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De Laak ondersteunt het voorstel van de ARB met de aantekening dat de te ontwikkeling van 

initiatieven gericht dient te zijn op de breedtesport en uitdrukkelijk níet de wedstrijdsport.  

 

Met plezier en vol waardering hebben het bestuur van de Laak en de bij de jeugd betrokken 

instructeurs en coaches van De Laak het rapport van Robert Boeder van februari gelezen. Robert is 

op 4 januari dit jaar bij onze vereniging geweest en heeft met een brede afvaardiging van de 

jeugdcommissie gesproken1. Het rapport zelf hebben wij enkele dagen geleden ontvangen van Els 

van Dam, alsmede via één van onze coaches. Roberts bevindingen hadden besproken zullen worden 

op de AV van de KNRB van maart j.l, die helaas niet is doorgegaan. Opgemerkt dient te worden, dat 

het rapport ontbreekt bij de bijlagen van dit agendapunt 12 van de vergadering, zodat een goede 

bespreking met de leden van de KNRB o.i. niet mogelijk was geweest2.  

De Laak ziet stimulering van de breedtesport van de jeugd als een speerpunt van haar beleid, getuige 

ook de ergometercompetitie die we mede hebben opgezet (www.jeugdergometerwedstrijden.nl) en, 

sinds twee jaar, de Nazomer op de Vlietwedstrijd, die samen met DDS wordt georganiseerd en waar 

Die Leythe en Nautilus in participeren. Zo zullen er elders in het land ook andere initiatieven zijn.  

Grotendeels bevat het rapport van Robert Boeder een afspiegeling van wat bekend is in de 

roeiwereld en het is goed, dat eens bij elkaar te zien in één document. Duidelijk is dat er veel 

initiatieven ontplooid worden en dat de effectiviteit van deze initiatieven omhoog kan, zodat de 

breedtesport bij de jeugd meer gestimuleerd wordt. Het helpt bij dit soort initiatieven wanneer er 

gerichte bestuurlijke aandacht van de verenigingen én de KNRB is voor het jeugdroeien. Er is veel 

energie, die beter kan worden benut. 

Om alle adviezen, aanbevelingen en suggesties te vinden in het rapport van Robert Boeder is 

grondige lezing van het rapport nodig. Voor iemand die in de materie thuis is, is dat geen probleem, 

een bundeling van suggesties/initiatieven en dergelijke op één pagina helpt voor de lezer die minder 

in deze materie thuis is. Ook missen duidelijk geformuleerde doelen en subdoelen in het rapport, 

behalve het getal ’15 % jeugdleden’. Wij denken dan: wat moet de KNRB nu concreet gaan doen? De 

versnipperde aandacht die het jeugdroeien bestuurlijk bij de KNRB krijgt, helpt hierbij niet.  

                                                           
1 Te noemen zijn bv. onze voorzitter Eddy Middeldorp en een afvaardiging van de jeugdcoaches en -

instructeurs, zoals Ivo van Kessel, Francisca Ritsma, Steven Steiginga, Marcel van Zanten, Adelbert Visscher 

Hendrik-Jan Brookhuis, Simon Hania.  
2 Zie website KNRB met de uitnodiging voor deze vergadering: https://knrb.nl/wat-doen-we/knrb-

bijeenkomsten/algemene-vergaderingen/av-28-maart-2020/ 



Verder missen we de benoeming van waardevolle stakeholders van 

sportverenigingen zoals overheden (m.n. de gemeente) en andere 

regionale sportorganisaties. Zij kunnen een rol spelen bij het stimuleren 

van de watersport in het algemeen en het roeien  in het bijzonder en 

hebben daar wellicht fondsen voor over. Een duidelijk KNRB-beleid is dan 

een noodzakelijk instrument om deze organisaties in staat te stellen, aan 

te haken bij initiatieven van de bond en verenigingen. Diversiteit is dan 

een term die niet mag ontbreken, een term die in het roeien wellicht vanzelfsprekend is maar die 

zeker in de stukken genoteerd dient te worden.  

Wedstrijdsport gedijt alleen bij de gratie van een brede, gezellige basis van jeugdleden die ook 

andere interesses nastreeft dan wedstrijden starten op regionaal of nationaal niveau. Die jeugdleden 

worden al ruimschoots ‘bediend’ in het roeien.  Iedere jeugdroeier die na zijn jeugdroeien behouden 

is voor de sport, zegt in zijn studententijd en zelfs daarna, dat er heerlijke herinneringen zijn aan de 

‘oude’ vereniging en hoe gezellig het was om daar rond te hangen, te spelen en met vrienden en 

vriendinnen een leuke tijd te hebben. Zo bekeken is het aanwezig zijn van een ‘hangbank’ op de 

vereniging een mogelijk goed en effectief instrument om het jeugdroeien te stimuleren en een 

mogelijk subdoel van een aan te stellen jeugdcommissaris KNRB! 

 

Namens het volledige bestuur van RV De Laak én onze jeugdcoaches en -instructeurs, 

 

Johan de Haan (wedstrijdcommissaris en verantwoordelijk voor het jeugdroeien),  

Simon Hania, jeugdcoach en -instructeur 

Ivo van Kessel, jeugdcoördinator en -instructeur/coach 

Rob van Oppenraaij, wedstrijdcoach 

Francisca Ritsma, jeugdcoach en -instructeur 

Adelbert Visscher, betrokken bij de jeugd 

Marcel van Zanten, jeugdcoach en -instructeur 

En de andere bestuursleden en jeugdcoaces en -instructeurs 

 

 


