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Locaties: Asopos; De Ank; Aeneas; Wetterwille 
 

Opvang groei roeisport 
Toename aantal roeiers 
Het aantal roeiers blijft stijgen. Voornamelijk het aantal studenten, competitieroeiers en 
(fanatieke) veteranen. Dit zorgt bij verschillende verenigingen voor meer druk op de vloot. 
Daarnaast lopen algemene verenigingen ertegenaan dat jeugdleden door studie wegtrekken. 
De leeftijdscategorie van 30 tot 40 jaar is moeilijk aan te trekken en/of vast te houden.  
Opgemerkt wordt dat een goede jeugdafdeling vaak ook een aantrekkingskracht op de 
doelgroep 30-40 heeft. Tubantia heeft een project opgezet met het ROC ‘project roeien in 
Twente’, wat het oplevert is nog niet bekend. Andere onderwerpen die die besproken zijn: 

- Uitbreiden van de vereniging 
- Lange termijn planning om de vloot uit te breiden 
- Effectief delen van boten binnen de vereniging, bijv. d.m.v. blokindelingen 
- Opzetten van een goede juniorenafdeling (hulp KNRB) 
- Jeugdcoördinator op de vereniging  
- Bedrijvenaanbod, met 6 weken introductie 
- Onderlinge wedstrijden met mensen die zijn gestart 
- Best practices duidelijk en vaker communiceren (KNRB) 
 

Kader 
Veel verenigingen hebben de intentie om meer te groeien. Kader is hierbij belangrijk om 
nieuwe en huidige roeiers op te vangen. Bij veel verenigingen wordt aangegeven dat het 
niveau van opleidingskader een belangrijk aandachtspunt is. Bij studentenverenigingen is het 
verloop van kader groot doordat studies binnen een paar jaar afgerond zijn. Er wordt ingezet 
op een duurzame groei. Oplossingen die worden besproken:  

- Lijst van commerciële aanbieders opstellen en opnemen in het jaaroverzicht (KNRB) 
- Structureel deelnemen aan een cursus 
- Mini conferenties organiseren 
- Samenwerking algemene en studenten verenigingen voor het inzetten en uitwisselen 

van coaches. 
 
Wedstrijden 
De competitiewedstrijden en nationale (2km) wedstrijden  zijn de afgelopen jaren enorm 
gegroeid. Hierdoor duren o.a. de wedstrijddagen te lang. Veel roeiers hebben interesse om 
aan klassementen mee te doen. De KNRB denkt na over oplossingen voor de wedstrijden, 
maar vraagt ook aan verenigingen vroegtijdig om over de gevolgen van groei na te denken. 
In Nederland zijn er voldoende roeibanen om meerdere wedstrijden te organiseren. Nadeel 
van het toenemende aantal wedstrijden, is de druk die dit legt op de boten, bestuur en 
vrijwilligers. Besproken wordt om de boten tijdens evenementen meer tussen verenigingen 
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te delen. De kosten van botentransport worden ook steeds hoger. Verenigingen kunnen 
hierin slim samenwerken.  
Het gevolg van meer wedstrijden/evenementen is dat op de piekmomenten (zaterdag en 
zondag ochtend) minder boten beschikbaar zijn, voor de recreatieve roeiers. Tijdens de 
discussie worden de volgende zaken aangehaald: 

- Meer wedstrijden en evenementen opzetten 
- Wedstrijden over meer dagen te verspreiden 
- Aparte dames en heren roeiwedstrijden 
- De diversiteit aan evenementen uitbreiden 
- Meer scheiding aangebracht kunnen worden in de velden 
- Mogelijkheid van regiocompetitie als kwalificaties voor Nationale wedstrijden 
- Regionale avond competitie 
- Voorbereiden op de gevolgen van meer wedstrijden en evenementen 

(studentenroeiverenigingen) 
- Overleg tussen KNRB en verenigingen over te maken keuzes en termijn van invoeren 

(KNRB) 
 
 
Veiligheid 
Verenigingen geven aan dat ze adequate veiligheidsregels belangrijk vinden. Helaas is het 
niet mogelijk om een centraal veiligheidsplan op te stellen voor Nederland vanwege 
verschillend vaarwater en aansprakelijkheid. Hierdoor zijn verenigingen zelf 
verantwoordelijk voor hun veiligheidsplan. Lokaal moet gekeken worden wat gewenst is 
voor de specifieke situatie. Een veiligheidsplan opstellen is één ding, maar consequent elkaar 
blijven aanspreken werkt uiteindelijk het best. Hierbij is bewustwording creëren belangrijk. 
Er is bij veel verenigingen behoefte aan een leidraad vanuit de KNRB. Tijdens de 
regiobijeenkomst komen de volgende zaken naar voren: 

- Permissies halen voor de roeiers 
- Oudere roeiers enkel gestuurd varen (ondanks permissies) 
- Convenant toegepast op sommige verenigingen (verantwoording vereniging) 
- Binnen de vereniging noteren wat de gevaarlijke aspecten zijn 
- Gevaren met de gemeente bespreken (bijv. plaatsen damwanden) 
- In de winter niet alleen roeien 
- Informatie bij Rijkswaterstaat opvragen (gevaren watertemperatuur) 
- Gebruik van reddingsvesten 
- De KNRB neemt een adviserende rol op zich i.p.v. een regulerende 
- Een overzicht opstellen van alle veiligheidsonderwerpen 
- Veiligheidsplannen beschikbaar stellen 
- KNRB kan faciliteren dat meer verenigingen met elkaar in gesprek gaan 
- Opzetten van een incidentenregistratie 
- De KNRB stelt een calamiteitenplan beschikbaar 

 
 
Nieuwe lidmaatschapsvormen 
Momenteel zijn er verschillende roeivormen die wellicht onder de KNRB kunnen vallen, bijv. 
Coastal roeiers, GIG roeiers en ergometerroeiers.  
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Tijdens de regiobijeenkomst peilt de KNRB of de KNRB-verenigingen ervoor open staan dat 
er een bindingsvorm voor deze roeisoorten gezocht wordt. 
Coastal roeiers hebben de KNRB bijvoorbeeld nodig om deel te kunnen nemen aan 
internationale evenementen aangezien dit onderdeel is van de FISA. De ergometeraars 
kunnen door het ontbreken van binding niet meedoen aan evenementen.  
 
Meerdere vormen kunnen voor extra inkomsten zorgen. Besproken wordt om verschillende 
lidmaatschapsvormen in te voeren, bijv. met een daglicentie. Daglicenties zijn alleen 
bespreekbaar voor individuele ergometeraars. De gig-en coastal verenigingen moeten 
volgens de aanwezige verenigingen op dezelfde manier benaderd worden als glad roeiers, 
omdat er anders een oneerlijke situatie zou ontstaan. 

 


