
Wie de jeugd serieus neemt, heeft de toekomst.  

 

Het jeugdroeien zit in een positieve fase. Ongekend grote velden op de landelijke 

wedstrijden en veel goede prestaties. Er wordt serieus werk gemaakt van een Junioren 

Regatta op de nationale kalender en bij veel verenigingen vindt er een professionalisering 

plaats van de begeleiding van jonge beginnende roei(st)ers. Grote kansen voor de totale 

Nederlandse roeisport.  

 

Een aantal betrokken vrijwilligers en coaches heeft het aangedurfd om de volgende ambitie 

te formuleren.  

 

Het verdubbelen van het aantal deelnemende roeiers en roeisters aan alle aspecten en op 

alle niveaus van de roeisport in de leeftijd van 10 tot en met 18 jaar, binnen 6 jaar,  

teneinde de doelstelling van de KNRB omtrent ledenaanwas en prestaties op WK en OS te 

kunnen ondersteunen.  

 

Om dit te kunnen bereiken zijn er meestal kleine maar soms ook grote verbeteringen nodig 

op vrijwel alle beleidsterreinen van de KNRB. Van jeugdinstructie en breedtesport naar 

jeugd-/regiowedstrijden, wedstrijdroeien, talentontwikkeling, toproeien, wedstrijdkalender 

en programma, etc. Wanneer het ons lukt om de doorstroming van onder naar boven te 

verbeteren en aantrekkelijker te maken en daarnaast het aantal eerste kennismakingen met 

roeien te vergroten, moet het ons allemaal lukken om die doelstelling te bereiken.  

 

Teneinde aan deze doelstelling uitvoer te kunnen geven stellen we voor om een Junioren 

Commissaris in het bestuur van de KNRB te benoemen en alle afzonderlijke terreinen die 

over roei(st)ers t/m 18 jaar gaan in één portefeuille onder te brengen, met het daarbij 

behorende budget.  

 

De ondersteuners van dit initiatief vragen het KNRB-bestuur om dit punt op de agenda van 

de najaars-ALV te agenderen. De ondersteuners zullen tijdig een nominatie voor de Junioren 

Commissaris kenbaar maken.  

 

 

De initiatiefnemers  

 

 

 

 

Bijlagen:   
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Suggestie voor programma Junioren Commissaris 

 

Het verdubbelen van het aantal deelnemende roeiers en roeisters aan alle aspecten en op 

alle niveaus van de roeisport in de leeftijd van 10 tot en met 18 jaar binnen 6 jaar, teneinde 

de doelstelling van de KNRB omtrent ledenaanwas en prestaties op WK en OS te kunnen 

ondersteunen. Om deze doelstelling te behalen willen we een aantal belangrijke zaken 

aanpakken.  

 

Werkgroep 1e Kennismaking – Jeugdinstructie, roeikampen en schoolroeien  

Jaarlijks zijn er honderden kinderen van 10 tot 15 jaar die voor het eerst kennismaken met 

roeien. We willen hier een goed en spannend kennismakings- en opleidingstraject van 

maken. Wat gaat er goed en wat kan beter.  

Deze werkgroep kan successen in Nederland en buitenland in kaart brengen en zorgen dat er 

een voor Nederland optimale strategie wordt gekozen. 

 

Werkgroep 1e competitie – Roeien is een sport en daar hoort competitie bij. Deze 

leeftijdsgroep is te jong om enkel ‘recreatief‘ te roeien. Meedoen aan een of andere vorm 

van competitie moet de norm worden. Er zijn op dit moment diverse vormen van competitie 

in Nederland voor deze groep. Een logisch verband en meer aansluiting daarin zou 

overduidelijk een verbetering zijn.  

Deze werkgroep kan de aansluiting van zowel de instructie op het eerste competitieniveau en 

de aansluiting hiervan op het nationale competitieniveau verbeteren.  

Regio-/Comporoeien, DiNHo, Schoolroeiwedstrijden, jeugdwedstrijden, etc.   

 

Overleg Landelijke Competitie – Junioren wedstrijdroeien 

Begint nu met 15/16-niveau, daarna 17/18, Coupe, EK en WK. Aansluiting op onderliggend 

niveau en aansluiting op bovenliggend studenten/SB-niveau. Optimaal gebruik maken van 

de aantrekkingskracht van de diverse kampioenschappen, equipes en begeleiding, zodat er 

op alle niveaus een gezonde competitie met zo groot mogelijke groepen is.  

Hiervoor moet van bovenaf de prestatiepiramide goed worden ingericht, zodat het voor zo 

groot mogelijke groepen aantrekkelijk blijft om er zo lang mogelijk bij betrokken te blijven. 

Een overleg van de betrokken coaches om het beleid hierover te bepalen kan de knelpunten 

wegnemen en de aantrekkelijkheid voor coaches, vrijwilligers en roei(st)ers vergroten.  

 

Ondersteuning van de Junioren Regatta 

Naast diverse juniorenevenementen die voornamelijk een regionaal karakter hebben, zien 

we ook een grote kans om een landelijke juniorenwedstrijd in te stellen, in de 2e helft van 

het seizoen (juni), waar grote groepen junioren van 10 t/m 18 jaar van regiojeugd tot WK- 

roeiers aan mee doen. Met in de toekomst mogelijk internationale deelname is er een kans 

om een aantrekkelijk evenement voor zowel de Nederlandse jeugd en junioren, begeleiders, 

coaches en ouders neer te zetten.  

De wedstrijdorganisatie moet in nauw contact staan met de overige geledingen in de 

junioren roeisport om te zorgen dat er voor ieder gewenst niveau een aantrekkelijke 

wedstrijd is te starten tijdens dit evenement. De Junioren Commissaris kan zorgdragen voor 

een goede inbedding in het Nederlandse roeilandschap.   

 

 



Junioren Commissaris verantwoordelijke topsportbeleid U19 

Doelstellingen van het ANRT behelzen voornamelijk het olympische roeien. Junioren die 

meerdere olympische cycli verwijderd zijn van een olympisch podium horen niet thuis in 

deze structuur en zijn beter af wanneer ze er los van opereren. Het NOC/NSF vereist ook 

geen mandaat van de TD voor deze groep en het is al vele jaren duidelijk dat we de gehele 

kosten voor het juniorenroeien zelf uit de contributiegelden moeten dekken.  

De Junioren Commissaris wordt eindverantwoordelijke voor de ontwikkeling en het 

uitzendbeleid van alle juniorenroei(st)ers.  

 

 

  



Profiel Junioren Commissaris KNRB 

 

De opdracht voor de Junioren Commissaris is om een aantrekkelijk klimaat te creëren waar 

op alle niveaus zowel jeugd als vrijwilligers bij betrokken willen zijn, zodat er een 

aanzuigende werking zal zijn en een flinke groei in het aantal leden zal ontstaan.  

 

We zien in de Junioren Commissaris een verbindende persoon met veel ervaring in het 

juniorenroeien. Ervaring met instructie, coaching en evenementen is een pré. Daarnaast 

bezit de Junioren Commissaris enige bestuurlijke en organisatorische ervaring.  

 

Zonder veel inzet van vrijwilligers, ouders, coaches en verenigingen kan het jeugd- en 

junioren roeien niet bestaan. In alles dat een Junioren Commissaris doet moet hij/zij de rol 

van deze mensen benadrukken en verstevigen.   

 

 


