
 

Zoetermeer 15 augustus 2020       

 

 

 

Beste jeugd coördinatoren, trainers en coaches, 

 

 
De afgelopen periode is het Managementteam Topwaterpolo van de KNZB aan de slag 
geweest met de invulling van het nieuwe seizoen 2020-2021. Graag geven we vanuit het RTC 
waterpolo Den Haag, een update met betrekking tot alle plannen rondom de RTC’s 
waterpolo en talentontwikkeling waterpolo. 
 
Het vanouds bekende jong oranje programma/centrale trainingen gaat veranderen.   
Vanaf heden gaan de centrale activiteiten van de RTC’s waterpolo KNZB+ activiteiten heten. 
De KNZB+ activiteiten zijn gericht op talentherkenning en het opleiden van talentvolle 
spelers richting topsport. De KNZB+ activiteiten zijn aanvullend op de trainingen die bij clubs 
en RTC’s plaatsvinden. Het KNZB+ programma bestaat in het seizoen 2020-2021 uit 3 fasen: 
 
Fase 1 | september t/m december 2020 - scouting 
1. Drie centrale KNZB+ trainingen voor sporters uit 2004-2005 (U17) 
2. Drie centrale KNZB+ trainingen voor sporters uit 2006-2007 (U15) 
3. Eén centrale KNZB+ training voor sporters uit 2008 (introductie) 
 
Fase 2 | januari t/m mei 2021 - vervolgprogramma 
1. Wekelijks één centrale training voor geselecteerde sporters uit 2004-2005 (U17) 
2. Wekelijks één centrale training voor geselecteerde sporters uit 2006-2007 (U15) 
3. Eén centrale KNZB+ training voor sporters uit 2006-2007 die nog niet geselecteerd zijn 
voor U15 
4. Eén centrale KNZB+ training voor sporters uit 2008 (1e identificatie) 
 
Fase 3 | mei t/m augustus 2021 – EJK’s + voorbereiding 
1. EJK + voorbereiding voor geselecteerde sporters uit 2004-2005 (U17) 
2. EJK + voorbereiding voor geselecteerde sporters uit 2006-2007 (U15) 
3. Een nog te plannen/ontwikkelen seizoensafsluiting voor sporters uit 2008 
 

 
 
 
 
 



Toelichting RTC/KNZB+ programma seizoen 2020-2021 
 
Registratie van sporters 
 
De RTC’s hebben een belangrijke rol in het scouten van talenten. Bij de start van het RTC-
/KNZB+ programma in september 2020 is het van belang dat we alle ambitieuze en 
talentvolle waterpoloërs van Nederland goed in kaart hebben.  
 
Nog niet alle talentvolle spelers maken gebruik van RTC’s. Sporters die zijn opgevallen tijdens 
de RTC testdagen, in (regionale) wedstrijden of andere activiteiten? Deze ambitieuze 
jongens en meisjes kunnen door RTC-coaches of door clubcoaches ‘voorgedragen’ worden. 
Zonder registratie komen sporters niet in aanmerking voor selectie voor het KNZB+ 
programma.  
 
Registeren van niet RTC-spelers kan tot 28 augustus via: 
https://www.formdesk.com/knzb/knzbplus_WP_voordracht   
De niet RTC-spelers worden op basis van reisafstand gekoppeld aan één van de RTC’s. 
 

 
 
Testen en meten 
Alle sporters die in aanmerking willen komen voor deelname aan de eerste KNZB+ dagen 
moeten zijn getest binnen één van de acht RTC’s. De testbatterij bestaat uit zes eenvoudig 
uit te voeren testen. De RTC-testen sluiten aan op de meetstraat van de Waterpolo 
Academie en die van de Nationale A-selecties. 
 

 
 
Selectie voor KNZB+ activiteiten 
U15 en U17 : 
Op basis van de aangeleverde testgegevens wordt door de KNZB een selectie voor de KNZB+ 
activiteiten gemaakt. RTC-sporters kunnen worden geselecteerd op basis van testresultaten 
en de informatie uit de aanmelding. Niet RTC-spelers kunnen geselecteerd worden op basis 
van resultaten testgegevens en voordracht door de coach. Uiterlijk 29 september worden de 
uitnodigingen voor de KNZB+ activiteiten van U15 en U17 verstuurd. 
Jaargang 2008 : 
Voor de jaargang 2008 geldt dat de test- en observatiegegevens uiterlijk 13 november 
dienen te worden aangeleverd. De uitnodigingen voor de KNZB+ activiteit van 2008 worden 
uiterlijk 20 november verstuurd. 

 
 
 
Selectie voor U15 en U17 trainingsgroepen 
Vanaf 1 januari gaan de trainingsgroepen U15 en U17 wekelijks centraal trainen. Aan de 
hand van testresultaten, observaties tijdens de KNZB+ dagen en andere relevante informatie 
worden selectiekeuzes gemaakt voor de trainingsgroepen. De trainingsgroepen worden op 
20 december bekend gemaakt. 
 

https://www.formdesk.com/knzb/knzbplus_WP_voordracht


Leerlijn Prestatiegedrag 
In de afgelopen maanden is in samenwerking met NOC*NSF de leerlijn Prestatiegedrag 
vormgegeven. In de opleiding tot topsporter komen 14 competenties aan de orde, die 
sporters onder meer leren reflecteren, plannen, concentreren en uiteindelijk ook presteren 
onder druk. Met behulp van leermateriaal, experts en observatietools, zal een deel van de 
leerlijn in de RTC-omgeving worden aangeboden. Binnen de programma’s van de nationale 
selecties, zal de leerlijn Prestatiegedrag ook worden geïmplementeerd. Zo zorgen we samen 
dat onze toekomstige topspelers ook op mentaal vlak zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
 

Hierbij het verzoek uw ambitieuze en talentvolle sporters middels de link aan te melden. De 
sporters ontvangen dan na enige tijd verdere info. 

Registeren van niet RTC-spelers kan tot 28 augustus via: 
https://www.formdesk.com/knzb/knzbplus_WP_voordracht   
 

 

 

Met sportieve groet, 

 

Eric Noordegraaf 

Hoofdtrainer RTC Den Haag 

06-51873734 

https://www.formdesk.com/knzb/knzbplus_WP_voordracht

