12e Dag van het Talent zondag 1 november 2009.
Afgelopen zondag 1 november was het de 12e Dag van het Talent. Deze dag wordt
georganiseerd door NTTB en vind plaats op het Nationaal Sportcentrum Papendal.
De dag staat in het teken om de verschillende talenten van de deelnemers te ontdekken.
Vanuit elk district kunnen er 8 jongens en 8 meisjes tot en met 10 jaar geselecteerd /
aangewezen worden. In het totaal waren er 64 jongens en 44 meisjes uit heel Nederland
aanwezig. Vanuit district ZuidWest waren onderstaande deelnemers geselecteerd /
aangewezen.
Jongens:
Meisjes:
Joep Schoenmakers
O.D.T.
Merle van Elzakker Hotak ‘68
Jelle Schoenmakers
O.D.T.
Kim van Hoek
Hotak ‘68
David Wennekes
O.D.T.
Lexi Cornelissen
Veldhoven
Melvin Verschuren
Vice Versa ’51
Babet de Wit
Wanzl-Belcrum
Martijn Willemse
Tanaka
Vera van Immerseel Wanzl-Belcrum
Lars Jansen
Tanaka
Tiba Vermeer
Wanzl-Belcrum
Michiel de Kok
TTV Irene
Tobias Vroomen
Hotak ‘68
Hierbij de indeling van de dag.
Het was een lange, spannende, vermoeiende maar leuke dag. Vanaf 09.00 uur waren we
welkom en kreeg iedereen een T-shirt en een rugnummer. Om 09.50 uur was er een
welkomstwoord en vanaf 10.10 uur starten de
wedstrijden en testen.
De jongens en meisjes werden opgesplitst. Zodat eerst
de jongens een wedstrijdronde gingen spelen en de
meisjes gingen starten met het testgedeelte. Na 1 uur
werd er gewisseld en gingen dus de jongens naar het
testgedeelte en de meisjes naar hun wedstrijdronde.
Zo waren er op die dag 3 wedstrijdrondes en 3
testgedeeltes.
Bij de testen word gekeken naar de coördinatie en
sportmotoriek. De test bestond uit de volgende 8 onderdelen: Balgevoel, Balletje gooien /
coördinatie, Mikken op verschillende afstanden met verschillende ballen, Sprongkracht benen
/ verticale hoogtesprong, Behendigheid, Snelheid met de bal, Sprint en Oog-hand coördinatie.
Om 13.10 uur was het tijd voor de lunch voor alle deelnemers was er een lunchpakketje en
konden ze een half uurtje uitrusten.
Half in de middag was er voor de afleiding een demonstratiewedstrijd geregeld tussen Y.
Timina en M. de Boer, beide topspelers. Naar deze wedstrijd werd met veel belangstelling
gekeken en met volle teugen genoten. Tijdens de wedstrijd was er ook nog uitleg over een
aantal regels waar een scheidsrechter rekening mee moet houden. Onder andere witte, gele en
rode kaarten. Bij de afsluiting van de lange maar heel leuke en leerzame dag was er nog voor
elke deelnemer een oorkonde.

