
 

 

           

    
DIOS en Turnschool Zeeland  
leiden samen jong talent op 
 
Na uitgebreide gesprekken hebben DIOS en Turnschool Zeeland besloten om op korte 
termijn op bepaalde vlakken te gaan samenwerken. Het plan is om de krachten te bundelen 
voor wat betreft de opleidingsgroepen voor het damesturnen. 
 
Door deze samenwerking is de basis gelegd voor een nieuwe uitdaging. 
De afstemming tussen opleidingsgroepen en wedstrijdgroepen van DIOS en Turnschool 
Zeeland geven diverse mogelijkheden voor de toekomst voor beide organisaties. Zowel DIOS 
als Turnschool Zeeland blijft met betrekking tot de overige activiteiten zelfstandig opereren. 
Er is dus geen sprake van het volledig samengaan van beide turnverenigingen. 
 
Voor de samenwerking wat betreft de opleidingsgroep wordt er gebruik gemaakt van de 
goed uitgeruste turnzaal aan de Dreesstraat in Vlissingen. 
Naadloze overgang naar de verschillende niveaus, kennisuitwisseling en samenwerking 
tussen trainers en juryleden zullen beide organisaties een impuls geven om meer verbreding 
en kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen. De nieuwe situatie gaat in na de zomervakantie. 
 
Voorbereidingsgroep: 
De voorbereidingsgroep is het eerste gezamenlijke initiatief van DIOS en Turnschool Zeeland. 
De doelstelling is hier duidelijk: de jonge meisjes maken kennis met de turnsport en ze 
kunnen ervaren hoe leuk en spannend dit kan zijn. 
Hier wordt de basis gelegd voor het latere turnen, onafhankelijk van het niveau. 
De instroomleeftijd is tussen de 6 en 8 jaar en op de leeftijd van 8 jaar wordt een keuze 
gemaakt voor het niveau. De meisjes kunnen dan 1x per week meetrainen in de 
wedstrijdgroep van DIOS of TSZ. Daarnaast worden ook jonge trainers opgeleid bij de 
voorbereidingsgroep. 
 
Niveaus 
Turnschool Zeeland biedt aan de talenten de mogelijkheid om te turnen in de eerste en 
tweede divisie. DIOS neemt het over vanaf de derde t/m zesde divisie. 
Turnschool Zeeland faciliteert de talentendivisie t/m12 jaar. Hierna zullen ze aansluiting 
moeten vinden bij een topsportorganisatie buiten Zeeland. 
Voor de turnsters waarbij dit niet haalbaar is of voor turnsters die niet deze ambitie hebben, 
is de overstap mogelijk naar de eerste divisie binnen Turnschool Zeeland, dit is het hoogste 
landelijke niveau. 
Na de leeftijdniveaus instap, pupil 1 en pupil 2 in de eerste divisie is er nog een overgang 
mogelijk naar de tweede divisie binnen de Turnschool. 



 

 

 


