
TOPSPORT
PROGRAMMA
TURNEN 
HEREN
2021
ROTTERDAM TOPSPORTSTAD



TEAMNL 
TOPSPORT
PROGRAMMA 
TURNEN 
HEREN
Vanaf 1 september 2021 is Rotterdam trotse 
gastheer van het TeamNL Topsportprogramma 
Turnen Heren. In Topsportcentrum Rotterdam 
wordt daarvoor een hal exclusief ingericht als 
trainings- en wedstrijdhal met alle denkbare 
faciliteiten en hulpmiddelen. Toptrainers van 
de KNGU zullen het programma leiden. 

Samen met alle betrokken partners heeft Rotterdam Topsport 
verder afspraken gemaakt om de turnsport in de regio een boost 
te geven. Zo krijgen trainers en bestuurders van verenigingen 
advies en ondersteuning. Ook worden programma’s opgezet voor 
basisscholen om kinderen kennis te laten maken met de turnsport 
en hen letterlijk in beweging te brengen. Op die manier profiteert 
de hele turnpiramide van de investeringen en inspanningen en 
kunnen meer talenten doorstromen.

“Het turnprogamma 
is een prachtig voorbeeld 

van hoe we in de 
Metropool top- en 

breedtesport aan elkaar 
willen verbinden.”
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CTO METROPOOL 
TURNPROGRAMMA HEREN
Huisvesten en faciliteren van dagelijkse trainingen TeamNL 
turnprogramma heren Senioren, S-1 en S-2.

TOPTURNHAL EN
UPGRADE TURNZALEN
Inrichten van een unieke top trainings- en wedstrijdhal 
voor heren en dames. Investeren in het aantrekkelijker 
maken van sportzalen voor turnverenigingen met extra 
turntoestellen.

TALENTONTWIKKELING 
Het opzetten van gezamenlijke trainingen voor talentvolle 
Rotterdamse turners en turnsters. Extra aandacht voor het 
scouten van jongens bij schoolprogramma’s en verenigingen.

KADERONTWIKKELING 
Ondersteunen en ontwikkelen van technisch kader bij 
verenigingen door de TeamNL-trainers. Het organiseren 
van bijscholingen en het opzetten van turnopleidingen 
i.s.m. Albeda en KNGU.

VITALISEREN VAN DE
TURNVERENIGINGEN
Ondersteunen en ontwikkelen van de turnverenigingen 
met een focus op de thema’s organisatie en ledenwerving.
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VEILIG SPORTKLIMAAT 
Integrale aanpak waarbij plezier voorop staat en 
iedereen op zijn of haar niveau kan genieten van de 
turnsport met pedagogisch en didactisch vaardige 
begeleiding van experts.

TURNSTIMULERING 
Het verzorgen van clinics door turncoaches in het 
basisonderwijs met extra aandacht voor jongens.

EVENEMENTEN 
Organiseren en faciliteren van club/regiowedstrijden 
en (inter)nationale kampioenschappen.

AMBASSADEURS 
Het zichtbaar maken van de topturners in de stad, 
op scholen en bij verenigingen.

CROSS-OVERS 
De diverse turnentiteiten werken samen met andere 
sporten zoals breakdance en freerunning, waarbij de 
programma’s elkaar versterken en nieuwe vaardigheden 
spelenderwijs ontstaan.
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1. CTO Metropool turnprogramma heren– Huisvesten en faciliteren van dagelijkse trainingen 
TeamNL turnprogramma heren Senioren, S-1 en S-2.  

2. Topturnhal en Upgrade turnzalen– Inrichten van een unieke top trainings- en wedstrijdhal 
voor heren en dames. Investeren in het aantrekkelijker maken van sportzalen voor 
turnverenigingen met extra turntoestellen.  

3. Talentontwikkeling – Het opzetten van gezamenlijke trainingen voor talentvolle 
Rotterdamse turners en turnsters. Extra aandacht voor het scouten van jongens bij 
schoolprogramma’s en verenigingen.  

4. Kaderontwikkeling – Ondersteunen en ontwikkelen van technisch kader bij verenigingen 
door de CTO trainers. Het organiseren van bijscholingen en het opzetten van turnopleidingen 
i.s.m. Albeda college en KNGU.    

5. Vitaliseren van de turnverenigingen: Ondersteunen en ontwikkelen van de turnverenigingen 
met een focus op de thema’s organisatie, ledenwerving en sponsoring. 

6. Veilig sportklimaat - Integrale aanpak waarbij plezier voorop staat en iedereen op zijn of 
haar niveau kan genieten van de turnsport met pedagogisch en didactisch vaardige 
begeleiding van experts. 

7. Turnstimulering – Het verzorgen van clinics door turncoaches in het basisonderwijs met 
extra aandacht voor jongens.  

8. Evenementen – Organiseren en faciliteren van club/regiowedstrijden en (inter)nationale 
kampioenschappen.  

9. Ambassadeurs – Het zichtbaar maken van de topturners in de stad, op scholen en bij 
verenigingen.  

10.  Cross-overs – De diverse turnentiteiten werken samen met andere sporten zoals 
breakdance en freerunning waarbij de programma’s elkaar versterken en nieuwe 
vaardigheden spelenderwijs ontstaan .  
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Presteren op het hoogste niveau. Dromen waarmaken. 

Dat is waar Rotterdam sterk in is. We blijven ons inzetten

om met sport te verbinden. Omdat zowel topsport als 

breedtesport goed zijn voor de stad, de economie en 

de inwoners. Dat doen we door ruimte en support te 

geven aan evenementen, verenigingen, sporters,

talenten en topsportprogramma’s.

rotterdamtopsport.nl


