
Limburgse
talentenfabriek

ACHTERGROND RTC LIMBURG
TEKST: PAUL VERSTAPPEN BEELD: DION KERCKHOFFS/COR VOS

Limburg heeft een primeur, want in Sittard ligt sinds 2010 het eerste 
gecertificeerde Regionaal Trainings Centrum Wielrennen van Nederland. Hier 
krijgen talenten de totale begeleiding die een wielrenner nodig heeft. Maar wat 
biedt RTC Wielrennen Limburg eigenlijk precies? Wie kunnen er terecht? En wat 
zijn de ervaringen tot nog toe?
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‘P
ain is weakness 
leaving the body’. 
Het met viltstift 
opgeschreven motto 
aan de wand van 
de fitnessruimte in 

Sportzone Limburg laat er geen twijfel 
over bestaan. Hier wordt afgezien. Een 
groep van vijftien wielertalenten uit de 
hele provincie werkt deze maandag-
avond hard om een stevige basis te 
leggen voor een druk wielerjaar. Glen 
Hool (19), tweedejaarsbelofte uit Mer-
kelbeek, hangt in de touwen voor een 
zogenaamde core stability oefening. 
Okke van der Sluijs (16), tweedejaars 
nieuweling uit Born, legt een halter 
in zijn schouder voor de volgende 
oefening. ,,Niet te veel met je voeten 
afzetten. Als de fotograaf klaar is, mag 
je stoppen”, plaagt krachtrainer Bob 
Altena. Talentcoach Danny Stevens en 
assistent talentcoach Britt Jochems 
houden ondertussen een oogje in het 
zeil. Deze oefeningen zijn voor veel 
sporters eigenlijk toch een verplicht 
nummer? ,,Maar samen trainen in een 
kleine groep motiveert”, zegt Danny. 
,,Bovendien krijgt iedereen hier veel 
persoonlijke aandacht.”

Complete begeleiding
De krachttrainingen behoren tot het 
omvangrijke begeleidingsprogramma 
dat RTC Wielrennen Limburg te bieden 
heeft. De renners kunnen er het hele 
jaar terecht. Danny: ,,Maandag- en 
vrijdagavond is er krachttraining, op 
dinsdag rijden ze op de piste in Geleen 
en op woensdag en donderdag zijn er 
wegtrainingen.”
Een belangrijk pluspunt is dat de talen-
ten met allerlei vragen kunnen aanklop-
pen bij een grote groep specialisten. 
Chris Tiekstra, voorzitter van de Stuur-
groep RTC en vice-voorzitter van de 
WielerFederatie Limburg (WFL), legt ter 
illustratie een print met de uitgebreide 
organisatiestructuur op tafel. Opvallend 
is de lange lijst met betrokken profes-
sionals. Uiteraard zijn er (sport)artsen, 
maar de talenten kunnen ook terecht 
bij een techniektrainer, voedingsdes-
kundige, sportpsycholoog, fysiothera-
peut, chiropractor, fietspositiemeter 
en krachttrainer. En natuurlijk zijn er 
tijdens de wedstrijden nog mecaniciens 
en verzorgers van de partij. Indrukwek-
kend, maar loop je door al die aandacht 
niet het gevaar dat je de renners te 
veel ‘pampert’? ,,Niemand wordt hier 
in de watten gelegd”, verzekert Britt 
Jochems. ,,Op trainingskamp moeten 
ze gewoon zelf aan hun fiets sleutelen 
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Coaches Britt en 
Danny kijken toe bij 
talent Okke van der 
Sluis

Op weg naar zes RTC’s?

Het RTC Wielrennen Limburg is een initiatief van de WielerFederatie Limburg, in 
nauwe samenwerking met de KNWU. Talentcoach Danny Stevens is eerstverantwoor-
delijke voor het technische beleid. Assistent talentcoach Britt Jochems neemt naast 
het coachen ook de dagelijkse taken voor haar rekening.
De KNWU laat nationale selecties op één plek trainen. Nationaal Sportcentrum Papen-
dal heeft daarvoor de status van CTO: Centrum voor Topsport en Onderwijs. Daarnaast 
zijn er nu drie RTC’s, want behalve Sittard vervullen ook Eindhoven en Assen deze 
rol. De KNWU wil graag uitbreiden naar zes stuks, met extra vestingen in Apeldoorn, 
Den Haag en Noord-Holland (locaties Amsterdam en Alkmaar). In Assen, Apeldoorn 
en Noord-Holland maakt ook het baanprogramma onderdeel uit van het RTC, waarbij 
Amsterdam enkel voor de baan is bestemd en Alkmaar tevens voor de weg en moun-
tainbike is bedoeld. (Bron: KNWU, RTC’s de basis voor Olympisch succes).
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Glen Hool 
(belofte)

en ze wassen hun eigen kleiding.” 
Volgens Britt houden ze altijd rekening 
met de persoonlijke doelen van ‘hun’ 
talenten. ,,Iedereen krijgt een individu-
eel jaarplan. In overleg met de renner 
en zijn club worden de piekmomenten 
vastgelegd. Die trainingen stemmen we 
hier op af en uiteraard vergeten we de 
rustmomenten niet.”

Limburgs Wielerplan
Het RTC behoort sinds 2010 tot het 
Limburgs Wielerplan, legt Chris 
Tiekstra uit. Naast talentontwikkeling 
richt dit zich bijvoorbeeld ook op de 
versteviging van wielerverenigingen, 
de breedtesport en evenementen. 
Hiermee is Limburg voorloper in 
Nederland, want tot dan bestond er 
alleen een Nationaal Sport Centrum 
(Papendal). ,,Thorwald Veneberg 
werkte het allereerste idee uit tot 
een goed plan. Ruud Verhagen was 
onze eerste talentcoach, maar deze 
gedreven trainer is nu aan het werk 
bij het Rabobank Liv/Giant Team met 
Marianne Vos.” 
Maar is er eigenlijk wel genoeg wieler-
talent in Limburg om al die specialisten 
aan het werk te houden? Chris Tiekstra 
kent deze kritische geluiden maar al te 
goed. ,,Inderdaad. Die verhalen over 
het gebrek aan talent hoorde je telkens 
weer, maar daarmee draai je volgens 
ons wel om de hete brei heen. De vier 
Limburgse wielerverenigingen konden 
nog meer met elkaar samenwerken en 

dat gebeurt nu ook. Dit was noodza-
kelijk om het project tot een succes te 
maken en ik ben heel blij dat dit gelukt 
is.”
Maar wanneer is een wielrenner een 
talent? Hoe bepaal je wie zich kunnen 
aansluiten bij het RTC? ,,We richten 
ons niet alleen op wegrenners, ook 
BMX-ers, veldrijders en dames zijn 
welkom. Goede uitslagen zijn daarbij 
niet zaligmakend”, zegt Britt. ,,Na-
tuurlijk scouten we renners tijdens 
de wedstrijden. Gesprekken met de 
clubs zijn daarbij zeer belangrijk en die 
informatie vullen we aan met fysieke 
testen, zowel binnen als op de weg.”
,,We zijn een laagdrempelige organisa-
tie”, vult Danny aan. Belangrijk is dat 
de renners zelf willen en ze moeten 
bij iedere training aanwezig zijn. Als 
dat niet kan, moeten ze zich vooraf 
met een geldige reden afmelden.” 
Bovendien maakte de provincie 
onlangs bekend dat talenten van de 
Sportzone Limburg een verklaring 
moeten ondertekenen dat ze dopingvrij 
presteren. Bij een positieve test is het 
einde oefening.

De ervaringen
Genoeg theorie, terug naar de praktijk. 
Wat vinden de talenten zelf van het 
RTC? Okke van der Sluijs, tweedejaars 
nieuweling, traint sinds vorig jaar no-
vember mee. Hoe bevalt het? ,,Ik fiets 
nog niet zo lang en ik was er eigenlijk 
niet zo heel serieus mee bezig. Toch 

hoefde ik niet lang na te denken toen 
Ruud Verhagen na een wedstrijd pols-
te of ik interesse had. Ik ben vooral 
gerichter gaan trainen. Fitnessen deed 
ik tot vorig jaar gewoon bij me thuis, 
maar nu doe ik specifieke oefeningen 
die helemaal zijn toegespitst op het 
wielrennen.” En Okke merkt al dat dit 
werkt. ,,Ik had vroeger wel eens last 
van kleine pijntjes in mijn onderrug, 
maar die zijn helemaal verdwenen.”
Jaap Kooijman (19), tweedejaars 
belofte uit Sittard, draaide in 2012 al 
een volledig jaar mee. ,,Voordat ik 
overstapte zag ik al dat de jongens 
van het RTC steeds sterker voor de 
dag kwamen tijdens de wedstrijden”, 
vertelt hij. ,,Dat wekte mijn interesse. 
Het bevalt me uitstekend. Je krijgt veel 
persoonlijke feedback. Ik weet precies 
wat mijn zwakkere punten zijn en die 
kan ik nu verbeteren. De begelei-
ders leren je ook heel goed kennen, 
waardoor ze snel in de gaten hebben 
als er iets aan de hand is. En mijn 
doelen dit jaar? Ik wil door specifieke 
trainingen bijvoorbeeld mijn tijdrit 
verbeteren.” Ook BMX-er Dion Vriens 
(16) uit Tegelen is twee keer per week 
in Sittard te vinden. ,,Ik train verder 
vooral op mijn ‘thuisbaan’. Ik focus 
op mijn explosiviteit. Mijn oefeningen 
zijn daarom wat minder zwaar, maar 
ik moet ze wel vaker herhalen. Ik ga 
een keer per week naar ‘de fysio’ en 
in Sittard bezoek ik de chiropractor. En 
ik ben al op trainingskamp in Mallorca 
geweest.” Meten is weten, weet Dion. 
,,Ik word regelmatig getest om mijn 
flexibiliteit vast te stellen.”
De talenten waarderen de brede 
aanpak. Jaap Kooijman geeft een 
voorbeeld. ,,Ik heb net een week 
een voedingsdagboek bijgehouden. 
Binnenkort volgt een gesprek met de 
voedingsdeskundige om te kijken of 
ik iets aan mijn eetgewoontes moet 
aanpassen.” Glen Hool, tweedejaars 
belofte is net bij de fietspositiemeter 
langs geweest. ,,Mijn zadel staat nu 
drie millimeter lager en het is ook iets 
naar voren geplaatst. Het gaat soms 
om kleine details.”
Komend seizoen begeleidt het RTC de 
renners ook bij enkele wedstrijden. 
Danny Stevens: ,,Daarbij gaat het om 
koersen die ze met hun vereniging niet 
kunnen rijden, zoals de Ster van Zuid-
Limburg. Vorig jaar stonden enkele 
talenten ook aan de start bij de crite-
riums in Heerlen en Maastricht. Voor 
de renners een mooie belevenis, voor 
ons een goede kans om ons bekend te 
maken bij een breed publiek.”

RTC-renner Pim Erren 
traint core stability
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