
 
 

AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 NOVEMBER 2019  

 

 

Onderwerp: Ingekomen brief van de ARB 

 

 

Amstelveen, 28 oktober 2019 

 

Geachte leden,  

 

Bij de ingekomen stukken zit een brief van de ARB gericht aan de Roeibond. De 

brief omvat twee voorstellen: een voorstel voor een programma gericht op 

juniorenroeien plus een concreet voorstel voor het benoemen van een aparte 

Junioren Commissaris, verantwoordelijk voor (top)roeibeleid U19. Beide voorstellen 

hebben als doel een stevige impuls te geven aan het junioren roeien in Nederland.  

 

Hierbij treft u onze reactie aan op het stuk van de ARB.  

 

Ambitie  

Het bestuur van de KNRB staat inhoudelijk volledig achter de door de ARB 

genoemde doelstelling om het aantal jeugd- en juniorenroeiers te verdubbelen.  

In de breedtesportvisie die wij deze AV presenteren, leggen wij de lat zelfs hoger: 

wij streven naar een percentage van 15% jeugd- en juniorenroeiers in Nederland 

over de breedte van de roeisport. De ARB-ambitie sluit daarbij aan.  

Het hebben van voldoende jeugd is belangrijk voor een vitaal verenigingsleven, 

voor kwalitatieve instroom naar het studentenroeien en het toproeien, en bovenal 

is het vooral leuk. Het maakt onze sport compleet. Het stimuleren van jeugdroeien 

is één van onze speerpunten voor de komende jaren. Wij hebben deze zomer 

Robert Boeder opdracht gegeven om dit uit te werken. Robert Boeder heeft een 

brede achtergrond in de roeisport en is bovendien een doorpakker die een goed 

netwerk kan opzetten en ambities weet te vertalen in concrete acties, een 

dekkende structuur en een sluitende organisatie. En last but not least: hij heeft zich 

gecommitteerd aan het resultaat.  

 

Aanpak: programmavoorstel 

Het opzetten van een toegankelijk en ambitieus competitieprogramma en een 

juniorenregatta zoals de ARB voorstelt is een essentieel element in het bereiken 

van meer jongeren. Wij maken graag gebruik van het initiatief van de jeugdcoaches 

rond de ARB om hier concreet mee aan de slag te gaan.  

Daarnaast denken wij dat er meer moet gebeuren. Als we écht een slag willen 

maken die beklijft, is het ook nodig om goed in beeld te hebben waar de jeugd zit, 

wat de jeugd wil, met welke sportieve elementen we hen kunnen verleiden en wat 

dat vraagt van onze sport én van de sportaanbieders. Het past om als landelijke 

bond zo’n aanpak voor heel Nederland uit te rollen.  

� inhoudelijk omarmen we het voorstel van ARB als belangrijke stap in een 

grotere ambitie en gaan het gesprek aan met ARB hoe wij hierin kunnen 

samenwerken. 



 

 

Aanpak: Junioren Commissaris verantwoordelijk voor (top)roeibeleid U19 

Formeel is het benoemen van portefeuilles geen zaak van de ALV. De KNRB heeft 

drie in functie benoemde bestuursleden, namelijk voorzitter, secretaris en 

penningmeester. Het bestuur kent op grond van de Statuten ten minste 7 

bestuursleden. De ALV bepaalt op voorstel van het bestuur het precieze aantal 

bestuursleden, niet de onderlinge portefeuilleverdeling. Binnen het bestuur hebben 

we er voor gekozen om niet te werken met een doelgroepenvertegenwoordiging, 

maar naast de in functie benoemde bestuursleden een verdeling aan te houden 

tussen topsport/talentontwikkeling, wedstrijden/opleidingen, sportontwikkeling en 

marketing/communicatie.  

Samen zorgen we er als bestuur voor dat onze bondsstructuur zorgvuldig wordt 

opgebouwd en er goede samenhang is tussen de elementen. Die 

portefeuilleverdeling en werkwijze houden we vast, a) omdat deze op het moment 

naar onze overtuiging goed functioneert, en b) omdat het voorstel zoals gedaan 

door de ARB in feite een complete reorganisatie van bestuur, bureau en 

budgetbeheer zou impliceren -ook bestuurder voor andere doelgroepen- waarvoor 

de noodzaak in brede zin niet aanwezig is.   

Specifiek voor toproeien streven we inmiddels een aantal jaren met toenemend 

succes naar een programma met een ononderbroken leerlijn van junior naar senior, 

op basis van het Meerjarenopleidingsplan van de roeibond. De crux van deze 

leerlijn is dat deze niet gehinderd moet worden door op zich willekeurige 

leeftijdsgrenzen, die niet veel te maken hebben met de 'volwassenheid' van een 

atleet in termen van trainingsleeftijd. De structuur wijzigen naar leeftijdscohorten 

zou een stap terug in de tijd zijn die niet spoort met moderne inzichten over 

talentontwikkeling in de topsport. 

� Wij wijzen het voorstel van de ARB om een Junioren Commissaris 

verantwoordelijk voor het (top)roeibeleid U19 te benoemen af. Wat wij in 

plaats daarvan voorstellen is in een volgende stap de visie breedtesport verder 

uit te werken en operationeel te maken. Hier hoort bij dat de afzonderlijke 

werkstromen die uit deze visie voort zullen vloeien, zoals het aanzienlijk 

vergroten en versterken van het jeugd- en junioren roeien op de verenigingen, 

afzonderlijk en projectmatig zichtbaar en navolgbaar gemaakt wordt. Over hoe 

we dit het beste kunnen doen treden we graag in overleg met verenigingen. 

Robert Boeder zal dit in zijn opdracht meenemen.  

Met vriendelijke groet,  

KONINKLIJKE NEDERLANDCHE ROEIBOND 

Namens het bestuur 

 
 

Rutger W.H. Arisz 

Voorzitter  

 


