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Waarde leden van de K.N.R.B, geachte mevrouw de secretaris, 

Langs deze weg laat ik u weten, dat ik besloten heb het lidmaatschap als Commissaris 

internationale evenementen en internationale relaties van het bestuur van de KNRB om mij 

moverende redenen te beëindigen.  

Langs deze weg laat ik u weten, dat ik met veel plezier, aanvankelijk als secretaris en later in 

mijn huidige functie, de belangen van de Nederlandse roeigemeenschap heb gediend. 

Ik acht mij gelukkig met het feit, dat deze periode zeker in de annalen van de KNRB zullen 

worden bijgeschreven als zeer bewogen jaren. Met een enkel dieptepunt, maar ook vele 

hoogtepunten.  

De, met name in de ogen van NOC/NSF, tegenvallende prestaties van ons nationale roeiteam 

op de Olympische Spelen 2012 te Londen, noopte tot drastische reorganisatiemaatregelen. 

Maar ik ben van mening, dat de KNRB-organisatie daar uiteindelijk alleen maar sterker uit 

naar voren is gekomen. 

De realisatie van, voor het eerst in de geschiedenis van de bond, een eigen gebouw t.b.v. het 

Bondsbureau, dat gebouwd kon worden door de combinatie met het eerste senioren WK op de 

Bosbaan sedert 1977 de Wereldkampioenschappen Senioren 2014 en het grootste 

internationale roeikampioenschap ooit, gecombineerde wereldkampioenschappen voor 

senioren in de niet-olympische disciplines, Junioren en Under 23, kunnen zonder enige twijfel 

worden bijgeschreven als prestaties van formaat. Aan de realisatie waarvan ik altijd goede 

herinneringen zal overhouden. Er zal waarschijnlijk geen andere periode in de Nederlandse 

roeigeschiedenis zijn te vinden, waarin zo’n beroep werd gedaan op de organisatie van de 

KNRB. Op bewonderenswaardige wijze is het bondsbureau erin geslaagd, deze grote 

projecten, nota bene met een verminderd aantal medewerkers, te ondersteunen.  



Scheiden doet lijden. En: zo voelt het ook een klein beetje. Maar: uit ervaring heb ik geleerd, 

dat de Nederlandse roeigemeenschap zeer toegewijd is aan haar sport. Op dusdanige 

zorgvuldige wijze, dat er niet of nauwelijks sprake is van botsingen met de normen en 

waarden die in de sport, terecht, hoog worden gehouden. En: evenmin met die van de 

Nederlandse maatschappij. 

Daardoor ben ik ervan overtuigd, dat de roeisport in Nederland een succesvolle toekomst 

tegemoet gaat. Die wens ik U in ieder geval toe. 

Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen. 

Met de meest vriendelijke groeten, 

Jan Willem Landman  

  

Secretariaat mr. Jan Willem Landman 
Landman Advocatuur 
Rapenburg 35 
2311 GG Leiden 
T: +31 (0) 71 516 00 60 
F: +31 (0) 71 516 00 66 
M: +31 (0) 6 5361 9977 
E: landman@landman-advocatuur.com 
W: www.landman-advocatuur.com 


