
 

 

 

Judo op de Topsport Talentschool Groningen 

Beste ouders en judoka’s, 

Bij deze willen wij jou graag uitnodigen om een keer mee te komen trainen op de Topsport Talentenschool, in 

Groningen. Deze school biedt talentvolle sporters de mogelijkheid om topsport en studie te combineren om zo 

op beide gebieden goede resultaten te kunnen boeken.  

Op de Topsporttalentschool is er elke ochtend ruimte om te trainen. Er is voor elke leeftijdsgroep een 

programma samengesteld wat recht doet aan de fase waarin de betreffende sporter zicht bevindt. Het 

uitgangspunt is de judoka zo goed mogelijk te ontwikkelen. Op dit moment bestaat de talentgroep judo uit 

ongeveer 25 sporters. Zij trainen 3 tot 5 ochtenden in de week. Alle sporters volgen het programma als 

aanvulling op het clubprogramma in de avonden. We bieden ook de kinderen op de basisschool alvast de 

mogelijkheid om mee te trainen, uiteraard in overleg met de betreffende basisschool.  

Naar onze mening zijn deze trainingen onvermijdelijk om uiteindelijk aansluiting te vinden bij de nationale en 

internationale top. De resultaten mogen er zijn. Zo zijn er de afgelopen jaren meerdere medailles behaald op 

de NK ‐ 15 en NK -18 en zijn een aantal -18 judoka’s actief in het Europese circuit.  

Naast deze sportieve successen, worden de schoolprestaties nauwlettend in de gaten gehouden en vindt er 

afstemming plaats tussen de planning op school en de judoplanning met de daarbij horende toernooien en 

trainingsstages.  

Mooie succesverhalen van de Topsport Talentschool zijn Kim Polling en Jan Reijntjens. Zij leveren prachtige 

internationaal prestaties en worden namens Nederland uitgezonden naar onder andere EK’s en WK’s. Kim 

Polling is zelfs naar de Olympische Spelen in Rio geweest. Zij geven allemaal aan dat de Topsport 

Talentenschool essentieel is geweest in het ontwikkelen van zichzelf als topjudoka en het ontplooien van 

zichzelf als persoon.  

Heeft dit wellicht jullie interesse gewekt en wil je meer informatie? Of wil je een keer meetrainen om te kijken 

of dit is wat je wilt? Neem dan contact op met één van de onderstaande trainers: 

Marcel Joling   Matteh Engels   Danny Drent 

0648015121   0631596974   0615358360 

marceljoling@hotmail.com lm.engels@hotmail.com  danny_drent@hotmail.com 
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