Toelatingscriteria m.b.t niveau sport:
•

Basis eis: de sport dient erkend te zijn door het NOC*NSF

•

Topsporter: De sporter dient op onderstaand niveau actief te zijn binnen zijn/haar
leeftijdscategorie, of

•

Talent: De sporter kan, gezien zijn/haar leeftijd en vooruitgang, onderstaand niveau bereiken.

•

Voor zowel 'topsporter' als 'talent' geldt: Het niveau wordt getoetst middels een
intakegesprek, ondersteund door een status van NOC*NSF of KNVB/BVO of een
bondsverklaring van desbetreffende bond of vertegenwoordigende sportorganisatie.

•

De sporter is op dat moment actief binnen de hoogste categorie van zijn/haar leeftijdsklasse.

Sporten

1

American football

Eerste divisie / junior Lions, www.afbn.nl

2

Atletiek

Ranglijst / NK resultaat top 10 in de verschillende
disciplines / selectie (jong) oranje, www.kngu.nl

3

Autosport / Karten

Top 5 Nederland, www.knaf.nl en www.nab.nu

4

Badminton

Ranglijst / NK resultaat top 10 selectie (jong)
oranje, www.badminton.nl

5

Basketbal

Dutch Basketball League en/of selectie (jong)
oranje U20/ U18/ U16/ U15 / rayonselectie, RTC,
www.basketball.nl

6

Beachvolleybal

Eredivisie Nederlandse Beach Competitie en/of
selectie (jong) oranje, www.nevobo.nl

7

Biljart (Carambole, snooker,

Eredivisie, www.knbb.nl

pool en driebanden)

8

Boksen

Nationale (jeugd) selectie, www.boksen.nl

9

CP Voetbal

Status NOC*NSF, www.knvb.nl

10

Cricket

Topklasse en/of selectie oranje / Dutch Lions,
www.kncb.nl

11

Darten

zie NDB ranking, nationale selectie, internationale
toernooien, plaatsing WINMAU toernooi,
www.ndbdarts.nl

12

(Ritmische) Gymnastiek

Deelname aan NK, www.kngu.nl

(Diverse disciplines)

13

Golf

Selectie (jong) oranje / wedstrijdniveau NGF junior
ranking TOP 20, www.ngf.nl

14

Handbal

Eredivisie en/of selectie (jong) oranje, RTC,
www.handbal.nl

15

Handboogsport

Status NOC*NSF, www.handboogsport.nl

16

Hippische sport

Een door de KNHS en NOC*NSF erkende nationale

(Paardensport, diverse

talentenstatus of bondsverklaring, www.knhs.nl

disciplines)

17

Hockey

Landelijk of in het eerste team bij een
hoofdklasseclub en/of selectie (jong) oranje*,
www.hockey.nl

18

Honkbal (Baseball)

Hoofdklasse en/of selectie (jong) oranje (A-AAAAA-Team), www.honkbalsite.com

19

IJshockey

Eredivisie en/of selectie (jong) oranje, www.nijb.nl

20

Judo

Selectie kernploeg en/of resultaten NK top 5, RTC,
www.jbn.nl

21

Karate:

Selectie Nederlands team (deelname NK-junioren
top 5), www.kbn.nl

22

Klimsport

Deelname aan NK: TOP 5, www.nkbv.nl

23

Korfbal

Korfbal League en/of selectie (jong) oranje,
www.knkv.nl

24

Krachtsport (Worstelen,

NOC*NSF status,bondsverklaring, www.knkf.nl

fittness, gewichtheffen,
powerliften en sumo):

25

Motorsport

Deelname aan WK-, EK- en ONK-competities,
www.knmv.nl

26

Roeien

Toproeien is deelnemen aan een KNRBprogramma gericht op meevaren met de
internationale top, www.knrb.nl

27

Rugby

Junioren Colts en juniors (competitie plate en cup),
selectie Nederlands team / U19 /U18 / U17cross,
www.rugby.nl

28

Schaatsen (Marathon,

Deelname aan jeugd NK - TOP 10, www.knsb.nl

shorttrack, speedskating,
langebaan, kortebaan,
kunstrijden,
schoonrijden):

29

Schaken

Deelname NK jeugd, www.schaakbond.nl

30

Schietsport (Diverse

Status NOC*NSF, www.knsa.nl

disciplines)

32

Skeeleren

Deelname aan (jeugd) NK - TOP 10

33

Skiën

Selectie Nederlands team, www.nskiv.org

34

Snowboard

Selectie Nederlands team, www.nskiv.org

35

Softbal

Hoofdklasse en/of selectie (jong) oranje (A-AAAAA-Team), www.knbsb.nl

36

Squash

Eredivisie en/of selectie (jong) oranje,
www.squash.nl

37

Taekwondo

Status NOC*NSF, bondsverklaring,
www.taekwondobond.nl

38

Tafel tennis

Hoogste landelijke competitieklasse, www.nttb.nl

39

Tennis:

Bondsverklaring, status NOC*NSF, resultaten op
int. wedstrijden, (inter)nationale ranking, ITF
toernooien, www.knltb.nl

40

Triatlon

Resultaat NK: top 10, www.triathlonbond.nl

41

Turnen

Selectie Nederlands (junioren) team, www.kngu.nl

42

Vechtsporten (Per

Kickboksen - A-league, www.wmta.nl en

discipline verschillend):

www.wfca.info

Voetbal

BVO of jeugdopleiding moet op regionaal niveau

43

gecertificeerd zijn volgens het KNVB kwaliteits- en
performance model. *zie extra opmerkingen

44

Volleybal

Eredivisie en/of selectie (jong) oranje,
www.nevobo.nl

45

Waterpolo

Hoofdklasse en/of selectie (jong) oranje

46

Watersport (Windsurfen,

TOP 5 NK, Delta Lloyd (kern)ploeg / NL team,

zeilen, motorboot, kite,

www.watersportverbond.nl

kano)

47

Wielrennen (Diverse

Deelname NK en/of status NOC*NSF, www.knwu.nl

disciplines)

48

Zaalvoetbal (Futsal)

Eredivisie, selectie (jong) oranje

49

Zwemmen (Synchroon

Top 10 bij het Nederlands Kampioenschap,

zwemmen, open water

www.knzb.nl

zwemmen,
baanzwemmen):

Voetbal :
*De voetballer moet op het hoogste - of één-na-hoogste competitieniveau uitkomen**.
NB: Speel jij op hetzelfde niveau voetbal maar voldoe je niet aan bovenstaande criteria? Bij
aanmelding en/of intake wordt bepaald of je voldoet aan de criteria om toegelaten te worden.
Feitelijk gezien moet het door jouw trainingstijden, wedstrijden, toernooien, etc. lastig zijn om een
reguliere opleiding te volgen. Wanneer jij 3x in de week in de avond traint, dan is er geen botsing
tussen sport & studie als je een reguliere opleiding volgt.

** Lijst onder voorbehoud: Staat jouw sport niet op de lijst of heb je vragen, neem dan contact op
met Joop de Kleijn van Young Talent Academy 024 89040019

