Q&A Aanbod RTC per september
Vraag
Antwoord

: Wanneer gaat de nieuwe structuur van het RTC van start?
: Per 1 september 2021

Vraag
Antwoord

: Welke leeftijdsgroepen blijven in de nieuwe structuur bestaan?
: Het aanbod voor meisjes onder 15 jaar (MU15) en jongens onder 16 jaar
(JU16) blijft bestaan. MU15 kunnen terecht bij RTC Almelo, Arnhem,
Rotterdam en Groningen(/Assen). JU15 blijven in Rotterdam, Groningen en
Apeldoorn. De RTC's worden gekoppeld aan een eredivisiecoach/club, op
Rotterdam na. Hiervoor zijn we nog op zoek naar een geschikte club.

Vraag
Antwoord

: Is er alleen maar een koppeling met de eredivisieclubs?
: We starten dit jaar per 1 september met drie tot vier eredivisiecoaches en
breiden dat later uit. De afdeling talentontwikkeling voor de meisjes onder 15
jaar (MU15) en jongens onder 16 jaar (JU16) van de eredivisieclubs krijgen de
naam RTC.

Vraag

: Waar kunnen de leeftijdsgroepen meisjes onder 13 jaar (MU13) en jongens
onder 14 jaar (JU14) terecht?
: Bij lokale verenigingen die extra trainingsmogelijkheden voor de jeugd
bieden, maar ook kunnen zij terecht bij volleybalscholen en andere
(particuliere) initiatieven. Je vindt ze hier.

Antwoord

Vraag
Antwoord

Vraag
Antwoord

: Bij wie kunnen de jongens onder 16 jaar (JU16) en meisjes onder 15 jaar
(MU15) terecht? Voor informatie over
: RTC Groningen via Erik Noordijk: erik.noordijk@nevobo.nl
RTC Almelo via Anika de beer: anika.de.beer@nevobo.nl
RTC Apeldoorn via Redbad Strikwerda: strikwerdavolleybal@gmail.com
RTC Rotterdam en Arnhem via Hilma Kwakkenbos van de Nevobo:
hilma.kwakkenbos@nevobo.nl
: Wanneer wordt er per september getraind?
: In Arnhem en Rotterdam op zondagochtend. Voor de andere locaties is dit
via de contactpersoon van de RTC op te vragen, zie hierboven voor
contactgegevens.
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Vraag
Antwoord

: Zijn er leeftijdsgrenzen?
: Met geboortejaren wordt een indeling gemaakt van de trainingsgroepen.
Trainers hebben de mogelijkheid om hiervan af te wijken wanneer dit in het
belang van de speler is. Geboortejaren seizoen 2021-2022:
JU16: 2006/2007
MU15: 2008/2007

Vraag

: Waar kunnen de jongens onder 16 jaar (JU16) en meisjes onder 15 jaar
(MU15) terecht nu RTC Alkmaar en RTC Weert stoppen met bestaan?
: De jongens en meisjes van RTC Alkmaar en RTC Weert kunnen per 1
september aansluiten bij een regionale club en/of volleybalschool die extra
trainingsmogelijkheden biedt, én indien de afstand geen probleem is, kunnen
zij aansluiten bij een van de eredivisieclubs. Mogelijk komt er voor seizoen
2022-2023 een koppeling met een eredivisieclub/coach.

Antwoord

Vraag
Antwoord

: Welke regionale volleybalscholen zijn er?
: Voor alternatieven in Weert en Alkmaar en voor alle andere leeftijdsgroepen,
check ons overzicht met aanbod. Deze lijst wordt nog bijgewerkt voor het
nieuwe seizoen.

Vraag
Antwoord

: Blijft beachvolleybal een onderdeel in de nieuwe aanpak?
: Ja, dat blijft. Echter zijn de locaties op dit moment nog niet bekend.

Vraag
Antwoord

: Heeft deze wijziging invloed op het huidige RTC-seizoen?
: Nee, dat blijft ongewijzigd. Er volgt dus ook nog een beachvolleybal periode.

Vraag
Antwoord

: Blijft de naam RTC bestaan?
: Ja. RTC zal echter alleen voor de groepen MU15 en JU16 gekoppeld aan de
eredivisiecoaches/clubs worden gebruikt.
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Vraag
Antwoord

: Geldt er een eigen bijdrage voor MU15 en JU16?
: Ja, er geldt een eigen bijdrage. Voor 1 training per week bij de
eredivisietrainer/club geldt er een bijdrage van € 400,- per seizoen (10 à 11
maanden, zaal- en beachvolleybal inbegrepen).

Vraag
Antwoord

: Ik heb een belofte status van NOC*NSF. Kunnen we deze status behouden?
: Huidige RTC spelers die al in het bezit zijn van een beloftestatus van
NOC*NSF, kunnen indien verlenging noodzakelijk is i.v.m. aanpassingen
school, contact opnemen met Hilma Kwakkenbos. Ook voor eredivisiespelers
blijft dit mogelijk. Voor nieuwe instromers zal dit per geval beoordeeld
worden, alleen indien dit voor de combinatie school/sport echt noodzakelijk
is. Dit kun je aanvragen via Hilma Kwakkenbos.

Vraag
Antwoord

: Wat wordt de rol van Nevobo in de opzet per 1 september 2021?
: De Nevobo heeft een verbindende en faciliterende rol om verenigingen en
initiatieven een aanbod voor deze doelgroep aan te bieden. Ook zorgt de
Nevobo dat de extra inzet van eredivisieclubs voor talentontwikkeling mogelijk
wordt. Tevens zijn er op alle locaties nog RTC-talentcoaches in dienst bij de
Nevobo.

Vraag
Antwoord

: Blijven de huidige RTC-trainers aan de opleiding van de talenten verbonden?
: Ja, zoveel als mogelijk is. Dat kan bij de lokale vereniging, volleybalschool, een
ander (particulier) initiatief of een eredivisieclub. Dit hangt ook af van de keuze
van de RTC-trainer zelf.

Vraag
Antwoord

: Is de RTC aanpassing een bezuinigingsmaatregel?
: Nee, we doen dit niet vanuit bezuinigingsoverwegingen. We zien dat er voor
de jeugd veel én kwalitatief goed aanbod ‘dichtbij huis’ wordt georganiseerd;
bij de verenigingen zelf, op volleybalscholen en andere (particuliere)
initiatieven. Daarbij verschuift de RTC naar een aantal eredivisieclubs en coaches, waarmee de RTC niet in zijn geheel verdwijnt. We investeren in de
eredivisieclubs en -coaches die de MU15 en JU16 gaan begeleiden én daarbij
ook zorgen voor de talentontwikkeling tot 23 jaar. Hiermee willen we de
talentvolle jeugd de mogelijkheid bieden om veel trainingsuren te maken en ze
langer in Nederland te houden.
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Vraag
Antwoord

Vraag
Antwoord

: In hoeverre is de Nevobo ervan overtuigd dat de opleiding van de
talentvolle jeugd beter zal worden door deze verschuiving?
: Het is aannemelijk, maar we weten het niet zeker, dat dit door effectiever
gebruik van alle lokale energie voor talentontwikkeling, bij de clubs zelf,
volleybalscholen, particuliere initiatieven én de samenwerking met
eredivisieclubs, verbetert. Daarbij verwachten we ook dat het effectiever is om
meer aandacht te geven aan de leeftijd tussen Jong Oranje en het Nederlands
Volleybalteam, leeftijden 16 tot 23 jaar.
: Bij wie kan ik terecht voor vragen?
: Je kunt de vraag altijd stellen aan de RTC-trainer. Heeft hij of zij het antwoord
niet, neem dan contact op met Hilma Kwakkenbos per e-mail:
hilma.kwakkenbos@nevobo.nl.
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