
Flevolandse topsporters en sport-
talenten kunnen één keer per jaar 
via het Flevolands Talentenfonds 
een � nanciële bijdrage aanvra-
gen. Het gaat om incidentele extra 
uitgaven die de sporter niet zelf of 
uit andere bronnen ge� nancierd 
krijgt. “Denk hierbij aan een 
bijdrage in de kosten van een trai-
ningsstage, een belangrijk sport-
toernooi en secundaire sporttrai-
ningen. Maar ook (para) medische 
begeleiding die niet door de eigen 
ziektekostenverzekering wordt 
vergoed”, vertelt Robbert Bonsink, 
projectleider bij Topsport Flevo-
land. 

Topsport Flevoland is een onder-
deel van Sportservice Flevoland. 
“Door corona zijn veel sportta-
lenten thuis komen te zitten en  
op zoek gegaan naar alternatie-
ve trainingen en oefeningen. De 
materialen die zij daarvoor nodig 
hebben kunnen (gedeeltelijk) 

door het talentenfonds vergoed 
worden. Het fonds wordt moge-
lijk gemaakt door de Flevoland-
se gemeenten en alle topsporters 
en sporttalenten uit Flevoland 
met een o�  ciële NOC*NSF status 
kunnen een aanvraag indienen”, 
aldus Bonsink. “Meer informa-
tie vind je op onze website, www.
topsport� evoland.nl/� evolands-
talentenfonds”.

Talentontwikkeling
Flevoland is een provincie waarin 
jonge sporters hun talent kunnen 
ontwikkelen. “Daarvoor moeten 
wij wel een topsportklimaat cre-
eren. Dat doen wij onder andere 
door het aanbieden van trainin-
gen, webinars en expertmeet-
ings voor de talenten, trainers 
en ouders. Maar ook door het 
ondersteunen van regionale top-
sportprogramma’s oftewel RTC’s 
(Regionale Training Centra) op 
zowel sporttechnisch als orga-

nisatorisch gebied. Deze RTC’s 
worden mede mogelijk gemaakt 
door de Provincie Flevoland en de 
gemeente Almere (AKT). “Flevo-
land telt ondertussen al zeven 

Regionale Training Centra”, vertelt 
Bonsink trots. “Deelname aan een 
RTC is weer een stapje dichter 
naar een topsportcarrière. Kijk 
maar naar windsurfers Lilian de 

Geus en Kiran Badloe, beiden be-
gonnen bij WSV Almere Centraal 
(RTC windsurfen) en nu grote 
kanshebbers op een medaille bij 
de Olympische Spelen in Tokyo!”

Eigenlijk wilde hij liever gaan 
voetballen, maar zijn ouders 
(beide atleten) vonden dat hij 
atletiek een eerlijke kans moest 
geven. En natuurlijk hadden zijn 
ouders gelijk, de toen 5-jarige 
Scott bleek het hartstikke leuk 
te vinden én hij ontdekte al vrij 
snel dat hij er ook nog talent 
voor had. 

Scott is ondertussen 21 jaar en 
woont, traint en studeert onder-
tussen alweer drie jaar in Houston, 
Texas (Verenigde Staten). “Ik heb 
voor Houston gekozen omdat het 
Amerikaanse schoolsysteem be-
ter bij mijn aspiraties past. In vwo 
5/6 merkte ik dat veel trainen en 
daarnaast goede cijfers halen niet 
meer zo soepel liep. Als ik in Ne-
derland naar de universiteit zou 
gaan, zou ik niet meer volledig 
kunnen genieten van mijn sport. 
In Houston is het systeem hele-
maal gericht op topsport is het 

goed te combineren met school”, 
vertelt Scott. 

Corona en het Flevolands 
Talentenfonds
Ondanks dat de corona maatre-
gelen in Amerika anders zijn dan 
in Nederland, traint Scott binnen 
(krachttraining) met mondkapjes. 
“Gelukkig hebben wij ook veel bui-
ten kunnen trainen waardoor de 
mondkapjes niet nodig waren. De 
nodige COVID-tests hoorden daar 
dan wel weer bij.” De zomerperio-
de heeft Scott in Nederland door-
gebracht. Hier was het lastiger om 
te trainen omdat veel atletiekbanen 
dicht moesten. “Ik heb toen geluk-
kig bij PEC 1910 in Zwolle een paar 
baantrainingen per week  kunnen 
doen”, aldus Scott. “Daarnaast heb 
ik de meeste dagen van de week 
gevuld met kracht, werp- en loop-
trainingen, thuis of in de bossen. 
Door de � nanciële bijdrage uit het 
Flevolands Talentenfonds heb ik 

persoonlijk trainingsmateriaal aan 
kunnen scha� en zodat ik kon blij-
ven trainen”. Ook de ondersteuning 
van mijn pa, Roland Boon, mijn 
baantrainer bij Flevo Delta John 
Jansen, mijn krachttrainer Ed Fen-
nema én mijn moeder Pascal van 
Uitert die mij geholpen heeft met 
alle pijntjes en kleine blessures, 
hebben mij door de afgelopen pe-
riode heen geholpen. En daar ben 
ik ze heel dankbaar voor!”

Olympische Spelen
Scott heeft zijn pijlen voor dit sei-
zoen gericht op de NCAA Champi-
onships (jaarlijkse atletiek wed-
strijden voor colleges) in Amerika. 
“Daarnaast zou ik graag nog een 
keer een jeugd toernooi willen 
meemaken, maar de langdurige 
focus ligt toch op de Olympische 
Spelen. 2024 zit in mijn hoofd, 
maar mocht dit nog te vroeg zijn, 
dan zal 2028 een mooi jaar wor-
den!”

Aan het woord: meerkamp 
atleet Scott Boon uit Dronten

Robbert Bonsink vertelt over het Flevolands Talentenfonds

LELYSTAD - Sportservice Flevoland vult 
maandelijks een pagina in FlevoPost. 
In de serie artikelen wordt de sport in 
Flevoland van alle kanten belicht. Flevo-
landse sporters komen aan het woord, 
aan sport gelieerde thema’s worden 
behandeld en sportevenementen uitge-
licht. Deze maand aandacht voor Top-
sport en Talentontwikkeling in Fle-
voland. Wie meer informatie wil, 
kan contact opnemen met Rudi 
Tuijn, telefoon: 0320-251113 of 
via mail: info@sport� evo.nl. 
www.sport� evo.nl
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Flevolandse topsporters 
en sporttalenten met een 
NOC*NSF erkende status of 
een Flevolands Talentstatus 
kunnen een topsportpas aan-
vragen. Met deze digitale pas 
kunnen de sporters gebruik 
maken van de faciliteiten van 
Topsport Flevoland. 

Het uitgebreide faciliteiten-
netwerk bestaat uit sport-

medische begeleiders, sport-
psychologen en sportbege-
leiders. Maar ook onderwijs, 
krachtsportcentra, voedings-
adviseurs en korting bij 
sportzaken. 

Wil jij gebruikmaken van deze 
faciliteiten, vraag dan de 
digitale topsportpas aan via 
www.topsport� evoland.nl/
topsportpas.  

Topsportpas


