
 
 

Onderwerp: Junioren roeien 
 
Amstelveen, 22 april 2020 
 
 
Geachte verenigingsbesturen, 
 
Eind vorig jaar hebben wij u op de AV laten zien hoe het is gesteld met het jeugd- 
en junioren roeien in Nederland. Kort en goed: we staan er slecht voor. De 
afgelopen tientallen jaren is het aantal jeugd- en juniorenroeiers zowel relatief (ten 
opzichte van het totaal aantal roeiers) als in absolute getallen gedaald. Wanneer 
deze trend zich doorzet zitten we binnenkort op een dieptepunt van onder de 2000 
jongere roeiers. Zo’n laag aantal is de roeisport onwaardig. 
 
Om een vitale sport met een gezonde leeftijdsopbouw te houden en om op hoog 
niveau te blijven presteren is een bloeiende jeugdtak een voorwaarde.  
Wij hebben in onze visie op de breedtesport1 de ambitie gesteld dat we over tien 
jaar een roeipopulatie willen hebben die voor 15% uit jongeren bestaat. Het is 
prachtig dat jullie als verenigingen deze ambitie met ons delen.  
 
De huidige situatie en onze ambities naar de toekomst stelt ons voor een grote  
uitdaging. Wanneer we de neergaande spiraal willen keren wordt er actie gevraagd. 
Het bestuur heeft in 2019 aan Robert Boeder gevraagd om een advies uit te 
brengen hoe we het jeugd- en junioren roeien in Nederland kunnen verbeteren. 
Afgelopen winter heeft Robert met meer dan 50 betrokkenen binnen en buiten de 
roeiwereld gesproken. In zijn advies2 geeft hij aan dat er op dertien domeinen, van 
ICT, werving en professionalisering tot het opzetten van een jeugdcompetitie, forse 
verbeteringen nodig zijn.  
 
Zijn oproep is ook om ons vooral te richten op de competitieroeiers. Juist voor deze 
groep is er te weinig en nauwelijks specifiek aanbod. Wij onderschrijven zijn 
aanbevelingen. 
 
Hoewel we misschien het liefst alles in één keer zouden willen oppakken, moeten 
we ook constateren dat de middelen beperkt zijn. We hebben daarom afgesproken 
om als eerste stap op korte termijn een breed gedragen juniorencommissie samen 
te stellen die met ondersteuning van de KNRB aan de slag gaat met een aantal 
eerste prioriteiten, te weten: 
− Verenigingen helpen met het opzetten / moderniseren van de opvang van 

nieuwe junioren, daar waar behoefte is. Zo nodig ontwikkelen van breed te 
gebruiken materiaal dat daarbij helpt. 

− Opzetten van een landelijk dekkende, maar regionaal georganiseerde 
juniorencompetitie, voortbouwend op de bestaande competities. Met het 

                                                      
1 https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2019/11/Toekomstvisie_KNRB_spreads.pdf 
2 Zit bij de AV-stukken. Zie https://knrb.nl/wat-doen-we/knrb-bijeenkomsten/algemene-
vergaderingen/av-28-maart-2020/ 
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bureau ontwikkelen van administratieve afspraken en ICT-systemen die 
ondersteunen bij de wedstrijdadministratie en de publicatie van uitslagen. 

− Opzetten van een schoolroeicompetitie in het najaar, mede te begeleiden door 
de junioren op de eigen vereniging, met als doel om scholieren in te laten 
stromen op de burgerverenigingen. De eerste gedachten over een concept 
hiervoor zijn al ontwikkeld. 

− Samen met het bureau ontwikkelen van materialen en een campagne die de 
bovenstaande acties ondersteunen en een bijdrage levert aan de junioren-
groeiambitie die de roeisport heeft uitgesproken. 

  
Inmiddels hebben we een flink aantal kandidaten bereid gevonden zitting te nemen 
in de nieuwe juniorencommissie. Dat wordt een mooie club mensen met een brede 
bezetting vanuit het hele land. Mocht iemand binnen jouw vereniging zich in willen 
zetten voor de landelijke juniorenstimulans, stel hem/haar dan aan ons voor. We 
kunnen veel handen gebruiken. Dat geldt ook voor studentenverenigingen. Want 
ook op jullie gaan we een beroep doen. Een goed juniorenbeleid is ook in jullie 
belang. 
  
Daar blijft het niet bij, want we realiseren natuurlijk niet een stijging van het aantal 
juniorenroeiers met alléén een competitie, een campagne of met 
wervingsmateriaal. Met de eerste stap door een juniorencommissie te installeren is 
het ook van belang de verdere adviezen van Robert te implementeren. 
 
Vanuit het bondsbestuur zijn IJsbrand Haagsma en Feike Tibben hiervoor 
verantwoordelijk. IJsbrand richt zich op de ontwikkeling van de wedstrijden en de 
competitie. Feike neemt de overige zaken voor zijn rekening.  
  
En tenslotte doen we ook een beroep op de verenigingen want daar zal ook het 
nodige moeten gebeuren. 
Want ondanks het feit dat we hele mooie initiatieven en ambities zien hebben we 
hier ook onze zorgen over.  
Zo zien we ook te veel verenigingen waar een beperkte en dus kwetsbare groep 
jonge sporters is, waar de structuur en/of voorzieningen ontbreken voor jonge 
sporters of waar lange wachtlijsten zijn. Robert geeft in zijn rapport ook suggesties 
aan verenigingen. Wij delen deze aanbevelingen. Denk hierbij ook creatief: Wellicht 
biedt deze bijzondere situatie de komende weken al kansen voor junioren. 
 
Het is een uitdaging voor onze roeigemeenschap, voor de roeibond, de 
verenigingen, coaches, begeleiders en roeiers om onze sport aantrekkelijk te laten 
zijn voor jonger sporters. Laten we samen die uitdaging aangaan.    
 
Met vriendelijke groet,  
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND 
Namens het bestuur, 
  
Was getekend 
 
Rutger W.H. Arisz 
Voorzitter  


