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Bijlagen  
- MOP Roeien – per cluster van onderwerpen geordend in overzichtstabellen. 
- Voorbeeld trainingsprogramma’s Junioren en Development. 
- Talentprofielen Roeien – 8 jaren voor het podium. 
 
 
Voorwoord 
 
Roeien is een fantastische sport. Roeien is puur, eerlijk, gezond en teamwork.  
 
De waarden van waaruit wij denken en ook grensverleggende topsport willen bedrijven zijn plezier, groei & 
ontwikkeling, vertrouwen, hard werken en team/samen. Het beste uit jezelf halen, het beste uit elkaar halen, en 
daarmee met elkaar bij te dragen aan onze nationale trots, uitstraling, internationaal prestige, een goed gevoel, de 
populariteit van het roeien, de publieke interesse in het roeien en aan ieders persoonlijke ontwikkeling.  
 
Met aansprekende topprestaties laat de huidige generatie toproeiers en toproeisters onder begeleiding van 
topcoaches hun dromen werkelijkheid worden. Tegelijkertijd laten zij daarmee zien dat de mogelijkheden voor ieder 
die dat echt wil, om zelf te roeien of daarbij op de een of andere manier betrokken te zijn – op het water of op de wal –  
in Nederland goed aanwezig zijn. 
 
Roeien gebeurt bij de roeiverenigingen, die (vaak) samenwerken met gemeenten, scholen en universiteiten en met 
elkaar. Nederland is een goed georganiseerd roeiland. Met 120 sterke roeiverenigingen, die samen zo'n 34.000 leden 
hebben, is Nederland - gemeten naar naar aantal georganiseerde roeiers - al het derde roeiland van de wereld!  
 
In het Meerjarenopleidingsplan Roeien (MOP) is vastgelegd hoe roeiers worden opgeleid tot het vak van Topsporter.  
 
Doelstellingen van het MOP zijn:  

• Omschrijven van de ideale opleidingsweg voor talentvolle roeiers. 
• Praktische handleiding voor het betrokken kader in het opleidingstraject. 
• Samenwerking bevorderen en kennis delen om - vooral de jeugd, zij-instromers, studenten en 

transfersporters - te inspireren om enthousiast en gemotiveerd onderweg te zijn/blijven. 
 
Toekomstige ontwikkelingen en opgedane kennis en ervaring zullen vragen om periodieke bijstelling van het plan. De 
komende jaren zal het meerjaren opleidingsplan daarom verder ontwikkeld worden met input van alle geledingen 
binnen de KNRB en andere experts. 
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Inleiding 
 
Het meerjaren opleidingsplan is gebaseerd op het feit dat alle kinderen een proces van groei en ontwikkeling 
doormaken. De timing van deze groei en ontwikkeling kan echter verschillen, wat de sportprestaties kan beïnvloeden. 
Daarom wordt er naast de kalenderleeftijd ook gesproken over een biologische of ontwikkelingsleeftijd en over een 
trainingsleeftijd. 
 
Tussen bijvoorbeeld jonge sporters van dezelfde leeftijd kunnen soms grote verschillen in lengte bestaan: terwijl de 
ene sporter begint aan de groeispurt kan de andere sporter al flink de hoogte ingeschoten zijn. Met dergelijke 
verschillen hebben trainers/coaches en andere begeleiders in de praktijk te maken. 
 

 
Afbeelding. De gemiddelde kalenderleeftijd van Olympische Roeiers. De kalenderleeftijd of chronologische leeftijd is géén veelzeggend kenmerk 
van Toproeiers. Er zijn namelijk grote verschillen in kalenderleeftijd van olympische toproeiers, ook binnen en tussen secties, maar ook binnen en 
tussen nummers. De relatie van de “kalenderleeftijd” met de roeiprestatie (proportie verklaarde variantie – R2) kan variëren van “hoog, laag, géén 
en ook positief of negatief”.  
 
Het is beter om de ontwikkeling en loopbaan van een talent te monitoren op basis van biologische leeftijd (verschillen 
in rijping), de trainingsleeftijd (verschillen in trainingsarbeid) en prestatieontwikkeling en op basis daarvan een aan het 
individu gerelateerd opleidingsprogramma te hebben (differentiatie). 
 
Uiteraard heeft niet iedereen het aangeboren talent om wereldkampioen te worden. Het meerjaren opleidingsplan is 
daarom ook een leidraad voor alle sporters om het maximale uit jezelf te halen, ongeacht het uiteindelijke niveau. 
 
Het KNRB meerjaren opleidingsplan is zoals gezegd gebaseerd op de principes van groei en ontwikkeling. Alle 
kinderen volgen eenzelfde weg van de groei en ontwikkeling die start als baby en voortduurt in de adolescentie. Er 

zijn echter grote individuele verschillen in de timing 
en de mate waarin deze groei en ontwikkeling 
plaatsvindt. Groei en ontwikkeling vindt ook zonder 
training plaats. Niettemin, kan training de groei en 
ontwikkeling positief beïnvloeden.  
 
Een aantal wetenschappers (Balyi, Way, & Higgs, 
2013)1 heeft aangetoond dat er sensitieve fasen in 
de fysieke ontwikkeling zijn die door training 
maximaal beïnvloed kunnen worden. Dit heeft 
onder andere geleid tot het inzicht dat jonge 
sporters bepaalde trainingsmethoden tijdens de 
groeispurt moeten beoefenen om een maximaal 
effect te bereiken. 
 
De meerjaren opleidingsplannen van diverse 
Nederlandse sportbonden zijn deels gebaseerd op 
zijn publicaties en het Long-Term Athlete 
Development model (LTAD), zo ook het meerjaren 
opleidingsplan van de KNRB. 

Afbeelding. In 8 jaar Naar de Top. Ook NOC*NSF baseert zich op het LTADM. 

1 Balyi, I., Way, R., & Higgs, C. (2013). Long-Term Athlete Development. United states: Human Kinetics. 
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LTADM 
 
Het Long-Term Athlete Development Model (LTADM) is een brede, onderbouwde visie op de sport in het 
maatschappelijk veld. Het geeft een visie en beleid weer, waarin de structuur, de organisatie en de inhoud gaan over 
hoe deelnemers en talentvolle sporters worden getraind en vaardigheden ontwikkelen in de loop der jaren met als 
doel deze mensen een levenslang plezier aan de sport te laten beleven.  
 
Het trainen van de juiste componenten in de juiste ontwikkelingsfase is de sleutel tot succes voor alle sporters, van 
beginners tot aan Olympische sporters. 
 
Het LTADM gaat uit van een indeling van een sportloopbaan in verschillende ontwikkelingsfasen.  
 

 
Uit: LTAD Plan for Rowing, Canada Rowing (2012). 
 
Het LTADM is een leidraad voor elk organisatieniveau in het maken van de juiste beslissingen in het belang van 
talentontwikkeling in de sport. Ook voor trainers en coaches is het een uitgangspunt voor het begeleiden van sporters 
en bij het ontwikkelen van jaarplannen en meerjaren opleidingsplannen.  
 
Het LTADM streeft naar maximale ontwikkeling van alle sporters om uiteindelijk podiumprestaties neer te zetten en 
bovenal het bevorderen van levenslange plezier in het sporten. Het LTADM beschrijft optimale trainingen, wedstrijden 
en herstelprogramma’s, hoofdzakelijk gebaseerd op biologisch leeftijd boven kalenderleeftij. Het model biedt 
mogelijkheden om sporters op verschillende manieren te trainen op het moment dat dit de grootste invloed heeft op 
het lichaam, door het toepassen van kennis uit de wetenschap op het gebied van lichaamsbeweging en 
basisprincipes over groei en biologische rijpingssnelheid van het menselijk lichaam. Daarnaast worden de 
intellectuele, emotionele en sociale ontwikkelingen van de sporter benadrukt, als aanvulling op het feit dat sport een 
positieve rol kan spelen bij de ontwikkeling en vorming van een gezond, functioneel en productief individu.  
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Overzicht fasen 
 
De LTAD fasering is gekoppeld aan de ontwikkelingsleeftijd, de “windows of opportunity” en de prestatieontwikkeling. 
 

 
 
 
 
 
 
 
NED Fase-indeling Meerjaren Opleidingsplan Roeien 
 
Fase 6. Trainen om te Winnen 
Instroom gerelateerd aan prestaties en OS ervaring (P-1) 
 
Fase 5. Trainen voor de Top 
Instroom gerelateerd aan prestaties (P-3) 
 
Fase 4. Trainen om te Presteren 
Instroom gerelateerd aan prestaties (P-5) 
 
Fase 3. Trainen / Leren Racen 
Begin gerelateerd aan afname van PHV (P-6) 
 
Fase 2. Leren Trainen 
Begin gerelateerd aan start groeispurt (P-8) 
 
Fase 1. Leren Roeien 
Slechts enkelen leren roeien voor de groeispurt.  
De meesten starten later. 
 
 
 
 

 
De fase-indeling van het MOP Roeien: 
 

Fase LW W LM M Ontwikkelings- 
leeftijd 

LEREN ROEIEN 
Kennismaken met trainen 
Learn to train (L2T) 

8-11 8-11 9-12 9-12 +/- 2 jaar 

LEREN TRAINEN 
Beter leren roeien, Leren racen  
Train to train (T2T) 

11-15 11-15 12-16 12-16 +/- 2 jaar 

TRAINEN / LEREN RACEN 
Beter leren racen, Leren presteren 
Learn to compete (L2C) 

15-19 15-19 16-19 16-19 +/- 2 jaar 

TRAINEN OM TE PRESTEREN  
Racen, Beter leren presteren  
Train to compete (T2C) 

17-21 17-21 18-23 18-23 NVT 

TRAINEN VOOR DE TOP 
Presteren, Leren winnen 
Train to win 1 (T2W1) 

18+ 18+ 18+ 18+ NVT 

TRAINEN OM TE WINNEN 
Winnen  
Train to win 2 (T2W2) 

21+ 21+ 21+ 21+ NVT 
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De rol van leeftijd in het LTAD-Model 
 
Elke ontwikkelingsfase van het LTADM verwijst naar een chronologische leeftijd. Deze verschillende fases beschrijven 
de ideale route naar het behalen van onder andere fysieke, technische, mentale en tactische competenties die nodig 
zijn voor een sporter om de ‘Trainen om te Winnen’-fase te bereiken. 
 
Van individuele sporters wordt verwacht dat ze deze fases van het LTADM doorlopen. Hun bekwaamheid en 
toewijding aan de trainingen hebben invloed op de snelheid waarmee ze de competenties verwerven die nodig zijn om 
progressie te maken naar een hoger niveau of volgende fase. Het is noodzakelijk dat de sporters niet alleen over een 
bepaald niveau van toewijding beschikken, maar ook in staat zijn om geduldig en vasthoudend te zijn om niet alleen 
op het moment een goede sporter te zijn, maar vooral om op lange termijn successen mogelijk te maken. 
 
Hierbij moet wel in ogenschouw worden genomen dat het LTADM een ideaalbeeld neerzet voor de progressie in de 
sport. Er zullen altijd uitzonderingen zijn op de ‘regel’. Daarom moet het model gezien worden als een raamwerk 
waarin handvatten worden gegeven, maar wel moet worden benaderd met enige flexibiliteit. Niet elke sporter zal de 
fases exact doorlopen volgens het model en dat is niet erg! De fase waarin een sporter het model ‘verlaat’ hangt af 
van zijn doelen binnen de sport. Onze verantwoordelijkheid is om de sporters alle vaardigheden te leren die de sport 
biedt op een plezierige manier tot aan het moment dat ze besluiten te stoppen. Natuurlijk hopen we dat de sporters 
willen blijven sporten voor het leven. 
 
Continue ontwikkeling 
Toekomstige ontwikkelingen en opgedane kennis en ervaring zullen vragen om periodieke bijstelling van het plan. De 
komende jaren zal het meerjaren opleidingsplan daarom verder doorontwikkeld worden met input van alle geledingen 
binnen de KNRB en andere experts.  
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Fase 1: Leren Roeien: “Jong geleerd, oud gedaan” én “Nooit te oud om te leren roeien” 
 
De eerste fase van het meerjarenopleidingsplan is Leren Roeien. In deze fase ligt de focus op het aanleren van 
belangrijke technische roeivaardigheden. Iedereen die leert roeien begint roei-technisch gezien in de fase Leren 
Roeien. Ongeacht de startleeftijd is dit verreweg de belangrijkste fase om een stevige basis te leggen voor een leven 
lang gezond en technisch goed roeien. De technische vaardigheden die in deze fase worden aangeleerd zijn de 
fundering voor de gevorderde en experttechnieken. Bovendien zijn ze voorwaardelijk voor veilig, comfortabel en een 
blessure vrije roei carrière; recreatief, competitief of prestatief. 
 
De filosofie van de fase Leren Roeien is dat er naast de algemene allround ontwikkeling van het bewegen ook 
gerichter wordt gewerkt aan de technische basisvaardigheden van het scullen. Dit gebeurt spelenderwijs en met de 
focus op plezier, maar wel meer specifiek gericht op de basisvaardigheden van het roeien. De fysieke ontwikkeling 
van de sporter krijgt ook steeds meer aandacht. 
 
Roeien is een unieke “late entry” sport. Dat wil zeggen dat de leeftijd waarop prestatiebepalende sport specifieke 
vaardigheden nog aangeleerd kunnen worden ook nog kan na het proces van biologische rijping. Ook 
medaillewinnaars op de Olympische Spelen kennen een brede range aan startleeftijden: van 10 tot 24 jaar!  
We onderscheiden: 
 
- Leren roeien als kind (fase 1 Leren Roeien) – de ideale opleidingsroute 
- Leren roeien als puber of adolescent (fase 2 Leren Trainen en fase 3 Leren Racen) - de praktijk 
- Leren roeien als volwassene (fase 4 en verder : Leren Presteren en verder). 
 
Instroom voor de groeispurt (groeispurt meisjes 10-14, piek 12. Jongens 13-16, piek 14). 
Vlak voor de groeispurt (die meestal in de T2T fase voorkomt) kunnen deze vaardigheden namelijk het best worden 
aangeleerd, aangezien de sporters tijdens de groeispurt minder controle hebben over hun coördinatie. Om daarnaast 
de basisvaardigheden van algemene bewegingen verder te ontwikkelen, is het goed om meerdere soorten sport te 
beoefenen. Vaardigheden worden aangeleerd door middel van sport en spel en voor het eerst vindt er ook gerichte 
training plaats wanneer de sporter de specifieke roeivaardigheden wil leren. 
 
Instroom tijdens of na de PHV (peak height velocity).  
De PHV is een belangrijke maatstaf voor de ontwikkeling van een aantal belangrijke factoren, zoals vaardigheden, 
aerobe capaciteit en kracht. Niet elke roeicoach heeft de mogelijkheid om de PHV te signaleren en gebruik te maken 
van de voordelen in de gevoelige perioden voor de trainbaarheid die daaraan gekoppeld zijn. 
 
Aandacht voor Zij-instromers (in latere opleidingsjaren) en Transfers (vanuit andere sporten). 
De sport- en trainingsachtergrond en ontwikkelingsleeftijd zijn van invloed op de mogelijke ontwikkeling in het roeien. 
Ook Zij-instromers of Transfers beginnen roei-technisch in de eerste fase, maar kunnen op andere onderdelen al 
verder zijn. Middels een individueel aangepast en gericht instructie- en trainingsprogramma is het mogelijk het gat 
versneld te overbruggen. 
 
De chronologische leeftijdsrange 
 

Fase LW W LM M Leeftijd 
 
LEREN ROEIEN 
 
 
 
 
 
“Learn to train (L2T)” 

 
8-11 

 
8-11 9-12 9-12 

 
INSTROOM: “Watervrij”, zwemvaardig. 
 
DOORSTROOM: Differentiëren naar 
Start als kind 
Start als puber/adolescent 
Start als volwassene 
 
UITSTROOM: Bootvrij, Basis boothandling, Basis 
roeitechniek, Plezier en liefde voor het roeien Plus en min 2 jaar 

 
Aan ontwikkelingsleeftijd gerelateerde doelstellingen 
• Coaches moeten bekend zijn en rekening houden met groei, ontwikkeling en het rijpingsproces. 
• Een leuke en actieve leeromgeving creëren die de interesse van sporters wekt en hen uitdaagt op het gebied van 

atletische en persoonlijke ontwikkeling op dit niveau. 
• Het verder ontwikkelen van motorische vaardigheden (behendigheid, balans, coördinatie, snelheid, ritme, 

oriëntatie in tijd en ruimte). 
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• Het verder ontwikkelen van zelfvertrouwen, concentratie, een positieve houding (attitude) en sportieve samenspel 
met ploeggenoten. 

 
Specifieke doelstellingen Roeien 
• Ontwikkelen van plezier, vertrouwen en vrijheid in de boot en in, op en rond het water. 
• Ontwikkelen van bootgevoel en behendigheid. 
• Kennismaken met de technische basisvaardigheden van het roeien. 
• Het introduceren van het taalgebruik van de sport. 
• De basis voor de liefde voor de sport leggen (centrale doelstelling van de activiteiten op het water). 
 
Fysieke training en trainingsvolume 
• In deze fase zal de sporter ongeveer vier keer per week sporten, waarvan 2 keer roeien. 
• Voor kinderen is dat gedurende het seizoen in korte programma’s, zoals een lessenreeks of een roeikamp. 
• Geen periodisering maar goed gestructureerde trainingen en programma’s. 
• Veel en gevarieerd sporten en bewegen om snelheid, wendbaarheid, basisvaardigheden en algemeen 

uithoudingsvermogen te blijven ontwikkelen. 
• Blijf lenigheid ontwikkelen door het inpassen van stretchen in de warming-up en cooling-down. 
 
Techniek 
• Ontwikkel de basisvaardigheden van het scullen (zie Handen aan de boot en Leskaarten Roeien, dwz. grip, 

houding, balanceren, draaien, halen, strijken, roeibeweging). 
• Ontwikkel de basisvaardigheden van de boothandling (dwz. instappen, uitzetten, houden, rond maken, 

aanleggen, uitstappen, opbergen, dragen van de boot). 
• Ontwikkel de basis roei specifieke communicatievaardigheden (dwz. het geven en opvolgen van duidelijke 

commando’s van zowel binnen als buiten de boot). 
 
Materiaal 
• 1x, 2x (zowel wedstrijdboten als recreatie/toerboot, inclusief wiebelige boten).  
• Voor de jeugd: Stimuleer multi-watersportervaring (kanovaren, zeilen, golfsurfen, windsurfen, kiten, suppen etc.) 

in een veilige en plezierige omgeving. Ze helpen allemaal om het bootgevoel en de behendigheid te ontwikkelen. 
• Gebruik de ergometer voor de afwisseling, plezier en technische ontwikkeling. Voor zij-instromers en transfers kan 

de ergometer gebruikt worden voor fysieke training. 
• Kennis maken met de basisprincipes van de afstelling van het voetenbord en de hoogte van de dollen. 
• Begrijpen hoe een boot getild en opgeborgen moet worden, oog hebben voor veiligheid en het kunnen instellen 

van het voetenbord. 
 
Tactiek 
• Focus op het beheersen van de basis vaardigheden van scullen, boathandling, veiligheid die nodig zijn voor goed 

en veilig wedstrijdroeien. 
• Kennismaken met de basis regels, format en commando’s van wedstrijdroeien door die in te passen in de 

trainingen (dwz. boord-aan-boord oplijnen, rechtuit varen, staande start, “Attention GO” en terminologie van de 
kamprechters). 

• Benadruk de normen en waarden van eerlijk, sportief, respectvol en veilig wedstrijd roeien (plezier, respect). 
 
Wedstrijden 
• Inpassen van vaardigheidsproeven en hindernissen in de training. 
• Informele vaardigheidsproeven aan het eind van de lessenreeks of roeikamp. 
• Inpassen van korte sprintjes (100m) in de trainingen. 

 
Prestatiegedrag 
• Introduceer de basis principes van voeding, vochtbalans en veiligheid. 
• Kleding. 
• Plezier. 
• Stimuleer het roeien als onderdeel van een actieve en gezonde leefstijl. 
• Alle prestaties belonen om een gevoel van bekwaamheid te verkrijgen en verdere deelname te bevorderen. 
 
Psychosociale ontwikkeling 
• Rekening houden met de sociale ontwikkeling van iedere roeier in de manier waarop programma’s worden 

aangeboden en trainingen worden gegeven door trainers en clubs. 
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• Het onderkennen en het verantwoord omgaan met de veranderingen die een sporter doormaakt door transitie van 
kind naar puber. De trainer wordt steeds belangrijker.  

• Zelfstandigheid stimuleren om gevoel van autonomie en zelfvertrouwen op te bouwen. 
• Verandering in prestaties en eigen waarneming en ervaring van vaardigheden kunnen direct en indirect het 

zelfvertrouwen beïnvloeden. Indirect door de waarde die gehecht wordt aan de leeftijdsgenoten. 
• Het omgaan met bepaalde gedrags- en groepsregels (op tijd komen, luisteren, communiceren, bepaalde kleding 

dragen etc.). 
• Late entry: onderken de roeicultuur van de vereniging en introduceer nieuwkomers in de sport op gepaste wijze. 
 
Beroep- en studie 
• Rekening houden met de overgang van lagere school naar middelbare school. 
 
Financiën 
• Afhankelijk van bijdragen van familie. 
 
Specialisten 
• Sportkeuring. 
 
Coaching 
• KNRB Roei Instructeur / Roei Coach 2,  
• Met assistentie van gekwalificeerde en kwalitatieve programma-assistenten. 
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Fase 2: Leren trainen – “Techniek en fysieke trainbaarheid’ 
 
Vanuit het ontwikkelingsperspectief begint deze fase gelijktijdig met de groeispurt in de adolescentie (PHV). Tevens is 
het de gevoelige periode voor aeroob vermogen en kracht. Daarbij zijn verschillen in individuele rijping van invloed. 
Tijdens de Leren Trainen fase beginnen we meer verschillen te zien tussen jongens en meisjes waar het groei, 
ontwikkeling en rijping betreft. Daarom zijn aanpassingen in trainingen en coaching specifiek gericht op leeftijd en 
sekse nodig. De meeste sporters zullen in deze trainingsfase te maken krijgen met de groeispurt (groeispurt meisjes 
10-14, piek gemiddeld 12. Jongens 13-16, piek gemiddeld 14). Verschillen kunnen ontstaan door vroeg, gemiddeld of 
laat rijpen. Wanneer dit plaatsvindt, moeten de fysieke vaardigheden die al aangeleerd zijn goed worden onderhouden 
en dienen er niet te veel nieuwe vaardigheden te worden geïntroduceerd.  
 
Goede coaches registreren deze verschillen en houden rekening met deze verschillen, zowel bij het opstellen en 
aanpassen van het programma aan het individu, als in het beoordelen van uitslagen en selecties. Zij zijn zich tevens 
bewust wat deze verschillen zowel fysiek, emotioneel als sociaal teweeg kunnen brengen bij de sporter, vooral 
wanneer de sporter zelf oorzaken en gevolg niet kan of wil begrijpen. Het is daarom belangrijk dat sporters begrijpen 
hoe de lichamelijke veranderingen van invloed kunnen zijn op de motorische grondeigenschappen (.. coördinatie, 
balans, lenigheid) en hoe verschillende rijpingssnelheden van invloed zijn op de prestaties in vergelijking met 
leeftijdsgenoten. 
 
In de Leren Trainen fase is het aantal vaardigheden dat wordt verkregen en de persoonlijke groei substantieel. 
Roeiers worden aangemoedigd zich vaardigheden eigen te maken die het hen mogelijk maken om meer bekwaam te 
worden en hun talent verder te ontwikkelen. Essentieel hierbij zijn zowel de voortschrijdende ontwikkeling van de 
basisvaardigheden voor een goede roeitechniek en die van het allround bewegen, alsook de introductie van de meer 
complexe vaardigheden. Het is daarom prima dat de sporter in deze fase nog steeds verschillende sporten of 
disciplines beoefenend, maar de impact hiervan dient wel besproken te worden. 
 
De technische en fysieke ontwikkeling, de trainbaarheid, van de sporters staan centraal in deze fase. Alle andere 
ontwikkelingen ondersteunen en faciliteren dit. Andere factoren zoals bijvoorbeeld mentale training (waaronder 
groepsprocessen en communicatie), wedstrijdvoorbereiding en inzicht in voeding moeten worden geïntroduceerd, 
maar mogen niet het verwerven van technische en fysieke ontwikkeling vervangen.  
 
In deze fase ligt het accent op training. Wedstrijden zijn van secundair belang. Veel wedstrijden roeien (inclusief 
voorbereiding en reistijd) gaat ten koste van de trainingstijd en kunnen daarmee het belang van het leggen van een 
goede technische en fysieke basis ondermijnen. Hoewel het regelmatig varen van verschillende wedstrijden belangrijk 
is voor de mentale ontwikkeling van de sporters (uitdagingen aangaan, omgaan met overwinningen, spanning en 
teleurstellingen), is het van belang tijdens de groeispurt het aantal wedstrijden niet te laten toenemen om negatieve 
resultaten ten gevolge van de snelle fysieke veranderingen te voorkomen. Daarnaast moet er in deze fase worden 
aangeleerd dat tijdens wedstrijden de eindklassering of eindtijd niet het enige doel is, maar ook hier de aandacht 
vestigen op de technische en mentale verbeteringen. 
 
Chronologische leeftijdsrange 
 

Fase LW W LM M Leeftijd 
 
LEREN TRAINEN 
 
Beter leren roeien 
 
Leren wedstrijdroeien 
 
 
Train to train (T2T) 

 
11-15 

 
11-15 12-16 12-16 

INSTROOM:  
Start van de adolescentie, die wordt gekenmerkt 
door groeispurt toename van de PHV.  
Groeispurt meisjes 10-14, piek gemiddeld 12 jaar.  
Jongens 13-16, piek gemiddeld 14 jaar. 
 
DOORSTROOM: Van P-8 naar P-6 
 
UITSTROOM:  
De overgang naar Train Trainen wordt gemarkeerd 
door een vertraging van de groeisnelheid. 

Ontwikkelleeftijd 
Plus en min 2 jaar 

 
Aan ontwikkelingsleeftijd gerelateerde doelstellingen 
• Coaches moeten bekend zijn met groei, ontwikkeling en het rijpingsproces. 
• Het monitoren van de PHV en de “windows of opportunity”: lenigheid, coördinatie, snelheid, uithoudingsvermogen 

en kracht in verhouding tot leeftijd en sekse. 
• Bouwen aerobe capaciteit (begin-midden fase). 
• Bouwen kracht en snelheid (eind van de fase). 
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Specifieke doelstellingen Roeien 
• Focussen op technische training en trainbaarheid. 
• Goede vaardigheden in het scullen. 
• Ervaring opdoen in ploegen (2x en 4x). 
• Het ontwikkelen van de mogelijkheid om op verschillende manieren te trainen (bijvoorbeeld in groepen of 

zelfstandig). 
 
Fysieke training en trainingsvolume 
• Coach gestuurd. Gemiddeld per week 4 roeitrainingen, 1 krachttraining, 1 core stability training. Dit komt neer op 

ongeveer 10 trainingsuren per week en 75 roeikilometers. Op jaarbasis 44 trainingsweken, 425 uur, 3200km. 
• Rekening houden met de individuele trainingsbehoefte en het individuele talent. De frequentie van trainingen en 

het aantal herhalingen moet hoog genoeg zijn om er zeker van te zijn dat het leerproces plaatsvindt. Echter, dit 
varieert per persoon en vaardigheid. 

• Uitgaan van het principe dat de sporter meer tijd aan training dan aan wedstrijden moet besteden. 
• Minimaal een enkelvoudige periodisering bevatten (bijvoorbeeld een jaarplan met daarin 1 piek). 
• Het ontwikkelen en consolideren van de basis sport specifieke vaardigheden, terwijl de motorische vaardigheden 

verder ontwikkeld worden (behendigheid, balans, coördinatie, ritme, tijd/ruimte oriëntatie, snelheid en de controle 
van beweging). 

• Het introduceren van conditietrainingen (fietsen, hardlopen), haltervaardigheden en fundamentele mentale 
vaardigheden zoals doelen stellen, communicatie, concentratie, zelfmotivatie, spanningsregulatie, positieve “self-
talk” en verbeelden. 

• Het creëren van enthousiasme voor de verschillende test- en wedstrijdmomenten die beschikbaar zijn voor 
sporters in de Leren Trainen fase. 

• Het introduceren van ondergeschikte onderdelen zoals warming-up, cooling-down, lenigheid, voeding en 
hydratatie, anti-doping beleid en materiaalonderhoud. 

• Ergometer scores: gebruiken om individuele trainingseffecten te monitoren. Niet gebruiken om sporters te 
vergelijken. In deze fase kunnen de uitkomsten zeer verschillen door verschil in rijping (vroeg, laat). Overweeg 
terugkoppeling van de resultaten in gewicht gecorrigeerde ergometer scores. 

• Om snelheid (neurologische aanpassingen) te stimuleren korte stukjes hard (10 halen) aan het eind van de 
warming up het gehele jaar blijven aanbieden. 

• Voorkomen van overbelasting, wees er zeker van dat volume en intensiteit gelijke tred houden met de technische 
en fysieke ontwikkeling van de roeier. 

• Late transfer (komend uit een andere sport) kunnen al een goed uithoudingsvermogen hebben. Echter, voer het 
trainingsvolume geleidelijk op. Wees bij deze atleten alert op het bestaan van eventuele oude eerdere blessures. 

 
Techniek 
• Ontwikkelen van goede boothandling en bootgevoel in verschillende omstandigheden in kleine scull nummers (1x, 

2x). 
• Hoge vaardigheid in scullen, verfijnen van de techniek, leren de boot efficiënt weg te zetten. 
• Focus op ratio, bladwerk, efficiency, inzet van vermogen en balans. 
• Leren roeien op verschillende plaatsen aan boord (boeg, midden, slag). 
• Uitbouwen specifieke roeitaal en communicatie. 
• Aanleren basis teamwork vaardigheden – respect, ondersteuning, volgen en aanpassen aan verschillende 

partners. 
 
Materiaal 
• Wedstrijdboten: 1x, 2x, 4x. 
• Leren om basale problemen in de afstelling te herkennen en hoe die van invloed zijn op de techniek (voetenbord 

hoogte, voor- achterwaartse stand en helling, hoogte dollen).  
• Individueel aanpassen van de afstelling is niet nodig. 
• Eisen van een respectvolle grondhouding naar het materiaal, waaronder basis onderhoud (wassen van de romp, 

slidings, bankje, dollen), melden van slijtage en schade, dragen, opbergen en nachtklaar maken. 
 
Tactiek 
• Leren basis raceplan, inclusief staande start, snelheid, snelle start, pacing en finish sprints. 
• Leren basis regels van wedstrijdroeien. 
• Leren omgaan met de fysieke en mentale uitdagingen van racen. 
• Bewustwording van het mentale aspect in de sport en de rol hiervan tijdens wedstrijden. 
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• Toenemende mate van zelfstandigheid in het eigen functioneren (bijvoorbeeld plannen, zelf trainen, tijdsindeling, 
loskomen van ouders en keuzes maken). 

• De sporter leert ‘spelenderwijs’ wat hij moet doen om tot goede verbetering/prestatie of ontwikkeling te komen. 
• Streven naar winnen kan, echter wedstrijdresultaten zijn geen doelen op zich, maar graadmeters voor de eigen 

ontwikkeling. De nadruk ligt op plezier, inzet, verbetering en goede technische prestaties. 
 
Wedstrijden 
• Lokale en regionale wedstrijden. 
• Vaardigheidsproeven op tijd. 
• Inbouwen van korte sprint wedstrijden in de training (100m). 
• Lange afstandswedstrijden (heads). 
• Wedstrijden in verschillende nummers (1x, 2x, 4x). 

 
Prestatiegedrag 
• Bronnen aanbieden zoals workshops voeding, mentale vaardigheden en materiaalonderhoud, inclusief educatie 

van ouders. 
• Regelmatige assessments en evaluaties die voornamelijk door de coach wordt gedaan en die een constructieve 

en duidelijke feedback bevat naar zowel de sporter als zijn ouders.  
• Leren van het verband tussen ambitie, bereidheid hard te werken, commitment en behalen van (proces)doelen. 
• Het verhogen van het toewijdingsniveau van de sporters ten opzichte van de sport door middel van zowel meer 

als effectieve trainingstijd. 
• Stimuleer eigenaarschap, zelfstandigheid en onafhankelijkheid. 
• Help de roeier om te begrijpen hoe fysieke veranderingen het roeien kunnen beïnvloeden. 
• Mentale vaardigheden worden aangeleerd en toegepast: motivatie, doelen stellen, gedisciplineerde benadering 

van training en wedstrijden, logboek bijhouden (evalueren en analyseren), aandacht, omgaan met afleiding en 
spanningsregulatie. 

• De sporter leert het proces van doelen stellen, zichzelf te evalueren en bijstellen (het proces van zelfregulatie, 
ondersteund door monitoring / bijhouden logboek). 

• De sporter wordt zich nu bewust van de eigen spanning en de mogelijkheden om die waar nodig te beïnvloeden. 
 

Psychosociale ontwikkeling 
• Rekening houden met de sociale ontwikkeling van iedere roeier in de manier waarop programma’s worden 

aangeboden en trainingen worden gegeven door trainers en clubs. 
• Het onderkennen en het verantwoord omgaan met de veranderingen die een sporter doormaakt door transitie van 

kind naar puber. De trainer wordt steeds belangrijker.  
• Verandering in prestaties en eigen waarneming en ervaring van vaardigheden kunnen direct en indirect het 

zelfvertrouwen beïnvloeden. Indirect door de waarde die gehecht wordt aan de leeftijdsgenoten. 
• Het omgaan met bepaalde gedrags- en groepsregels (op tijd komen, luisteren, communiceren, bepaalde kleding 

dragen etc.).  
• Introduceren van basisvaardigheden van timemanagement in trainingen en wedstrijden. 
 
Beroep- en studie 
• Rekening houden met de overgang van lagere school naar middelbare school. 
 
Financiën 
• Afhankelijk van bijdragen van familie. 
 
Specialisten 
• Introduceer de basis principes van voeding, vochtbalans, veiligheid. Stimuleer sporters zich bewust te zijn van hun 

eigen behoefte. 
• Sportkeuring. 
 
Coaching 
• KNRB Roei Coach 2. 
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Fase 3: Leren Racen - “Robuust” 
 
In de fase Leren Racen wordt in de training steeds meer de ontwikkeling van roeispecifiek uithoudingsvermogen, 
kracht en de vaardigheden voor 2000m wedstrijdroeien benadrukt. De motor die is opgebouwd in de fase Leren 
Trainen wordt verder uitgebouwd en gespecialiseerd voor de metabole vereisten voor 2000-m wedstrijdroeien. 
De focus in deze fase ligt op het ontwikkelen van gevorderde roeivaardigheden, op de fysieke ontwikkeling (het 
uitbouwen van de ‘motor’) en ook de competitieve ontwikkeling komt om de hoek kijken. Meer complexe vaardigheden 
worden geïntroduceerd en de basisvaardigheden worden behouden. 
 
Centrale thema is beter LEREN wedstrijdroeien. Veel en veelzijdig trainen. Variatie in de oefenstof (differentieel 
leren). Atleten worden in staat gesteld om veel wedstrijdjes te roeien, veel verschillende wedstrijden, in verschillende 
nummers, op verschillende posities en in verschillende omstandigheden. Tevens wordt de zelfregulatie een boost 
gegeven. Zelf beslissingen nemen, zelf verantwoordelijk zijn voor belangrijke keuzen, niet alleen in het roeien, maar 
ook in onderwijs en andere belangrijke zaken in het leven.  
 
In deze periode wordt expliciet de keuze gemaakt om serieus te gaan trainen, om de top te willen bereiken. Anderen 
zullen kiezen voor een (even waardenvolle) keuze om roeien als wedstrijsport te blijven doen. Aan het eind van deze 
fase wordt ook de keuze gemaakt om licht te gaan roeien. 
 
In de fase Trainen / Leren Racen blijven we verschillen zien tussen jongens en meisjes. Met deze verschillen moet 
rekening worden gehouden in de programma’s en de coaching.  
 
Sporters in deze fase worden blootgesteld aan meer prestatie- en wedstrijdgelegenheden. De competitieve ervaringen 
die zich voordoen gedurende deze fase moeten gefocust zijn op de uitvoering van taken en niet alleen op de uitkomst 
en/of het resultaat. Trainingsschema’s worden nog meer geïndividualiseerd naar de behoeftes en het vermogen van 
de sporter dan in de vorige fase. Het belang van het hebben van een goed team en commitment voor dat team moet 
daarbij niet worden onderschat, aangezien de sporters elkaar naar een hoger niveau kunnen tillen. Verder is het 
noodzakelijk dat de sporters een stevige algemene fysieke en mentale basis en balans creëren, waarop ze verder 
kunnen bouwen. Tijdens deze fase gaat de metamorfose van talentvolle deelnemer naar atleet plaatsvinden. Het is 
daarom van essentieel belang dat alle personen (coaches, ouders, onderwijs etc.) die betrokken zijn bij de 
sportontwikkeling een goed begrip hebben van deze fase in de ontwikkeling van de sporter. 
 
De chronologische leeftijdsrange 
 

Fase LW W LM M Leeftijd 
 
TRAINEN / LEREN RACEN 
 
Beter leren wedstrijdroeien 
 
Leren presteren 
 
Learn to compete (L2C) 

 
15-19 

 
15-19 16-19 16-19 

INSTROOM: De transitie van T2T naar L2C wordt 
bepaald door 1) het einde van de groeispurt en 2) 
het voldoen aan de roeispecifieke doelstelling voor 
T2T. 
 
DOORSTROOM: Van P-6 naar P-5. 
 
UITSTROOM: De uitstroom is gebaseerd op 1) 
vaardigheid, 2) prestaties op aangewezen 
wedstrijden, meetmomenten en testen en 3) 
belastbaarheid (P-5). 

Ontwikkelleeftijd 
Plus en min 2 jaar 

                                                         
Aan ontwikkelingsleeftijd gerelateerde doelstellingen 
• Rekening houden met groei, ontwikkeling en rijpingsproces. 
• Verdere verbetering van de aerobe capaciteit, kracht en anaeroob vermogen. 
• Start met anaerobe duurvermogen na de geslachtrijping. 
• De meeste doelstellingen worden steeds meer gerelateerd aan het roeien dan aan de ontwikkelleeftijd. 
 
Specifieke doelstellingen Roeien 
• Verbeter het roei specifieke uithoudingsvermogen, kracht, snelheid, en vaardigheden voor 2000m wedstrijden. 
• Verbeter de vaardigheid in de 1x, 2x en 4x onder verschillende omstandigheden. 
• Leren boordroeien en ontwikkelen van vaardigheid in de 2-, 4- en 8+. 
• Stimuleren van een zelfstandige besluitvorming ten aanzien van wedstrijden, trainingen en boathandling. 
• Verbeteren en inslijpen van training en wedstrijdroutines. 
• Het versterken en verfijnen van de technische en fysieke basisvaardigheden, het toevoegen van variaties en 

daarnaast het verkrijgen van nieuwe vaardigheden behorende bij deze fase in de ontwikkeling. 
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• Het ontwikkelen van een sterke conditionele basis (snelheid, uithoudingsvermogen, kracht, lenigheid, coördinatie). 
• De uitvoering van vaardigheden en bewegingen aan te moedigen tijdens lichte mate van vermoeidheid om 

sporters adequaat voor te bereiden op vereisten van een wedstrijd. 
• Benadrukken dat sporters moeten focussen op de verlangde uitvoering in plaats van op het behaalde resultaat 
 
Fysieke training en trainingsvolume 
• Coach gestuurd. Gemiddeld per week 6 roeitrainingen, 2 krachttrainingen, 1 core stability training. Dit komt neer 

op ongeveer 12 trainingsuren per week en 95 roeikilometers. Op jaarbasis 46 trainingsweken, 550 uur, 4300km. 
• Trainingsprogramma’s bevatten die geleidelijk en progressief de trainingsbelasting (volume en intensiteit) 

vergroten om te kunnen voldoen aan de eisen gesteld in wedstrijden fysieke/ fysiologische testen. 
• Jaarplan met dubbele periodisering. Bijvoorbeeld de KNRB Junioren Macro. 
• Kies twee piekevenementen, gebruik andere wedstrijden als training en voor het opdoen van wedstrijdervaring. 
• Benadruk roei-specifieke uithoudingsvermogen, kracht en snelheid voor 2000m wedstrijden. 
• Snelheid blijven ontwikkelen, inclusief 10 halen hard aan het eind van de Warming Up gehele jaar door. 
• Aan het eind van deze fase, begin volgende fase, maakt de atleet de keus om licht te gaan roeien. 
• Monitoring door coaches van de PHV en de windows of opportunity: snelheid, uithoudingsvermogen van de 

sporters. 
 
Techniek 
• Verbeteren en perfectioneren scull vaardigheden in verschillende boten. 
• Aanleren van boord roeien (beide boorden), met de nadruk op kleine nummers, grote nummers kunnen gebruikt 

worden als variatie, bevorderen van plezier, en het ontwikkelen van snelheid, handigheid en robuustheid. 
• Verbeteren van ploeg vaardigheden en begrijpen van de team dynamiek en team work. 
• Racen in verschillende soorten wedstrijden en formats (inclusief seat racing, timetrials). 
• Ervaring opdoen op verschillende plekken aan boord (boeg, midden, slag, sturen). 
• Ontwikkel allround vermogen om te trainen en racen bij verschillende omstandigheden (wind, golven, stroming). 
• De transitie maken van vaardigheden die zijn aangeleerd in de training naar het toepassen van deze 

vaardigheden tijdens wedstrijdvoorbereidingen en wedstrijden. 
 

Materiaal 
• Wedstrijdboten: 1x, 2x, 4x, 2-, 4-, 8+. 
• Begrijpen van de principes en aanleren basis procedures in het afstellen. 
• Indien nodig de afstelling individueel kunnen aanpassen, gevoel krijgen bij verschillende afstellingen, coach 

gestuurd voor ploegen. 
• Het eigen materiaal en de afstelling kunnen controleren. 
 
Tactiek 
• Leren om technisch goed te blijven roeien onder druk en tijdens vermoeidheid. 
• Veel en gevarieerd racen dwz onder verschillende omstandigheden (wind mee, tegenwind, zijwind, ruw water, 

keerboeien, head races), in verschillende nummers en op verschillende posities aan boord. 
• Leren om goed te racen vanuit achterstand, voorliggend, in een groep of alleen. 
• Blijven ontwikkelen van mentale hardheid en het vermogen om te gaan met de fysieke en mentale uitdagingen 

van een wedstrijd. 
• Uitbreiden arsenaal en benadering van race plan, tempo, start, finish sprint en het aanpassen van het race plan 

aan de omstandigheden. 
• Leren om prestaties objectief te analyseren. Wees zakelijk en analytisch inzake prestaties. 
• De sporter leert in toenemende mate wat hij moet doen om tot goede verbetering/prestatie of ontwikkeling te 

komen. Wedstrijdresultaten zijn geen doelen op zich, maar graadmeters voor de eigen ontwikkeling. 
• Streven naar winnen, echter de focus gaat naar het leren van elke race. 
 
Wedstrijden 
• Lokale, regionale en nationale wedstrijden. 
• Time trials en seat races. 
• Focus op 2000m wedstrijden, maar roei ook lange afstandswedstrijden (Heads). 
• Competitief trainen inbouwen. Training gedurende de competitieve fase moet wedstrijden simuleren. 
• Meedoen aan ergometer wedstrijden, observatiemomenten en (profiel)testen. 
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Prestatiegedrag 
• Roeien komt op 1. De keuze om serieus te gaan trainen wordt gemaakt. 
• Rekening houden met de persoonlijke (levens)ontwikkeling van de sporter. 
• Introductie mentale vaardigheden (ontspannen, visualiseren, wedstrijd voorbereiding en herstel, druk rond trainen, 

racen en selectie). 
• Het verder ontwikkelen en trainen van de mentale vaardigheden die geïntroduceerd zijn in deze en de vorige fase 

en deze leren toepassen tijdens wedstrijden. 
• Gedachtentraining (zelfspraak), visualisatie (mentale voorstellingen) en concentratie (aandachtscontrole) worden 

geïntroduceerd en eigen gemaakt. 
• De sporter raakt vertrouwt met doelen stellen en evaluaties (toename zelfregulatie) en wordt verder gestimuleerd 

om over zichzelf na te denken (toename zelfreflectie). 
• Zelfstandigheid neemt verder toe. 
• Het verhogen van het toewijdingsniveau van de sporters door middel van zowel meer als effectieve trainingstijd en 

toename van de eigen verantwoording. 
• Stimuleer het gebruik van dagelijkse monitoring/logboek – zelf monitoring. 
• Het verder ontwikkelen van kennis van warming-up, vochtbalans, cooling-down, lenigheid, voeding, materiaal, 

dopingbeleid etc.) 
 
Psychosociale ontwikkeling 
• Het onderkennen en het verantwoord omgaan met de veranderingen die een atleet doormaakt door transitie van 

de puberteit naar de adolescentie. 
• Belangrijke anderen zijn klasgenoten, leeftijdgenoten, club trainer en ouders. 
 
Beroep- en studie 
• Rekening houden met doorlopen van middelbare school, toetsen en examens. 
• Stilstaan bij een weloverwogen keuze voor studierichting, universiteit (land, stad en roeivereniging).  
• Afstemming sport en onderwijs.  
 
Financiën 
• Afhankelijk van bijdragen van familie en vereniging. 
 
Specialisten 
• Organiseer toegang tot het prestatie ondersteunende diensten op het gebied van kracht en conditie, gezondheid, 

voeding, herstel, prestatiegedrag, etc. Begeleidt door de verantwoordelijke coach. 
 
Coaching 
• KNRB Roei Coach 3, in overleg met de KNRB Bondscoach (op OTC) / KNRB Talentcoach (op RTC) onder 

supervisie van de Hoofdcoach.  
• KNRB Coachplatform (i.o). 
 
 

. 
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Fase 4: Trainen om te Presteren – “Action speaks louder than words” 
 
In deze fase rijpt de atleet als wedstrijdroeier en als topsporter. Er wordt gedisciplineerd getraind en de atleet wordt 
steeds meer zelf verantwoordelijk en toerekeningsvatbaar voor de eigen prestatie. In deze fase is het streven om te 
winnen en wordt succes behaald op nationale en internationale wedstrijden. Echter de opleiding voor het vak van 
toproeier en de ontwikkeling van roeier naar Racer staat voorop. 
 
Aan het begin van deze fase wordt getraind bij een vereniging of RTC. Aan het eind van deze fase wordt de overstap 
gemaakt naar fulltime trainen in het nationale team op het OTC.  
 
De Trainen om te Presteren fase benadrukt het streven naar perfectie op nationaal niveau en het winnen van NK’s en 
het consistent presteren, met name in kleine nummers. Sporters zijn met name gefocust op wedstrijden in het 
Olympisch format (2000m boord-aan-boord in Olympische nummers) wanneer ze deze fase bereiken. Selectie voor 
het U23 team behoort tot de mogelijkheden. Naarmate de ontwikkeling vordert zijn deze roeiers in staat om te winnen 
op een World Cup, EK of WK. Winnen is altijd de intentie, echter het wordt nog niet verwacht. Aan het eind van deze 
fase wordt consistent gepresteerd op internationale wedstrijden en zijn zij in staat om het podium te halen. 
 
Coaches bouwen een solide team van experts op - rondom de sporter - om zo alle prestatiebepalende factoren te 
verbeteren en verdieping te kunnen aanbieden. Daarnaast zijn alle systemen volledig trainbaar en zijn er geen 
beperkingen meer wat betreft groei. Deze Trainen om te Presteren fase is kritiek voor het versterken en 
samenbrengen van alle factoren die van invloed zijn op de prestaties. 
 
De chronologische leeftijdsrange 
 
Fase LW W LM M Leeftijd 
 
TRAINEN OM TE PRESTEREN  
 
Racen  
 
Beter leren presteren 
 
 
 
Train to compete (T2C) 
 

 
17-21 

 
17-21 18-23 18-23 

INSTROOM: Roeiers zijn klaar voor T2C wanneer 
zij over de technische vaardigheden en 
belastbaarheid beschikken om het volume en de 
intensiteit van de training aan te kunnen (P-5).  
 
DOORSTROOM: Tevens dienen ze alle 
doelstellingen uit de eerdere fase te hebben 
behaald. De prestaties zijn consistent en blijven 
verbeteren. Tijdens nationale wedstrijden worden 
de standaarden voor het ANRT benaderd.  
 
UITSTROOM: Klaar voor de volgende fase T2W1 
blijkt uit prestaties op profieltesten, meetmomenten, 
centrale trainingsdagen op het niveau van P-3. 

Ontwikkelingsleeftijd 
NVT 

 
Aan ontwikkelingsleeftijd gerelateerde doelstellingen 
• Niet van toepassing. Training in deze fase en doorstroom richting Trainen voor de Top is gebaseerd op presteren 

en het vermogen om bestand te zijn tegen hoge trainingsintensiteit en grote trainingsvolumes. 
 
Specifieke doelstellingen Roeien 
• Verdere verbetering van het roei specifieke uithoudingsvermogen, kracht, snelheid, en vaardigheden voor 2000m 

wedstrijden. 
• Verbeteren van wedstrijdvaardigheden, inclusief mentale voorbereiding, race strategie en het vermogen om te 

gaan met verschillende wedstrijdomstandigheden en situaties. 
• Constant en consequent goed racen onder verschillende omstandigheden en het behouden van een goede 

techniek onder druk en vermoeidheid en op hoog tempo (robuust). 
• In staat gesteld zijn om zelf verantwoordelijk en toerekenbaar te zijn voor training, prestaties, materiaal en andere 

aspecten van het roeileven (eigenaarschap, sporter centraal). 
• Degelijk presteren op internationale wedstrijden. 
• In staat zijn om te gaan met de belasting, intensiteit, prestatiecultuur en vereisten van het centrale programma op 

het OTC. 
• Aanvullende kennis van warming-up, cooling down, lenigheid, voeding, rust en herstel etc. verder optimaliseren. 
 
 
Fysieke training en trainingsvolume 
• Coach gestuurd. Graduele uitbouw tot gemiddeld per week 9 roeitrainingen, 2 krachttrainingen, en 2 core stability 

trainingen. Dit komt neer op ongeveer 17 trainingsuren per week en 135 roei kilometers.  
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• Op jaarbasis 46 trainingsweken, 775 uur, 6150 km. 
• Jaarplan met dubbele periodisering. KNRB Development Macro. 
• Verbeteren van roei-specifieke uithoudingsvermogen, kracht en snelheid voor 2000m wedstrijden. 
• Mogelijk enig individueel maatwerk in training, wedstrijden en herstel.  
• Kracht en lenigheid verbeteren om blessures en onbalans in spieren te voorkomen. 
• Adequaat de vermoeidheid en het herstel monitoren. 
• Buiten het seizoen om andere sporten als cross-over en herstel-trainingen. 
• Aan het begin van deze fase maakt de atleet de keus om licht of zwaar te roeien. 
• Het verhogen en verbeteren van het repertoire aan vaardigheden van de sporters in de trainingen en het 

verhogen van het toepassen van deze vaardigheden tijdens de wedstrijden. 
 
Techniek 
• Aanvang maken met specialisatie naar nummer en positie. 
• Verfijnen van de techniek. 
 
Materiaal 
• Topboten, zowel in training als in wedstrijden. 
• Individuele afstelling fine-tunen, coach gestuurd voor ploegen. 
• Gedegen kennis van materiaal en vaardigheid om de eigen boot af te stellen. 
 
Tactiek 
• Oefenen en uitproberen van verschillende race strategieën. Fouten durven maken en daarvan leren om te rijpen 

als toproeier. 
• Verbeteren van de individuele wedstrijdvaardigheden, waaronder pre-race voorbereiding, race plan, warming-up, 

cooling-down en post-race herstel. 
• Streven naar winnen, behalen van succes op internationale wedstrijden. Echter de focus gaat naar het leerproces 

en procesdoelen om hard en goed te roeien. 
 
Wedstrijden 
• Nationale en internationale wedstrijden (NK’s, WC’s, EK/WKu23, EK/WK, OS). 
• Het mogelijk maken om met de beste sporters te kunnen trainen. 
• Competitief trainen. Training gedurende de competitieve fase moet wedstrijden simuleren. Stukken hard, time 

trials en simuleren van races komen regelmatig in de trainingen aan bod. 
• Regelmatig trainingen op wedstrijdsnelheid bevatten, zodat de technische aanpassingen ook op hoge snelheid 

kunnen worden toegepast. 
• Focus op 2000m wedstrijden, maar roei ook lange afstandswedstrijden (heads). 
• Blijven meedoen aan ergometer wedstrijden. Het zijn gelegenheden bij uitstek om te leren presteren onder druk 

en je te laten zien op momenten dat het er toe doet. 
• Wedstrijden afstemmen op de ontwikkelingsbehoefte van de sporter (timing, locatie, focus, vervolg, etc.). 
• De wedstrijdvereisten/omgeving afspiegelen. 
• Minimaal een dubbele of drievoudige periodisering (als nodig) toepassen die specifiek gemaakt is voor de 

behoefte van de sporter en de wedstrijdkalender. 
• Het optimaliseren van het totale aantal wedstrijden, terwijl ook gelegenheid wordt geboden voor nationale en 

internationale wedstrijden aan de sporters die daarvoor de capaciteiten hebben. 
 
Prestatiegedrag 
• Rekening houden met de persoonlijke (levens)ontwikkeling van de sporter. 
• Het ontwikkelen van de performance capaciteit van de sporter om te kunnen pieken op vooraf bepaalde 

momenten in het jaar. 
• Introductie van kennis en praktijk van fundamentele mentale vaardigheden (geloof, motivatie, doel stellen, focus, 

omgaan met druk, omgaan met pijn, veerkracht) en lifestyle.  
• Stimuleer het gebruik van dagelijkse monitoring/logboek – zelf monitoring. 
• De sporter leren om als een professionele sporter te leven. “Actions speaks louder than words”. Er is in gedrag en 

leefstijl een zichtbare ontwikkeling naar het leven als fulltime professioneel toproeier. 
• Ontwikkel een strategie om te gaan met zich ongetwijfeld voordoende onvermijdbare inbalans in deze levensstijl. 
• De sporter is in toenemende maat in staat om zelfstandig richting te geven aan de eigen ontwikkeling en weet de 

aanwezige coaches, voorzieningen, faciliteiten en stafleden hiervoor steeds effectiever te gebruiken. 
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Psychosociale ontwikkeling 
• Het onderkennen en het verantwoord omgaan met de veranderingen die een atleet doormaakt door transitie van 

thuis wonen naar (begeleid) uitwonen, van middelbare school naar hoger onderwijs. 
• Transitie van leeftijdgenoten, club trainer, ouders naar een vriend/vriendin, de coach, specialisten, ploeggenoten, 

studiegenoten, huisgenoten. 
 
Beroep- en studie 
• Transitie van middelbaar naar hogere beroepsopleiding. Rekeninghouden met studiedruk, afstemming sport en 

onderwijs. Eventueel volgen van (onderdelen) de coachopleidingen bij ambities binnen de sport 
 
Financiën 
• Minder afhankelijk van bijdragen van familie en vereniging. Vergoeding van kosten voor levensonderhoud en 

sportbeoefening verschuiven, via RTC, universiteit en regionale topsportorganisaties, naar support van de KNRB 
en NOC*NSF.  

 
Specialisten 
• De atleten hebben toegang tot het prestatie ondersteunend team diensten op het gebied van kracht en conditie, 

gezondheid, voeding, herstel, prestatiegedrag, etc. Begeleidt door de verantwoordelijke coach. 
 
Coaching 
• KNRB Roei Coach 4, in overleg met de KNRB Bondscoach (op OTC) / KNRB Talentcoach (op RTC) onder 

supervisie van de Hoofdcoach  
• NLCoach her- en bijscholingen, NOC*NSF coachplatform, KNRB Coachplatform (i.o). 
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Fase 5: Trainen voor de Top – “Géén compromissen, géén excuses, géén spijt” 
 
Er wordt fulltime getraind op het Olympisch Trainingscentrum. De prestaties zijn consistent goed en de roeier is in 
staat om medailles te winnen op internationale wedstrijden. Er wordt echt getraind om te winnen. De grootste 
prestatieverbetering wordt gemaakt door een betere wedstrijdvoorbereiding en uitvoering, als gevolg van 
wedstrijdervaring, volwassenheid, verbeterd prestatiegedrag en mentale hardheid en weerbaarheid. Verdere winst 
kan behaald worden door controle en sturing van de voeding, vochtbalans, herstel en revalidatie 
 
Coaches en ondersteuningsteams beschikken over uitgebreide kennis over hetgeen dat nodig is om hun pupillen op 
het hoogste niveau van de internationale wedstrijden (bijvoorbeeld Wereldkampioenschappen en de Olympische 
Spelen) te kunnen laten acteren. Sporters spelen zelf een significante rol in hun ontwikkeling in deze fase. 
 
In deze fase moet alles optimaal zijn voor de sporter, zodat het maximale resultaat behaald kan worden. De sporter 
heeft het niveau en is volledig voorbereid (fysiek, mentaal, technisch, strategisch), met het vertrouwen en de attitude 
dat ze kunnen winnen op het hoogste internationale niveau.  
 
Chronologische leeftijdsrange 
 

Fase 5 LW W LM M Leeftijd en normen 
 
TRAINEN VOOR DE TOP 
 
Leren winnen 
 
Trainen om te winnen 
 
TRAIN TO WIN (T2W) 

 
18+ 

 
18+ 18+ 18+ 

INSTROOM: De overgang naar T2W is gebaseerd 
op prestaties (P-3). 
 
DOORSTROOM: In maximaal 3 jaar naar het 
podium. 
 
UITSTROOM: P-1, P. Deelname OS op Top 5. 

Ontwikkelingsleeftijd 
NVT 

 
 
Aan ontwikkelingsleeftijd gerelateerde doelstellingen 
• Niet van toepassing. 
 
Specifieke doelstellingen Roeien 
• Winnen is de leidende norm: winnen van medailles op World Cups, EK, WK en OS. 
• Het perfectioneren en maximaliseren van de fysieke, technische, mentale en tactische vaardigheden. 
• Het plezier houden in racen en trainen. 
 
Fysieke training en trainingsvolume 
• Jaarplan met periodisering naar twee of drie piekevenementen. KNRB Macro Senioren ANRT. 
• Periodisering in Olympische cyclus, uitgaande van op jaarbasis 48 trainingsweken, 950 uur, 7500 km. 
• Vermoeidheid en rust/herstel monitoren en hierop feedback geven. Indien nodig kunnen pauzes worden 

toegepast om te voorkomen dat de sporter oververmoeid of geblesseerd raakt. 
• Focus op het verbeteren van de fysiologische capaciteit, door meer individueel maatwerk. 
• Kracht en lenigheid behouden en verbeteren om blessures te voorkomen. 

 
Techniek 
• Verfijnen van de techniek en corrigeren van technische problemen. 
• Wees alert op technische problemen die veroorzaakt kunnen worden door blessures, verminderde coördinatie en 

lenigheid of spier onbelans en verhelp de onderliggende oorzaken. 
• Train door het jaar heen in verschillende boten, maar het meest in kleine nummers. 
 
Materiaal 
• Topboten, zowel in training als wedstrijden. 
• Overweeg het ontwikkelen en testen van materiaal-innovatie. 
• Blijf de afstelling fine-tunen en individualiseren. 
 
Tactiek 
• Perfectioneren / oefenen van wedstrijdvaardigheden en raceplan. 
• Blijven perfectioneren van pre-race voorbereiding, warming-up, cooling-down en post-race herstel. 
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Wedstrijden 
• NK’s, WC’s, EK, WK, OS. 
• Het creëren en afleveren van sporter-centraal, coach-gestuurde programma’s die alle prestatiebepalende factoren 

optimaliseren en integreren gerelateerd aan de internationale wedstrijdkalender (periodisering). 
• Alles richten op de maximale prestatie in wedstrijden. 
• Training gedurende de competitieve fase moet wedstrijden simuleren. Competitief trainen. 
• Trainingen optuigen richting een complexe integratie van de prestatiebepalende factoren om aan de 

specifieke wedstrijdvereisten te voldoen. 
• Focus op 2000m wedstrijden, maar roei ook lange afstandswedstrijden (heads). 
• Perfectie aanmoedigen in alle aspecten van de performance om succesvol te zijn op internationale 

wedstrijden. 
• Minimaal een dubbele of drievoudige periodisering (indien nodig) toepassen die specifiek gemaakt 

is op de internationale wedstrijdkalender en de contextuele realiteit van de sporter. 
 
Prestatiegedrag 
• Stimuleren, belonen en respecteren van initiatief. 
• Sporters moeten geloven dat ze de beste kunnen zijn. 
• Een “no compromises, no excuses” filosofie adopteren en een winnaarsmentaliteit installeren, die perfectie vereist 

en hard zijn wanneer nodig. 
• Het installeren van een attitude die de sporter aanmoedigt om zelfgemotiveerd en zelfgestuurd te zijn en die de 

sporter leert zelf verantwoordelijk te zijn in het najagen van internationaal succes (zelfregulatie). 
• De sporter weet wie hij is en wat het nodig heeft, zowel in coaching als in belasting. 
• De sporter is in staat te ‘pieken’ (het leveren van een goede prestatie) op momenten dat dit nodig is en kan de 

hiervoor benodigde mentale vaardigheden effectief in zetten. 
• De sporter leren om als een professionele sporter te leven. 
• Kiezen voor topsport als primaire tijdsbesteding. 
• Coaching en maatwerk zijn gebaseerd op de kwaliteit van de individuele relatie sporter – coach. 
 
Psychosociale ontwikkeling 
• Het naadloos en effectief managen van alle eisen gerelateerd aan een sportcarrière (inclusief support, 

specialisten, sponsors, media, etc.). 
• Aandacht voor relaties met “belangrijke anderen”, zoals de partner, de coach, specialisten, ploeggenoten en 

studiegenoten. 
 
Beroep- en studie 
• Hogere beroepsopleiding 
• Beginnen met en het verkennen van aspecten gerelateerd aan de post-sportcarrière. 
 
Financiën 
• Sportbond, NOC*NSF, sponsor. 
 
Specialisten 
• Putten uit de deskundigheid van personen met verschillende kennis, expertise en ervaringen. 
 
Coaching 
• KNRB Bondscoach. 
• KNRB Roei Coach 4, NOC*NSF TopCoach5, MasterCoach. 
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Fase 6: Trainen om te Winnen – “Slimmer trainen en racen” 
 
De behoefte aan training, wedstrijden en herstel van een ervaren roeier, die reeds één of meer Olympiades heeft 
gedaan in de Trainen om te Winnen fase zijn niet hetzelfde (“anders”) als die van een roeier die voor het eerst deze 
fase ingaat. Het is zaak de atleet blessurevrij te houden en te genieten van het racen en trainen op het allerhoogste 
niveau. Het perfectioneren en maximaliseren van de fysieke, technische, mentale en tactische vaardigheden blijft 
belangrijk. 
 
Chronologische leeftijdsrange 
 

Fase 6 LW W LM M Leeftijd en normen 
 
TRAINEN OM TE WINNEN 
 
Slimmer trainen en racen 
 
Train to win (T2W) 
 
 

 
21+ 

 
21+ 21+ 21+ 

INSTROOM: Ervaren toproeiers die reeds één of 
meer Olympiades hebben gedaan (P-1, P). 
 
DOORSTROOM: Van P-1 naar P naar Winnen. 
 
UITSTROOM: Willen = Kiezen. 

Ontwikkelingsleeftijd 
NVT 

 
 
Aan ontwikkelingsleeftijd gerelateerde doelstellingen 
• Niet van toepassing 
 
Specifieke doelstellingen Roeien 
• Behouden van toproeiers. 
• Plezier houden in racen en trainen op het hoogste niveau. 
• Aan de top blijven en medailles winnen op World Cups, EK, WK en OS. 
• Aandacht voor herstel, opbouw en andere zaken die er op gericht zijn om te voorkomen dat de roeier een 

blessure krijgt die leidt tot het moeten stoppen met topsportbeoefening. 
 
Fysieke training en trainingsvolume 
• Vaker en langere pauzes in programma of verschuiven van trainingen kunnen voordeel opleveren. 
• Varieer trainingsprikkels en trainingsomgeving, zoals trainingspartners, trainingslocaties, coaches, boten en de 

structuur van de training.  
• “Verandering om de verandering”, kan wel de “tricker” naar verbetering zijn. 
  
Techniek, Materiaal, Tactiek, Wedstrijden, Financiën, Specialisten, Coaching als in fase Trainen voor de Top 
 
Prestatiegedrag 
• Toepassen van de bouwstenen van mentale hardheid en weerbaarheid in de dagelijkse trainingen. 
• Zelfregulatie en zelfmonitoring op basis van eerdere ervaringen en logboeken. 
• Effectieve communicatie met de coach. 
• Effectieve ploeg formatie met goede communicatie binnen de ploeg. 
• Leven naar de wetten en principes van de prestatiegerichte topsportcultuur. 
• Aandacht voor herstel op alle gebied. 
• Vertrouwen en geloof in winnen. Kunnen omgaan met en leren van winst/succes en verlies/falen. 
• Inpassen van meer en langere pauzes, variatie en veranderingen om burn-out te vermijden. Ernaar streven om 

zaken fris en interessant te houden. 
 
Psychosociale ontwikkeling 
• Atleten stimuleren om ook andere gebieden in hun leven te ontwikkelen (werk, partner, familie). Aanbrengen van 

de balans en daarmee ook de overgang naar de periode na de topsport te vergemakkelijken. 
 

Beroep- en studie 
• Hogere beroepsopleiding afgerond, netwerken, beroepsatleet. 
• Netwerken, geven clinics en presentaties, persoonlijke marktwaarde, beroepsperspectief. 
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Bronnen 
 
Long-Term Athlete Development 2.0, Canadian Sport for Life (2014). 
 
LTAD Plan for Rowing, Canada Rowing (2012). 
 
Meerjaren Opleidingsplan – Langebaan schaatsen - KNSB (2015). 
 
Meerjaren Opleidingsplan – Roeien – KNRB (2008). 
 
Meerjaren Opleidingsplan – Wielrennen - KNWU (2011). 
 
Meerjaren Opleidingsplan – Windsurfen en Zeilen – KNWV (2010). 
 
Meerjaren Opleidingsplan – Zwemmen – KNZB (2007). 
 
Meerjaren Opleidingsplan – Format en handleiding - NOC*NSF (2006). 
 
Meerjaren Opleidingsplan – Presentatie LTAD – NOC*NSF (2011). 
 
 
Aanbevolen Literatuur 
 
Manual for Rowing Training (Dieter Altenburg e.a., 2012). 
 
Leskaarten Roeien (Thea Emke, 2014). 
 
Elementaire trainingsleer en trainingsmethoden (Tjaart Kloosterboer, 2014). 
 
Opleidingsmap Roeicoach 2 (KNRB, 2015). 
 
Opleidingsmap Roeicoach 3 (KNRB, 2015). 
 
Rowing faster (Volker Nolte, 2011). 
 
Roeien, jong aan de slag (Marjolein Rekers, 2006). 
 
Doorlopende leerlijnen Dopingvrije sport en Voeding -   
(NOC*NSF, http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=19185). 
 
Coaching Manuals (FISA, http://www.worldrowing.com/fisa/publications/training). 
 
Tekstboek Roeien (KNRB, https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2015/10/Tekstboek-roeien-2006.pdf). 
 
Handen aan de boot (KNRB, https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2015/10/Handen_aan_de_Boot-V-voor-
2013.pdf). 
 
Reglement voor Roeiwedstrijden (KNRB, https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2016/02/RvR_-
_inclusief_wijzigingen_AV_versie_211115.pdf). 
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