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Deze maand in de nieuwsbrief;
- T.O.P.
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Nieuwsbrief Special KNMO-NTSB

T.O.P. 

T.O.P. bestaat nu enkele maanden en verschillende coaches/sporters zijn met
het programma van start gegaan. 

Al verschillende sporters hebben reeds examen gedaan voor graad 6 en 5 en
hebben hun eerste diploma(’s) op zak. 

Vanaf het huidige wedstrijdseizoen gaan er ook diverse sporters deelnemen op
wedstrijden met hun routines. Wij hopen snel nog veel meer sporters op de

vloer te zien!

Mocht je ook interesse hebben Stuur gerust een mail
naar opleidingenknmontsb@gmail.com.

Ga voor meer informatie naar https://www.knmo.nl/knmo-ntsb-cursussen/

Ontvang je nog niet je eigen nieuwsbrief? Klik hier!
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Jasmijn van Puijvelde en Marissa Kroezen zijn de eerste sporters die geslaagd zijn
voor zowel graad 6 als 5.

Zij zullen dan ook vanaf dit najaar voor het eerst deelnemen met de routine Level 1
van het T.O.P.-programma op wedstrijden.

Hierbij een stuk van hun coach Marijke Kroezen. Hoe zij dit aanpakte en ervaren
heeft.

Twirl en majorette Unic Zaamslag is vanaf het begin aan de slag gegaan met het Top
opleidingsprogramma en inmiddels hebben onze eerste leerlingen Graad 5 behaald,

daar zijn ze superblij mee. Binnen de vereniging hadden we al een level opleiding
gebaseerd op de bekende fases en levels, maar met de Top hebben we een

duidelijkere leidraad gevonden voor onze leerlingen. De techniekuitleg is
gedetailleerd en met de filmpjes erbij perfect materiaal om mee te werken. Het is een
goede investering geweest voor onze leerlingen. We hebben dus het bestaande plan
geïntegreerd met de Top en de eigen examens vervangen voor de graden examens.

We zijn gestart met graad 6 voor alle leden. Niet iedereen heeft examen gedaan,
want niet iedereen gaat even snel en sommige zijn ook al veel langer actief twirler.
Een deel heeft direct examen gedaan voor graad 6 en met succes! Wel werd dan

meteen duidelijk waar je sterke en minder sterke kanten liggen. Graad 5 hebben we
niet in 1 keer gehaald, dat was even jammer, maar juist met de scores erbij konden
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we gericht aan de slag en al snel weer examen doen. We zijn ook naar de workshop
voor de coaches gegaan. Heb je moeite om te bepalen of je het materiaal goed

vertaalt? Dan is dit echt een aanrader. Daar konden we de punten bespreken die we
toch nog niet helemaal onder de knie hadden en vragen stellen zodat we het

herexamen met succes konden afleggen.
Het zelf filmen van het examen werd door onze leerlingen positief ervaren. Hoewel
de camera soms net zo spannend kan zijn als een examinator. Het was fijn om het
examen in je eigen vertrouwde omgeving te doen. En voor kleinere verenigingen is

dit een prima alternatief, zij kunnen niet altijd een examen dag binnen de eigen
vereniging organiseren. Omdat wij in Zeeuws Vlaanderen zijn gevestigd is een
examen op locatie toch al snel ver weg. Wij hebben ervoor gekozen om zo snel

mogelijk examen te doen omdat we ook erg benieuwd waren waar nu onze
leerlingen staan. Waar lopen we tegenaan? wat gaat goed en wat heeft aandacht

nodig?
Bij ons heeft het programma een gerichtere werkwijze gecreëerd en een verbeterde

basis. We kunnen het iedereen aanraden. We hopen ook dat meer verenigingen
hiermee gaan werken. Wij gaan alvast aan de slag met de routine voor level 1 en we
hopen meer deelnemers te treffen op de wedstijdvloer als we met deze routine voor

het diploma level 1 gaan.
Groetjes Marijke Kroezen

Unic Zaamslag
Mochten er coaches zijn die vragen hebben over het plan of hulp nodig hebben. Laat

het ons gerust weten.
We helpen graag waar nodig.
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