
 

Informatiepakket clubs 2009/2010 – maart 2009 

 

 – 1 – 

Regionaal Talentcentrum 
Informatiepakket clubs seizoen 2017-2018           

op verzoek van vereniging SVI duidelijk maken dat er eisen worden gesteld als je bij het RTC 

geselecteerd wordt, zoals bij de jongste groepen; spelen in de C jeugd en meer trainingsuren 

(2x in de week). Vaak bieden de verenigingen die mogelijkheden niet en stappen ze daardoor 

over. 

Talentontwikkeling bij de Nevobo 

Onderstaand vindt u informatie  over het Regionaal Talentcentrum van de Nevobo voor het 

seizoen 2017-2018. U krijgt inzicht in de faciliteiten die de Nevobo biedt voor 

spelers/speelsters van uw club, die meer dan gemiddelde mogelijkheden hebben. 

 

Hieronder krijgt u antwoord op de volgende vragen: 

 Wat is het Regionaal Talentcentrum ? 

 Voor wie zijn de trainingen precies bedoeld ? 

 Wat zijn de trainingslocaties en leeftijdsgrenzen ? 

 Welke talenten van uw club kunt u aanmelden voor het RTC ? 

 Topsporttalentscholen en trainingstijden  

 

Wat is het Regionaal Talentcentrum ? 

Het Regionaal Talent Centrum(RTC) fungeert als kenniscentrum en biedt talentvolle 

volleyballers en volleybalsters een omgeving waarin de sport centraal staat. Door een betere 

afstemming tussen sport en onderwijs én sportondersteunende programma’s, kunnen de 

talenten meer uren trainen en worden ze volledig voorbereid op een toekomst als topsporter. 

Het Regionaal Talentcentrum biedt een topsportomgeving waarin gebruik gemaakt wordt van 

professioneel testen en monitoren, krachttrainingen en op sommige locaties sportmedische 

zorg. 

Voor wie zijn de trainingen precies bedoeld ? 

De landelijke trainingen op een regionaal Talentcentrum zijn bedoeld voor de beste 

jeugdvolleyballers in de verschillende jeugdcategorieën. Het doel van de RTC trainingen is om 

het aanwezige talent maximaal tot ontplooiing te brengen.  

 

 Het RTC zorgt voor een maximale instroom van talenten in ere-, top en 1e divisie (direct 

Nevobo verenigingsbelang voor nationale top). 

 De Nevobo zorgt via het RTC en de nationale jeugdteams voor instroom tot de opleiding van 

toptalenten (via de Talent Teams) tot fulltime volleyballer. 

 Vanuit de visie op volleybal talentontwikkeling wordt tijdens de RTC jeugdopleiding indoor 

en beach volleybal aangeboden. 
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Talentvolle volleyballers kansen bieden hun 

talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te 

gebruiken, toptalenten opleiden tot fulltime 

volleyballer en internationals de mogelijkheid 

bieden een positie aan de wereldtop te 

bereiken en te behouden. 

 

Waarom deze Nevobo-jeugdopleiding? 

Vroeg beginnen om kwaliteit te garanderen 

Nederland wil in de internationale volleybalwereld graag haar status "behorend tot de besten 

van de wereld" behouden. Het doel is om structureel een positie bij de beste 8 landen van de 

wereld te bekleden. 

 

Het professionalisme in de sport is de laatste jaren enorm toegenomen. Er is heel veel 

inspanning nodig om zo'n positie te behouden, te verstevigen of eventueel te heroveren. Het is 

daarom nodig veel energie te steken in de opleiding van jonge, veelbelovende volleyballers.  

 

De Nevobo zorgt ervoor dat de voorwaarden worden ingevuld om (top)talenten op te leiden tot 

(fulltime) topvolleyballers. Dit kan op nationaal niveau zijn, met name via de jeugdopleiding, 

Eredivisie of internationaal.  

 

De Nevobo heeft de volgende doelstelling (missie) voor haar jeugdopleiding: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de visie op volleybal talentontwikkeling zal tijdens de jeugdopleiding indoor en beach 

volleybal worden aangeboden. 

 

Wat zijn de trainingslocaties en leeftijdsgrenzen ? 

Trainingslocaties: 

In seizoen 2017-2018 wordt er op de volgende RTC’s getraind: 

Alkmaar - Almelo – Apeldoorn - Friesland (Sneek) - Groningen -  Nijmegen - Rotterdam – 

Sittard - Weert - Zwolle   

 

Leeftijdsgrenzen: 

De CEV (Conféderation Européenne de Volleyball) werkt met een tweejarige cyclus voor de 

leeftijdsgrenzen van Jeugd Oranje. De leeftijdsgrenzen voor het RTC dienen aan te sluiten op 

de Jeugd Oranje selecties. Dit houdt voor het seizoen 2017-2018 dat de leeftijdsgrenzen van 

het RTC als volgt zijn (het is het 1e seizoen is van de 2-jarige cyclus): 

  

Meisjes onder 12 (o12) geboortejaar 2006 en 2007 

meisjes onder 14 (o14) geboortejaar 2004 en 2005  
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meisjes onder 16 (o16) geboortejaar 2002 en 2003 

Jongens onder 13 (o13) geboortejaar 2005 en 2006 

jongens onder 15 (o15) geboortejaar 2003 en 2005  

jongens onder 17 (o17) geboortejaar 2001 en 2002     

   

 

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. Daarnaast kunt u nagaan hoe gemotiveerd hij/zij is om extra te willen trainen. 

 

Via het aanmeldingsformulier (website) kan het talent worden aangemeld tot twee dagen voor 

de selectie. Natuurlijk kunt u meerdere spelers/speelsters van uw vereniging opgeven. Ook 

kunt u de ouders van het talent zelf vragen om het formulier in te vullen 

 

http://www.formdesk.com/NeVoBo/aanmeldingsformulier_RTC   
(toets ctrl en klik muis) 

   

Topsporttalentscholen en trainingstijden  

 

Samenwerking Topsporttalentscholen 

Op de RTC locaties wordt nauw samengewerkt met een Topsporttalentschool zodat het talent  

onderwijs en de volleybalsport kan combineren. Een Topsporttalentschool zorgt voor  

aanpassing van het rooster, zodat een talent alle trainingen overdag bij het RTC kan volgen. 

Wij adviseren de talenten gebruik te maken van deze mogelijkheid, maar stellen het niet  

Verplicht om dergelijk onderwijs te volgen. Daarnaast blijven de talenten gewoon bij hun eigen  

vereniging trainen en competitie spelen, al wordt er soms wel geadviseerd om op een hoger  

 niveau in de club mee te gaan trainen 

 

 

Alkmaar: OSG Willem Blaeu  

Almelo: CSG Het Noordik  

Apeldoorn: Veluws College 

Friesland: n.v.t. 

Groningen: Topsporttalentschool Groningen 

Nijmegen: SSgN te Nijmegen 

Rotterdam: Thorbecke VO 

Sittard: Trevianum en DaCapo College 

Weert: College Weert 

Zwolle: CSE en Thomas à Kempis College 

 

 

 

 

http://www.formdesk.com/NeVoBo/aanmeldingsformulier_RTC
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Trainingsuren Meisjes en jongens o14/o15/o16/o17: 2 middagen in de week van ca. 3  

middagen:  uur, totaal ca. 6 uur per week 

 Meisjes o12 en jongens o13 (evt. basisonderwijs): sommige locaties 3 uur 

op de zondagochtend of een middag. Op sommige locaties wordt wel 2 x 

3 uur getraind. 

  

Trainingsuren Afhankelijk per Topsporttalentschool, ca 2 x 1,5/2 uur in de week in de  

ochtenden  ochtenduren. 

Topsporttalentschool:  

 

Aantal talenten:    ca. 8 tot 16 per groep;  

   Zes groepen: meisjes o12/o14/o16 en jongens o13/o15/o17 

   Bij te kleine groepen worden, indien nodig, groepen samengevoegd 

  

Kosten:  Ca. € 650,= per seizoen (bedrag wordt in voorjaar 2016 definitief 

vastgesteld) voor alle groepen o14/o15/o16/o17, 2 x 3 uur per week, 

inclusief trainingslogboekje en  t-shirt).  

Ca. 350,= voor 1 training per week van 3 uur. (bedrag wordt in voorjaar 

2016 definitief vastgesteld).  

De reiskosten zijn voor eigen rekening. 

 

Trainingstijden:  

Op de Regionale Talentencentra zullen er twee middagtrainingen per week plaatsvinden 

van 3 uur voor de RTC groepen. De trainingen gaan in principe plaats vinden tussen ca. 15.00  

en 18.00 uur (sommige locaties iets afwijkend). Voor de RTC jeugd meisjes o12 en jongens  

o13 worden, afhankelijk van de locatie, trainingen op zondagochtend en/of een  

(woensdag)middag aangeboden. 

Afhankelijk van de Topsporttalentschool vinden de ochtendtrainingen plaats tussen 08.00 en  

10.00 uur, over het algemeen 2x in de week.  

Vanaf begin mei wordt beachvolleybal aangeboden aan de RTC talenten. 

De trainingsperiode is van september 2017 t/m juni 2018.  Het vervoer dient zelf geregeld  

te worden. 


