Talentontwikkeling
Visie Achilles-Top op talentontwikkeling
Naast het aanbieden van breedtesport streeft Achilles-Top ernaar om ook atleten die
meer willen en meer kunnen een passende oplossing aan te bieden.
Bij de pupillen bieden we naast de reguliere trainingen een extra training aan. Atleten
die voor deze extra training in aanmerking komen worden uitgenodigd door de betreffende
trainers. Omdat we bij pupillen nog niet van talenten willen spreken vindt selectie plaats
op basis van een drietal criteria. Intrinsieke motivatie, deelname aan wedstrijden en deelname
aan trainingen. Tijdens deze extra training zal extra aandacht worden besteed aan de
technieken maar zal vooral het plezier en de beleving voorop staan.
Bij de overgang van de pupillen naar de D-junioren worden dezelfde criteria gehanteerd.
Er zal gaandeweg meer aandacht worden besteed aan de technieken en de atleten moeten
in staat zijn om ook zelfstandig een deel van de training te kunnen afwerken. Om een
kwalitatief goede training te kunnen aanbieden werken we in kleine groepen en mag
het niveauverschil binnen de groep niet te groot zijn.
Junioren die het clubniveau ontstijgen en de ambitie hebben zich te ontwikkelen tot
nationale en internationale toppers krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan een
tweede extra training. Deze extra training kan tijdelijk zijn maar kan ook een structureel
karakter krijgen. Het doel van deze training is om de atleten een extra zetje te geven om
aan de voorwaarden te kunnen voldoen om in aanmerking te komen voor een regio training.
Dit zijn regionale trainingen waarbij talenten uit diverse windstreken bij elkaar komen.
Voldoet een junior aan de voorwaarden om deel te nemen aan de regionale trainingen dan
zal de clubtrainer dit met de atleet en de ouders bespreken. Samen wordt dan gekeken
naar een invulling die het beste past bij de ambitie van de betreffende atleet. Het initiatief
hiervoor ligt altijd bij de clubtrainer. Voor de D-junioren is dit Roger Veldman en voor de C-,
B- en A-junioren Myrthe Hamers en/of Chantal van der Meulen. Omdat iedere atleet anders
is, hanteren we geen lijstjes met voorwaarden waar een atleet aan dient te voldoen om in
aanmerking te komen voor deelname aan de regiotraining.
De extra trainingen binnen de vereniging kunnen we alleen maar aanbieden indien we over
voldoende trainers beschikken. Afhankelijk van het aantal beschikbare trainers zullen we dan
ook keuzes moeten maken. Hiervoor vragen wij jullie begrip.

