
  

 NIEUWSBRIEF 

“ Inmiddels zijn de eerste 

wedstrijden van het nieuwe 

seizoen weer een feit. Na een 

zomer hard getraind te heb-

ben zijn er al veel pr's aange-

scherpt en werken we toe 

naar de NK sprint / lange af-

standen in Thialf in decem-

ber. Volg onze resultaten en 

updates 

via:  www.facebook.com/

RTCZUIDLANGEBAAN/''  

- Milan Kocken 
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Van het bestuur 
Beste lezer,  

hierbij presenteren wij graag onze 1ste nieuwsbrief waarin we het Regionaal Ta-

lenten Centrum Zuid Schaatsen (RTC Zuid Schaatsen) nader onder de aandacht 

brengen en het actuele nieuws van onze talenten en activiteiten.  

Vorig jaar op 13 oktober 2016 konden we, na de grote inzet van velen maar met 

name van Mary van Aken van het Gewest Zuid en de goede samenwerking met 

CTO-zuid (het Centrum voor Topsport en Onderwijs Zuid), uiteindelijk de handte-

kening zetten onder de samenwerkingsovereenkomst met de KNSB. Het RTC 

Zuid Schaatsen werd daarmee het 5de trainingscentrum voor topsportschaatsen 

in Nederland. De KNSB stimuleert de vorming van regionale trainingslocaties ter 

vervanging van Jong Oranje. Hierdoor kan jong topschaatstalent zich regionaal 

optimaal verder ontwikkelen. De uitstekende samenwerking met CTO-zuid biedt 

de Talenten van RTC Zuid Schaatsen de optimale trainingsmogelijkheden om het 

beste uit zichzelf te halen en door te groeien naar de (inter) nationale schaatstop.  

Het bleek hierdoor mogelijk 

om een fulltime schaats-

coach aan te trekken met 

veel praktijkervaring uit het 

RTC Noord; Milan Kocken. 

De gemeente Tilburg stelt 

ons subsidie beschikbaar 

waardoor de benodigde 

ijsuren gehuurd kunnen wor-

den en een optimaal schaats-

training programma gepland 

kan worden. Mede door deze 

positieve factoren hebben 

onze Talenten de gestelde doelen van het eerste seizoen ruimschoots behaald. 

Waar we dachten aan één podiumplaats werden het er twee. Het nieuwe seizoen 

gaan we in met een volledig team van 12 talenten. Mede door de komst van 

hoofdsponsor D.S.G. Schoonmaak konden onze Talenten team een goed, sportief 

en uitdagend zomerseizoen doormaken met trainingskampen in binnen– en bui-

tenland en een speciale voedingsworkshop bij ‘De Rooi Pannen’. Begin septem-

ber hebben we met de Talenten, hun ouders, begeleiders en onze hoofdsponsor 

een gezellige barbecue gehad ter afsluiting van het zomerseizoen. Na de short-

track trainingen in september kwam het schaatstrainingskamp in Inzell waar onze 

Talenten al direct hun pr’s verbeterden.  

We wensen onze Talenten heel veel schaatsplezier toe en een goed, sportief 

schaatsseizoen, samen met onze schaatscoach en het begeleidingsteam ! 

Bestuur RTC Zuid schaatsen: Letty Voets, Cos Bakker en Ad den Otter 
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Hoofdsponsor RTC Zuid schaatsen 

http://www.facebook.com/RTCZUIDLANGEBAAN
http://www.facebook.com/RTCZUIDLANGEBAAN


“Wij zorgen als partner 

van RTC Zuid schaatsen 

voor een optimale top-

sport trainingsomgeving 

waar ons schaatstalent 

zowel sportief als maat-

schappelijk het hoogste 

rendement kan behalen”  

- Mark Meijer CTO Zuid 

 

CTO Zuid zet zich in voor 

programma’s en erkende 

talenten in de gehele regio 

Zuid. Van talent-identificatie 

tot een carrière na de top-

sport. Hiermee zet CTO Zuid 

in op een 12 jarige opleiding, 

met als stip op de horizon de 

Olympische Spelen.2028. 

Deze 12 jarige opleiding is 

vertaalt naar een Dutch Mo-

del South 2028.  

 

Op donderdag 9 november 

jl. hebben de Provincie 

Noord-Brabant, Brabant 

Sport en NOC-NSF opnieuw 

hun handtekening gezet 

voor de financiële onder-

steuning in de komende 

jaren, de weg naar  de vol-

gende Olympische zomer-

spelen: The Road to Tokio.  

 

Wij hopen als RTC Zuid 

Schaatsen dat in de toe-

komst ook de Olympische 

Winterspelen hieraan toege-

voegd kunnen gaan worden.  

   Onze Talenten op trainingskamp in Thialf Heerenveen 

RTC Zuid nieuwtjes 
 Trainingskamp Inzell, oktober 2017 
 Podiumplaatsen bij GK Supersprint 4-5 nov. Breda 
 Maud Lugters op winst bij 1ste wedstrijd tegen Martina Sábliková, 

Inzell 20 oktober 2017 
 Schaatsclinic RTC Zuid voor sponsoren, zondagmiddag19 novem-

ber 2017  
 

Nationale wedstrijdagenda RTC Zuid  
 Eindhoven Trofee, 25-26 november 2017 

 NK Sprint Junioren, Heerenveen, 15 -16—17 december 2017  

 NK Junioren Allround, Enschede, 9-10-11 februari 2018 

 Viking race, Heerenveen, 2-3 maart 2018 

 

Schaatsambassadeurs RTC Zuid 
 

 Gianni Romme, Olympisch- en Wereldkampioen 5 en 10km  

 Arnold Stam, Marathonschaatser 
 

Zie voor nadere informatie de RTC Zuid Schaatsen website: http://www.rtczuidschaatsen.nl/ 
Volg ons op de Facebook pagina van RTC Zuid Schaatsen : https://www.facebook.com/RTCZUIDLANGEBAAN/ 
Schrijf ons via emailadres: rtczuid.schaatsen@gmail.com 
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