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Samen met NOC*NSF worden per opleidingsprogramma talentprofielen vastgesteld. Deze zijn in 2021 geactualiseerd. In dit talentprofiel staat 

beschreven aan welke voorwaarden een topsporttalent moet voldoen om te worden aangemerkt als Belofte (B), Nationaal Talent (NT) of 

Internationaal Talent (IT). Het hebben van een talentenstatus van NOC*NSF is een voorwaarde om faciliteiten te krijgen op bijvoorbeeld Topsport 

Talentscholen. Een deel van deze talenten behoort tot Talent TeamNL. In dit talentprofiel staan de jaargangen vermeld die in het seizoen 2021-2022 

in aanmerking komen. De genoemde leeftijd betreft de leeftijd die de sporter in 2022 gaat bereiken. 

 

- Talent- en topsportstatussen worden door de KNZB toegekend op basis het niveau en het programma van de sporter in combinatie met de 

leeftijd op het moment van aanvraag. Sporters zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en tijdig verlengen van de status. 

 

- De toevoeging ‘Talent TeamNL’ is uitsluitend beschikbaar voor een beperkt aantal sporters in het S-1 opleidingsprogramma en wordt in 

afstemming met NOC*NSF toegekend. 

 

- De topsportstatussen ‘A-status’ en ‘selectie-status’ zijn uitsluitend beschikbaar voor een beperkt aantal sporters in het senioren 

topsportprogramma en worden in afstemming met NOC*NSF toegekend. 

 

Statussen worden toegekend tot 31 augustus 2022. Indien een eindtoernooi na die datum plaatsvindt, dan wordt de status toegekend tm de laatste 

dag van de maand waarin het eindtoernooi plaatsvindt. Bijv. Eindtoernooi vindt plaats van 15 tm 20 september 2022, dan loopt de status tm 30 

september 2022.  

 

Toelichting op criteria en bijbehorende periodes in het talentprofiel 

- RTC: gehele seizoen trainingsprogramma bij één van de acht KNZB erkende RTC’s Waterpolo (1 september 2021 tm 30 juni 2022) 

- Afgelopen internationaal seizoen: 1 januari tm eindtoernooi 2021 

- Komend internationaal seizoen: 1 januari tm 31 december 2022 

- Nationaal seizoen: 1 september tm 31 augustus 2022 

- Nationale jeugdselectie: vanaf moment van selecteren in het nationaal seizoen tm 31 augustus 2022 

- Waterpolo Academie: S-1 opleidingsprogramma in Eindhoven van 1 september tm 31 augustus 

 

Je vraagt de status aan via het online aanvraagformulier op https://www.formdesk.com/knzb/Aanvraag_status_waterpolo.   

Neem bij vragen contact op met de afdeling Topsport van de KNZB via topsport@knzb.nl.     

https://www.formdesk.com/knzb/Aanvraag_status_waterpolo
mailto:topsport@knzb.nl
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Talentstatus Leeftijd/geb.jr. Niveau Programma 

KNZB    

Belofte 13 jaar (2009) 

14 jaar (2008) 

15 jaar (2007) 

Sporter werkt toe naar het hoogste landelijk niveau en toekomstige 

instroom in de nationale jeugdselectie. Om dit te bereiken heeft de 

sporter minimaal 10 trainingsuren, waarvan minimaal 3 

trainingsmomenten bij het RTC.  

En/of 

Sporter behoort tot de nationale jeugdselectie die zich voorbereidt op 

deelname aan een kwalificatietoernooi en/of eindtoernooi voor jeugd 

onder 15 (WJK/EJK) in het komende internationale seizoen. 

Programma bestaat uit waterpolo, zwemmen, 

landtraining en bevat bij voorkeur ook prestatiegedrag & 

sportlifestyle coaching olv eigen coach, 

competitiewedstrijd op eredivisie niveau en heeft een 

minimale omvang van 10 trainingsuren per week, die 

deels overdag (onder schooltijd) plaatsvinden. 

 

 

Belofte 16 jaar (2006) 

17 jaar (2005) 

18 jaar (2004) 

Sporter werkt toe naar toekomstige instroom in de nationale 

jeugdselectie, speelt op het hoogste landelijke niveau in de senioren of 

jeugdcompetitie. Om dit te bereiken heeft de sporter minimaal 12 

trainingsuren, waarvan minimaal 4 trainingsmomenten bij het RTC. 

En/of 

Sporter behoort tot de nationale jeugdselectie die zich voorbereidt op 

deelname aan een kwalificatietoernooi en/of eindtoernooi voor jeugd 

onder 16, onder 17 (WJK/EJK) in het komende internationale seizoen. 

Programma bestaat uit waterpolo, zwemmen, 

landtraining, prestatiegedrag & sportlifestyle coaching 

olv eigen coach, competitiewedstrijd op eredivisie 

niveau en heeft een minimale omvang van 12 

trainingsuren per week, die deels overdag (onder 

schooltijd) plaatsvinden. 

Bij leeftijd 18 jaar, is de minimale omvang 14 

trainingsuren per week. 

KNZB    

Nationaal talent 15 jaar (2007) 

16 jaar (2006) 

17 jaar (2005) 

18 jaar (2004) 

Sporter heeft afgelopen internationaal seizoen deelgenomen aan een 

kwalificatietoernooi (EJKT) en/of eindtoernooi (EJK, WJK) voor jeugd 

onder 15, onder 16 en/of onder 17. 

Programma bestaat uit waterpolo, zwemmen, 

landtraining, prestatiegedrag & sportlifestyle coaching 

olv eigen coach, competitiewedstrijd op eredivisie 

niveau en heeft een minimale omvang van 14 

trainingsuren per week.  

Nationaal talent 17 jaar (2005) 

18 jaar (2004) 

19 jaar (2003) 

20 jaar (2002 

21 jaar (2001) 

Sporter behoort tot de nationale jeugdselectie die zich voorbereidt op 

deelname aan een kwalificatietoernooi en/of eindtoernooi voor jeugd 

onder 18, onder 19, onder 20 en/of onder 21 (WJK/EJK) in het komende 

internationale seizoen. 

Programma bestaat uit waterpolo, zwemmen, 

landtraining, krachttraining, prestatiegedrag & 

sportlifestyle coaching olv eigen coach, 

competitiewedstrijd op eredivisie niveau en heeft een 

minimale omvang van 16 trainingsuren per week. 

KNZB    

Internationaal 

talent 

19 jaar (2003) 

20 jaar (2002) 

21 jaar (2001) 

22 jaar (2000) 

23 jaar (1999) 

Sporter heeft afgelopen internationaal seizoen deelgenomen aan een 

kwalificatietoernooi en/of eindtoernooi voor jeugd onder 18, onder 19, 

onder 20 en/of onder 21 (EJK/WJK). 

En/of 

Sporter behoort tot de nationale B-selectie die traint in het nationaal 

programma in Zeist. 

Programma bestaat uit waterpolo, zwemmen, 

landtraining, krachttraining, prestatiegedrag & 

sportlifestyle coaching, competitiewedstrijd op eredivisie 

niveau en heeft een omvang van 16 tot 20 trainingsuren 

per week. 
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NOC*NSF    

Nationaal talent 

/ Talent 

TeamNL 

17 tm 21 jaar 

(2004 tm 2001) 

Sporter is definitief geplaatst voor én neemt deel aan het fulltime 

programma van de Waterpolo Academie Eindhoven. 

 

Beperkt aantal statussen beschikbaar voor s-1 

sporters. Worden toegekend dmv voordracht KNZB 

naar NOC*NSF. 

Internationaal 

talent / Talent 

TeamNL 

18 tm 21 jaar 

(2003 tm 2001) 

Sporter is definitief geplaatst voor én neemt deel aan het fulltime 

programma van de Waterpolo Academie Eindhoven én sporter heeft 

afgelopen internationaal seizoen deelgenomen aan een 

kwalificatietoernooi en/of eindtoernooi voor jeugd, onder 18 onder 19, 

onder 20 en/of onder 21 (EJK/WJK).  

Beperkt aantal statussen beschikbaar voor s-1 

sporters. Worden toegekend dmv voordracht KNZB 

naar NOC*NSF. 

 

NOC*NSF    

Selectie status Beperkt aantal statussen beschikbaar voor sporters A-selectie dames en heren 

Worden toegekend dmv voordracht KNZB naar NOC*NSF 

A-status Beperkt aantal statussen beschikbaar voor sporters A-selectie dames en heren  

Worden toegekend dmv voordracht KNZB naar NOC*NSF 

 

 

 

 

 

 


