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MISSIE
Het Regionaal Training Centrum Noord Atletiek kent momenteel zo’n  
80 atleten. Zij trainen op drie locaties: Heerenveen, Groningen en Emmen. 

Onze missie is om een ieder (talent, stagiar, coach) die zich aansluit bij het RTC,  
als mens te laten groeien, waarbij de atletieksport het centrale thema is in dit pad.  
Wij hebben als doel om met het RTC dé beste talentopleiding en voedingsbodem  
te zijn voor ieder talentvol atletiektalent uit Noord Nederland en daarmee hen te  
helpen richting hun (Olympische) persoonlijke droom (missie). Daarom willen wij ze 
opleiden, zodat ze na de middelbare school klaar zijn om de keuze te maken voor 
een leven in de topsport. 

Verder hebben we als doel om het voorbeeld te zijn voor andere jeugd in een  
gezonde en sportieve leefstijl.  

Tot slot hebben we als doel om een vruchtbare stageplek te zijn voor talent-
volle studenten, die in een uitdagende omgeving willen leren en groeien 
binnen hun (sport of management) studie.
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Atleten van het RTC Noord atletiek kunnen school en sport goed combineren. 
Het RTC biedt een talent een plek op 1 van de topsporttalentscholen  
(Groningen, Heerenveen en Emmen).  
 
Op een Topsporttalentschool in combinatie met het RTC kan je talentontwikkeling 
en school optimaal combineren. Dat wil zeggen: we willen dat zowel sport en  
onderwijs optimaal worden begeleid. De topsportcoördinator en de coaches  
hebben nauwlettend contact over de resultaten en voortgang in beide zaken. 

VISIE

Om aan onze missie te voldoen hebben we nodig dat er coaches als professional in  
dienst zijn. Hierdoor kunnen zij het programma optimaal vormen op training  
technische, coaching gerelateerde en organisatorische zaken. De coaches blijven  
bij m.b.t nieuwe ontwikkelingen in de sport, zijn geschoold en hebben ervaring.
 
Het RTC Noord heeft een scoutingssysteem, zodat we al het potentiële talent kunnen vinden. Verder willen 
we een breed begeleidingsteam, waar we ook paramedische en mentale steun bieden aan de talenten.

RTC Noord atletiek = van regionale winnaar tot nationale  
jeugdtop, via de (inter)nationale selecties klaar voor het leven  
als Topsporter
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RTC Noord heeft een aantal kernwaarden die laten zien waar het voor staat en wat het RTC belangrijk vindt. 

KERNWAARDEN

PASSIE
Liefde voor  

de atletiek laten  
zien in actie

RESPECT
Accepteren  

van verschillen
DAADKRACHT

Liefde voor de  
atletiek laten zien  

in actie

SAMEN
Opofferen voor  

het collectief  
maakt sterker

6



Het RTC Noord verzorgt het hele Noordelijke gebied (de provincies Groningen, Drenthe en Friesland) en  
is de spin in het web wat betreft talentontwikkeling in de atletieksport.

Het RTC handelt club-overstijgend, zodat alle jonge atleten met potentie goed bediend worden in hun  
ontwikkeling. Het RTC werkt volgens het LTAD model, zoals de atletiekunie ook voorschrijft in hun  
meerjaren ontwikkelingsplan.

POSITIONERING

NTC

RTC bovenbouw

RTC onderbouw 
i.s.m. clubs

Clubs
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Het RTC leidt talenten op, zodat ze klaar zijn  
voor een leven als topsporter. Na de fase binnen de  
opleiding van het RTC is het talent klaar om te trainen  
bij een coach op het hoogste niveau (in een Nationaal Trainings 
Centrum) om zo voor het hoogste niveau te gaan (train to win).

Win

LeeftijdsfasenLTAD-model

Train 2 compete

Train 2 train

FUNdamentals

21+

15 - 21

12 - 15

4 - 12
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LTAD fases

De opbouw is lange termijn gericht, 
met als doel om de sporter klaar te 
stomen voor de topsport:

Binnen het RTC wordt er een fulltime programma aangeboden om te trainen, onderverdeeld in de programma’s 
Mila (midden en lange afstand lopen) en Explosief (meerkamp, sprinten,springen, werpen).

Win

Train  
2 compete

Train  
2 train

 1 Basis bewustzijn
 2 Algemene lichamelijke ontwikkeling
 3 Algemene mentale ontwikkeling
 4 Algemene lichaamsverzorging
 5 Algemene fysieke skills

 1 Atleten bewustzijn
 2 Specifieke lichamelijke ontwikkeling
 3 Specifieke mentale ontwikkeling
 4 Sport specifieke lichaamsverzorging
 5 Specifieke fysieke skills

 1 24/7 (winnaars) bewustzijn
 2 Lichamelijke finetune
 3 Winnaarsmentaliteit
 4 Optimale lichaamsverzorging
 5 Onderscheidende fysieke skills

Onderbouw

Onderbouw

Bovenbouw

Algemene basis atletiek

Explosief Atletiek breed Mila Algemeen

Specialisatie Mila SpecialisatieMeerkamp
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RTC Noord Atletiek is voor haar financiële middelen voornamelijk aangewezen op subsidies,  
bijdrages van Topsport Talentscholen en ouder-/verzorgerbijdragen. Het is dus noodzakelijk om  
sponsoren en/of fondsen te werven om de doelstellingen van het RTC te waarborgen. Hierdoor  
is het mogelijk de talentenprogramma’s te blijven faciliteren en naar een hoger niveau te brengen.

RTC Noord Atletiek is interessant voor u als sponsor omdat onze atleten regelmatig aan alle grote atletiek  
wedstrijden en toernooien in binnen- en buitenland deelnemen, waarbij vaak de nationale- en internationale  
pers aanwezig is. 

Sponsoren kunnen het RTC Noord Atletiek op diverse manieren ondersteunen:
Geld Een vast bedrag wat het RTC naar eigen invulling kan besteden;
Natura In het verstrekken van goederen of diensten;
Bijdrage De sponsor neemt een bepaald onderdeel voor zijn rekening (zoals bijvoorbeeld wedstrijdkosten  
 of een bijdrage aan trainingsstages in binnen- en buitenland).

Als tegenprestatie is het mogelijk om uw logo op onze kleding te plaatsen en/of het verzorgen van lezingen en 
clinics. Daarnaast zullen we uw logo op onze website plaatsen en aandacht vragen op social media voor de  
samenwerking. Uiteraard is elke andere vorm van tegenprestatie bespreekbaar!
 
Is uw interesse gewekt? Neem dan contact met ons op, we gaan er graag met u over in gesprek om de  
mogelijkheden te bespreken!       secretaris@rtcnoordatletiek.nl

SPONSORING
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RTC NOORD ATLETIEK 
 secretaris@rtcnoordatletiek.nl  
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