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1 Inleiding 

De provincie Noord-Brabant heeft met de vaststelling van het  “Olympisch Plan Brabant: Versterking 

Sportinfrastructuur”, voortaan Sportplan Brabant 2016 genoemd, de ambitie uitgesproken om Brabant via 

de sport op Olympisch niveau te brengen, en zo bij te dragen aan een florerende en gezonde samenleving 

met een uitstekend vestigingsklimaat. Turnen behoort tot de zeven kernsporten die een belangrijke 

bijdrage (kunnen) leveren aan deze ambitie.  

 

In de afgelopen maanden is gesproken met Gymnastisch Brabant, de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek 

Unie (KNGU), KNGU District Zuid, Flik-Flak, gemeenten, Olympisch Netwerk Brabant (ONB), Verenigingen, 

Olympisch Vuur (NOC*NSF), en andere betrokkenen, teneinde een sectorplan voor turnen in Brabant op te 

stellen. Daarmee is de Brabantse gymnastische sport integraal bij de planvorming betrokken. 

 

De taak voor de provincie ligt vooral op het bovengemeentelijke, regionale niveau, zoals bij topsport, 

talentontwikkeling en gehandicaptensport. Dit sectorplan schetst daarom een beeld van turnen in Brabant 

in het algemeen, maar zoomt vervolgens specifiek in op de vier sporen binnen “Sportplan Brabant 2016”, te 

weten: 

 Talentontwikkeling 

 Evenementen 

 Accommodaties 

 Gehandicaptensport 
 
Als basis is het Visiedocument ‘Gymnastische Sporten  (concept 23.09.2011) gebruikt.  
 
Het Kernsportplan Turnen 2012-2016 sluit af met een blik op de toekomst door het schetsen van een aantal 
ambities voor toekomstige ontwikkelingen in de Brabantse gymnastische sport. 
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2 Brabant en turnen  

2.1 De gymnastische sport in Brabant 

 
De KNGU is in grootte de vierde sportbond van het land en vertegenwoordigt ruim 245.000 leden en zo’n 
1000 aangesloten clubs. Brabant kent 135 gymnastiekclubs waarvan  96 clubs zijn aangesloten bij de KNGU.   
Steeds meer clubs zeggen hun lidmaatschap op. Dit heeft veelal te maken met het ontbreken van een 
zichtbare meerwaarde van het lidmaatschap en ontevredenheid over de dienstverlening van de KNGU.  
Een aantal sterke clubs in Brabant heeft de afgelopen jaren aangetoond dat middels een andere aanpak de 
gymnastiek een heuse groeisport blijkt te zijn mits er maar voldoende focus wordt aangebracht. 
 

Het Brabantse turnen heeft zichzelf het laatste decennium nationaal en internationaal op de kaart gezet. In 

samenwerking met de KNGU en met name het District Zuid is de afgelopen tien jaar gewerkt aan een eigen 

benaderingswijze die zich kenmerkt door innovatie, progressief handelen en daadkracht, wat zichtbaar leidt 

tot succes op vele gebieden. Visie, missie en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn daarbinnen stevig 

verankerd. Binnen de gymnastische topsport zijn er al snel opzienbarende resultaten bereikt en inmiddels 

beschikt Brabant over het grootste gymnastische sportcentrum van de wereld met daarin onder andere  

het Sport Medisch Centrum, het Innosportlab gymnastische sporten, kinderopvang organisatie het 

Kindersportfort en de sportacademie van het KW1C. Topsporters uit binnen- en buitenland brengen hier 

met plezier hun trainingsstages door en genieten en passant van de Brabantse gastvrijheid. 
 

Ten aanzien van het verzorgen van cursussen en bijscholingen is Brabant met name door de inzet van 
vertegenwoordigers uit het KNGU bestuur district Zuid een koploper. Zo kent Brabant inmiddels al een 
zevental opleidingscentra te weten: 

 Dynamo Roosendaal; 

 De Samensprong Prinsenbeek; 

 S.T.W. Alianza Waspik; 

 Flik-Flak ’s-Hertogenbosch; 

 Stichting “De Vijfkamp” Eindhoven; 

 Olympia Cuijk; 

 Turnlust Budel. 

 

Geïnspireerd door de agenda van Brabant zijn diverse Brabantse clubs, in samenwerking met de KNGU gaan 

nadenken over hoe we de gymnastiekclubs in Brabant op een hoger plan kunnen trekken. De gymnastische 

sport wordt hiermee nog steviger verankerd als basissport, terwijl het gelijktijdig onlosmakelijk verbonden 

zal zijn met talentontwikkeling en een optimaal topsportklimaat. 

 

Nederland heeft de ambitie om de Olympische Spelen van 2028 als drager te gebruiken voor het 

ontwikkelen van een sportcultuur en sportinfrastructuur. Voor Brabant liggen hier mogelijkheden om 

turnen in de regio nog verder te professionaliseren en op een kwalitatief hoger plan te brengen. 
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2.2 Gymnastisch Brabant 

 

Gymnastisch Brabant is een platform van sterke, ambitieuze clubs met als doel om, in gezamenlijkheid, de 

breedtesport en het top- en wedstrijdsportklimaat van de Gymnastische sporten in Brabant te verbeteren. 

Dit klimaat betreft niet alleen het sporttechnische, maar ook het bestuurlijke klimaat.   

 

Afbakening  

Waneer we spreken van “gymnastisch sporten” dan denken we aan de velen verschillende sportdisciplines 

die de gymnastiek rijk is; Ritmische Gymnastiek, Aerobics, Acrogym, Trampolinespringen, turnen Heren en 

turnen Dames. 

Gymnastisch Brabant richt zich vooral op de takken turnen Dames, turnen Heren, Trampolinespringen en 

Acrogym. Deze keuze is gebaseerd op de populariteit en het aantal beoefenaars van deze disciplines in onze 

provincie.   

 

Missie en visie 

Gymnastisch Brabant heeft de ambitie samen met de Provincie Brabant en de Koninklijke Nederlandse 

Gymnastiek Unie (KNGU) district Zuid, het gymnastisch klimaat in Brabant duurzaam te verbeteren door het 

bewerkstelligen van netwerken, het organiseren van bijeenkomsten, het realiseren van innovaties en het 

beschikbaar stellen van kennis. Niet alleen ten behoeve van de top- en wedstrijdsport maar zeker ook voor 

de breedtesport. Juist omdat breedtesport de kweekvijver is waarin talent ontdekt kan worden én tot bloei 

komt. Daarnaast kan sport ingezet worden als middel om mensen te binden, juist nu de maatschappij 

steeds individualistischer lijkt te worden. 

 

Gymnastisch Brabant vindt dat ieder kind recht heeft op kwalitatief goede gymnastieklessen. 

Provinciebreed, of een kind nu in de stad woont of in een dorp. Daarnaast vindt Gymnastisch Brabant dat 

ieder kind gestimuleerd moet worden om zijn of haar potentiële talenten op sportgebied echt te 

ontwikkelen. Gymnastiek is daar bij uitstek geschikt voor. Via deze basissport maken kinderen kennis met 

alle grondvormen van bewegen en ontwikkelen ze hun motorische vaardigheden optimaal. Tegelijkertijd 

oefenen ze alvast in samenwerken, leren ze spelenderwijs omgaan met spelregels en werken ze aan een 

gezond lichaam. Ingrediënten voor een evenwichtig leven binnen de sport en daarbuiten. 

 

Gymnastisch Brabant is ervan overtuigd dat het effectiever is om topsport en talentontwikkeling over een 

periode van circa tien jaar te benaderen. Ter illustratie, uitgaande van de Olympisch Spelen 2028; kinderen 

geboren in 2010 of eerder, komen op hun achttiende qua leeftijd in aanmerking voor deelname nemen aan 

het turntoernooi. In 2016 zijn deze kinderen 6 jaar en beginnen zij net met sporten.  

 

Structuur Gymnastisch Brabant  

Gymnastisch Brabant bestaat uit zo’n 14 potentiële clubs die op dit moment een plek hebben of krijgen in 

de voorziene infrastructuur. De clubs kunnen een rol (gaan) vervullen als NTC, RTC of kunnen de 

basisopleiding van jonge talentvolle kinderen gaan verzorgen. In samenspraak met de KNGU zal bepaald 

worden wie welke rol kan gaan vervullen en welk verzorgingsgebied er door wie wordt bestrijkt. De 

bedoeling is dat op deze wijze ieder streek in Brabant vertegenwoordigd is en deel uitmaakt de 

infrastructuur. Bij de inrichting van de infrastructuur zal sterk rekening worden gehouden met structuren 

van de KNGU (bijv. de Opleidingscentra voor trainers) 
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Onderstaand een visuele weergave:  

 

Gymnastisch Brabant 2016 

NTC = Nationaal Trainings Centrum ‘s-Hertogenbosch (diverse permanent ingerichte turn&springhallen) 

BTC = Brabants Trainings Centrum  (permanent ingerichte turnhallen) 

?TC = (?= naam van sponsor/gemeente zorgen voor financiering) Trainings Centrum  (permanent ingerichte 

turnhallen of gemeentelijke toezegging voor de bouw aanwezig) 

Club = Gymnastiekclubs in Brabant 210x 
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3 De gymnastische sport langs vier sporen 

3.1 Aansluiting bij de Agenda van Brabant en Olympisch Plan 

Met het sportplan dragen wij bij aan de ambitie zoals opgenomen in de Agenda van Brabant, om tot de top 

van kennis- en innovatieregio’s te blijven behoren. Kwaliteit van de leefomgeving is een doorslaggevende 

factor om burgers, bedrijven en talenten te binden aan de regio; een randvoorwaarde voor een florerende 

kenniseconomie. Een goed leefklimaat hangt nauw samen met de kwaliteit van de sociale en culturele 

omgeving. Zoals aangegeven in Statenvoorstel 77/10 zijn sport en een goede sportinfrastructuur hierin 

sterke troeven. Topsportaccommodaties en –voorzieningen maken het onderscheid met andere regio’s op 

landelijk en internationaal niveau; topsportevenementen en aandacht voor talentontwikkeling hebben 

aantrekkingskracht op investeringen van bedrijven in de regio, een economische spin-off en bieden goede 

mogelijkheden voor promotionele en toeristische doeleinden. Verder bieden de realisatie van een 

provinciaal netwerk van breedtesportvoorzieningen en bijzondere faciliteiten voor gehandicaptensport 

kansen voor alle Brabanders. Investeren in sport is daarom investeren in de ruimtelijke, economische en 

sociale ontwikkeling van Brabant en is daarmee van directe betekenis voor de Agenda van Brabant.  

 

De volgende paragrafen zoomen verder in op de huidige status van de vier sporen in de gymnastische sport 

in Brabant en beschrijven kansen en ontwikkelingen die voor de Brabantse gymnastische sport van 

toepassing zijn. 

 

 

A. Talentontwikkeling 

 

LANDELIJKE AMBITIE KNGU 

 

De KNGU heeft gekozen voor twee nationale trainingscentra, in ’s-Hertogenbosch en Heerenveen. 

Daarnaast wordt er een structuur neergezet voor het ondersteunen van regionale trainingscentra, 

ondermeer in een samenwerkingsverband met clubs die vergaande ambities hebben op het terrein van 

talentontwikkeling en topsport. Deze regionale talentencentra zullen de aanvoerlijn zijn voor de nationale 

trainingcentra.  

Onder aanvoering van het InnoSportlab Gymnastische Sporten wordt een virtueel trainersplatform 

ontwikkeld dat aanzet tot meer kennisdeling op de werkvloer bij de diverse clubs.  

Voor de coaches op locaties binnen de KNGU infrastructuur wordt een intensief programma ontwikkeld om 

te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die aan het opleiden en begeleiden van talenten worden gesteld. Er 

komt een actief programma om 15 talentvolle coaches te scouten, op te leiden en te begeleiden.   

Om sterke landelijke, regionale en provinciale talentencentra te krijgen dienen we ook te investeren in de 

bestuurlijke kant van de clubs. Dat willen we doen door het stimuleren en ondersteunen van 

professionalisering van bestuurlijke taken (van clubmanagers, combinatiefunctionarissen en satellietclubs) 

in co-creatie met externe partijen als gemeente, provincie en sportraden. 

 

HUIDIGE BRABANTSE SITUATIE 
 

Wanneer we spreken over ‘talent’ (vermogen, competenties, aanleg) en de ontwikkeling daarvan, dient 

zorgvuldigheid in acht te worden genomen. De ontwikkeling van talent heeft een lange periode nodig en 

dient consciëntieus te gebeuren. In de gymnastische sporten haken talloze talenten af. Er kan 

geconstateerd worden dat talentontwikkeling niet altijd even adequaat gebeurt.  
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Opleidingen die zich richten op het ontwikkelen en begeleiden van gymnastische talenten moeten een 

solide basis hebben en zich terdege bewust zijn van hun verantwoordelijkheid naar de betreffende 

gymnasten. Uit onderzoek blijkt dat sporters gemiddeld zo’n tien jaar intensief met hun sport bezig zijn 

voordat uiteindelijk gesproken kan worden van topsport. De KNGU zette tot nog toe haar beleid uit voor 

termijnen van vier jaar (een ‘Olympiade’) en was tot op heden minder gefocust op het duurzaam opzetten 

van talentontwikkelingssystemen. Het beleid dat nu wordt opgezet rondom talentontwikkeling is bijzonder 

omdat het pas bij de opvolgers van huidige beleidsmakers en topsportverantwoordelijken vruchten zal 

afwerpen.  

 

Gymnastisch Brabant stelt zich ten doel een talentontwikkelingsprogramma te formuleren, dat gebaseerd is 

op een lange-termijn-visie en sterke basis legt voor de toekomst. Het programma is niet alleen gericht op 

technische ontwikkeling van jonge sporters maar betreft ook de hele persoonlijke ontwikkeling, de rol van 

ouders van talenten en de opleiding van trainers en coaches. Bovendien is het van groot belang dat een 

dergelijk systeem gedragen wordt in heel Brabant en dat zoveel mogelijk clubs hier aan deelnemen en van 

mee profiteren. Hierdoor ontstaat een cultuur waarin de talenten en capaciteiten van de sporter centraal 

staan en waar alle betrokkenen trots zijn als een talent de weg naar de top weet te vinden. 
 

Technische en persoonlijke ontwikkeling 

Op dit moment is het landschap binnen de gymnastische sporten nog erg verdeeld. Veel clubs opereren op 

zichzelf en talenten worden gestimuleerd om vooral binnen de club te blijven. Ook als het talent het niveau 

van de club ontstijgt. Want, wanneer clubs een talent zien verdwijnen, verdwijnt ook de aandacht voor die 

club, vanuit de grotere club maar ook vanuit de bond. Het is dan ook niet helemaal onbegrijpelijk dat veel 

clubs terughoudend zijn in het meewerken aan het doorsturen van bovenmatige talenten. Geografisch 

gezien dient er een goede spreiding te zijn van trainingsfaciliteiten voor jonge talenten en meer gevorderde 

talenten; dit om afstanden bereisbaar te houden en de belasting op ouders te beperken. Er dient een 

netwerkstructuur te komen die er toe zal leiden dat alle talenten uiteindelijk het niveau weten te bereiken 

waarin zij individueel het best tot hun recht komen  

(zie boomwortelstructuur gymnastisch Brabant 2016 ) 

 

Naarmate de leeftijd vordert en het talent tot wasdom komt, nemen de eisen aan de omgeving toe. De 

belasting van trainen, onderwijs en reizen neemt toe en vraagt om aanpassingen omdat het talent (of de 

ouders) anders dreigen te bezwijken onder de inspanningen. Op dit moment is de ‘boomwortelstructuur’ 

nog onvoldoende ontwikkeld en ervaren clubs, sporters en hun ouders nog de nodige problemen.  

 
Naast het aanbrengen van structuur moet ook kwalitatief geïnvesteerd worden in het verhogen van het 
kennisniveau van trainers. Vooral op het gebied van choreografie in het damesturnen schiet Nederland nog 
te kort.  Daarom dient er geïnvesteerd te worden in een internationaal choreograaf die de komende 
Olympische cyclus talentvolle Nederlandse choreografen naar mondiaal niveau gaat brengen. 
 

Gymnastisch Brabant vindt het belangrijk de sporter zoveel mogelijk te faciliteren op de weg naar de top. 

Om dit te realiseren moeten er op verschillende vlakken mogelijkheden tot begeleiding bestaan, die in een 

interdisciplinair overleg samenkomen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de sporter centraal staat 

(gericht op de autonomie van de sporter). Deze moet de juiste mogelijkheden krijgen om zich te 

ontwikkelen. Begeleiding op medisch, mentaal en sociaal-maatschappelijk zijn hierbij cruciaal. Ook wordt er 
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aandacht besteed aan de begeleiding van ouders van topsporters.  

 

Samenvattend kan voor talentontwikkeling de volgende SWOT-analyse opgesteld worden: 

 
 Sterktes  Zwaktes 

    

• Veel potentieel talent in Brabant  
 

• Talentenplan voor spreiding binnen 
Nederland en Brabant ontbreekt 

• Innovatie krijgt de ruimte door o.a. 
de creatieve en vernieuwende 
Brabantse clubs en InnoSport 

• Te weinig afstemming tussen clubs 
met betrekking tot vernieuwing 

• Internationale coaches zijn bereid om 
naar Brabant te komen 

• Choreografie binnen het dames 
turnen is van een laag niveau 

• NOC*NSF, provincie Brabant en 
diverse lokale overheden hebben 
Turnen als speerpunt in het beleid  

•  

     
 Kansen  Bedreigingen 

    

• Bereidheid tot samenwerken tussen 
diverse clubs 

• Onvoldoende samenwerking tussen 
vrijwilligers, bestuurders en 
kadeleden van de betrokken clubs 
onderling 

• Bundeling van ideeën geeft krachtige 
impuls aan alle betrokkenen mbt 
innovatie 

• Clubs willen hun kennis en ideeën 
niet delen  

• Talentencentra ontwikkelen bij sterke 
clubs 

• Clubs willen hun talenten niet 
overdragen aan talentencentra 

• Het opleiden van jonge choreografen 
is een duurzame investering in de 
turnsport  

• Het binnenhalen van een 
internationale coach is erg kostbaar 

• Het creëren van meer mogelijkheden 
voor sociaal-maatschappelijke 
begeleiding leidt tot minder uitval 
richting de top  

•  

 

Investeringskansen Provincie Noord Brabant 

 
 Het opstarten van een boomwortelstructuur met als vertrekpunt het (in co-creatie) oplossen van 

knelpunten (kader, accommodatie en  talentontwikkeling) bij de Brabantse clubs.  

 Het inzetten van een Internationaal choreograaf die de komende  Olympische cyclus talentvolle 
Brabantse choreografen naar nationaal en internationaal niveau gaat brengen. 

 Sociaal maatschappelijk verantwoorde topsport; sporter centraal staat (gericht op de autonomie 
van de sporter). Deze moet de juiste mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. Begeleiding op 
medisch, mentaal en sociaal-maatschappelijk vlak zijn hierbij cruciaal.
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B. Evenementen 

 

LANDELIJKE AMBITIE  
De KNGU heeft de strategische doelstelling geformuleerd om twee nationaal aansprekende evenementen 
per jaar en een internationaal evenement in de drie jaar te organiseren in Nederland. Daarnaast wil de 
KNGU een wezenlijke bijdrage leveren aan het Olympisch Plan 2028 door o.a. meer internationale 
evenementen naar Nederland te halen. De KNGU heeft de ambitie om de WK Acrogym (2014 of 2016), de 
WK Trampolinespringen (2017), de EK Turnen (2015) en als hoogtepunt de WK Turnen 2019 als Olympisch 
Kwalificatie Toernooi naar Nederland te halen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze nog niet als 
feiten mogen worden beschouwd, omdat de bidprocedures nog doorlopen moeten worden.  
 
Voor alle evenementen geldt: 
- sport in de schijnwerpers 
- presteren voor eigen publiek 
- de wereldtop in Nederland 
- (inter)nationale prestige in het kader van OP2028 
- kwaliteitsimpuls van kader en sport 
 
WK Acrogym:  
Acrogym staat niet op de Olympische agenda. Desalniettemin is het snelgroeiende discipline in Nederland 
én internationaal. Door een WK in Nederland te organiseren kan er een impuls worden gegeven aan de 
bekendheid van de sport en de mogelijkheden voor onze verenigingen om een relatief nieuwe 
gymnastische sportvorm aan te bieden. 
 
EK Turnen:  
Tussen het WK turnen van 2010 en het WK 2019 is het goed om een “kleinschaliger” internationaal 
turnevenement te organiseren, zodat op het vlak van organiseren ook goed bij de tijd blijft. 
 
WK Trampolinespringen: 
Trampolinespringen is een Olympische discipline en draagt dus bij aan het Olympisch Plan 2028. Daarnaast 
valt de discipline op dit moment onder de topsportdisciplines van de KNGU. 
 
WK Turnen: 
Om een maximale bijdrage te leveren aan de Olympische ambities is het organiseren van een WK turnen als 
Olympisch Kwalificatie Toernooi het maximaal haalbare. Gezien het feit dat de toewijzing van de 
Olympische Spelen van 2028 in 2021 plaatsvindt, is dit het ideale jaar om Nederland op de kaart te zetten. 
Mede omdat turnen (naast atletiek en zwemmen) mondiaal gezien de belangrijkste sport 
vertegenwoordigd. 

 

EVENEMENTEN IN BRABANT 

Topsportevenementen zijn bij uitstek geschikt voor het in beeld brengen van Brabant en hebben een 

economische meerwaarde waar de hele provincie van profiteert. Gymnastische sporten zijn wereldwijd 

steeds weer kijksport nr. 1 tijdens de Olympische Spelen. Grote, goed georganiseerde evenementen, 

gecombineerd met de toeristische high lights van ons mooie Brabant, vormen een interessante meerdaagse 

activiteit voor jong en oud. Brabanders genieten in hun eigen provincie live van internationale topsport! 
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Daarnaast is er nog een sportieve reden om als Provincie te investeren in gymnastische evenementen. 

Brabant weet op iedere editie van de Olympische Spelen hoog te scoren en zou als provincie zelfs binnen de 

top 20 staan van de internationale landen medaillespiegel. Een prachtige prestatie!  

Gymnastische sporten zijn over het algemeen Jurysporten. Dit betekent dat mensen op subjectieve basis 

punten toekennen aan sporters. Gymnastisch Brabant is zich er van bewust dat zij op internationaal vlak 

het “spelletje” moet meespelen; invloedrijke mensen uit de sport dienen een warm gevoel te hebben bij 

Nederland en gunstig gestemd te zijn als het gaat om het gunnen van toernooien, evenementen, de 

aanstelling van Nederlandse juryleden en zelfs het gunnen van de punten aan een Nederlandse topsporter.  

 

Nederland is doorgaans terughoudend jegens het paaien van invloedrijke mensen; Gymnastisch Brabant 

ziet het meer als een uitdaging; de Brabantse, Bourgondische mentaliteit leent er zich uitstekend voor om 

mensen gunstig te stemmen en hen een warm gevoel mee te geven over Brabant en Nederland. Er zijn tal 

van gymnastische evenementen die van belang zijn om internationale betrekkingen te verbeteren; grote 

toernooien, internationale coachcongressen en jurybijscholingen die onder auspiciën van de internationale 

turnbond plaatsvinden (FIG). Dan denk je aan Brabant. Ook over de grenzen heen! 

 

Het was een prachtig evenement, het EK Acro dat in 2007 in ’s-Hertogenbosch werd gehouden. Duizenden 

bezoekers vulden tien dagenlang de tribunes in de Bossche Maaspoorthal. Dezelfde mensen genoten buiten 

de wedstrijden om van al het moois dat Brabant te bieden heeft. Deelnemende sporters en hun begeleiders 

voelden zich hartelijk en gastvrij ontvangen. Diverse teams keerden later terug voor trainingstages.  

 

De KNGU heeft als ambitie de komende jaren grote internationale toernooien binnen te halen. Dit biedt 

kansen voor het naar Brabant brengen van EK's of WK's Acrogym en Trampolinespringen. Daarnaast krijgt 

de sport er een echte publiekstrekker bij met een meerdaags gymnastisch spektakel. Een Worldcup 

wedstrijd met daarom heen theatershows á la Cirque du Soleil, innovatief versterkt door hightech visuele 

en multimediale effecten en analyses vanuit het Innosportlab. Daarnaast is er een dagelijks programma met 

(internationale) masterclasses, congresbijeenkomsten en sportieve side events.  

Voor een optimaal resultaat wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met bedrijfsleven, onderwijs, 

welzijn en cultuur. Hiervoor wordt bijvoorbeeld de kennis van Brabantse theatermakers, showproducenten, 

kennisinstellingen en sportmarketingexperts ingezet. Hiermee heeft Brabant de primeur van een uniek 

sportevenement en plaatst de provincie zich op de nationale en internationale kaart als host van 

topevenementen in de gymnastische sport.   

 
Een greep uit de Brabantse gymnastiekkalender, van diverse disciplines: 

- Regiokampioenschappen ere- t/m 2e divisie 
- Voorwedstrijden 3e divisie   
- Finale 3e divisie en toestelfinales   
- Brabantse Kampioenschappen      
- Districtsfinale 3e divisie en Competitiefinale 1e-5e divisie 
- Regiokampioenschappen Clubteams 1e t/m 6e divisie  
- Voorwedstrijd 4e divisie   
- Finale 4e divisie en Regiokamp. 5e-6e divisie   
- Regiokampioenschappen 5e en 6e divisie   
- Districtsfinale 4e divisie   
- Toestelfinales 4e, 5e, 6e divisie   
- Districtsfinale 3e div en Competitiefinale 1e-5e  
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- Regiokampioenschappen Clubteams  
- Brabantse  kampioenschappen acro ABCDE   
- Zuid Nederlandse Kampioenschappen A   
- Zuid Nederlandse Kampioenschappen BCDE   
- Districtsfinale Acro  
- Groepsspringen C en D lijn  
- Groeps- en Individuele springwedstrijd A en B lijn 
- Groepsspringen ABCDE 
- Brabantse kampioenschappen springen ABCDE 

 
 

Samenvattend kan voor evenementen de volgende SWOT-analyse opgesteld worden: 

 

 Sterktes  Zwaktes 

     

• Er zijn voldoende regionale en 

provinciale sportevenementen op 

Gymnastisch gebied 

• Geen ervaring met een jaarlijks 

terugkerend evenement (zoals Indoor 

Brabant en Unicef Open) 

•  De KNGU heeft veel ervaring met 

organiseren van EK's en WK's  

• Nog geen ervaring met het 

organiseren van een World Cup 

wedstrijd 

•  Veel mensen van het platform 

Gymnastisch Brabant waren nauw 

betrokken bij de organisatie van het 

EK Acro in 's-Hertogenbosch 

• Er is nog nauwelijks samenwerking 

met  het bedrijfsleven  

  Aanwezigheid van het InnoSportlab 

gymnastische sporten in 's-

Hertogenbosch 

  

 Kansen  Bedreigingen 

     

• Duurzaam neerzetten van een 

Brabants Turnevenement dat top- en 

breedtesport op een aansprekende 

manier combineert 

• Er is geen kapitaal beschikbaar voor 

het opstarten van grootschalige, 

duurzame (inter)nationale 

evenementen 

• 

 

Het organiseren van nationale en 

internationale evenementen en 

daarbij Brabant promoten als 

toeristische bestemming 

• Het bedrijfsleven is niet voldoende 

bekend met de kansen die liggen in 

samenwerking met de sport 

• De inzet van innovatie in de sport 

leidt tot hogere kijkcijfers en een 

toename van sportparticipatie 

•  

 

Investeringskansen Provincie Noord Brabant 
 

 Het organiseren van een EK of WK in Brabant, eens in de vier jaar (acro of  trampoline springen). 

http://www.zuid.kngu.nl/ftp/evenement/2645/2011-11-06%20Inschrijfformulier%20GS%20CD%20lijn%20Bocholtz.doc
http://www.zuid.kngu.nl/ftp/evenement/2644/2011-11-13%20Inschrijfformulier%20GS%20AB%20Landgraaf.doc
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 Het jaarlijks organiseren van het meerdaags evenement “Brabants Gymnastisch Event” van 
internationale allure (vergelijkbaar met Indoor Brabant en Unicef Open)  

 

 

C.  Accommodaties 

 

LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN 
De hedendaagse sportconsument, hoe jong ook, wordt steeds kritischer ten aanzien van het totale aanbod 
van sportaanbieders. De KNGU treedt daarmee in concurrentie met het brede palet van sporten 
gezondheidsaanbieders. Een goede en aansprekende accommodatie is een van de belangrijkste 
aspecten. Daarnaast zijn er veel maatschappelijke ontwikkelingen in de sport die een rechtstreeks gevolg 
hebben voor de sector gymnastiek in de breedste zin. Er liggen enorme kansen voor onze sport op lokaal 
niveau nu dwarsverbanden worden gelegd tussen verschillende maatschappelijke 
organisaties op lokaal niveau. Daarnaast bestaat in het kader van het door de KNGU onderschreven 
Olympisch Plan 2028 het streven met optimale accommodaties aan te sluiten op de KNGU 
trainingsinfrastructuur voor talentherkenning, talentontwikkeling en topsport. 
 
Doelstellingen KNGU: 
Eind 2015 zijn de volgende doelstellingen gerealiseerd: 
- Per district zijn in de planperiode tenminste twee nieuwe / geüpgrade gym-, turn-, dans- en 

springaccommodaties (multifunctioneel: regionaal opleidingscentrum, trainingslocatie voor clubs 
zonder goede/eigen accommodatie, verbindingsplek, organisatie regionale activiteiten) gerealiseerd of 
in de fase van realisatie 

- Er is een behoefteonderzoek afgerond naar het aantal noodzakelijke gym-, turn-, dans- en 
springaccommodaties in relatie tot de strategische doelen en ambities 

- De aanwezigheid van (eigen) (turn)accommodaties van/voor clubs is in beeld, onderverdeeld in 
categorieën 

- De clubs waar ontwikkelingen in relatie tot een specifieke (turn) accommodatie zijn, in eigen beheer of 
via de lokale overheid, zijn in beeld 

- Alle clubs met wensen in relatie tot de ontwikkeling van een specifieke (eigen) accommodatie voor 
dans, gymnastiek en turnen zijn in beeld 

- Er is een landelijk accommodatieplan dat voorziet in een spreiding, waarbij in ieder agglomeraat van 
circa 5.000 sporters een voor turnen, dans en gymnastiek specifieke accommodatie is 

- Locaties worden afgestemd op sportaanbod vanuit lokale samenwerking (buitenschoolse 
opvang,verzorgingstehuizen, andere sportclubs, scholen, welzijnsorganisaties) en vice versa 

 

HUIDIGE BRABANTSE SITUATIE 
Dankzij cofinanciering vanuit de provincie, beschikken topsporters in Brabant over een prachtige 
turnaccommodatie: de Flik-Flak Hal in 's-Hertogenbosch. Het grootste trainingscomplex van de wereld voor 
gymnastische sport. De Nederlandse top traint er al een tijdje, waaronder de disciplines Turnen, Acro en 
Trampolinespringen. Met de realisatie van de Flik-Flak Hal zijn ontwikkelingen in gang gezet die de 
turnsport naar een hoger niveau brengen. Hieruit volgen weer nieuwe wensen en noodzakelijke 
aanvullingen. 
Voor veel topsporters is hun trainingsaccommodatie hun tweede huis. Hier wordt niet alleen gesport, maar 
ook gewerkt, gegeten, gestudeerd en gerecreëerd. Inmiddels is er dringend behoefte aan recreatie- en 
studieruimte voor de sporters zelf en kantoorruimte ten behoeve van aan topsport gelieerde organisaties. 
Deze faciliteiten moeten in of zo dicht mogelijk bij de trainingsaccommodatie gerealiseerd worden.  
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Sporters hebben op dit moment geen gelegenheid om hun noodzakelijke rusturen tussen twee trainingen 
zinvol te besteden met rusten en studeren. De faciliteiten hiervoor ontbreken. 
In samenwerking met de gemeente 's-Hertogenbosch en andere 
topsportclubs is het plan Topsportpunt Maaspoort ontworpen. Hierin wordt aan 22 topsporten of aan 
topsport gerelateerde partijen, onderdak geboden door gebruik te maken van huidige voorzieningen, in 
combinatie met nieuwbouw. Bundeling van kennis, netwerken en faciliteiten brengt de topsport in 's-
Hertogenbosch en Brabant op een nog hoger niveau. 
 
Topsport organisaties die de faciliteiten gebruiken zijn:  
Olympisch Netwerk Brabant, Sport Medisch Centrum JBZ, CTO dependance   's-Hertogenbosch, Fysiom, 
Maaspoort Sports & Events, KNGU District Zuid, Rodenborch College LOOT en KWIC Sportacademie, 
Kindersportfort, InnoSportlab Gymnastische Sporten, Gemeente 's-Hertogenbosch, Talentenacademie, top-
schermen, topsport taekwondo, topsport boksen, topsport formatiedansen, topsport zaalvoetbal, topsport 
turnen dames en  -heren, topsport acro, topsport bowlen, topsport trampolinespringen, topsport 
basketbal, topsport stijldansen.  
 
Breedtesportpartijen gebied Maaspoort zijn: 
breedtesport tennis, (bijzondere)breedtesport badminton, breedtesport bridge, breedtesport voetbal, 
breedtesport schermen, breedtesport bowlen en (bijzondere) breedtesport gymnastiek & dans. 
 

Wat betreft kennisoverdracht  ten aanzien van de accommodaties zijn er nog talloze kansen. Gymnastisch 

Brabant creëert een platform waarbinnen clubs expertise kunnen aanbieden en uitwisselen. Ambitieuze 

clubs hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden en innovatieve clubs kunnen zich versneld 

doorontwikkelen door samen projecten aan te gaan en hun kennis en ervaring te bundelen. 

 
SPORTACCOMMODATIE IS HET BUURTHUIS VAN DE TOEKOMST 
Gymnastisch Brabant ziet, in samenhang met de Olympische ambitie 2028, een brede maatschappelijke rol 
voor de provincie en de betrokken gymnastiekclubs. Sportaccommodaties vormen een belangrijke 
ontmoetingsplaats voor mensen en organisaties die met elkaar het draagvlak voor sport moeten gaan 
vormen: ouders, kinderopvang, buurtbewoners, onderwijs, kennisinstellingen, bedrijfsleven enz. Brabant 
kent inmiddels een aantal multifunctionele accommodaties waar de gymnastiekclub hun thuisbasis hebben. 
We willen onze kennis bundelen en voor gymnastiekclubs in Brabant een plan van aanpak maken hoe men 
hun huidige accommodatie zou kunnen inrichten of een nieuwe accommodatie dient te realiseren.  

  
Het is wenselijk om 'blinde vlekken' in Brabant in kaart te brengen en blijvend weg te werken, door expliciet 
te investeren in goede voorzieningen op die plaatsen. Voor wat betreft de investeringen qua inrichting en 
realisatie multifunctionele accommodaties zullen de club een beroep doen bij hun gemeente en het 
bedrijfsleven.  

  
Het is belangrijk dat we alle knelpunten/blinde vlekken in Brabant in kaart brengen. Er dient met name een 
goed stappenplan en exploitatiemodel  en een handleiding te komen met praktische tips. Clubs dienen op 
maat geholpen te worden; welke accommodatie past bij de club.  
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Samenvattend kan voor accommodaties de volgende SWOT-analyse opgesteld worden: 

 

 Sterktes  Zwaktes 

     
• Internationale coaches zijn bereid om 

naar Nationaal Trainingscentrum in 
's-Hertogenbosch te komen 

• Willen we de turnsport op een hoger 
plan brengen dan dienen er meer 
turnhallen te komen in Brabant. 

• Een aantal topsport gerelateerde 
organisaties is ondergebracht in het 
Nationale Trainingscentrum  (NTC) 

• Het NTC biedt te weinig ruimte voor 
aanvullende topsport gerelateerde 
bedrijven en organisaties 

• Bundeling van diverse topsporten 
zorgt voor sporttak overstijgende 
kennis 

• Het ontbreekt nog  aan een aantal 
basisfaciliteiten zoals spreek-, studie- 
rust- en vergaderruimtes 

• NTC trainingsruimtes voldoen aan de 
hoogste internationale normen  

  

• Aanwezigheid van InnoSportlab 
Gymnastische Sporten in 's-
Hertogenbosch 

•  

    

 Kansen  Bedreigingen 

     
• Internationale toppers kunnen ook 

het niveau van onze toppers 
verhogen 'sportieve concurrentie' 

• Financiën voor Nationaal 
trainingscentrum 

• Nieuwbouw/uitbouw 
krachttrainingsruimte, analyseruimte 
huiswerkruimte, behandelkamer, 
coach&sporters werk en 
verblijfsruimte 

  

• Nieuwbouw/uitbouw schept ruimte 
voor andere topsporten en 
topsportondersteunende organisaties 
bundeling zal zorgen voor versterking 
van de gymnastische sporten 

• Internationale toppers kiezen niet 
voor Nederland  

 

Investeringskansen Provincie Noord Brabant 
 

 Het optimaliseren en versterken van het nationaal trainingscentrum voor wat betreft 
accommodatie, innovatie, ondersteunende organisaties en opleidingen. 

 Het opstarten van een Internationaal trainings- en opleidingscentrum in ’s-Hertogenbosch 
(Verhogen kennisniveau middels internationale expertise) 

 Het in kaart brengen van het gymnastisch landschap, opstellen van accommodatie criteria voor 
regionale trainingscentra en het schrijven van een plan van aanpak accommodatiebeleid en het 
uitwerken van het raamwerk en overdracht op maat.  
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D. Gymnastische gehandicaptensport en breedtesport 

 

LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN GEHANDICAPTENSPORT EN BREEDTESPORT 

De wens van veel sporters met een beperking is, om zo gewoon mogelijk hun (favoriete) sport te 

beoefenen. Gelukkig staan steeds meer verenigingen hiervoor open. De KNGU staat positief tegenover 

verenigingen die initiatieven nemen om mensen met een beperking te integreren. Dat kan zijn in een apart 

lesuur binnen de vereniging, maar in veel gevallen kan dit gewoon binnen de reguliere lessen. Zo betrek je 

ook deze sporters bij het verenigingsleven: ze ontvangen het clubblad, doen mee aan de speldag en de 

gymnastiekuitvoering, seniorenactiviteit, etc. Bij een onderlinge wedstrijd kunnen deze leden een eigen 

programma draaien. 

 

Iedereen is in staat op zijn of haar eigen niveau en in eigen tempo iets te leren. Daarnaast is het belangrijk 

om veilig en zo zelfstandig mogelijk bezig te zijn. Voor alle groepen geldt: ‘Gewoon doen wat gewoon kan, 

speciaal doen waar speciaal nodig is.’ Gymnastiek voor mensen met een verstandelijke beperking verschilt 

in principe niet van gymnastiek voor reguliere groepen. Wel is het belangrijk te weten hóe om gegaan kan 

worden met sporters met een verstandelijke beperking en wat die beperking met zich mee kan brengen. 

Kinderen met een motorische achterstand hebben om de een of andere reden (bijvoorbeeld overgewicht, 

bewegingsachterstand, moeite met samenspel) motorische achterstanden. Deze kunnen divers van aard 

zijn. Er zijn zelfs kinderen die het plezier in bewegen kwijt zijn. Belangrijk is om in ieder geval dat plezier 

weer terug te krijgen. In de lessen voor deze sporters wordt gewerkt aan het verminderen van de 

motorische achterstand, of als dat kan, het opheffen ervan. Bij de lessen voor mensen met een 

hartaandoening en mensen met een chronische aandoening draait het vooral om het omgaan met 

lotgenoten en het weer durven bewegen.  

 

Aangepast Sporten staat niet specifiek staat benoemd in het Strategisch Plan van de KNGU maar kan 

worden vervat onder gymnastiek en dans in brede zin. Daar waar we spreken over iedere sporter op 

zijn/haar niveau (sportparticipatie in clubverband, deelname aan activiteiten e.d.) doelen we ook op 

mensen met een beperking. We onderschrijven dus het belang van sport- en beweegaanbod ook voor deze 

doelgroep, zien meerwaarde in het aanbod dat clubs hiervoor aanbieden en kennen ook een landelijke 

commissie welke zich op deze doelgroep richt. 

 

 

HUIDIGE BRABANTSE SITUATIE 

In veel kleine dorpskernen en wijken staat de reguliere gymnastische sport al onder druk, het aanbod voor 

gehandicapten is helemaal minimaal. 

Voor een grote groep mensen is sportbeoefening helaas niet (meer) zo vanzelfsprekend. Gymnastiek is met 

haar veelzijdigheid en het vermogen om rekening te houden met individuele beperkingen en speciale 

doelgroepen het ideale middel om op een sportieve manier te herstellen, sociaal te integreren of sportieve 

mogelijkheden te her-ontdekken.  

Daarnaast wil Gymnastisch Brabant zich samen met Sport Medische Centra richten op risicogroepen als ex-

hartpatiënten, (ex-)kankerpatiënten, chronisch zieken en mensen die moeten herstellen na een zware 

operatie. De vruchtbare  samenwerking tussen de sportorganisaties (zij brengen de sport) en de Sport 

Medische Centra’s (zij brengen het medisch specialisme) moet leiden tot een re-integratie van deze 

doelgroepen in de sport, maar daardoor ook in de maatschappij.  
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Gymnastisch Brabant heeft ook oog voor de kinderen die reeds op jonge leeftijd niét of nauwelijks in staat 

zijn om deel te nemen aan de reguliere sport. Er is een grote groep kinderen die kampt met zwaar 

overwicht en Diabetes. Deze kinderen hebben extra zorg en aandacht nodig om sport en 

bewegen een nieuw plekje te geven in hun leven. 

Het unieke karakter van de gymnastiek, haar veelzijdigheid en individuele benadering, leent zich er 

uitstekend voor om ook mensen, wat verderop in het leven (55+) een sportieve uitdaging te geven. Vele 

ouderen hebben in hun jongere jaren intensief een bepaalde sport bedreven, maar moeten, veelal wegens 

gezondheidsreden, afscheid nemen van hun sport. 

 

Gymnastisch Brabant ziet de gymnastiek als een belangrijk middel om al deze doelgroepen samen te 

brengen en hierin van sociaal- maatschappelijke betekenis te zijn, waarbij de sport vooral een 

katalyserende werking heeft. Er worden hoge eisen gesteld aan de omgeving, de sfeer, de geborgenheid en 

de deskundigheid van betrokken begeleiders. 

 

Voor gehandicaptensport en (bijzondere) breedtesport kan de volgende SWOT-analyse opgesteld worden: 
 

 Sterktes  Zwaktes 

     

• Met subsidie van VWS wordt in 

Nistelrode een pilot  Gympoint 

gedraaid herstart gymnastiek aanbod 

in  nieuwe duurzame variant 

• Veel gymnastiekclubs dreigen te 

verdwijnen uit de kleine dorpskernen 

• Gymnastiek is bij uitstek geschikt 

voor een breed aanbod voor 60+ers, 

chronisch zieken,  gehandicapten en 

sporters met een beperking,  

• Gebrek aan gekwalificeerd kader op 

het vlak van bijzondere breedtesport 

• Grote bereidheid onder clubs om 

gehandicaptensport aan te gaan 

bieden  

• Weinig samenwerking met onderwijs 

en de medische wereld 

• KNGU en landelijke commissie 

aangepast sporten zijn positief over 

de Brabantse plannen 

• Slechts 8% van de clubs in Brabant 

heeft een aanbod voor kinderen met 

een motorische achterstand of 

mensen met een beperking 

     

 Kansen  Bedreigingen 

    

• Door samenwerking met 

gezondheidszorg, innovatie en 

techniek kan het  aanbod verder 

verbreed worden 

• Gebrek aan financiën 

• Sportaanbod voor bijzondere 

breedtesport en gehandicaptensport 

verhogen (van 8% naar 50%) 

• Gehandicaptensport maakt geen deel 

uit van het landelijke beleid, dus er is 

geen budget beschikbaar 

• Toename van het aantal gymnastiek 

clubs in sportarme plaatsen en wijken 

• Slechts beperkte 

vervolgimplementatie bij gebrek aan 
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(Gympoint) cofinanciering 

• Verhogen sportparticipatie ouderen   

 
 

Investeringskansen Provincie Noord Brabant 
 

 Het starten van een gymnastiekaanbod in (kleine) dorpskernen waar nog geen gymnastiek aanbod 
is (Gympoint). 

 Een sportaanbod naadloos aansluitend op de motieven en waarden van alle leeftijdscategorieën, 
maar met de focus op: 

o kinderen in de leeftijd 1 t/m 8 jaar, 60+ sporters en het bevorderen van deelname aan 
gehandicaptensport (participatie van 8% naar 50%). 

 Het ontwikkelen en uitrollen van een nieuwe duurzame zorg interventie die zich richt op chronisch 
zieken met co-morbiditeit EN  het specialistisch opleiden van trainers/coaches van de Brabantse 
gymnastiekclubs.  
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4 Kansrijke ambities 

 
Talentontwikkeling 

 Het opstarten van een boomwortelstructuur met als vertrekpunt het (in co-creatie) oplossen van 
knelpunten (kader, accommodatie en  talentontwikkeling) bij clubs. 

 Het inzetten van een Internationaal choreograaf die de komende  Olympische cyclus talentvolle 
Nederlandse choreografen naar internationaal niveau gaat brengen. 

 Sociaal maatschappelijk verantwoorde topsport; versterken nationaal trainingscentrum 
(bedrijfsleven, opleidingen, accommodatie, innovatie en topsportondersteunende organisaties). 

 
Evenementen 

 Het jaarlijks organiseren van het meerdaags evenement “Brabants Gymnastisch Event” van 
internationale allure. 

 Organisatie ( eens per vier jaar) van een EK/WK. 
 
Accommodaties  

 Het optimaliseren en versterken van het nationaal trainingscentrum voor wat betreft 
accommodatie, innovatie, ondersteunende organisaties en opleidingen. 

 Het opstarten van een Internationaal trainings- en opleidingscentrum in ’s-Hertogenbosch 
(Verhogen kennisniveau middels internationale expertise). 

 
Bijzondere breedtesport en Gehandicaptensport 

 Het starten van een gymnastiekaanbod in (kleine) dorpskernen waar nog geen gymnastiek aanbod 
is (Gympoint). 

 Een sportaanbod naadloos aansluitend op de motieven en waarden van alle leeftijdscategorieën, 
maar met de focus op: kinderen in de leeftijd 1 t/m 8 jaar, 60+ sporters en het bevorderen van 
deelname aan gehandicaptensport (participatie van 8% naar 50%). 

 Het ontwikkelen en uitrollen van een nieuwe duurzame zorg interventie die zich richt op chronisch 
zieken met co-morbiditeit EN het specialistisch opleiden van trainers/coaches van de Brabantse 
gymnastiekclubs.  

 Verhogen sportparticipatie gehandicapten- en (bijzondere)breedtesport 


