UITNODING BIJEENKOMST RTC 2.0 en TOELICHTING KAUNAS
Aan alle ouders/verzorgers en talenten van Basketball Academy RTC Noord
Inleiding
Na een periode van evaluatie, intensief overleg met en advies van diverse betrokkenen
hebben wij als bestuur, algemeen manager en hoofdtrainer van de Basketball Academy
RTC Noord besloten ons trainingscentrum op een belangrijk punt anders te organiseren.
Op grond van zorgvuldige afwegingen, overleg met en advies van onder andere
Topsport Noord en de auditcommissie van de NBB/NOCNSF hebben we deze beslissing
genomen. Vanaf het komende seizoen gaan wij ons uitsluitend richten op het trainen en
opleiden van talenten en willen we hierbij ons regionale karakter en onze regionale
functie (regio noord) benadrukken en uitbouwen. Dit betekent dat er geen
wedstrijdteams meer zullen zijn binnen het RTC.
Waarom Basketbal RTC Noord 2.0
De NBB (Nederlandse Basketball Bond) heeft, na ruim 5 jaar, op 2 juli 2016
aangekondigd toch de regie te willen gaan voeren in het opleiden van basketbaltalenten
en hiervoor een CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) jongens op te richten met
daaronder 4 (of 5) Regionale Trainingscentra. Nederland telt momenteel 10 RTC’s en
om bij de 4 (of 5) RTC’s te behoren die over gaan blijven moeten wij ons dit seizoen
bewijzen. Hiervoor hebben wij de hulp en samenwerking gezocht met Topsport Noord,
zeg maar het regionale NOCNSF. Topsport Noord is de organisatie die veel expertise en
kunde heeft in het optimaliseren van talentprogramma’s. Zij hebben ons geadviseerd het
RTC in deze nieuwe vorm te organiseren om zodoende onze talenten beter te kunnen
bedienen en tegelijkertijd de hele regio te bereiken, te ondersteunen en hieruit de
talenten te scouten en te bedienen.
In deze vorm werken we nog meer toekomstgericht en verwachten wij voor de lange
termijn een waardevolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze
basketballtalenten. Onafhankelijkheid, individuele opleiding, kwaliteit en erkenning als
NBB Academy/RTC staan daarin centraal. Hiermee behouden we de benodigde
statussen voor onze talenten zodat zij de topsporttalentscholen kunnen blijven
bezoeken en de mogelijkheid houden, binnen hun lesprogramma’s, om ook ‘s ochtends
te kunnen trainen.
In de nieuwe opzet RTC 2.0 zijn er geen wedstrijdteams meer en richten we ons puur op
het trainen en het ontwikkelen van het individuele talent. Op diverse plaatsen in het
noorden van Nederland, de zogenaamde regiotrainingsgroepen (3 plaatsen, waaronder
Groningen) zullen we het RTC trainingsprogramma aanbieden. De toptalenten (naar
schatting 20 spelers/speelsters momenteel) brengen we samen in een toptalentengroep
in Groningen en zij gaan apart trainen van de regiotrainingsgroep.
Met deze gewijzigde opzet bereiken we dat we een onafhankelijke positie krijgen in
het noordelijke basketball, waarbij de huidige (en toekomstige) talenten bij een club
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(niet RTC) gaan spelen die het beste bij hun niveau aansluit. Wij willen het jeugd
eredivisie niveau graag in het noorden behouden en streven dan ook naar overname van
de eredivisieplaatsen door clubs in de regio.
Tot slot
De regio Groningen zal bestaan uit de huidige RTC talenten die (nog) niet geselecteerd
zijn voor de toptalentengroep. Oftewel, de huidige RTC talenten zullen niet afvallen door
de te veranderen opzet (andere redenen daargelaten). Onze huidige talenten kunnen
dus ook op de TTS in Groningen blijven, maar gaan spelen bij een club (niet RTC). Nieuw
te selecteren talenten zullen instromen in de regiotrainingsgroep en/of de
toptalentengroep.
Bovenstaande weergave is een korte samenvatting van het nieuw te ontwikkelen RTC
2.0. Als algemeen manager en uitwerker van de nieuwe aanpak zal Wil Plantinga RTC 2.0
aan u toelichten op maandag 23 januari (morgen). De bijeenkomst start om 18.30 uur en
zal naar verwachting tot uiterlijk 20.00 uur duren (niet 21.00 uur zoals in de uitnodiging
stond). Tijdens de presentatie krijgt iedereen de gelegenheid om zijn of haar vragen te
stellen. Voorafgaand aan de presentatie RTC 2.0 zal Anne van Dijk ons eerst informeren
over de reis naar Kaunas.
Het programma:
18.30 - 19.00 Kaunas (Anne)
19.00 - 20.00 RTC 2.0 (Wil)
Locatie: Werkman College, Melisseweg.
Wij hopen u allen te mogen begroeten,
Namens bestuur en algemeen manager en hoofdtrainer BA RTC NOORD

Arnold Bosch
(voorzitter)
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