
Delft, 15 november 2018 

 

 

Betreft: Selectieproces onder 23 Wereld Kampioenschappen mannen  

 

 

Geacht KNRB bestuur, 

 

Op de KNRB AV van aankomende 17 november zouden wij graag het bovenstaande onderwerp 

ter sprake brengen. Het selectieproces heeft tot onvrede bij onze verenigingen geleid. 

 

Een heikel punt binnen het selectieproces is het gebrek aan transparantie en communicatie. Het 

is van tevoren onduidelijk hoe de gehele planning eruitziet. Ook is de onderbouwing van 

selectiekeuzes, leidend tot de uiteindelijke ploeg, onduidelijk. De roeiers krijgen hier 

vervolgens geen uitleg over. Dit leidt tot vermoedens dat de selectie op onjuiste aspecten 

gebaseerd wordt, wat voor alle partijen onwenselijk is. Daarnaast weten de roeiers nu niet in 

welk opzicht zij zichzelf zouden moeten verbeteren. Hierdoor draagt het huidige proces niet bij 

aan de verdere ontwikkeling van deze roeiers.  

 

Er is begrip voor het feit dat selecties af en toe maatwerk vereisen. Sommige combinaties van 

roeiers klikken nou eenmaal beter dan andere. Echter, ook in die gevallen, is er vast te stellen 

waarom de ene roeier beter past dan de ander. Het verschaffen van informatie hierover zou het 

hele proces verbeteren. Die verbetering verhoogt, om eerdergenoemde redenen, het niveau van 

de selectie en in bredere zin de roeisport. In andere woorden: meer transparantie vanuit de 

KNRB (bondscoaches) naar de roeiers is essentieel. 

 

Bij de bijeenkomst Talentontwikkeling op 8 november jl. bleek het jaarplan dit jaar al concreter 

te zijn. De twee vastgestelde selectie data zijn een stap in de goede richting. Verdere planning 

en de selectiecriteria ontbraken hier echter.  

 

Dit brengt ons bij de vraag: wat gaat het KNRB bestuur eraan doen om komend jaar het 

selectieproces beter te laten verlopen? Wellicht is betere communicatie en tussentijdse evaluatie 

noodzakelijk. Wij zien graag dat dit punt actief opgepakt wordt. We verwachten dat er 

komend/huidig selectieproces een duidelijk plan is voor de roeiers en er duidelijkheid komt 

over de criteria waarop uiteindelijk geselecteerd wordt. Ook zien wij graag dat roeiers na 

uitselecteren te horen krijgen waarom zij de selectie niet gehaald hebben en wat zij moeten 

verbeteren. 

 

Wij kijken ernaar uit om deze zaak te bespreken op de KNRB AV.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

D.S.R.V. “Laga”   A.S.R. Nereus 

A.A.S.R. Skøll   G.S.R. ‘Aegir’ 

K.S.R.V. “Njord”    W.S.R. ‘Argo’ 

A.R.S.R. ‘Skadi’   H.S.R.V. Pelargos 

D.S.R. Proteus-Eretes   M.S.R.V. Saurus 

A.G.S.R. Gyas   D.R.V. “Euros” 


