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Waarom RTC hervormen.
•
•
•
•
•

Huidige wijze van opleiden bij RTC heeft niet de status van onafhankelijkheid.
Huidige vorm van RTC geeft weerstand, in en relatie met verenigingen/clubs in de regio.
RTC wordt gezien als concurrent.
Deze “niet-samenwerking” in de regio levert onvoldoende (top)talenten op.
Een onafhankelijke zichtbare positie in de regio krijgen in samenwerking met
TopSportNoord en NBB. Uitstraling en Uitvoering!
• In de regio (Gr, Fr en Dr) optimaler en breder opleiden.
• Het opleiden van het toptalent ‘het individu’ wordt het uitgangspunt.

Wat gaat er veranderen.
•
•
•
•
•
•

RTC gaat trainen en opleiden.
Opleiden naar de top. Zie piramidevorm.
Clubs >> Basketbalscholen / Clinics >> Regio’s >> Toptalenten >> CTO.
Teams RTC gaan over van RTC naar club(s).
Welke clubs? RTC is in gesprek.
Mogelijke opties moeten passend zijn bij jeugdtalentenbeleid NBB en CTO/RTC.

Hoe gaat RTC 2.0 eruit zien.
• Clubs en eigen trainers
• Basketbalscholen
• Structurele clinics
Bijvoorbeeld:
Assen,
Leeuwarden,
Stadskanaal,
Hoogeveen

• Regio’s met TTS
Groningen
Heerenveen
Emmen
(± 60 talenten)

• Regiotrainers en assistenten
• 3x ochtendtraining
• 1 á 2x middagtraining

• Toptalenten

Groningen
(± 20 toptalenten, start)

• Hoofdtrainer
• 5x ochtendtraining
• 1x krachttraining
Middagtraining wordt
maatwerk individu.

(i.o.m. clubs)

Wanneer gaat RTC 2.0 starten
• Aanvang seizoen 2017/2018.
• Maar... Er moet nog veel werk worden verricht en besluiten worden genomen, zoals:
• Gesprekken/selectie talenten, clubs, TTS-en en trainers, organisatie rondom spelen /
niet-spelen, voorlichting in de regio’s, inventarisatie regio-training capaciteit, beleid op
basis van audit dec. 2016 en accreditatie, financiële middelen, rol NBB en TopSport
Noord NOC*NSF, rol en positie hoofdcoach, bestuur, algemeen manager, etcetera.

Correspondentie:
Basketball RTC Noord
Jant Nienhuisstraat 27
9883 RS Oldehove

basketballrtcnoord.nl

