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1. Talentidentificatie / informatieverzameling  

De Talentcoaches zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie en data van sporters in 

Smartabase. Hiervoor observeren, testen en analyseren zij gedurende een seizoen verschillende sporters 

(in samenwerking met de Embedded Scientist en HCTO). Op grond van deze analyses en aan de hand van 

talentprofielen wordt bepaald of een sporter mogelijk geselecteerd kan worden voor een KNSB Talent 

Team (KTT). Indien nodig kunnen ze hierbij ook input opvragen bij de betrokken experts/ staf.   

Bij het identificeren van talenten wordt naar meerdere kenmerken van een sporter gekeken en worden 

meerdere factoren meegewogen:  

• Prestatieniveau/ Positie op de ranglijst   

• Progressiecurve prestaties   

• Ontwikkelingspotentie van alle prestatiebepalende factoren   

• Technische vaardigheden  

• Fysieke mogelijkheden  

• Prestatiegedrag (mentaal)  

• Tactische vaardigheden   

• Kalenderleeftijd (feitelijke leeftijd volgens officiële kalender)  

• Biologische leeftijd (o.b.v. fysieke ontwikkeling sporter, vroeg of later rijp)  

• Trainingsleeftijd (aantal trainingsuren en -jaren en de intensiteit hiervan)  

• Relatieve leeftijd (afhankelijk van de peildatum is de sporter jong of ‘oud’ binnen betreffende 

categorie)  

• Bijdrage aan de totale KTT-selectie om een optimale lerende omgeving te creëren  

• Overige context van de rijder   

  

2. Tijdspad en voorbereidend werk  

• Gedurende het gehele seizoen mag de Talentcoach S-2  
sporters uitnodigen om mee te trainen. Het streven is vanaf september 2 – 4 momenten in te 

plannen. Het meetrainen komt ten goede aan informatieverzameling over de betreffende sporter. 

Hiervoor is toestemming nodig van de betreffende S-2 coach, het KTT bestuur en de HCTO van de 

KNSB.   

• Gedurende de gehele winterperiode voert de Talentcoach gesprekken met potentiële 

instroomsporters (en coach, ouders/ verzorgers) over hun toekomst en of ze mogelijk deel 

zouden willen uitmaken van een KTT. Dit moet helder zijn voordat zij eventueel worden 

uitgenodigd voor een KTT.   

• Gedurende de gehele winterperiode wordt het Talentprofiel langzaam maar zeker ingevuld door 

de hoofdverantwoordelijke Talentcoach van het betreffende KTT. De Talentcoach verzamelt 

hierbij input van de KTT experts (prestatiegedragexpert, krachttrainer, fysiotherapeut, 

voedingsdeskundige), om het profiel zo zorgvuldig en compleet mogelijk te vullen.   

• Februari 2022 (uiterlijk 5/2): aanleveren Talentprofielen longlist en alle bijbehorende verzamelde 

informatie (oa. gesprekken) door Talentcoaches aan HCTO.  

• Eind februari/ begin maart: Scoutingsgesprek (zie 3.)  

• 1 april: vaststelling selectie (zie 4.) 
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3. Scoutinggesprek  

• Talentcoach(es)  & Hoofdcoach Talentontwikkeling   

• Talentcoaches leggen alle rijders voor aan HCTO (= onafhankelijke   

besluitvormer)  

  
4. Besluitvorming   

• HCTO legt de keuzes voor aan de TD   

• Technisch Directeur maakt eindbesluit. Deze bekijkt en bespreekt het besluit over de as van het 

aantal voorgestelde sporters in relatie tot beschikbare plaatsen alsook of het proces/stappenplan 

zorgvuldig is verlopen.   

  

5. Sporters ontvangen een uitnodiging van het betreffende KNSB Talent Team 
 

6. Evaluatie   
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