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Het RTC, de volgende stap richting de (beach)volleybal top 
De club is de bakermat van de volleybalgemeenschap. Daar begint elke potentiële topspeler 

zijn of haar loopbaan. Als het potentiële talent wordt opgemerkt binnen de vereniging, kan 

het  Regionaal Training Centrum (RTC) de volgende stap zijn. Het is een aanvulling op wat er 

reeds bij de club gebeurd en een volgende fase in de opleiding om de internationale 

(beach)volleybaltop te halen. RTC niveau wordt ook wel instroomniveau genoemd, omdat het 

een voorportaal is voor instroom in nationale jeugdselecties. Wanneer kom je hiervoor in 

aanmerking? Wat is de rol van clubtrainers of -bestuurders? Hoe ziet het landschap van 

talentontwikkeling eruit? En hoe geef ik spelers op? 

In deze documentatie geven wij antwoord op dit soort vragen. 

 

‘De besten worden beter van trainen met de besten’ 
De grootste volleybalprestaties staan in ieders geheugen gegrift. Nederland is in 1996 met 

het nationaal herenteam Olympisch kampioen geworden. In 1997 werden de Lange Mannen 

ook Europees Kampioen. De dames wonnen goud op het EK in 1995 en behaalden in 2016 

een historische 4e plaats op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. In het beachvolleybal 

won Nederland daar de eerste Olympische medaille ooit. Stuk voor stuk unieke prestaties 

door unieke volleybal atleten. Exceptionele resultaten die het ‘eindproduct’ waren van een 

lange weg van training, tegenslag en doorzettingsvermogen. NOC*NSF en de Nederlandse 

Volleybal Bond blijven streven naar een plaats in de top 10 van de wereld, zowel bij de 

mannen als de vrouwen, bij zowel volleybal als beachvolleybal.  

Om dit te bereiken is een goede opleidingsstructuur belangrijk, waarin de lokale vereniging 

de basis vormt. Aanvullend op dit clubniveau biedt een RTC voor de grootste talenten een 

trainingsomgeving, waarin de besten met elkaar kunnen trainen. Dit is één van de 

voorwaarden om succesvol te worden: werken met de beste spelers, onder leiding van de 

beste trainers. De Nevobo investeert hierin en is er trots op om dit mogelijk te maken. Uw 

inzet als club is in dit traject van groot belang. De eerste kennismaking met volleybal is 

immers op de club. Het RTC bouwt voort op die opleiding op verenigingsniveau. 

 

Het RTC in seizoen 2018-2019 
Op 22 april 2018 wordt op een alle RTC locaties in het land de selectietraining voor het 
nieuwe seizoen georganiseerd. De enige uitzondering is RTC Rotterdam, waar de 
selectietraining zal plaatsvinden op 8 april 2018. 
Het overzicht met locaties en groepen: 
Groningen : meisjes onder 13 en onder 15, jongens onder 14 en onder 16 
Apeldoorn : meisjes onder 15 en jongens onder 16 
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Almelo  : meisjes onder 13 en onder 15, jongens onder 14 
Nijmegen : meisjes onder 13 
Weert  : meisjes onder 13 en onder 15, jongens onder 14 en onder 16 
Rotterdam : meisjes onder 13 en onder 15, jongens onder 14 en onder 16 (8 april!) 
Zaandam : meisjes onder 13 en jongens onder 14 

 
Geboortejaren  
Meisjes O13 : 2006/2007 en jonger  Meisjes O15:  2004/2005 
Jongens O14: 2005/2006 en jonger  Jongens O16: 2003/2004 
 

Volleybal en Beachvolleybal 
Op de Nevobo RTC’s wordt er een integraal programma aangeboden van zaalvolleybal en 
beachvolleybal. Los van de voorkeur of de uiteindelijke keuze van een speler, is de scholing 
van beide disciplines versterkend voor de opleiding tot nationaal team speler volleybal of 
beachvolleybal. Dat betekent dat het dus geen facultatieve keuze is voor een deelnemer voor 
zaal óf beach, maar één programma waarin beide disciplines aan bod komen. 
Grofweg zal het zaalvolleybal plaatsvinden van midden september tot eind april. Daarbinnen 

is het mogelijk dat enkele korte beachvolleybal stages plaatsvinden. Het beachvolleybal 

gedeelte van de opleiding is van begin mei tot en met begin augustus. Deelname aan het 

(jeugd)beachvolleybal circuit behoort tot het RTC. De juiste herstel- en vakantieperiodes 

worden uiteraard ingepland. Denk aan de periodes rond kerst/oud en nieuw, direct na de 

indoor periode eind april en 4 weken zomervakantie.  

 

Welke talenten van uw club kunt u aanmelden voor het RTC ? 
Via bijgaande herkenningscriteria kunt u een inschatting maken in hoeverre uw jeugdlid 
talentvol is. Daarbij is het van groot belang dat een jeugdspeler (en hun ouders) erg 
gemotiveerd is om het beste uit zichzelf te halen. 
Via het aanmeldingsformulier (website www.nevobo.nl) kan het talent worden aangemeld. 
Dit kan tot vier dagen voor de selectiedag op 22 april 2018 (of 8 april Rotterdam). U kunt 
meerdere spelers/speelsters van uw vereniging opgeven. Ook kunt u de ouders van het talent 
zelf vragen om het formulier in te vullen en te versturen. 
Link:  http://www.formdesk.com/Nevobo/aanmeldingsformulier_RTC 
 

RTC trainingstijden 

Er wordt op de woensdag(na)middagen en zondagochtenden getraind. Deze RTC trainingen 
duren 3 uur per training. In totaal dus 6 uur per week. De RTC groepen bestaan uit ca. 12-16 
spelers, al naar gelang de kwaliteit van de spelers. 
De RTC trainer onderhoudt nauw contact met de clubtrainer(s) in het belang van het talent. 
Deze afstemming betreft belasting van de speler, contact met de ouders en eventueel in 
relatie tot schoolprestaties. Monitoring van de combinatie sport en school is immers een 
belangrijk onderdeel binnen de talentontwikkeling. 
    

http://www.formdesk.com/Nevobo/aanmeldingsformulier_RTC
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Medisch / fysiek 
Een jaarlijks verplicht basis plus sportmedisch onderzoek kan onderdeel uitmaken van het 

RTC. Hierdoor weten speler, ouders, club en RTC of de speler gezond en belastbaar is. Binnen 

het RTC zal ook aandacht zijn voor de fysieke ontwikkeling van de speler. Ook deze 

begeleiding wordt door het RTC met de clubtrainer(s) afgestemd. 

 

Topsport Talent School (TTS)  
Vanuit de Nevobo vinden we het belangrijk dat jonge spelers in hun eigen sociale context 

opgroeien. Een middelbare school in de eigen sociale omgeving, raden wij derhalve ook aan. 

Door het verminderd aantal RTC locaties, is de reistijd naar het RTC soms wat langer dan in 

de voorgaande structuur. Echter, nooit vaker dan twee keer per week. 

Een TTS kan uiteraard ook voordelen bieden. De keuze om juist toch te kiezen voor een TTS, 

is aan spelers en ouders zelf. Het is voor deelname aan het RTC geen vereiste. 

Zie voor meer informatie en een overzicht van de TTS: 

https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=19210. 

 

Kosten 
De eigen bijdrage voor deelname aan een RTC programma van 11 maanden is € 750.- per 

seizoen. Daarnaast moet rekening worden gehouden met reiskosten en deelnamekosten aan 

het beachvolleybal circuit. 

 

https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=19210

