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1. Ambitie

De Nederlandse Handboogbond (NHBI heeft zich geconformeerd aan de NOC*NSF doelstelling
om zo goed mogelijk te presteren tijdens grote internationale toernooien en de daarbij
behorende Top-10 ambitie. Om deze ambitie te kunnen realiseren is het opstellen van het
huidige en het gewenste topsportlandschap noodzakelijk. In dit werkplan zal het
topsportlandschap voor Limburg worden beschreven aan de hand van zes piilers:

A. Sporters
B, Coaches & trainers
C. Wedstriiden & competities
D. Specialistische begeleiding
E. Dagelijkse trainingssituatie
F. Organisatie en leiderschap

In het zuiden van Nederland, waaronder Limburg is veel handboogtalent. Vanuit de

doelstelling om een betere doorstroming van deze talenten van regionaal naar landelijke top
te creëren is er begin 2015 in Weert gestart met een vernieuwde opzet van
talentontwikkeling. Door middel van het opzetten van zes Regionale Talenten Centra (RTC) in
Nederland worden handboogtalenten opgeleid in een structuur die aansluit op de landelijke
visie op het handboogschieten. Het bondsgestuurde programmazorgl voor een betere
aansluiting met f ong Oranje. In een RTC kunnen handboogtalenten zich onþlooien tot
handboogtopsporters. De eerste twee handboog RTC's in Nederland zijn in20L4 gestart (Zuid
Holland en Brabant). De derde in 2015 (Limburg - WeertJ en in 2016 volgen de andere drie
(West Brabant/Zeeland, Noord Ilolland, Midden Nederland).

Naast de voordelen van het bondsgestuurde programma op de RTC's is het voordeel van het
RTC dat er gebruik kan worden gemaaktvan de lokale faciliteiten. In samenwerking met
Topsport Limburg wordt de kennis gedeeld over de sportgenerieke aspecten en de best
practises die er zijn van andere RTC's in Weert (basketbal en volleybal).

Gekoppeld aan de ambitie in Limburg is de landelijke ambitie beschreven in het
investeringsplan voor NOC*NSF. Het Meerjaren Opleidingsplan handboogsport is het in 2010
opgestelde model waarop de RTC plannen een vervolgzlin.

Van het investeringsplan en het Meerjaren Opleidingsplan komen voor 1 januari 2017 nieuwe
versies. Deze zijnin de maak maar nog niet gereed. Het investeringsplan ligt bij NOC*NSF en
gaat in oktober besproken worden. Daarna wordt er een nieuw Meerjaren Opleidingsplan
geschreven. Tot die tijd blijven de huidige versies van kracht.
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2. Analyse

Van oudsher wordt de handboogsport het meest beoefend in de zuidelijke provincies van
Nederland. Uit recent onderzoek komen voor provincie Limburg de volgende cijfers naar
voren:

Aantal handboog
verenigingen/leden

# Nederland # Limburg % Limburg

Verenigingen 226 68 30,1o/o

Leden dames 2223 327 14,7 o/o

Leden heren E07t ls29 1g,g o/o

Leden totaal 10294 1856 Í.8,o o/o
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3. Plan RTC Weert

a. Sporters

Op dit moment zitten er !2 (+l,traint mee vanuit Jong OranjeJ talenten in de leeftiidvan t2
t/m 18 jaar in het RTC Weert (ap 24 september 2016 wordt op de Talentendag de nieuwe
RTC selectie bepaald en gekeken wie er eventueel kan doorstromen naar fong Oranje). In de

laag onder het RTC zijn er in Limburg 4 regiotrainingen. Deze trainingen vormen een opstap
naar het RTC. In deze regioselecties zijn in Limburg veel talenten die door extra begeleiding
een stap kunnen maken richting de nationale fieugd) top. Dit gebeurt door de huidige
regionale talenten periodiek met het RTC te laten meetrainen. Vanuit Jong Oranje zullen de

sporters die in Limburg woonachtig zijn bij het RTC Weert meetrainen. Doelstelling van de

RTC sporters is om de overstap te kunnen maken naar |ong Oranje. De overstap naar fong
Oranje is in principe niet leeftijd maar prestatie gebonden. Gemiddeld is de sporter bii
doorstroming tussen de 12 en 16 jaar oud. Indien eetr sporter op de peildatum l januari van

het nieuwe jaar 77 jaar is en niet doorstroomt naar fong Oranje dan zal d,eze sporter het RTC

verlaten. De regionale talenten hebben allen minimaal een NOCTNSF Belofte status.

Talenten RTC Weert

Lt-lt-I997 (meetrainen vanuit |.O.)Mariska Koonings
Ilse Houbiers
Brian Reijnders
Magali Rademakers
Dylan Moonen

Ialdert-f etse Deelstra
Damian Vaes
Michelle Eberson
Lotte fetten
Rene Rouwet
Kyra Donners
Anne-Brechtje Deelstra
Olga Sijbers

o6-t2-L999
12-08-2000
23-L2-2404
14-05-2001
18-05-2001
11-08-2001 (stage f.o.)
2e-tL-2001 0.o.1
2t-04-2002
28-06-2002
08-04-2003 (stage f.O.)
Lt-07-2003
29-tt-2003

De NAW gegevens van de talenten zijn
uit het oogpunt van privacy niet
toegevoegcl in dit clocument. De lijst met
sporters en hun gegevens zijn te vinden
in het TMS. Personen en instanties die
daarmee werken kunnen de NAW
gegevens van de talenten opzoeken.

De samenstelling van het RTC kan per 0L-
10-2016 wijzingen.

De criteria voor deelname aan het RTC zijn:
o Sporters zullen worden gescout op selectiedagen en moeten in het RTC groeien van ca.

450 naar 600 pijlen per week.
o Prestatienorm niet alleen op basis van scores maar ook op techniek (via Talent

volgsysteem NHB)
o Maximaal 12 sporters per RTC
o Leeftijd van 12-1^6 jaar fmet name cadetten en eventueel lste iaars junioren)
o 5070 heren,50% dames
o 4 compound, S recurve (Olympisch)

De verwachting is dat in per jaar 1 of 2 talenten doorstromen naar Jong 0ranje.
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b. Coaches & trainers

Het begeleidingsteam op landelijk topsportniveau tot en met de Spelen van Toþo 2020 is in
ontwikkeling. Enkele kernpersonen hierin zijn voor deze periode al vastgelegd. Op regionaal
niveau willen we ook een vaste kerngroep van trainers die voor meerdere jaren talenten gaat
begeleiden en zorgt dat de toevoer van de nationale selecties gewaarborgd blijft.

In Limburg hebben we hiervoor de volgende functies en personen benoemd:
. Overall verantwoordelijktopsport NHB: Technisch Directeur (Ralf van der Rijstl
o Technisch inhoudelijk verantwoordelijk: Bondscoach f ong Oranje fEmiel Custers)
¡ Organisatorisch verantwoordelijk: Voorzitter stichting STIPOH (Marc Steinmetz)
o Coördinator RTC Weert: Rayon 4 bestuurder talentontwikkeling [Nelly Cloudt)
o Verantwoordelijk voor de trainingen RTC Weert: Hoofdtrainer RTC (Peter Hulsen)

Taakomvang en beschrijving functionarissen:

De hoofdtrainer is tevens talentscout. Tijdens wedstrijden en trainingen wordt de progressie
van talenten gemonitord via een talentvolgsysteem en video analyses. De coördinator draagt
zorgvoor de communicatie richting de talenten en organiseert de talentscoutdagen. Beiden
houden contact met de bondscoach van fong Oranje. Hierdoor blijft hij op de hoogte van de
voortgang in het RTC en kan hij bijdragen aan kennisoverdracht van de landelijke topsport
richting het RTC.

Naast de taak van de hoofdtrainer om de trainingen te geven is hij verantwoordelijk voor het
bouwen van een trainersteam voor het RTC Weert. Om het niveau van deze RTC trainers op
pijl te houden en uit te breiden, wordt gebruik gemaakt van kennisdeling tussen de
bondscoach van het senioren programma op Papendal en de RTC's. Verder worden er thema
biieenkomsten georganiseerd voor de verschillende handboog RTC's in het land. Vanuit de
Weerter RTC's zullen er bijeenkomsten komen voor kennisoverdracht tussen de
verschillende RTC's in Limburg. Hierbij zal samenwerking worden gezocht met Topsport
Limburg via onder andere de Coach Academie Limburg.

c. Wedstrijden & competities

Sporters binnen het RTC nemen als lid van het RTC deel aan de nationale competitie, de NK's
en de feugdfita's. Voor de actuele wedstrijdkalender zie: www.handboogsport.nl/kalender.

Verplichte wedstrijden voor RTC talenten zijn:
o NK funioren/Cadetten/Aspiranten Indoor & Outdoor (in eigen discipline)
o feugdfita's [4 van de 5 wedstrijden); tevens evaluatiemomenten en overleg tussen trainers
o Selectiewedstrijden f ong Oranje (in principe vanaf 14 jaar)
o Persoonlijke planning indien sporter meer wil en/of kan. Deze extra wedstrijden zijn

voornamelijk om te groeien als sporter en ervaring met wedstrijdspanning op te doen.
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De belangrijkste wedstriid voor de RTC jeugd is het Nederlands Kampioenschap junioren

outdoor. Verder wordt er een competitie tussen de RTC's georganiseerd om de sporters te

motiveren en een onderlinge competitie te creëren. Dit programma is voldoende om talenten
voor )ong Oranie op te leiden.

d. Specialistische begeleiding

Door samenwerking met het High Performance Centre van Topsport Limburg / Mediweert en

Topsport Talent School'Het College'ontstaat de mogelijkheid om de Limburgse talenten

extra faciliteiten te bieden op de volgende vlakken:

. Fysieke begeleiding
o Medische en paramedische begeleiding
o Doping advies
o Voeding advies
o Materiaal advies
o Mentale begeleiding
o Video analyse
o Scat systeem (richtenJ
o Talent volgsysteem NHB
o Onderzoek naar technologische ontwikkelingen
o Studie advies

e. Dagelijkse trainingssituatie

Begin 2015 is er een geschikte RTC locatie gevonden in Weert en een convenant tussen

STIPOH,'Het College' en de NHB gesloten. Trainingen vinden plaats volgens het
meeriarenopleidingsplan van de NHB, de jaarkalender 20t6, de jaarplanning 2016 en een

dagprogramma. De nieuwe dagelijkse trainingssituatie is in 2015 van start met een wekelijkse
centrale training op het RTC en een wekelijkse decentrale training bij een regionale trainer.
Het doel is om de frequentie van de centrale trainingen te laten toenemen.ln20tT is het
steven om 2 keer per week centraal te trainen en daarna nog vaker (wellicht direct voor en na

school i.p.v. in de avond). Verder trainen de talenten 3x per week op de eigen vereniging met
een verenigingstrainer of zonder trainer. De specialistische begeleiding zal op de RTC

hoofdlocatie plaatsvinden.

Studiebegeleiding is mogelijk via 'Het College' of via de school waarop het talent ffsiek ziL

Eventueel kan begeleiding ookvia Topsport Limburg.
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Het vervoer van de talenten naar de RTC locatie in Weert gebeurt door de ouders. In principe
verblijven de talenten thuis. Op de Campus Servilius in Weert zijn eventueel
huisvestingsmogelijkheden voor talenten.

Voedingsadviezen worden gegeven en verzorgd door en via het RTC (zie ook de
specialistische begeleiding).

Om 'Het College' geschikt te maken voor een goede handboogaccommodatie, zal nog een
aantal investeringen gedaan moeten worden. Zo zalhet buitenveld aan alle veiligheidseisen
van de NHB/World Archery moeten voldoen. Er is verlichting nodig om's avonds te kunnen
schieten, er is materiaal opslag nodig en het schietveld dient uitgebreid te worden van 4 naar
8 banen. Deze aanpassingen moeten in principe voor het nieuwe outdoor seizoen van20L7
gereed zijn en kunnen gerealiseerd worden door een Provinciale en Gemeentelijke subsidie.
Wat betreft de binnenbaan dient deze ook aan alle veiligheidseisen te voldoen en is het zeer
wenselijk dat de doelsystemen snel en eenvoudig in dezaal kunnen worden geplaatst en
verankerd. Tevens zal de huidige binnenbaan moeten gaan voldoen aan de officiële indoor-
afstand (18 meter). Qua materiaal zijn er doelpakken, eventueel een high-speed camera
systeem en overige trainingsspullen noodzakelijk

f. Organisatie en leiderschap

De Technisch Directeur is verantwoordelijk voor de totale topsportorganisatie binnen de
NHB. Hij stuurt de bondscoaches aan, bewaakt de voortgang en is financieel verantwoordelijk.
Vanuit het bondsbureau is een medewerker 0,4 FTE beschikbaar voor taken rondom de
organisatie van de topsport.

De bondscoach fong Oranje stelt samen met de RTC hoofdtrainer een jaarplanning op die in
lijn is met het meerjarenopleidingsplan van de NHB.

De NHB stelt (korte) overeenkomsten op tussen de bond en de sporter waarin wederzijdse
rechten en plichten zijn opgenomen.

Voor het RTC Weert is het volgende organogram opgesteld waarbij STIPOH het
organisatorische stuk van het RTC voor haar rekening neemt en de NHB het technische
gedeelte. Tussen STIPOH en de NHB zal de op regelmatige basis overleg plaatsvinden.
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In de statuten van STIPOH als onaftrankelijke stichting staat dat de stichting ten doel heeft:

het promoten en ontwikkelen van de handboogsport;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De NHB erkent STIPOH als onaftrankelijke stichting.

4. Samenwerkingsverbanden

Het instroomprogramma van het RTC Handboogschieten in Weert wil in de context van de

Sportzonc op initiatief van Topsport Limburg/TopSupport graag meedenken en meewerken
aan kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering via samenwerking en het zoeken

van synergie met de overige RTC's en NTC's van andere topsportdisciplines. De betrokken
bonden en Topsport Limburg bepalen samen de samenwerkings-doelen en activiteiten voor
het komende seizoen. Het Investeringsplan komt mede door samenwerking met de NHB en

Topsport Limburg tot stand.

a,

b.

1 september 2016 Pagina 8/9



Werkplan
RTC Weert Handboogsport

Nederland
flandboogtprt

Daarnaast is er een samenwerking met'Het College'op zowel het onderwijs als het sport
inhoudeliike terrein en zal het RTC worden ondersteund door Topsport Limburg en
TopSupport. Tevens is er samenwerking en op regelmatige basis overleg tussen het RTC
Handboogspoft en het RTC Volleybal en Basketbal in Weert fen indien relevant met andere
RTC's in de regio). Ook met Handboogverenigingen in de regio wordt samengewerkt en
kennis en ervaring uitgewisseld.

5. Bijdrage breedtesport

Er wordt met de handboogverenigingen in Limburg samengewerlit met betrekking tot de
opstart van het RTC en ontsluiting van de kennis van handboogsport in de regio richting het
RTC. De regionale talenten (S-2) en hun trainers worden meegenomen in de opzet en
profiteren van de kennis van het RTC. Hierdoor ontstaat een impuls voor het gehele
handboogschieten in Limburg.

De RTC sporters zullen, indien het sport- en studieprogramma het toelaat, worden ingezet op
scholen en bij de vereniging om de handboogsport te promoten en aan andere kinderen te
laten zien dat de handboogsport een toegankelijke en sociale sport is.
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