door de aangewezen KNGU-coach vanuit het centrum.
Deze coach zal ook praktisch uitvoering geven aan zaken als communicatie over data en tijden,
inhoud programma, evaluatie training enz.
Financiën
Aan de deelnemers van dit programma wordt een eigen bijdrage gevraagd van 80,- euro.
Uitnodigingen voor deelname aan het districtsprogramma worden vanuit de KNGU verzonden.
Na bevestiging van deelname door de ouders zal de bijdrage via een machtiging afgeschreven
worden.

Schematisch overzicht selecties
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