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Evaluatie RTC Handboog Weert 2020 
  
Mede door ondersteuning van de Gemeente Weert is het mogelijk om een Regionaal Talent 
Centrum Handboog succesvol te laten draaien. Ook de Provincie Limburg is een belangrijke 
subsidiërende partner voor dit RTC. 
  
Twee keer per week werden er trainingen verzorgd voor talenten uit Limburg. De trainingen 
vonden plaats in Weert op de vrijdagavond van 18:30 tot 21:30 uur (techniek en omvang) en op de 
woensdagavond van 18:30 tot 20:00 uur (fysieke training).  
In de periode van de eerste (gedeeltelijke)  lockdown i.v.m. het COVID 19 virus, zijn de fysieke 
trainingen vervangen door 1 op 1 online trainingen met de sporters die de mogelijkheid hadden om 
in hun thuissituatie toch techniek te blijven trainen. Dit is met name door het uitwisselen van video 
opnames van de techniek gedaan. 
De strength & conditioning trainingen konden in de gedeeltelijke lockdown periode niet in het 
sportcentrum plaatsvinden , maar zijn ook 1 op 1 gemonitord door de betreffende trainer om met 
oefeningen die thuis gedaan konden worden, zo goed mogelijk te kunnen blijven doortrainen. 
De trainingen zijn uitgevoerd conform het Meerjaren Opleidingsplan van de Handboogbond en 
vallen onder de technische eindverantwoording van de Bondscoach Jong Oranje ( Emiel Custers). 
Er is in het RTC een Hoofdtrainer (  aangesteld door de Handboogbond. 

, tevens Nationaal bondscoach,  was ter plekke verantwoordelijk voor het (doen) 
verzorgen van de trainingen en de overige opleidingscriteria van de geselecteerde deelnemers die 
noodzakelijk zijn voor hun ontwikkeling naar de (inter)nationale  top. 
De Hoofdtrainer werd ondersteund door 4 Regiotrainers (voor sporttechnische zaken) en een 
Coördinator (voor de organisatorische zaken). 
  
De RTC selectiegroep bestond in 2019/2020 uit de volgende 12 deelnemers: 

Twee  van de RTC  talenten (  maken in 2020 deel uit van de Jong Oranje selectie en 
Damian is sinds seizoen 2019-2020 zelfs toegevoegd aan het fulltime bonds programma op CTO 
Papendal en daarom uitgestroomd uit het RTC.  was als stagiair opgenomen in Jong 
Oranje en zal m.i.c. 1 januari 2021 deel uitmaken van Jong Oranje. 
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Door de COVID 19 zijn dit seizoen alle buitenlandse wedstrijden komen te vervallen. Het NK indoor 
en het NK outdoor hebben wel kunnen plaatsvinden en daarbij zijn mooie prestaties behaald door 
de sporters uit het RTC Limburg/Weert. Zie bijlage 1 bij deze brief 
 
 
Samenwerking 
Ook in 2020 was er een structurele en frequente samenwerking met de plaatselijke 
Handboogvereniging De Batavieren Treffers Weert, en de overige Handboog verenigingen in 
Limburg.  
Samenwerking vond plaats met zowel de Bondscoaches Jong Oranje en Senioren van de 
Handboogbond alsmede met de persoonlijke/verenigingstrainers van de talenten in het RTC. Deze 
samenwerking  was en blijft van belang voor kennisdeling rondom het scouten en opleiden van 
(mogelijke) talenten. 
Tot slot was er een goede samenwerking met de TopSport Talentschool In Weert (LVO) waar de 
trainingen plaatsvinden Tevens was er waar nodig of van meerwaarde samenwerking met andere 
RTC’s in Weert (waaronder het RTC Volleybal en Basketbal).  
 

 
Met vriendelijke groet 
 
 

Programmamanager Topsport 
 
Sportcentrum Papendal  
Papendallaan 60, 6816 VD Arnhem 
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Bijlage 1 
 
Door de corona maatregelen zijn alle internationale evenementen komen te vervallen in 2020. 
Ook nationaal hebben veel wedstrijden geen doorgang kunnen vinden. Wel zijn de indoor en 
outdoor NK’s verwerkt, met daarbij de volgende uitstekende resultaten van de RTC Talenten: 
 
 
NK INDOOR JUNIOREN 

 - Goud Junioren 
 - Brons Cadetten 

 - Goud Cadetten  
 
NK INDOOR SENIOREN: 

● - 5e bij de heren 
●  - Goud bij de dames (!) 

 
NK OUTDOOR JUNIOREN: 

● - Goud Junioren 
●  - Goud Cadetten 
●   - Zilver Cadetten 
●  - Brons Cadetten 
● - Zilver Cadetten 

 
NK OUTDOOR SENIOREN: 

●  8e bij de heren (met voet in het gips) 
● 9e bij de heren 
●  8e bij de dames 
● 9e bij de dames 

 

Bijzonderheden: 

● is afgelopen jaar opgenomen in het fulltime trainingsprogramma van de NHB 
op CTO Papendal. Hij heeft dit jaar een operatie aan zijn voet moeten ondergaan, waardoor 
hij een tijd lang geen schiettraining heeft kunnen doen en bij de NK outdoor heeft 
geschoten met 1 voet in het gips.  

● schoot dit jaar een Nederlands Record outdoor Cadetten meisjes. Zij 
verbeterde het record met maar liefst 13 punten tot 657! 

 

 




