Shorttrack RTC Programma’s voor het seizoen 2017-18, definitieve versie 17-07-17
Het doel van een Regionaal Talentencentrum (RTC) is het opleiden van talenten. Talenten die
geselecteerd worden voor een RTC kunnen vervolgens op latere leeftijd en op basis van voldoende
niveau geselecteerd worden voor een van de nationale topsportprogramma’s van de KNSB
(inlineskaten, shorttrack). In het langebaanschaatsen worden de erkende Topteams gezien als het
landelijke senioren topsportprogramma.
Geselecteerd worden voor een RTC betekent dat een talent op basis van verschillende factoren
‘talent’ wordt toegedicht. Dit betekent dat een geselecteerd talent in deze fase van zijn of haar
ontwikkeling ‘kansrijk’ is om in de toekomst in aanmerking te komen voor podiumplaatsen bij mondiale
toernooien voor senioren.
Shorttrack
In het seizoen 2017-2018 zijn er drie, door de KNSB erkende, RTC’s. RTC Noord, RTC Midden en
RTC Zuidwest voor shorttrack. Ieder RTC heeft een eigen ‘werkgebied’, zodat reistijden zoveel
mogelijk beperkt kunnen worden en ieder RTC de focus legt op het ontwikkelen van ‘talent’ in de
eigen regio. De primaire werkgebieden van de drie RTC’ zijn:
RTC Noord-west
RTC Midden
RTC Zuidwest

Groningen, Friesland, Drenthe
Noord-Holland, Utrecht
Zuid-Holland, Noord-Brabant

Ieder RTC heeft een minimale selectie van 14 talenten. Een talent wordt geselecteerd voor het RTC
dat de minste reistijd vraagt ten opzichte van de woonplaats van dit talent.
Het is ‘wenselijk’ dat elke RTC met het oog op de toekomst een pre RTC training groep gaat
opstarten.
Transities (overstap beleid)
Indien zich de bijzondere situatie voordoet dat een geselecteerd talent zich wil aansluiten bij een
ander RTC dan waar hij of zij voor geselecteerd is, dan geldt het volgende proces.
 De RTC coach van het RTC waarvoor het talent geselecteerd is wordt schriftelijk
geïnformeerd door het talent, inclusief de onderliggende motivatie.
 De RTC Coach informeert schriftelijk de selectiecommissie (KNSB) en het bestuur van
betreffende RTC.
 De RTC Coach bepaalt samen met de selectiecommissie en de Coach van het RTC waarvoor
de aanvraag is ingediend of een verzoek gehonoreerd wordt.
 Dit besluit zal schriftelijk gecommuniceerd worden naar het talent.
 De KNSB stemt vervolgens af met externe partners en intern.
Gedurende een seizoen is het niet mogelijk om een aanvraag te doen voor een mogelijke transitie naar
een ander RTC dan het RTC waar het betreffende talent voor geselecteerd is.

Selectieproces
Een selectiecommissie*) zal voorafgaand aan de start van een nieuw seizoen (eind maart) talenten
selecteren. Een voorlopige ‘longlist’ van de nieuwe selectie moet eind januari 2018 aan worden
geleverd bij de disciplinemanager shorttrack in verband met schoolkeuzes.
De selectiecommissie kan besluiten om in september via een tweede selectieronde nieuwe talenten te
selecteren, indien zij hier aanleiding toe ziet.
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Zodra de selectiecommissie de selecties per RTC heeft bepaald zal het betreffende RTC de
geselecteerde talenten schriftelijk uitnodigen.
Vervolgens zal er een bijeenkomst worden georganiseerd voor de uitgenodigde talenten en de ouders
of verzorgers. Uiterlijk eind april zal de definitieve selectie vervolgens bekend zijn.
Talentenprofiel shorttrack 2017-2018
Limiettijden waar minimaal aan voldaan moet zijn in het voorgaande seizoen. Deze zijn gebaseerd op
de top 14 Starclass.
Dames
Categorie
B1
B2
A1
A2
Senior

500
49.0
48.0
47.5
47.0
46.0

1.000
1.40.0
1.38.0
1.37.0
1.36.0
1.34.0

Heren
Categorie
B1
B2
A1
A2
Senior

500
46.0
45.0
44.5
44.0
43.5

1.000
1.34.0
1.32.0
1.31.0
1.30.0
1.29.0

De selectiecommissie kan een talent selecteren die niet heeft voldaan aan bovenstaande limiettijden.
Tevens kan de selectiecommissie besluiten om een rijder niet te selecteren die wel heeft voldaan aan
deze limiettijden. Sporttechnische overwegingen zijn hierbij te allen tijde leidend. In beide situaties
maakt de selectiecommissie een afweging op grond van de volgende factoren.
 Trainingshistorie
 Fysieke mogelijkheden
 Technische vaardigheden
 prestatiegedrag
Uitstroom
Mocht de selectiecommissie van mening zijn dat een rijder niet meer voldoet aan de minimale
voorwaarden dan zal een talent niet meer geselecteerd worden voor een RTC selectie. De sporter zal
hierover worden geïnformeerd aan het einde van het wedstrijdseizoen.
*) de selectiecommissie bestaat uit de disciplinemanager shorttrack van de KNSB, de
programmanager RTC’s van de KNSB en de RTC Coaches
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