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Voorwoord 
 
Dit de informatiegids van het Regionaal Training Centrum (RTC) van de Nevobo, seizoen 
2021-2022. In deze gids staan alle belangrijke zaken van de jeugdopleiding van het 
instroomniveau (RTC’s) van de Nevobo. Naast de informatie over het doel van de 
jeugdopleiding bevat het veel praktische informatie. Het ondersteunt de belangrijke taak van 
ouders van talentvolle spelers. 
 
Veel jonge sporters dromen van een rol als topspeler en het uitkomen in een belangrijk 
toernooi of competitieduel. In 1996 is zo’n droom uitgekomen. Het Nederlands heren 
volleybalteam werd Olympisch kampioen. In 1995 behaalde het Nederlands dames 
volleybalteam een gouden medaille op het Europees Kampioenschap en in 2017 gold dit ook 
voor het heren volleybalteam. Nederland is bij het beachvolleybal al 6 x Europees kampioen 
geweest, drie keer bij de mannen en drie keer bij de vrouwen, de laatste keer in de zomer 
van 2018.  
In 2013 werden de heren wereldkampioen beachvolleybal en op de Olympische Spelen van 
2016 in Rio de Janeiro werd brons behaald. Dit soort unieke prestaties is maar voor heel 
weinigen weggelegd. Verreweg de meeste spelers behalen in hun carrière andere doelen die 
ook meer dan de moeite waard zijn. Het instroomniveau via het RTC is bedoeld om 
Nederland mee te laten doen voor een structurele top 10 positie bij volleybal en 
beachvolleybal. Het betreft dus het startpunt van de hoogst mogelijke ambities. 
 
De weg naar de top is per definitie een lange weg vol tegenslagen en teleurstellingen. Maar 
het is ook een weg van plezier, sportieve en persoonlijke ontwikkeling. Wat de uitkomst ook 
is van het doorlopen van de RTC-jeugdopleiding, het proces is zeer waardevol voor élke 
speler: de voldoening die het harde werken oplevert, het leren samenwerken, vrienden 
maken en het leren omgaan met succes en tegenslag. 
 
De RTC infrastructuur is geïntegreerd in één hoogwaardig instroomprogramma. Ook werken 
we samen met de verenigingen die een sterke jeugdopleiding hebben of ambiëren. Dit alles 
met als doel om de opleiding duurzaam te verbeteren en te versterken.  
 
Rest mij om ouders en spelers een plezierig, succesvol en leerzaam seizoen toe te wensen! 
Mede namens de werkgroep talentontwikkeling van de Nevobo, hoofdcoach RTC Jochem de 
Gruijter en Technisch Directeur, Joop Alberda. 
 
Bert Korteling 
Hoofd Talentontwikkeling 
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1 De jeugdopleiding van de Nevobo 
 
De Nevobo heeft de taak Nederland op de kaart te houden als groot volleyballand. De missie 
van de Nevobo houdt in dat de nationale teams volleybal en beachvolleybal, structureel een 
plaats bezetten bij de beste acht landen van de wereld. De Nevobo bereikt dit door: 
 De structurele instroom via het RTC van goed opgeleide spelers voor Jeugd- en Jong 

Oranje volleybal en beachvolleybal; 
 De opleiding tot fulltime volleyballer: Via Jeugd en Jong Oranje krijgen toptalenten een 

opleiding gericht op het internationale topniveau. 
 
De geïntegreerde opleidingslijn ziet er als volgt uit:       
 
 
 

 
 
 

                         
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doorgaans zijn er meer getalenteerde meisjes dan jongens. Dit komt vooral door het grotere 
aantal meisjes bij de Nevobo. Dit weerspiegelt zich in het aantal RTC locaties. Het aantal 
spelers dat wordt geselecteerd staat niet vast, dit wordt bepaald door de mogelijkheden en 
toekomstperspectief van de speler. Hierdoor kan het aantal geselecteerde spelers per jaar 
afwijken.  
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1.1 LTAD model (Long Term Athlete Development) 

 
 
 

1.2 Meerjarenopleidingsplan  
In het RTC wordt gewerkt met een meerjaren opleidingsplan MOP. Dit plan voorziet in de 
leeraccenten die door de trainers worden behandeld. Het leerplan wordt onderverdeeld in 
de vier prestatiebepalende factoren van een talent, die nodig zijn om de top te halen.  
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1.3 Richtlijnen voor trainingsintensiteit en wedstrijdniveau 
op de club 
Het komt regelmatig voor dat RTC talenten op de club te weinig trainingsuren maken en/of 
op een te laag competitie niveau spelen. 
 
De Nevobo, het Ministerie van VWS via NOC*NSF en de ouders investeren veel geld in de 
volleyballoopbaan van de talenten. Bovendien is het de bedoeling dat talenten een hoog 
eindniveau halen. Dit kan alleen maar indien talenten naast het RTC voldoende trainen en op 
een goed niveau spelen (niet op de bank zitten). 
Dit is de reden dat vanuit de bond soms sturend advies wordt gegeven over de trainings- en 
competitiesituatie van talenten op de club. 
 

Uitgangspunten: 
Alle inzet is goed indien RTC talenten naast RTC trainingen voldoende trainen en op een goed 
competitieniveau spelen. De voedingsbodem bij een club is voldoende om samen met de RTC 
trainingen een optimale ontwikkeling mogelijk te maken. De trainingsbelasting en het 
competitieniveau past bij de mogelijkheden en het ambitieniveau van het talent. 

 
Aanpak 
De Nevobo Talentcoaches inventariseren bij aanvang van de trainingen (september) het 
aantal trainingsuren op de club en het speelniveau. Indien deze niveaus niet voldoende zijn, 
zal de trainer hierover met de speler en ouders, een adviesgesprek hebben. 
 
Beoogde resultaten/alternatieven: 
 De speler traint mee met een hoger team van de club; 
 De speler gaat extra uren trainen bij een andere club (indien de eigen club geen hoger 

niveau kan aanbieden of geen medewerking verleent); 
 De speler wordt ingedeeld in een hoger team (dit kan tevens een positieve invloed hebben 

op de hoeveelheid trainingsuren); 
 De speler gaat naast het eigen team, meespelen met een hoger team (optimaal gebruik 

van Nevobo invaller bepalingen) 
Van belang: de verantwoordelijkheid om hoger te spelen en/of meer te trainen ligt bij de 
speler (ouders) zelf. Indien nodig kan de hulp van de RTC trainer hierbij ingeroepen worden.  
De RTC talentcoach is eraan gehouden te allen tijden te werken vanuit het belang van het 
talent en heeft een neutrale rol. Meer dan voorheen heeft de RTC talentcoach de 
mogelijkheid om contact te zoeken en af te stemmen met clubtrainers. De clubtrainers weten 
hierdoor ook wat er op het RTC gebeurt. 
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1.4 Kwaliteit van de RTC talentcoaches 
De kwaliteit van de RTC wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de trainers.  
De Nevobo schenkt bewust aandacht aan de kwaliteit van trainers. Bij de aanstelling worden 
twee kernkwaliteiten nagegaan waarop een trainer goed moet scoren: 
 Volleybal gerelateerd: Inzicht en vaardigheden inzake volleybal: techniek, methodiek, 

didactiek, mentaal, fysiek en tactiek.  
 Mens gerelateerd: Vaardigheden op vlak van omgang met jeugd en jongeren: pedagogiek, 

communicatief en sociaal. 
Overige Nevobo criteria voor RTC talentcoaches: 
 De trainers dienen te voldoen aan het licentiereglement van de Nevobo 
 De trainers volgen speciale voorbereidings- of opleidingsdagen van het RTC 
 De trainers volgen RTC richtlijnen (rapport, selectietrainingen etc.). 
 De trainers dienen in het bezit te zijn van een VOG (verklaring goed gedrag) 
 
 

1.5  Begeleiding van de RTC talentcoaches 
Deze begeleiding (coaching on the job) wordt uitgevoerd onder supervisie van de leden van 
de werkgroep Talentontwikkeling’ en de Hoofdcoach Talentontwikkeling.  
De werkgroep talentontwikkeling van de Nederlandse Volleybal Bond bestaat uit (ex) jeugd-, 
RTC- en toptrainers die hun expertise inzetten en praktisch meewerken om de 
talentontwikkeling verder te optimaliseren. In het seizoen 2021-2022 bestaat de werkgroep 
uit: Eric Robbers, Abe Meininger. Vanuit het Hoofdkantoor van de Nevobo wordt de 
werkgroep aangevuld door Bert Korteling, Hoofd Talentontwikkeling, Jochem de Gruijter, 
Hoofdcoach Talentontwikkeling en Hilma Kwakkenbos (medewerker Talentontwikkeling). 
Daarnaast worden per onderwerp experts geraadpleegd. 
 
 

1.6 Nevobo RTC en Duale carrière  
Definitie duaal: tweeledige opbouw van iets dat je wilt bereiken. Tweeledig; school en sport. 
Vrij vertaald: de beste willen worden in twee werelden.  
Van overheidswege/en bij NOC*NSF wordt het doel van de duale carrière aangeduid met: het 
mogelijk maken van een flexibele combinatie van studie en topsport.  
Belangen van twee carrières kunnen spanning veroorzaken. In de RTC leeftijd (en ook daarna) 
richt de Nevobo zich op het slagen in beide werelden/carrières.  
Op wie heeft duale carrière betrekking?: gezin/ouders, school, club en RTC en tenslotte de 
belangrijkste; de speler zelf. 
Het RTC richt zich erop om duale carrière, de combinatie van studie en topsport, goed 
mogelijk te maken. Dit is onder meer vastgesteld op basis van het gegeven dat:  

1. De grootste atleten/sporters deze combinatie hebben uitgevoerd en ambiëren 
(onderzocht is ook dat toptalenten juist actief willen zijn in twee werelden) 

2. Veel talenten de top niet halen 
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Problemen 
De combinatie van studie en sport is niet altijd succesvol. Zonder goede aandacht vanuit de 
speler zelf, ouders en talentcoach/RTC, liggen de problemen op de loer. De praktijk leert dat 
de combinatie in allerlei gradaties plaatsvindt, van erg slecht tot zeer goed. De speler is en 
blijft de belangrijkste factor hierbij. Het is echter nodig in de omgeving van de speler een 
aanpak in te richten waardoor de kans van slagen groter wordt. Bij alles blijken jongens in zijn 
algemeenheid meer problemen met deze combinatie hebben. 
 
Duale carrière en RTC 
Met RTC trainingen en diverse clubtrainingen en een wedstrijd in de week is en blijft de duale 
carrière een aandachtsgebied van belang voor de Nevobo/RTC coach. De Nevobo benadering 
is holistisch; we kijken naar het geheel van invloeden op het talent. Daarbinnen pakken we de 
rol die een RTC talentcoach heeft. Van belang is: 

 We kijken naar het belang van de individuele speler; de ontwikkeling als volleyballer 
verloopt daarbij beter indien de combinatie studie/sport ook goed is. Onderzoek 
heeft eerder aangetoond dat training zonder problemen/stress in het hoofd beter 
verloopt. 

 Niet de sport of de school is leading. Het gaat om goede samenwerking onder het 
motto: presteren doe je samen. Ga respectvol om met de verschillende belangen. 

 Tot de leeftijd van 18 jaar van de speler, ligt de belangrijkste verantwoordelijkheid bij 
de ouders. 

 Als talentcoach is er een belangrijke adviserende rol en het RTC monitort ook. 
 

Taken van de RTC talentcoach 
 Inventarisatie van situatie van de speler bij aanvang seizoen; klas/school/onderwijs. 

Idem op de club; trainingsbelasting/wedstrijden en zijn er in het persoonlijke leven 
zaken die invloed op de sporttechnische ontwikkeling kunnen hebben 

 Ouderbijeenkomst bij aanvang van het seizoen waarin duale carrière wordt belicht 
 Monitoring van de situatie van de speler: de coach is op de hoogte van de school 

resultaten. 
 Overleg (wanneer gewenst) met ouders/spelers over combinatie sport en school.  
 In het RTC wordt een klimaat gecreëerd waarin zelfregulatie wordt geleerd en 

gestimuleerd. 
 De speler maakt in het seizoen weekplanningen waardoor bewustwording ontstaat 

aangaande planning en tijdsindeling. Het betreft hierbij school, sport, vervoer, sociaal, 
verzorging en vrije tijd. 
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Topsport Talent School 
Op individueel niveau kan het helpen om als RTC speler naar een TTS te gaan. Dit is in het 
plan voor het instroomniveau niet een beleidsdoel op zich. Gegevens: op dit moment zitten 
in Nederland van de talenten met een NOC*NSF status 60% niet op een TTS school.  Toch kan 
dit van nut zijn vanwege de extra faciliteiten van deze scholen. Echter; niet TTS scholen 
hebben tegenwoordig ook meer mogelijkheden dan voorheen om de combinatie 
school/sport beter te combineren. 
Tegelijkertijd is het ook een Nevobo uitgangspunt om de opleiding in de eigen sociale 
omgeving te laten plaatsvinden. Het is dus zaak om goed te kijken wat in ieders individuele 
geval het beste is en hierop te adviseren. 
Link: https://nocnsf.nl/teamnlwork-onderwijs/voortgezet-onderwijs 
 

1.7 Regionale Topsport Organisaties 
Op initiatief van NOC*NSF is er in Nederland een topsport structuur ontwikkeld van zeven 
Regionale Topsport Organisaties (RTO’s). Regio Topsport Noord, Topsport Oost, Topsport 
Zuid, Topsport Noord-West, Utrecht, Metropool (Den Haag/Rotterdam) regio Limburg. De 
zeven RTO’s richten zich op het faciliteren van regionale instroomprogramma’s (RTC’s) . Op 
die manier wordt gezamenlijk met sportbonden en regionale partijen gebouwd aan een 
duurzame topsportinfrastructuur. 
  
De sportbond, de Nevobo, houdt zich met name bezig met de sporttechnische begeleiding. 
Het RTO richt zich meer op overige voorwaarden die voor een sporter van belang zijn zoals: 
sportmedisch, onderwijs en maatschappelijk. De faciliteiten die kunnen worden geboden 
verschillen per RTO. Het is goed dit na te gaan. Dit kan het beste via de NOC*NSF site. 
Link: https://nocnsf.nl/topsportinfrastructuur 
 
 
De mate van ondersteuning door een RTO is afhankelijk van de sportstatus van een speler. 
Spelers die op een TTS zitten en de status nodig hebben voor de afstemming van hun studie 
en topsport, kunnen op verzoek aan NOC*NSF voor de belofte status worden voorgedragen. 
Voor spelers die op een reguliere middelbare school zitten is dit ook mogelijk. Ook dan kan 
medewerking van een school vanwege reistijd voor trainingen gewenst zijn en kan de school 
dit mogelijk maken. Een NOC*NSF status kan daarbij helpen. 
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2 Trainingen en wedstrijden 
 

2.1 De volleybaltopper gedraagt zich top 
Alle betrokkenen in het RTC hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheden. De trainer heeft 
de verantwoordelijkheid voor de inhoud en organisatie van trainingen. Daarnaast ook voor de 
afstemming met ouders en de club van de speler. 
De speler heeft een verantwoordelijkheid naar zichzelf en anderen toe. Hij of zij wordt 
aangesproken op zijn/haar handelen.  De ouders staan bij het RTC als eerste aan de zijlijn en 
kunnen als ouder en opvoeder grote invloed hebben op de wijze waarop het talent met zijn 
of haar volleyballoopbaan bezig is. Deze invloed hebben de ouders met name ook voor en na 
de training of wedstrijd en in de thuissituatie.  
Op het RTC zal via ouderbijeenkomsten aandacht aan de rol van de ouders worden besteed. 
 
Hieronder de belangrijkste zaken voor de RTC praktijk van de speler/ouders op een rijtje. 
 Voldoende slaap  
 Goede maaltijden 
 Alle spullen in de tas 
 Op tijd aanwezig 
 Maximale inzet en doorzettingsvermogen 
 Douchen na de training  
 Kleedkamer netjes achter laten 
 

2.2 Topsportgedrag en topsportcultuur  
Algemeen 
Het RTC bereidt talenten voor op top(beach)volleybal. Hierbij is het belangrijk om het 
gewenste topsportgedrag te leren. Dit gedrag past bij de topsportcultuur van de Nevobo. 
Reeds vanaf de groep onder 13 jaar loopt het aanleren van topsportgedrag als een rode 
draad door de opleiding heen. Bij topsportgedrag zijn onder meer de volgende zaken van 
belang: intrinsieke motivatie en doorzettingsvermogen, reflectie, planning, discipline en 
zelfvertrouwen. Wat betekenen deze begrippen in de praktijk van het RTC? 
 
 Intrinsieke motivatie en doorzettingsvermogen; het beste uit zichzelf willen halen, het 

hoogste willen bereiken. Niet omdat het moet of omdat er andere (extrinsieke) motieven 
een rol spelen maar omdat de speler zelf beter wilt worden en de top wil halen. Dit uit 
zich onder meer door de inzet, doorzettingsvermogen en concentratie tijdens de 
trainingen en de doelen die het talent zichzelf stelt. 

 Planning en discipline; hierbij is het van groot belang om alle afspraken die gemaakt 
worden na te komen, zowel binnen als buiten de training en wedstrijd. Voorbeelden; 
tijdstip van aanwezigheid, gebruik logboek, regels rond gebruik van volleybalkleding, 
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regels rond de training o.a. douchen na de training en de kleedkamer schoon achterlaten 
etc.) 

 Reflectie; in staat zijn het eigen handelen te evalueren en te verbeteren. 
 Zelfvertrouwen; heeft vertrouwen in zichzelf; zijn keuzes, zijn doelen en zijn eigen 

kwaliteiten  
 

2.3 Topsport; geen garanties 
Indien een speler is geselecteerd voor het RTC, zal hij doorgaans zijn uiterste best doen beter 
te worden. Het kan zijn dat de vorderingen niet lopen zoals verwacht. In dat geval is het 
mogelijk dat een talent tussentijds het RTC moet verlaten. Dit zal overigens alleen in 
uitzonderingsgevallen en in overleg met de ouders worden gedaan. Aan de andere kant is het 
ook mogelijk dat talenten tussentijds worden toegevoegd. Kortom het RTC is een open 
instituut waarin deelname nooit een vanzelfsprekendheid is. Het talent zal zich steeds weer 
moeten blijven ontwikkelen en/of de bereidheid tonen vooruit te willen! 
 
Selectie en doorstroming: 
De selectie voor het volgende seizoen vindt plaats tijdens het lopende seizoen of direct 
daarna. Tijdens het seizoen wordt al bekeken of een talent tussentijds of na het seizoen bij 
een hogere leeftijdsgroep kan instromen. Bij wisseling van trainer, wordt op een 
gestructureerde wijze de informatie doorgespeeld.  
Indien u als ouder vragen hebt over doorstroming, dan kunt u altijd bij de RTC trainer terecht.  
 

2.4 Regels rond trainingen en wedstrijden 
Voor een professionele organisatie verlangen we dat de spelers (en ouders) zich aan de 
volgende regels rond de training en wedstrijd houden. 
 100 % aanwezigheid; afwezigheid alleen geoorloofd om redenen van overmacht. 

Vakantieverplichtingen vallen hier niet onder! Afwezigheid zo spoedig mogelijk melden bij 
de trainer. In de zomerperiode wordt aan de hand van de vakantiespreiding van de 
scholen, goed nagegaan hoe de zomervakantie wordt gepland. Binnen het RTC is het erg 
belangrijk voor spelers en ouders dat er een zomervakantie is van tenminste een aantal 
weken aansluitend. 

 Op tijd omgekleed klaar staan voor de training. Deze tijd voorafgaande aan de training, 
kan gebruikt worden voor het opzetten van de netten, de voorbereiding op de training 
door de trainer en/of het bespreken van je aantekeningen.  

 Er wordt getraind en/of gespeeld in de Nevobo kleding. 

 
2.5 Het RTC rapport-testen 
Elke RTC speler ontvangt in principe tijdens het seizoen twee rapporten/overzichten met 
testresultaten. Hierin worden leerresultaten inzichtelijk gemaakt. Voor het talent is het doel 
dat deze testen om een goed beeld te geven van de ontwikkeling van de speler. Tevens 
stimuleert dit de speler om tot het gewenste leereffect te komen.   
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Bij de selectiemomenten, doorstroming en overgang van trainer, worden gegevens van 
voorgaande rapportages gebruikt.  
 

2.6 RTC kleding 
De RTC spelers ontvangen een trainingsshirt.  
 

2.7 Deelnamecertificaat 
Elke speler ontvangt aan het einde van het RTC jaar een deelnamecertificaat als bewijs dat 
aan de trainingen van het Regionaal Training Centrum deelgenomen is. 
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3 Praktische informatie seizoen 2021 – 2022 
 
3.1 RTC- informatie seizoen 2021-2022 
Het Regionaal Talentcentrum bestaat gedurende seizoen 2021-2022 uit: 
 
Koppeling JU16 en MU15 Eredivisie 
Per 1 september 2021 verschuift het door ons georganiseerde RTC-aanbod voor de meisjes 
U15 en JU16 naar een aantal eredivisieclubs. In het schema hieronder zie je welke clubs dit 
zijn en welke (eredivisie)coach gekoppeld wordt.  
 
Eredivisie / RTC Club    eredivisietrainer categorie 
RTC Groningen St.topvol.Groningen/Sudosa Arjan Taaij  jongens/meisjes 
RTC Almelo  Apollo 8      meisjes 
RTC Apeldoorn Stichting topvol. Dynamo Redbad Strikwerda jongens 
RTC Arnhem  Nevobo      meisjes 
RTC Rotterdam Nevobo      jongens en meisjes 
 
De trainingen worden verzorgd door de Nevobo RTC trainers: 
Erik Noordijk  Groningen jongens 
Kim Roukema  Assen  meisjes 
Anika de Beer  Almelo  meisjes 
Michael Beugelsdijk Arnhem meisjes 
William Klaver  Rotterdam jongens 
Rianne Verhoek Rotterdam meisjes 
 
De eredivisieverenigingen zullen zelf het trainingsprogramma samenstellen. Over het 
algemeen zullen de trainingen 1x per week op zondag plaatsvinden, maar sommige clubs 
zullen een doordeweekse middag/begin van de avond erbij betrekken. Van half september 
tot eind april is het volleybal programma, van mei tot half juli is het beachvolleybal 
programma. In deze 10 maanden wordt rekening gehouden met vakanties/herstelweken. Er 
bestaat een mogelijkheid dat uit de RTC groepen een aantal talenten worden geselecteerd 
voor het (Pré) Jeugd Oranjeteam volleybal of beachvolleybal. Het jeugdteam draait een apart 
zomerprogramma en winterprogramma. Indien deze trainingen samenvallen, dan vervalt de 
RTC training, zodat de clubtrainingen/school niet in het gedrang komen. 
  
Toernooien: 
Afhankelijk van de haalbaarheid kunnen RTC groepen deelnemen aan aansprekende 
toernooien. Dit wordt door de RTC talentcoach zelf georganiseerd. Dit kan in de vakanties 
plaatsvinden.  
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Leeftijdsgrenzen Regionaal Trainingscentrum seizoen 2021-2022 
meisjes onder 15 (U15)   2007-2008  
jongens onder 16 (U16)   2006-2007  

 

Belangrijke data: 
Feestdagen:  
25 en 26 dec. 2021    1e en 2e kerstdag 
1 jan. 2022     nieuwjaarsdag 
17 en 18 apr. 2022    1e en 2e paasdag 
26 mei 2022     Hemelvaartsdag 
5 en 6 juni 2022    1e en 2e pinksterdag 
  
 
 

3.2 Overzicht RTC Talentcoaches 
 

Locatie Voornaam  
coach 

Achternaam 
coach 

Groningen/Lycurgus     
Jongens U16 Erik  Noordijk 
Assen/Sudosa   
Meisjes U15 Kim Roukema 
Almelo/Apollo8     
Meisjes U15 Anika de Beer 
Apeldoorn     
Jongens U16 Redbad Strikwerda 
Arnhem     
Meisjes U15 Michael Beugelsdijk 
Rotterdam     
Jongens U16 William Klaver 
Meisjes U15 Rianne  Verhoek 

 
Een deel van de RTC talent coaches zal naast het volleybalgedeelte ook de beachtrainingen 
verzorgen.  

 
3.3  Ouderbijeenkomst  
De RTC talentcoaches beleggen zelf voor de ouders ouderbijeenkomsten. De eerste 
ouderbijeenkomst vindt plaats aan het begin van het seizoen. U zult op deze bijeenkomst 
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worden geïnformeerd over belangrijke thema’s inzake het RTC. Ook zal er veel tijd worden 
gereserveerd voor vragen van de kant van de ouders. 
 
Onderwerpen die aan de orde kunnen komen: 
 

De jeugdopleiding van de Nevobo 
 doel van het RTC 
 taken van de talentcoach 
 prestatiegedrag is bepalend voor slagen van (beach)volleybalopleiding 
 relatie (beach)volleybal en studie (school) 
 volleybalopleiding is indoor en beachvolleybal 
 samenwerking club en RTC 
 praktische zaken uit de info gids 
 vragen van ouders 
 
Verantwoordelijkheden en rol van ouders 
 voorwaarden invullen van: vervoer, tijdige aanwezigheid, materiaal kleding, voeding, 

week- en seizoensplanning etc. 
 richtlijnen t.a.v. de club inzake trainingsduur en speelniveau 
 invullen en inleveren van medische verklaring  
 regelen van Basis Sportmedisch Onderzoek 
 neemt kennis van: Veilig sportklimaat (VSK) (https://sportplezier.nl/rollen/ouder) 
 

Samenwerking opleidingsclub en RTC: 
De RTC talentcoach zoekt contact met de clubtrainer(s) van hun RTC spelers. Doel is elkaar te 
kennen, te vertrouwen en goed samen te werken. Door te weten van elkaar wat er wordt 
gedaan, wordt naar een optimale trainingsweek voor de speler gestreefd. Dit is in het belang 
van de speler bijvoorbeeld t.a.v. belastbaarheid en blessurepreventie. Clubtrainers zijn ook 
altijd welkom bij het RTC. Indien gewenst en mogelijk kan een clubtrainer ook assisteren bij 
het RTC, dit ter beoordeling van de RTC coach. Verder is van belang dat de Nevobo: 
 de club informeert via reguliere nieuwsbrieven (bijv. t.b.v. de inschrijving); 
 stimuleert en adviseert inzake trainingsuren en wedstrijdniveau op de club; 
 informatie geeft over de RTC via de (beach)volleybal site: www.nevobo.nl; 
 

3.4 Basis Sportmedisch Onderzoek 
De Nevobo vindt het belangrijk dat de spelers op het RTC gezond zijn en blijven. Niets is zo 
vervelend als het niet meer kunnen trainen en spelen vanwege een blessure of ziekte. 
Intensieve sportbeoefening met als doel het beste uit de sporter te halen, betekent een hoge 
lichamelijke en geestelijke belasting.  
 
Alle gecertificeerde Sportmedische Instellingen zijn te vinden via een link op de site 
www.sportzorg.nl .  
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Daar treft men ook wat de verzekeraars voor de sportarts vergoeden en op 
www.fysiovergoeding.nl wordt vermeld welke vergoeding voor de fysiotherapeut geldt.  
 
Geadviseerd wordt een Basis(+) Sportmedisch Onderzoek (BSO) uit te laten voeren (voorkeur 
met ECG-onderzoek).  
Via link: https://www.smadenhaag.nl/basis-sportmedisch-onderzoek/ staat vermeld wat dit 
onderzoek inhoudt.  
Ouders ontvangen een invulformulier m.b.t. de gezondheid/belastbaarheid. 
De RTC speler ontvangt van het onderzoek een testrapport. Naar aanleiding van dit rapport 
wordt ook een medisch advies gegeven. Indien hier vermeld staat dat er geen 
bijzonderheden zijn, dan betekent dat, dat zoon/dochter goed gezond en belastbaar is. 
Ouders wordt geadviseerd de uitkomst van het onderzoek met de talent coach te delen. Dat 
is geen verplichting, omdat het medisch onderzoek in principe onder de privacy valt. De 
talent coach kan echter in de begeleiding van de speler rekening houden met de uitkomst 
van het onderzoek. 
 
Kinderen tot 18 jaar oud vallen onder de zorgverzekering van de ouders. In aanvullende 
pakketten van diverse zorgverzekeraars wordt aangegeven wat op het gebied van 
sportgeneeskunde en fysiotherapie wordt vergoed. Aan de ouders wordt geadviseerd te 
zorgen voor voldoende aanvullende zorg in het pakket. 
 
Para medische zorg op het RTC 
Via het RTC en de partners waarmee de Nevobo samenwerkt, wordt sportmedische 
begeleiding gefaciliteerd. De aard en mate waarin dit gebeurt zal per RTC locatie verschillen. 
Daarbij blijft het van belang een goed aanvullend zorgverzekering pakket te hebben. 
 
Wat kunt u zelf doen aan de blessurepreventie voor uw kind? 
 Voldoende en goede voeding (eten en drinken) 
 Voldoende slaap 
 Goede volleybalschoenen en kniebeschermers (indien mogelijk voetanalyse via podoloog) 
 Eén keer per jaar een BSO laten uitvoeren 
 Goede planning (studie, gezin, clubtrainingen, RTC) 
 
 

3.5 Eigen bijdrage 
De Nevobo vraagt voor de trainingen en wedstrijden van het RTC een eigen bijdrage. 
Met deze eigen bijdrage wordt een deel van alle kosten per kind gedekt. De overige kosten 
worden gedekt vanuit de Nevobo en de RTC partners van de Nevobo. 
In de bijdrage is het volgende inbegrepen: 
 Voorlichtingsmaterialen 
 Een trainingsshirt 
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Niet inbegrepen is: 
 Het Basis Sportmedisch Onderzoek (vergoeding zorgverzekeraar nagaan!) 
 De reiskosten voor trainingen en wedstrijden. 
 Deelname aan toernooien. 
 
In seizoen 2021-2022 is de eigen bijdrage: 
Eigen bijdrage voor ca. 9 a 10 maanden, 1 training in de week á ca 3 uur (beach ca 2 uur) is € 
400,=. Alleen een volleybal of alleen een beachvolleybal programma volgen is in principe niet 
mogelijk. De opleiding is wat dit betreft volledig geïntegreerd. 
 
De ouders ontvangen in de maand oktober een machtigingsformulier voor de eigen bijdrage, 
dat dient te worden ingevuld. Op het formulier kan worden aangegeven dat het de voorkeur 
heeft dat het bedrag in twee termijnen wordt afgeschreven. 
 

3.6 Vervoer 
Tijdens één van de eerste trainingen kunt u overleggen met andere ouders in hoeverre het 
vervoer naar de trainingen kan worden gecombineerd. Dit kan voor u veel tijd en kosten 
besparen. In verband met de wet op de privacy kan de Nevobo ouders geen lijsten met 
adressen en telefoonnummers verstrekken. 
 

3.8  Partners van het Nevobo RTC 
De Nevobo wordt voor de uitvoering van het plan Talentontwikkeling 2032 door diverse 
partners en organisaties ondersteund. Zonder deze partners is het niet mogelijk veel extra 
faciliteiten in te zetten. De Nevobo is deze partners hiervoor zeer erkentelijk. 
 
Partners van de Nevobo talentontwikkeling: 
 
Vier centra voor Topsport en Onderwijs, de CTO’s: 

 CTO Noord 
 CTO Papendal 
 CTO Metropool 
 CTO Eindhoven en 
 Topsport Limburg 

 
Diverse regionale en lokale topsport organisaties: 

 Gemeente Groningen 
 Sportbedrijf Almelo 
 Topsport Gelderland 
 Rotterdam Topsport 
 Den Haag Topsport 
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Topsport Talent Scholen (TTS): 
De RTC spelers die op een TTS zitten, hebben hierdoor voordeel bij de duale carrière. 
De Nevobo is de scholen hiervoor zeer dankbaar. Door deze inzet is een betere combinatie 
mogelijk van school en topsport.  
 


