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Q en A RTC kanteling 
 

Vraag  : Wanneer gaat de nieuwe structuur van het RTC van start? 

Antwoord : Per september 2021 

 

Vraag  : Welke leeftijdsgroepen blijven in de nieuwe structuur bestaan? 

Antwoord : De groep u15 meisjes en u16 jongens blijft bestaan gekoppeld aan een     

    eredivisievereniging/trainer 

 

Vraag : Is er alleen maar een koppeling met de eredivisieclubs? 

Antwoord : We starten dit jaar op 1-09-2021 met 4 clubs en breiden dat later uit.  

  Daarnaast kijken we nu naar initiatieven en RTC’s die in de toekomst    

  gekoppeld gaan worden. Die houden we waarschijnlijk waar mogelijk in  

  stand. 

 

Vraag : Waar kunnen de leeftijdsgroepen meisjes u13 en jongens u14 terecht? 

Antwoord : Bij de superclubs, waarvan er zich een aantal zullen richten op  

     talentontwikkeling en initiatieven bij clubs en daarbuiten. De informatie over  

    deze superclubs en (commerciële) initiatieven worden de komende  

     periode/maanden op nevobo.nl gepubliceerd. 

 

Vraag : Bij welke eredivisieclubs kan ik met mijn zoon u16 of dochter u15 terecht? 

Antwoord : Dat zal rond 1 april as. duidelijk zijn.  

 

Vraag  : Waar kan ik met mijn zoon u16 of dochter u15 in de regio Alkmaar of Weert  

    terecht? 

Antwoord : Bij een lokaal initiatief of bij één van de eredivisieclubs . Voor deze regio’s  

  komt mogelijk in ’22 –’23 koppeling met een eredivisieclub. 

 

Vraag : Blijft beachvolleybal een onderdeel in de nieuwe aanpak? 

Antwoord : Ja dat blijft, echter zijn de locaties op dit moment nog niet bekend. 

 

Vraag : Heeft deze wijziging invloed op het huidige RTC-seizoen? 

Antwoord : Nee, dat blijft ongewijzigd. Er volgt dus ook nog een beachvolleybal periode. 

 

Vraag : Blijft de naam RTC bestaan? 

Antwoord : Ja, deze naamkoppeling zal echter alleen voor de groepen u15 en u16 bij de  

  eredivisieclubs worden gebruikt. 
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Vraag : Wat is de rol van de Nevobo in de nieuwe structuur? 

Antwoord : De Nevobo steekt veel energie in het superclubs project waarbij op den duur  

  ongeveer 70 professionals aan de jeugdafdeling van goede opleidingsclubs  

  verbonden zijn. Ook zorgt de Nevobo dat de extra inzet van eredivisieclubs    

  voor talentontwikkeling mogelijk wordt.  

 

Vraag : Blijven de huidige RTC-trainers aan de opleiding van talent verbonden? 

Antwoord : Ja, zoveel als mogelijk is. Dat kan bij een superclub, een (commercieel)  

  initiatief of een eredivisieclub. Dit hangt ook af van de keuze van de RTC- 

  trainer zelf. 

 

 

Vraag : Is de structuurmaatregel een bezuinigingsmaatregel? 

Antwoord : Nee het gaat niet om bezuiniging. Er zijn veel goede initiatieven dicht bij huis,  

  En het gaat over de verplaatsing van talentontwikkeling naar de club en de  

  koppeling van internationale kennis en ervaring aan het RTC bij de  

  eredivisieclub. We streven ernaar dat clubs hun regionale functie vergroten. 

 

Vraag : Weet de Nevobo zeker dat de opleiding van de talentvolle jeugd beter zal  

  worden? 

Antwoord : Nee dat weet de Nevobo niet zeker. Het is wel aannemelijk dat dit zal  

  gebeuren door een effectiever gebruik van alle lokale energie voor  

  talentontwikkeling en een sterke verbetering (professionalisering) van een    

  groot aantal clubs en de samenwerking met eredivisieclubs. De afgelopen  

  periode heeft geleerd dat niet altijd de beste spelers en speelsters het RTC  

  opzochten/er meer andere initiatieven kwamen en dat de oriëntatie op    

  internationaal volleybal ontbreekt. Daar is het RTC op gericht als voor portaal   

  van Oranje. 

 

Vraag : Kan ik als ouder/speler ergens terecht voor vragen die blijven? 

Antwoord : Ja, indien dit niet lukt bij de RTC trainer, dan kunt u zich wenden tot Hilma  

  Kwakkenbos, mail: hilma.kwakkenbos@nevobo.nl  

 

Vraag : Wanneer is alle informatie duidelijk en worden we daarover geïnformeerd? 

Antwoord : Er zal maandelijks aanvullende informatie worden gegeven. Rond 1 april as.  

  zal de aanpak vanaf komend seizoen in z’n geheel duidelijk zijn. 

 

 

Utrecht, februari 2021 
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