
Selectiemomenten Centre for Sports & Education 

 

Tafeltennis 

Geen selectiemoment. Er kan contact opgenomen worden met Martijn Spithoven voor een 

proeftraining: martijn@detafeltennistrainer.nl 

Hockey 

Maandag 11 maart 

08:15 - 09:45 uur / 10:15 - 11:45 uur 

Dinsdag 12 maart 

08:15 - 09:45 uur / 10:15 - 11:45 uur 

Donderdag 14 maart 

08:15 - 09:45 uur 

Vrijdag 15 maart 

08:15.- 09:45 uur  (Deze dag alleen bij grote aantallen en/of bij twijfel) 

Kandidaten die komend schooljaar in klas 1 t/m 3 zitten zullen op maandag en dinsdag 

trainen van 10:15 - 11:45 uur. 

Kandidaten die komend schooljaar in klas 4 t/m 6 zitten zullen op maandag en dinsdag 

trainen van 08:15 - 09:45 uur.  

Hippische Sport 

Donderdag 21 maart  

10.00 – 13.00 uur 

Atletiek 

Woensdag 13 maart 

15:00 – 17:00 uur 

Basketbal 

Geen vaste selectiemomenten.  

- Voor de U12/U13/U14 leeftijd hebben we als NBB basketbal academie de afgelopen 

maanden meerdere talentherkenningsdagen gehad (vanuit de bond georganiseerd). We 

hebben inmiddels een heel aantal van deze spelers/speelsters in try-out trajecten mee 

trainen.  

- Vanaf de U15 leeftijd zijn we in de regio aan het scouten en zullen we spelers/speelsters 

uitnodigen als dat aan de orde is. Daarnaast zullen we de aanmeldingen die er zijn screenen 

en eventueel uitnodigen voor een try-out traject.  

Als er aanmeldingen binnenkomen voor het basketbalprogramma word er contact 

opgenomen met Ton Grit. Hij zal contact opnemen met betreffende spelers/speelsters. 

Dans  

Zondag 31 maart  

Van 09.00 – 13.00 uur 

De audities worden afgenomen in lesvorm, dat betekent dat de dansers zelf niks hoeven 

voor te bereiden. We nemen in meerdere stijlen de auditie af: klassiek ballet, modern, jazz 
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en urban. Tevens zullen we een paar fysieke testen doen, om flexibiliteit en kracht te 

beoordelen. Kledingvoorschriften voor de auditie:  

- ballet:  

Meisjes: roze of of witte balletpanty en een zwart balletplak, balletschoenen 

Jongens: zwarte legging, wit balletpak of strak hemd 

- modern: zwarte danskleding en blote voeten 

- jazz: zwarte danskleding, jazzsneakers of jazzschoenen 

- urban: zwarte danskleding, sneakers die niet buiten worden gedragen 

Er hoeft niets te worden aangeschaft voor de auditie, mocht je niet in het bezit zijn van 

officiële danskleding, dan graag makkelijk zittende, strakke (zwarte) kleding en sokken i.p.v. 

ballet/ jazzschoentjes. 

Extra:  

- Lange haren vast in een knot bij ballet, verder in een hoge paardenstaart.  

- Sieraden af.  

- Bidon met water is in de danszalen toegestaan. 

Golf 

De selectie momenten zullen plaatsvinden in het voorjaar. Waarschijnlijk laatste week maart 

eerste week april. 

Deze vinden plaats op individuele basis en op afspraak. 

Zwemmen 

Dinsdag 12 maart  

08.30 -10.00 uur 

 

Dinsdag 19 maart 

08.30 – 10.00 uur 

Waterpolo 

Donderdag 7 februari 

08:15 – 10:00 uur 

Donderdag 14 februari 

08:15 – 10:00 uur 

Locatie: Zwembad de Vrolijkheid 

Sportacrobatiek 

Geen selectiemoment. Leerlingen ontvangen zelf een uitnodiging voor een testtraining.  

Squash 

Dinsdag 26 maart 

Bovenbouw: 8.30 - 10.00 uur , onderbouw: 10.00 - 11.30 uur 

Donderdag 28 maart 

 



Turnen heren 

Maandag 25 februari   

13.30 - 15.30 uur 

Maandag 4 maart 

13:30 – 15:30 uur 

- let op: de sporters die zich aanmelden dienen aan beide trainingen deel te nemen 

Locatie: turncentrum Kampen 

PEC Jongens 

Eind april voor de afvallers/juni voor de nieuwe spelers. 

PEC Meiden 

Dinsdag 19 februari 

Nieuwe meiden voor O16 08:30-10:00 uur 

Nieuwe meiden voor O14 10:30-12:00 uur 

Locatie: SV Zwolle 

BMX 

Woensdag 27 februari 

15:00 uur 

Locatie: KWC Kampen 

Tennis  

Dinsdag 23 april 

Judo 

Maandag en dinsdag in februari en maart 

Onderbouw van 10.30 – 12.00 uur 

Bovenbouw van 8.30 – 10.00 uur  

Volleybal 

Periode februari/maart 

Volleyballers kunnen zich opgeven tot en met 17 februari. Je wordt uitgenodigd voor twee 

selectietrainingen, zodat er goed kan worden vergeleken met het huidige niveau.  

Wielrennen 

Maandag 25 maart  

15:00 - 17:00 uur 

 

 


