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Amsterdam, 27 april 2020

Betreft: Reactie op rapportage van Robert Boeder

Geacht bestuur der KNRB,
Met veel belangstelling hebben wij het verslag en stappenplan door Robert Boeder van maart 2020
gelezen. Wij willen hem danken voor het vele goede werk dat hij gedaan heeft en hopen dat hij met
dezelfde energie en doortastendheid hiermee wil doorgaan zodra dat mogelijk is. De uitdagingen waar
wij ons als Nederlandse roeiwereld voor geplaatst zien zijn groter dan wij vorig jaar zomer dachten, zo
blijkt uit het verslag. Ook is in januari duidelijk geworden dat de aantallen juniorenleden wederom zijn
teruggelopen. Ook zonder Corona crisis was de urgentie hoger dan ooit tevoren.
De huidige Corona crisis heeft de hele sportwereld op z’n kop gezet. De roeisport in Nederland is ook
stevig geraakt. We zouden onze verantwoordelijkheid als leden van de roeibond niet goed invullen als
we niet nadenken op welke manier wij kunnen bijdragen om op een snelle en effectieve manier de
gezamenlijk groeidoelstellingen te behalen. Wachten met een begin van de uitvoering lijkt ons, gezien de
huidige situatie, niet wenselijk.
Er is dus haast geboden. En dat vraagt om stevige organisatorische keuzes. Juist nu. Welke zijn dat?
1. Het focussen van alle junioren onderwerpen bij één commissaris in het KNRB-bestuur
2. De vorming van een commissie ‘junioren roeien’
3. De inrichting van een platform voor communicatie voor betrokken coaches, instructeurs en
bestuurders.
4. De bereidheid hiervoor middelen te alloceren.
Wij denken dat we hiermee de structuur hebben om op korte en middellange termijn uitvoeringskracht
te laten zien om de gewenste groei van het aantal juniorleden te realiseren. Die samenhang tussen
bestuur, commissie en het platform van communicatie is essentieel om slagvaardig te handelen.
Wat ons betreft hebben de volgende inhoudelijke punten prioriteit:
Korte termijn
- Commissie: zoek bevlogen mensen met een junioren achtergrond van diverse verenigingen uit
alle regio’s, groot en klein, voor een commissie junioren roeien.
- Formuleer, samen met de commissie, nadere aandachtspunten voor het vervolgonderzoek van
Robert Boeder.
- Start een communicatie platform voor alle betrokken junioren
coaches/instructeurs/bestuurders.
- Voer de concrete zaken in het Stappenplan van Robert Boeder uit, o.a.: Regio’s, samenwerkingen
en gebruik van de naam ‘junioren roeien’.
- Organiseer in iedere regio voldoende geschikte junioren evenementen. Gezamenlijk vormen
deze de junioren competitie.
- Initieer school roei programma’s. Op een schaal die relatief snel te implementeren is door zowel
grote als kleine verenigingen.
- Maak een integrale kalender van junioren- en school roei evenementen.

-

Stem het beleid en programma van junioren-WK/EK/Coupe af op het beleid voor de overige
junioren sectoren.

Middellange termijn
- Werk aan de branding, het imago, van roeien in relatie tot het aantrekken van junioren
- Bestendig de communicatie, junioren evenementen kalender en de relatie tussen verenigingen.
- Activeer Roeiverenigingen die niets of weinig met junioren doen.
- Verbeter de aansluiting van de Algemene Roeiverenigingen op de Studenten Roeiverenigingen
voor ex- junioren.
- Werk de overige thema’s uit het eerste (en tweede onderzoek) van Robert Boeder uit.
Onze junioren zijn naast onze toekomst ook een bijzondere groep. Deze groep is een bundeling van
verschillende doelgroepen, van 10-jarige beginners tot 18-jarige WK-roeiers en alles daartussenin. Net zo
snel als een kind groeit, verandert en volwassen wordt in een volwassen mens, veranderen ook de
behoeften van een juniorenroeier. In de relatief korte tijd dat een roeier junior is wisselt een junior dan
ook van doelgroep. Om deze niet in een gat te laten vallen en vast te houden als hun behoeften
veranderen is het heel belangrijk dat het aanbod van deze doelgroepen naadloos in elkaar over loopt.
Het verspreiden van het junioren roeien over 3 portefeuilles binnen het bestuur vraagt veel afstemming
en lijkt daarmee niet effectief. Verder is het in de afgelopen jaren gebleken dat er onvoldoende focus is
geweest op het junioren roeien met als gevolg de situatie waar we nu in zijn beland. Uiteraard is het aan
verenigingen om acties op te pakken maar een stevige begeleiding hiervan vanuit de KNRB zou zeer
wenselijk zijn. Dit vergt ons inziens extra tijd en aandacht.
Om te waarborgen dat er echt actie komt op het junioren roeien is het onderbrengen bij één bestuurslid,
een brede commissie, vaste ondersteuning vanuit het bondsbureau en een eigen budget noodzakelijk.
In afwachting van uw reactie verblijven wij,

Hoogachtend,
Els van Dam
Voorzitter Amsterdamsche Roeibond

Mede namens de verenigingen*:
Aegir, Agon, Alphen, Amphitrite, de Amstel, Argo, Asopos de Vliet, Asser RC, Barendrecht, Beatrix, Breda,
Cornelis Tromp, ’t Diep, de Doorslag, Dordrechtsche, de Drie Provincien, Dudok van Heel, de Eem, Het
Galjoen, Gorcumse, Gouda, de Grift, Gyas, Hemus, de Hoop, de Hunze, Iris, de Kop, de Laak, Laga, Die
Leythe, Maastrichtsche, de Meije, Neptunus, Nereus, Njord, Okeanos, Pontos, RIC, Rijnland,
Roosendaalse, Saurus, Skøll, Spaarne, Thêta, Tor, Tubantia, Wetterwille, Willem-III, de Zaankanaries.
Mede namens de organisaties:
Bèta com. (van Beatrix + Thêta t.b.v. Schoolroeien), RTC NH/F, RTC Noord.
Mede namens de Coaches:
Toine Vergroesen (Gouda), Johan Romme (Gorcumse), Jacques Klok (Amstel), Feico Camphuis (Hunze),
Gerrit Corbijn (Hunze), Sietse Achterop (Hunze), Niels van Steenis (Asser RC/RTC Noord), Ingrid Munneke
(Asser RC/RTC Noord), Michiel Tuik (Neptunus), Frank de Vries (Hunze/RTC Noord), Johan de Haan (De
Laak), Simon Hania (De laak), Ivo van Kessel (De laak), Rob van Oppenraaij (De laak), Francisca Ritsma (De
laak), Adelbert Visscher (De laak), Marcel van Zanten (De laak), Gerard Hissink Muller (Pampus), Bart
Peters (coach + wedstrijdcom. RIC), Anita Meiland (Amstel + RTC NH/F),
* Zie bijlage: ‘Overzicht reacties op verzoek om steun voor Junioren roeien in Nederland’.

