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 Leeftijdsprofiel Prestatieprofiel Programmaprofiel 

I
T 

▪ STC A Programma t/m 18 jaar. 
▪ Nederlands junioren team t/m 18 jaar. 

▪ Europees junioren kampioenschap top 8 prestatie 
in team verband. 

▪ Minimaal top 5 notering op één internationale 
wedstrijd per jaar. (UKpro surf of hoger.) 

▪ Minimaal top 3 notering op één van de twee NK 
surftour stops oudste leeftijdsgroep voorafgaand 
aan de senioren leeftijd. 

▪ Prestatieniveau voldoet aan normen meerjaren 
opleidingsplan. 

▪ Lid Nationale Selectie of Nationaal Team 
▪ Trainingsprogramma meer dan 15 uur per week. 
▪ Minimaal 2 buitenlandse trainingsstages met de 

bond per jaar. 
▪ Minimaal 25 dagen buitenlandse trainingsstage 
▪ Minimaal 5 buitenlandse wedstrijden per jaar. 

N
T 

▪ STC A Programma t/m 16 jaar. 
▪ STC B Programma t/m 18 jaar. 
▪ Nederlands juniorenteam t/m 18 jaar. 
▪ Beste vijf per geboortejaar volgens 

talentvolgsysteem. 

▪ Lid van selectie in voorbereiding op EJK of WJK 
▪ Minimaal top 10 notering op één internationale 

wedstrijd per jaar. (UKpro surf of hoger.) 
▪ Minimaal top 5 notering op één van de twee NK 

surftour stops in de eigen leeftijdsgroep. 
▪ Prestatieniveau voldoet aan normen meerjaren 

opleidingsplan. 

▪ Lid Nationale Selectie of Nationaal Team 
▪ Trainingsprogramma meer dan 8 uur per week. 
▪ Minimaal 2 Trainingsstages met de bond per 

jaar. 
▪ Minimaal 3 wedstrijden in buitenland per jaar 
▪ Meer dan 14 dagen buitenlandse stage per jaar. 

B
el
o
ft
e
n 

▪ STC A Programma t/m 15 jaar. 
▪ STC B Programma t/m 16 jaar. 
▪ Nederlands juniorenteam t/m 14 jaar. 
▪ Beste vijf per geboortejaar volgens 

talentvolgsysteem. 

▪ Nationaal top 5 leeftijdsgroep 
▪ Prestatieniveau voldoet aan normen meerjaren 

opleidingsplan. 

▪ Lid Nationale Selectie of Nationaal Team 
▪ Trainingsprogramma meer dan 8 uur per week. 
▪ Minimaal 2 Trainingsstages met de bond per 

jaar. 
▪ Minimaal 3 wedstrijden in buitenland per jaar 
▪ Meer dan 14 dagen buitenlandse stage per jaar. 

▪ STC A Programma t/m 15 jaar. 
▪ STC B Programma t/m 16 jaar. 
▪ Nederlands juniorenteam t/m 14 jaar. 
▪ Beste vijf per geboortejaar volgens 

talentvolgsysteem. 

▪ Nationale top van de leeftijdsgroep 
▪ Prestatieniveau dicht bij de normen uit het 

meerjaren opleidingsplan en relevant voor het 
programma. 

▪ Lid regionale selectie in een programma onder 
regie van de sportbond 

▪ 3 teams onder regie van de sportbond. 
▪ RTC Noord, Midden en Zuid. 
▪ Trainingsprogramma gelijk aan Internationaal- of 

Nationaal Talent 

 
STC – A programma (TTS-programma) 
STC – B programma ( Instroom)  


