
Talentherkenninggroep THG –west 2009 / 2010 

Het seizoen 2009 heeft de THG onder leiding gestaan van Angelique van Gemert 

en Mascha van Spellen. Het doel voor het afgelopen seizoen was om de rijders 

kennis te laten maken met verschillende aspecten / instrumenten die je nodig 

hebt om een toprijder/rijdster te worden. Onderwerpen van trainingen waren 

o.a. ‘wat moet ik doen en laten om een toprijder te worden door Arno Kanis’, 

‘mentale aspecten-inleiding’, ‘techniekverbetering op TC-banen’, ‘wat doe je in 

welke periode van het jaar’, ‘wat hoort bij een goede wintertraining’, ‘individuele 

video-evaluaties’ , ‘focus op start’ , ‘training op Papendal’, ‘voedingsclinic op 

Papendal’ en ‘testmomenten’. Daarnaast zijn de rijders op iedere TC en de NK 

gecoacht. Ook dit jaar zal de focus hetzelfde zijn; het aanreiken van de 

instrumenten om een toprijder te worden en coaching.  

Helaas heeft Angelique van Gemert aangegeven de THG niet langer te kunnen 

combineren met overige zaken werk en privé.  Bij deze wordt zij ontzettend 

bedankt voor haar inzet en verdiensten het afgelopen seizoen! 

Volgend seizoen zal de groep onder leiding van Mascha van Spellen verder gaan 

met ondersteuning van Yann Bonici. Hij zal in verband met zijn overige 

werkzaamheden als coach en trainer, niet fysiek op alle trainingen aanwezig zijn. 

De leden van de THG voor 2010 zijn:  

• Tom Brouwer 

• Renee Loozeman 

• Justin Dirkx 

• Bram van den Hudding 

• Eloy Polnar 

• Friso van Es 

• Jan Loozeman 

De THG zal aankomend seizoen beschikken over een eigen videocamera om de 

video-evaluaties beter te faciliteren. Dit is gerealiseerd door Edwin den Ouden, 

waarvoor grote dank. Er wordt nog uitgekeken naar een vaste cameraman of 

vrouw ;-). 

Op de website van afdeling west, zal de THG zijn eigen plek hebben, waar 

iedereen ten alle tijden inzage heeft in welke trainingen op het programma staan, 

wie de leden zijn en wat de resultaten en ervaringen zijn.  Input of vragen van 

buitenaf over het hoe, wat, waar en wanneer van de THG of tips over 

aanstormend talent, zijn altijd welkom op het contactadres dat op de site zal 

komen te staan.  

Tot slot worden alle clubs bedankt voor het openstellen van hun banen en 

kantine!  

Op een goed en sportief seizoen in 2010! 

 

 


