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SAMEN NAAR DE TOP 

       KNRB, OTC De Bosbaan, november 2019 
Beste lezer, 
 
Sinds OS London is de KNRB samen met haar partners bezig geweest met de 
ontwikkeling van een World Class Rowing Program richting Tokyo 2020. In deze 8 
jaar en 2 Olympiades hebben we door een breed professionaliseringsprogramma op 
alle voor topsport relevante pijlers de international positie van het Nederlandse 
toproeien aanzienlijk verbeterd. 
 
Hiervoor hebben we ca. €40 mio geïnvesteerd, met een gemiddeld jaarlijks budget 
Toproeien van ca. €2,3 mio. Hoewel voldoende reden voor trots op de behaalde 
resultaten tot zover kunnen we in toproeien nooit op onze lauweren rusten. Zelfs het 
handhaven van onze huidige positie zal de komende 8 jaar richting OS28 en verder 
om extra investeringen vragen.  
 
Er zijn nieuwe kansen (toproeiers, high potentials, coaching, technologie, kennis, ..), 
nieuwe uitdagingen (coastal, …), maar ook regelrechte bedreigingen... immers de 
internationale concurrentie komt vooral van buiten Europa en zal verder 
intensiveren. Daarbij besteedt de internationale concurrentie aanzienlijk meer in 
toproeiprogramma’s dan Nederland. Nederland is kampioen in vrijwilligerswerk en 
het efficiënt en sober aanwenden van middelen, maar de rek is hier wel uit. 
 
Kortom, we moeten van WCPP 1.0 nu door gaan schakelen naar WCPP 2.0 om onze 
positie in het internationale toproeien sustainable naar de toekomst te maken. 
 
Deze geactualiseerde visie1 schetst onze stip aan de horizon waarnaar wij onderweg 
zijn. Het hebben van een gedragen en gedeelde visie is van groot belang om samen 
verder te bouwen aan de groei en ontwikkeling van het roeien. Op de AV 2019 is 
teruggekeken op de afgelopen acht jaar en is een ambitie uitgesproken voor de 
komende Olympiades. Met deze ambitie en visie zijn we aan de slag voor de volgende 
periode. We doen dat nu, omdat gesprekken met stakeholders lopen of begin volgend 
jaar gaan plaatsvinden, op basis van deze ambitie. De volgende stappen (draagvlak 
ambitie, uitwerking ambitie, funding, wat kan wel/wat kan niet, stakeholders) 
komen allemaal nog. Een definitieve uitwerking komt op de AV volgend jaar in 
(meerjaren)jaarplan 2021 (-2024/2028). 
 
Voor nu, zien wij graag uw reactie op de visie Toproeien tegemoet, 

 
Met sportieve groet, 
Mede namens collega bestuurders en professionals KNRB, 

 
Chris IJsbrandy Hessel Evertse 
Commissaris Toproeien Technisch Directeur 

 
 
 

 

1 Aan deze versie kunnen op generlei wijze enige rechten worden ontleend. 
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SAMENVATTING 
 
Bij de KNRB staat Roeien op één. 
 
Winnen is de leidende norm voor TopRoeien. 
 
Het gaat om winnen met een merkbare uitstraling en duidelijke impact op de 
roeisport. 
 

De KNRB wil een professionele prestatiegerichte topsportcultuur creëren door het 
samenbrengen van 
− de beste roeiers, de beste coaches, de beste ondersteunende specialisten, 
− in de best mogelijke omgeving (OTC De Bosbaan), 
− met programmabewakers (management en directie, met aantoonbare resultaten 

in roeien, topsport en management), 
− met als benadering sneller ontwikkelen dan de concurrentie., 
− met aandacht voor talentontwikkeling, coaching en innovatie, 
− dit alles vindt plaats in een topsportklimaat, waar de kernwaarden hoog 

gehouden worden en de kritische principes van presteren gelden. 
 

Het beleid van TopRoeien kenmerkt zich als een prioriteitenbeleid: focus en 
professionalisering in de ontwikkeling naar winnende ploegen. De KNRB heeft de hele 
werkwijze en aanpak van het Aegon Nationaal RoeiTeam en van de opleiding van 
roeiers bij verenigingen en RTC’s vastgelegd in het meerjarenopleidingsplan. Dit plan 
is ontwikkelingsafhankelijk en individueel op maat en beschrijft de totale aanpak en 
de professionele standaards van waaruit systematisch wordt gewerkt. 

 
Om het verschil te maken met de concurrentie zijn er drie speerpunten waarop 
intensief ingezet zal gaan worden 

- Talentherkenning en talentontwikkeling bij verenigingen en RTC’s. 
- Excellente coaching door de organisatie van coachopleidingen en het coachplatform. 
- Vernieuwing en verbetering: innovatie en het toepassen van technologie en kennis. 

 
De belangrijkste aandachtspunten: 
1. Ontwikkelen en vermarkten van een beperkt aantal sterke “businessunits”, door 

het aangaan van strategische allianties met partners, sponsors en suppliers. 
2. Professionaliseren talentopleiding icm OTC, CTO en Fieldlab Roeien. 
3. Ontwikkelen van OTC en Fieldlab Roeien (CTO, NOC*NSF, VU, HVA e.a.). 
4. Intensiveren Fase 1, Junioren en Studenten (instroom, doorstroom, uitstroom). 
5. Verdere integratie en kwaliteitsverbetering van de Paralympische sport. 
6. Kennis delen en samenwerken, met name op de drie speerpunten. 
7. Competentie-ontwikkeling coaches (opleiding en coachplatform, kwalificatie). 
8. Beter communiceren en betrekken van verenigingen. 
9. De basis om de visie te kunnen realiseren is een gezonde financiële huishouding. 

Op peil houden van het financiële weerstandsvermogen en het creëren van 
bestemmingsreserves voor dure jaren. 

10. Rechtenpakket (her) definiëren en verdienmodellen baseren op de exploitatie van 
rechten (marketing en sponsoring) en de verkoop van producten en diensten. 

11. De slagkracht en besluitvaardigheid van de organisatie van de KNRB moet 
worden aangepast aan de organisatie van de toekomst (Topsportstatuut).  
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Visie in cijfers:                     SAMEN NAAR DE TOP 
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1. BELEIDSVISIE TOPROEIEN 
 

Beleidsvisie 
De aandacht van een organisatie als de KNRB voor topsporters dient sterk 
toekomstgericht te zijn. Immers, de kansrijke atleet voor 2032 heeft in het jaar 2020 
misschien nog maar net met de roeisport op het allerlaagste niveau kennis gemaakt3. 
Een beleidsvisie die minimaal drie Olympiades vooruitblikt zal mede daarom in het 
vervolg onlosmakelijk verbonden zijn met het topsportbeleid van de KNRB. 
 

 
“In 8 jaar naar de top om daar vervolgens “zeker twee Olympiades” te blijven” 

 
 

De impact van “winnende ploegen” 
De KNRB stelt zich ten doel de roeisport te bevorderen. Toproeien levert daar een 
gedegen bijdrage aan. De legitimering van (top)sport kent vele invalshoeken, van 
individueel  tot maatschappelijk. Het verschil tussen goud, zilver, brons of géén 
medaille is vaak klein. Gemiddeld slechts 0,4%. De realiteit is dat in de totale 
sportwereld alléén “winnen” de impact heeft die deze missie van de KNRB waar kan 
maken. 
 
Voor een sportbond gaat topsport bedrijven echter vooral om de outcome of impact. 
Deze outcome betreft trots, uitstraling, internationaal prestige, een goed gevoel, 
plezier, populariteit van het roeien, publieke interesse in het roeien en de 
ontplooiing van het individu. De outcome is beleidsmatig gezien een gevolg van de 
kwaliteit van het proces  en van het product.  
 

 
Winnen,” winnende ploegen”, is daarom de leidende norm. 

 
 

Samen naar de top 
Om (structureel) winnende ploegen te hebben zijn een goede begeleiding van 
talenten en topsporters en het realiseren van succesvolle opleidingsprogramma’s 
(vanaf 8 jaar voor de podiumleeftijd) onder regie van de KNRB essentieel.  
Als winnen de leidende norm is, willen we ook voor de talenten en het opleidings-
programma de lat drastisch hoger leggen.  

 
De grootste uitdaging in het roeien is daarbij om samen te werken en kennis te delen. 
Het is namelijk een voorwaarde voor een structureel succesvol toproeibeleid op 
langere termijn dat de jeugd-instap-programma’s, het junioren-programma, de 
studenten-instap-programma’s, de (zij-)instroom-programma’s en de programma’s 
van de Olympische talenten en top naadloos, en zonder transitieverliezen, op elkaar 
aansluiten. 

 
 
 
 

 

3 Gezien het feit dat ervaring in het roeien een belangrijke factor is, streeft de KNRB in principe naar een langdurige verbintenis 
(vastgelegd in de TopSportOvereenkomst) met talenten en toproeiers. 
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I. PRIMAIRE PROCES: TECHNISCH BELEID 
 

 

 
 

“Roeier centraal, Coach gestuurd, Prestatie gericht” 
 
2. DOELGROEPEN 

 
De KNRB definieert talenten en toproeiers als diegenen die op grond van hun prestaties, 
belastbaarheid, commitment en technische -, fysieke -, mentale - en ploeg-dynamische 
parameters voldoen aan de door de KNRB vastgestelde criteria en als zodanig zijn 
opgenomen in de nationale selectie. 

 
Toproeien hanteert een beleidsmatige driedeling in verschillende doelgroepen en 
daarmee verband houdende werkwijzen en programma’s: 

 
Topsporters 
Overwegendzijn dit senioren- en U23-sporters met een NOC*NSF A- of HP- status.  
Typisch sporters max. 3 jaar van het podium (Goud, Podium, P-1 en P-2),met een 
realistische mogelijkheid tot winnen en medailleprestaties op EK, WK en aankomende 
OS/PS. In het Topsportprogramma trainen Topsporters – per definitie - centraal op het 
OTC in het Aegon Nationaal Roeiteam. 

 
High Potentials 
Overwegend U23-sporters, met een NOC*NSF IT of HP-status. Typisch sporters zo’n 3 tot 
4 jaar (P-3 en P-4) van het mondiale podium, met een hoge potentie om langdurig 
podiumplekken te behalen op mondiaal seniorenniveau  Meestal met als piekmoment de 
volgende Spelen. High Potentials trainen – wonen en studeren (begeleid) - centraal op 
het OTC in het Olympic Talent TeamNL. 

 
Voor de doelgroepen Top en HP heeft de KNRB de totale verantwoordelijkheid voor het 
geheel van de opleiding en dienstverlening en kan daarop aangesproken worden. 

 
Roeiers in programma’s van verenigingen en regionale trainingscentra 
Overwegend roeiers die zo’n vijf tot acht jaar van het mondiale podium verwijderd zijn 
(P-5 tot P-8). De opleiding vindt plaats bij de verenigingen en regionale trainingscentra. 
Deze Instroomprogramma’s kunnen zowel juniorenprogramma’s, studentenprogramma’s, 
seniorenprogramma’s of combinaties hiervan zijn. 

 
Voor deze doelgroep heeft de KNRB een coördinerende en dienstverlenende rol. 

 
De pijler TopRoeien van de KNRB beperkt zich daarbij tot de verantwoordelijkheid 

voor de steun aan de Olympische topsport en Paralympische sport. 
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3. DOELSTELLINGEN 
 

Toproeien heeft twee voornaamste doelstellingen: 
 

1) Het behalen van gouden medailles op EK’s, WK’s, Olympische Spelen en 
Paralympische Spelen in alle Olympische en Paralympische nummers. 

 
Het gaat om alle nummers. Niet met de doelstelling om een zo breed mogelijke 
selectie EK’s, WK’s of OS/PS te kunnen sturen maar om  

a) De basis in alle nummers te verbreden 
b) Medaillekansen te benutten in minder populaire nummers 
c) Aandacht te houden voor veranderingen in Olympische nummers 

 
7 Winnende ploegen OS/PS 2032! 

 
GOUD wil zeggen dat het gaat om WINNEN als de leidende norm. Deze norm wordt 
verankerd in onze prestatiecultuur en geeft richting aan keuzen die we maken. 
Het mantra daarbij is “No Compromises”, “We doen het goed, of we doen het niet!”. 
Keuzen en investeringen worden gedaan volgens prioriteit en een rangvolgorde. 

 

 
 
 

2) Het herkennen en ontwikkelen van High Potentials voor topsportbeoefening 
in de Olympische en Paralympische nummers. 

 
Talentherkenning en talentontwikkeling dragen bij aan het behalen van mondiale 
podiumplekken. Hierbij is het doel van talentherkenning om een zo groot mogelijke 
groep talenten te screenen en de besten te rekruteren.   
 
Tijdens een bevestigingstraject blijkt welke potentie de roeier heeft tot 
doorontwikkeling. Het doel van talentontwikkeling is vervolgens  een kleine groep 
High Potentials te ontwikkelen tot toproeier. 
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4. OLYMPISCH ROEIEN 
 

Voor het Olympisch roeien zijn er trends en toekomstige ontwikkelingen die 
consequenties hebben voor het profiel van toekomstige toproeiers, topploegen en de 
omvang en samenstelling van de nationale equipe. 

 
Continu doorgaande prestatieontwikkeling 
De prestaties en racetijden in (bijna) alle nummers laten een algemene verbetering zien 
over de jaren heen. Ook voor junioren is een vergelijkbare, doch iets kleinere  
verbetering (96,5% van de verbetering van de senior tijden) gevonden (Altenburg et al., 
2012). 
 
In de periode 2000-2015 zijn de World Best Times gemiddeld met 0,06 – 0,1 % per jaar 
verbeterd (Verdonkschot, 2016). Naar verwachting zet deze trend zich onverminderd 
door naar de volgende cycli. De voorspelde verbetering van de tijden is 0,5% per 
Olympische cyclus. 

 
Verschil groter dan 0,4%? Dan geen medaille! 
Op topniveau nemen daarbij zowel de prestatiedichtheid als de concurrentie toe. 
Dat wil zeggen dat de tijdsverschillen kleiner worden en er méér ploegen zijn die 
óók een medaille kunnen opeisen. 

 
Benchmark 
Door middel van een benchmark met mondiaal toonaangevende landen zijn de normen 
voor zowel het topsportprogramma als talentprogramma geijkt en vastgesteld (proces 
en resultaat).  

 
Hieruit blijkt dat in snel tempo de vereisten voor talentontwikkeling die van topsport 
benaderen. Het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van het programma en 
de begeleiding in de eerste fasen van de loopbaan is daarom een must. 
 

 
 
Tabel 1. Benchmarking (kwaliteitsbewaking) is het zoeken en toepassen van best practices. Marktaandeel op korte (WK2019), 
midden (WK’s 2017-2019) en lange termijn (OS1900-2016). Korte termijn in ruime zin (incl. u19/u23/int) en engere zin (OS).   
- Benchmark (gemiddeld 5+ WK/OS medailles per jaar): NZL (#1).  
- Directe concurrenten (gemiddeld 3+ per jaar): AUS, ITA (#1 niet-OS), USA, POL, GBR (#1 WKu23), GER (#1 WKu19) en ROU. 
- Uitdagers (snelle ontwikkeling): IRL, CHN en DEN. 
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Olympische veranderingen 
Het IOC heeft een grote stem in de internationale topsportontwikkeling. Mogelijke 
veranderingen zijn: 
- Verandering van de events (Universality / 50% dames : 50% heren) 
- Verhoging van de attractiviteit (en de invloed van omgevingsfactoren, bijv. Coastal) 
- Verandering in wedstrijdvormen (formats, minder herkansingen) 
- Veranderingen in regels en bepalingen (ook financieel en logistiek) 
- Veranderingen in kwalificatiesystemen (Continentaal, minder plaatsen voor Europa) 
- Uitbreiding en verandering van de wedstrijdkalender (YOG, High Profile events) 
- Medialisering en commercialisering (European Games, urgentie van Impact) 

 
Consequenties 
Toekomstige toproeiers en winnende (top)ploegen zullen moeten voldoen aan de 
nieuwe eisen die gesteld gaan worden. 

 
Talenten en Toproeiers 
Kleshnev (2016) concludeerde dat de slagfrequentie over de jaren min of meer gelijk 
blijft, echter races worden gewonnen door een hogere effectiviteit van de Work per Stroke 
(eWPS). Voor elke plaats verbetering is een 2% hogere eWPS nodig. Op alle dimensies  in 
de talentprofielen zal de lat drastisch omhoog gaan, vanaf 8 jaar voor het podium.  
 
Voor de aanpassing van de opleiding betekent dit toepassing van differentieel leren, 
(vooral ook) opleiden, trainen en racen in kleine nummers, het hebben van 
materiaalkennis, trainen onder gevarieerde trainings-omstandigheden en veel 
wedstrijdervaring opdoen: “op niveau” en onder verschillende omstandigheden. 
Toekomstige toproeiers worden daarmee samengevat onder de term “Robuust”. 

 
Topploegen 
Winnen als leidende norm vraagt om topploegen, een samenstelling zonder concessies, 
zonder compensaties. Alle dimensies dienen verzorgd te zijn. Een topploeg bestaat voor 
100% uit robuuste toproeiers. 

 
Met de kleine verschillen is het belangrijk dat we vanaf het begin van het evenement 
scherp zijn waardoor je vervolgens in het progressiesysteem (plaatsing en indeling) 
verderop in het kampioenschap het meer in eigen hand houdt. Een winnende ploeg 
moet daarom technisch, fysiek, mentaal, ploegdynamisch én strategisch in staat zijn om 
in 1 week, bij wijze van spreken, "drie keer een finale" te varen en daarmee ook 
voorwedstrijden, kwartfinales en halve finales te winnen of naar zijn hand te zetten. 

 
Het toepassen van de juiste periodisering en tapering, het opdoen van (veel) meer 
internationale - strategische - ervaring en – mentale – race hardheid. Meer competitief 
trainen, winnaarsmentaliteit, mentale weerbaarheid, 24/7/12/8 prestatiegedrag en 
ploegdynamiek worden daarmee steeds belangrijker. Dit stelt ook hogere eisen aan 
begeleiding, programma en materiaal. 

 
Topteam 
Winnende ploegen vereisen een prestatiecultuur. We willen een omgeving creëren die 
winnen mogelijk maakt. De bouwstenen daartoe zijn bekend (Van Commenée, 2014). 
Sinds 1993 tot 2019 waren er in de Olympische nummers zes winnende ploegen op WK 
en OS en vijf op het EK. Dit leidt tot de ambitieuze, maar realistische doelstelling: 

het bouwen van vijf OS en twee PS winnende ploegen in 2032. 
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5. PARALYMPISCH ROEIEN 
 

Aangepast roeien kent vele verschijningsvormen, van recreatief tot prestatief.  
 
Pararowing of paralympisch roeien is het deel van het aangepast roeien dat zich richt op 
het winnen van medailles op WK en PS. Vanaf 2016 zijn beleid en uitvoering van het 
paralympische roeien integraal opgenomen binnen TopRoeien. 

 
Verdere integratie 
Uitgangspunt hierbij is dat er geen verschil is. Natuurlijk zijn er de specifieke 
aanpassingen in programma, materiaal, accommodatie, roeibanen, spelregels, 
classificatie, etcetera. Echter in toenemende mate gelden voor het presteren en winnen 
dezelfde wetten en principes van topsport en excelleren. 

 
“Samen waar het kan, apart waar nodig” 4. 

 
Kwaliteitsverbetering 
In de afgelopen jaren hebben de winnende tijden binnen het paralympische roeien zich 
spectaculair ontwikkeld. Daarbij is het verschil van de winnaar met de rest van het veld 
vaak groot (gemiddeld 2% van goud met zilver en vervolgens 1% per plaats). Daar staat 
tegenover dat bij een gedegen aanpak ook, relatief snel, veel progressie te boeken is. 

 
De afgelopen Olympiade laat een stijgende prestatieontwikkeling van de Nederlandse 
ploegen zien. Het aantal Nederlandse toppers is zeer klein, het prestatieperspectief naar 
de toekomst is wankel en sterk afhankelijk van het doorgaan van de huidige toppers en 
het vinden van nieuwe toppers. Daarbij is de nationale competitie en concurrentie zeer 
gering en de internationale wedstrijdkalender eveneens vrijwel leeg.  
Competitief trainen, samenwerken met de besten en doorbouwen op de huidige aanpak 
en werkwijze is daarom noodzakelijk. 

 
“Samen, omdat het moet!” 

 
De KNRB streeft daarom naar de inrichting van een fulltime topsportprogramma, welke 
de toets van de internationale benchmark kan doorstaan. De insteek zal zijn om op het 
OTC een groep van maximaal 4 tot 10 sporters te hebben onder leiding van een topcoach. 
Er wordt centraal getraind door en met de besten met het oog op presteren op de WK’s 
en de Paralympische Spelen. De ondersteuning van KNRB/ANRT (programma, coaching, 
materiaal en accommodatie), partners (NOC*NSF-subsidie, voorzieningen en 
prestatiemanagement, CTO-Amsterdam-programma), sponsors (Aegon) en suppliers zal 
gelijk zijn.  
Er wordt geen apart centraal opleidingsprogramma gestart.  
Wel zal er aandacht zijn voor gerichte werving van kansrijke sporters door middel van 
werving (organisatie screenings-dag),scouting (revalidatiecentra) en het stimuleren van 
transfers (NOC*NSF, sportbonden). 

 
 
 
 

 

4 Dat geldt ook voor het vervolg van deze notitie. Daar waar nodig zal een bijzondere positie van ParaRowing apart worden vermeld. 
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6. MEERJAREN OPLEIDINGSPLAN 
 

De ontwikkeling van een roeier naar de top is een langetermijnproces. 
De KNRB streeft naar de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig, mondiaal 
concurrerend programma vanaf ca. 8 jaar voor het podium. 

 
In het Meerjaren Opleidingsplan (MOP) van de KNRB (2016) is vastgelegd hoe roeiers 
worden opgeleid tot het vak van Topsporter. De doelstellingen van het MOP zijn: 

- Omschrijven van de ideale opleidingsweg voor talentvolle roeiers. 
- Praktische handleiding voor het betrokken kader in het opleidingstraject. 
- Samenwerking bevorderen en kennis delen om - vooral de jeugd en studenten - 

te inspireren om enthousiast en gemotiveerd onderweg te zijn/blijven. 
 

Toekomstige ontwikkelingen (zie paragraaf Olympische Spelen) en opgedane kennis en 
ervaring zullen vragen om periodieke bijstelling van het meerjaren opleidingsplan. Het 
Meerjaren Opleidingsplan Roeien is een “levend” document dat integraal verder 
doorontwikkeld worden met input van alle geledingen binnen de KNRB en andere 
experts. Aandachtspunt daarbij is communicatie en overleg. 

 
Aandachtspunten in de verbetering van het MOP zijn, onder andere: 

- Beter uitwerken prestatiegedrag, strategische en ploeg-dynamische dimensies u 
- Het aanleren en verbeteren van extra-sportieve vaardigheden  
- Toepassen van het holistisch perspectief op de carrière van een topsporter. 
- Beter positioneren van deelname aan wedstrijden ten dienste van individuele 

ontwikkeling.  
- Het optimaal inbedden van kennis over effectief leren 
- Wedstrijdkalender; tijdig, afstemming, ruimte voor training. 
- Afstemming van en implementatie van het MOP in de (kader)opleidingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur. Holistisch perspectief. (Wylleman, De Knop & Reints, 2011). Het gaat om het onderkennen en het verantwoord 
omgaan met de veranderingen en uitdagingen die een atleet, sportief, psychologisch, psychosociaal, in studie en/of 
beroep en financieel heeft bij het optimaliseren van de ontwikkeling en het maximaliseren van de prestatie. 
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7. SPORTTECHNISCH PLAN 
 

Onder begeleiding van de desbetreffende trainer/coach dient elke Olympische roei(st)er 
een sporttechnische plan op te stellen tot en met de eerstvolgende Olympische Spelen.  
 
De sporttechnische plannen dienen de volgende elementen te bevatten: 

- doelstellingen (EK ,WK en Olympische Spelen dienen hierin centraal te staan); 
• op basis van evaluatie & analyse: proces- en resultaatdoelen. 

- training- en wedstrijdprogramma’s; 
- gewenste begeleiding; 
- extra faciliteiten (ondersteuning van experts op deelgebieden); 
- innovatie; 
- beschikbaarheid; 
- benodigd trainings- en wedstrijdmateriaal; 
- benodigde financiën. 

 
De sporttechnische plannen dienen goed doordacht, realistisch en professioneel van 
aard te zijn. De einddoelen moeten voor de roei(st)ers in lijn liggen met de gestelde 
doelen van het topsportbeleid (“Winnen”), met hoge intensiteit en kwaliteit van 
trainingen en wedstrijden.  
 

Geef prioriteit aan de dagelijkse training, karakter en discipline. 
 
10 jaar of 10.000 uur is de maatstaf om van serieus trainend talent tot topper te komen. 
We kiezen voor de High Potentials die dat echt willen en kunnen. De medaillewinnaars 
hebben bewezen dat het nodig is. Na-Olympische jaren bestaan niet! Dat zal in de 
sporttechnische plannen tot uiting moeten komen. 

 
Door focus op details van de dagelijkse training, een goede 

voorbereiding, en een immer streven naar verbetering en vernieuwing 
kan het resultaat enkel een logisch gevolg zijn en vanzelf gebeuren. 

 
Een goedgekeurd sporttechnisch plan moet onderdeel vormen van de overeenkomst 
tussen roeier en de KNRB. Toetsing van resultaat en het te leveren aanbod vanuit de 
KNRB moet mogelijk zijn. Zonder geldige redenen afwijken van het sporttechnische plan 
heeft consequenties voor verdere ondersteuning vanuit de KNRB. 

 
Van talenten en high potentials wordt op dezelfde basis een programma als voorwaarde 
gesteld voor ondersteuning vanuit de KNRB. Hierbij zal assistentie worden verleend 
door de verantwoordelijke coach van de KNRB. 
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8. TOPSPORTPROGRAMMA 
 

In lijn met het MOP, het sporttechnisch plan en beschikbare middelen, wordt door 
Toproeien een topsport(jaar)programma uitgegeven.  Hierin wordt in ieder geval 
jaarprogramma’s, standaarden, talentprofielen, prestatienormen, financiële 
vergoedingen en diensten van RTO’s, KNRB, CTO en NOC*NSF opgenomen. 

 
Jaarprogramma 
Het jaarprogramma beschrijft de activiteiten die in het seizoen worden ondernomen 
wat betreft talentidentificatie en talentontwikkeling.  Het geeft tevens de route aan om 
in aanmerking te komen voor uitzending naar deze belangrijke evenementen. 

 
(Voorbeeld) Trainingsprogramma’s Junioren en Instroomprogramma’s 
Deze trainingsprogramma’s dienen als leidraad voor talentvolle roeiers met de ambitie 
te presteren op internationale eindtoernooien (Coupe de la Jeunesse, Jeugd Olympische 
Spelen, EK/WK Junioren, EK/WKU23, FISU, Universiade). 

 
NED Competitive Standard Times 
De Nederlandse standaarden die gebruikt worden als benchmark voor de analyse van 
wedstrijd- en training resultaten.  

 
Talentprofielen 
In de KNRB Talentprofielen worden voor dames en heren vanaf acht jaar voor het 
podium, de parameters en de daarbij behoorde normwaarden omschreven. Deze 
parameters zullen voortdurend gerelateerd / gevalideerd moeten worden aan 
prestaties en worden op elk gewenst moment bijgesteld. 

 
Status Talent en status Topsporter 
De Talentprofielen liggen ten grondslag aan de afspraken met NOC*NSF voor het 
verkrijgen van een talentstatus roeien. Er zijn drie talent statussen opgesteld: 
Internationaal Talent, Nationaal Talent en Belofte. Om als talent aangemerkt te kunnen 
worden dient een roei(st)er aan het KNRB talentprofiel te (blijven) voldoen. 

 
Ook voor het verkrijgen van een status Topsporter (A, High Potential, Selectiestatus) 
maakt de KNRB afspraken met NOC*NSF. De prestatienorm is een prestatie die de 
roei(st)er moet leveren tijdens een door de KNRB met NOC*NSF afgesproken evenement 
om in aanmerking te komen voor een status. 
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9. COACHING 
 

Voor een medaille zal de beschikbaarheid van roeiers en begeleiding en de omvang en 
kwaliteit van het programma dagelijks 100% op ́Olympisch niveau ́ moeten zijn.  
 
De strategie is om van 2plus medailles naar 3, naar 4 te ontwikkelen. Kwaliteit gaat 
daarbij voor kwantiteit. Hierbij is ligt de volledige coaching bij de KNRB op het OTC met 
roeiers vanaf P-3/P-4.  
 
Roeiers 
Op basis van de SMART-doelstelling “x Winnende ploegen” kan geschat worden hoeveel 
roeiers er jaarlijks instromen, doorstromen en uitstromen.  Er zal daarbij meer ruimte 
worden gemaakt voor potentiele Winnaars ten kosten van de programma’s van 
individuele (sub)toppers (– Up-or-Out-principe). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld: aantal benodigde roeiers per cluster bij doelstelling “structureel winnende ploegen”  
 
Realisatie OS/PS Podium, sinds 1993: 
Olympiade’s Atlanta t/m Londen - 15x WK’s 1993-2011: 1,1 medaille (gem. 5,3 atleten op podium, max 22) – geen goud. 
     - 5x OS 1996-2012: 2,4 medaille (gem. 12 atleten op podium, max 18) – 2 goud. 
Olympiade Rio   - 3x WK 2013-2015: 1,3 medaille (gem. 6 atleten op podium, max 12) – 1 goud. 
     - OS/PS 2016 Rio: 3 medailles (15 atleten op podium) – 1 goud. 
Olympiade Tokyo   - 3x WK’s 2017-2019: 4 medailles (gem 13,6 atleten op podium) – 4 goud 
     - OS/PS 2020 Tokyo: 
 

Bondscoaches 
In lijn met de doelstellingen streeft de KNRB naar bondscoaches (ratio 1 coach : 8 atleten) 
voor elk nummer, voor ieder van de volgende olympische en paralympische clusters: 
 

- Heren – boord – 2 fte 
- Heren - scull  - 1,5 fte 
- Heren – licht – 1 fte 
- Dames – boord – 2 fte 
- Dames – scull – 1,5 fte 
- Dames – licht – 1 fte 
- Pararowing – 2 fte 
- Coastal – 1 fte 

 

 Prestatie Profiel Mb LW PR Ws Ms Wb LM   Totaal 
S Top Goud Goud 8+1 2 2 4 4 8+1 2 30+2 
S Top Medaille P 4 1 4+1 2 2 4 1 18+1 
S Top Top 5 P-1 2 4 2 1 1 2 4 16 
S Top Top 6 P-2 2 1 2 1 1 2 1 10 
            S-1 HP Trackrec. P-3/P-4 8 + 1 2 2 2 2 8 + 1 2 26+2  
            S-2 Talent Trackrec. P-3/P-5 5x2+1 5x1 5x1+1 5x2 5x2 5x2+1 5x1 55+3 

               Totaal: 42+2 15 17+2 22 22 42+2 15 155+8 
            Trackrecord GOUD (1993-2019) 2 2 2 1 1 0 0 8 (0,26 pj) 

Trackrecord Medaille (1993-2019) 13 5 3 12 3 8 2 46 (1,70) 
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Talentcoaches 
De talentcoaches (ratio 1 coach: 8 atleten) zijn verantwoordelijk voor de opleiding en 
ontwikkeling van talentvolle roeiers in het Olympic Talent TeamNL. Daarnaast trainen, 
coachen en begeleiden ze roeiers in de categorie ‘S-1’ (Opleidingsprogramma).  

- Heren  talent – 1,5 fte 
- Dames talent – 1,5 fte 

 
De talentcoach heeft ook verantwoordelijkheid voor de toepassing van het totale MOP 
en de aansturing van de assisterende (talent)coaches gericht op de lange termijn 
ontwikkeling van de talenten en hun prestaties. 

 
Hoofdcoaches 
De hoofdcoaches dames, heren, pararoeien (talent  ovb) zijn verantwoordelijk voor het 
sporttechnische programma en geven leiding aan de betreffende bondscoaches en de 
talentcoaches. 

 
Rollen en verantwoordelijkheden 
De rollen en verantwoordelijkheden van roeiers, talentcoaches, bondscoaches, 
hoofdcoaches en de technisch directeur zijn gedetailleerd beschreven en zijn een bijlage 
bij betreffende topsport- of arbeidsovereenkomst met de KNRB. 

 
Goed werkgeverschap 
Alle betrokkenen kunnen zichzelf ontplooien en ontwikkelen binnen de bond. Hiertoe 
zijn de basis HR-processen, zoals de administratieve processen, functiebeschrijvingen 
en arbeidsvoorwaarden, goed ingericht. Evenals de selectie- en aanstellingsprocedure, 
functionerings- en beoordelingsgesprekken (HR-cyclus), beloningssystemen en een 
doorstroomsystematiek. Tevens dient er een scoutingsysteem te zijn om talentvolle 
coaches en hun niveau in kaart te brengen. Ofwel: hoe en wanneer worden aspirant 
coaches en talentcoaches door de bond voorbereid op toekomstige topposities in de 
bondsprogramma’s (opleiding en/of begeleiding). 

 
Opleiding en scholing 
Naast deze ‘harde’ instrumenten worden ook de ‘zachte’ HR-instrumenten benut. Deze 
instrumenten zijn persoonsgericht en worden ingezet ten behoeve van de kwalitatieve 
ontwikkeling van de coaches. Hierbij valt te denken aan een mentorschap en 
ontwikkelingsprogramma’s (TopCoach5, MasterCoach) om de coaches in staat te 
stellen zich continu te scholen en te ontwikkelen.
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10. MATERIAAL 
 

Ook het materiaal dient blijvend verbetert te worden in het internationale roeien. Naar 
mate evenementen meer plaats zullen vinden in beschikbare ‘natuurlijke’ venue’s, zoals 
kanalen, rivieren, plassen, meren of zelfs op zee, zal hier meer op ingespeeld moeten 
worden. Naarmate het internationale roeiprogramma meer mondiaal en “all-year-
round” wordt zal er ook meer materiaal nodig zijn. 

 
Van zowel roeiers als coaches wordt een up-to-date en gedegen materiaalkennis vereist. 

 
Boten, riemen en kleding 
Voor het Aegon Nationaal Roei Team en het Olympic Talent TeamNL dient topmateriaal 
beschikbaar te zijn op de momenten dat het voor hun programma noodzakelijk is. Dus 
zowel bij trainingen als bij wedstrijden in binnen- en buitenland. Het materiaal (boten, 
riemen, sporttechnische kleding) dient geschikt te zijn om voor te bereiden op en deel te 
nemen aan de mondiale top, inclusief internationale vergelijking. Voor het ANRT en het 
OTT is dit materiaal eigendom van en in beheer, exploitatie en ontwikkeling KNRB. 

 
Voor alle andere (tijdelijke) selecties wordt dit materiaal ter beschikking gesteld door de 
verenigingen. 

 
Jaarlijks worden geactualiseerd: 
- Botenplan KNRB tbv ANRT / OTT, ideale vloot, uitgangspunten, vervanging, 

aanschafprijzen, richtlijnen voor afschrijving, verzekering en onderhoud. 
- Regeling beschikbaar stellen wedstrijdboten, u23, junioren, studenten. Het materiaal 

wordt kosteloos beschikbaar gesteld en verzekerd door de verenigingen. 
 

Coachondersteunende materialen 
Trainers, coaches en embedded scientist dienen te beschikken over voldoende materiaal, 
zowel kwantitatief als kwalitatief, om roeiers adequaat te kunnen begeleiden. Het is 
nodig dit niveau te handhaven en te verbeteren. Het gaat om volgboten, drukdollen, 
videocamera’s, computers, drone’s, communicatiemiddelen, fietsen, auto’s, trailers, 
kleding en andere coachondersteunende materialen.  
 
Teneinde het beheer te optimaliseren zullen trainers, coaches en embedded scientists 
verantwoordelijk worden gesteld voor het aan hen toegewezen materiaal. 

 
Non-exclusiviteit beginsel 
Omdat het materiaal een prestatiebepalende factor van betekenis is en “winnen de 
leidende norm is” geldt er in afsluiten van overeenkomsten met materiaal sponsors en 
suppliers een non-exclusiviteits beginsel. Te allen tijde moet er gekozen kunnen worden 
voor het beste materiaal. 
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II. SECUNDAIRE PROCES: SPECIALISTEN 
 

 

 

De mondiale roeisport bevindt zich in een fase van verregaande professionalisering. 
Nederlandse roeiers behoren tot de wereldtop. Zij trainen veel en hard om deze positie 
te behouden of zelfs te verbeteren. Hard trainen alleen is in het huidige roeien echter 
niet meer voldoende. Om de laatste stap te kunnen maken van heel goed naar absolute 
wereldklasse hebben atleten de ondersteuning nodig van een team van specialisten. 

 
In het toproeien zien we hier de volgende trends en ontwikkelingen 
- Ontstaan van professionele, multidisciplinaire en geïntegreerde begeleidingsteams. 
- De organisatie van (mobiele) “field labs” op zowel de trainingslocatie, alsook op de 

wedstrijdlocatie (vgl. NOC*NSF High-Performance-Center Londen), met complexe 
toepassing van IT en video applicaties. 

- Een toename van sportwetenschappelijk onderzoek. 
- Een toename van de toepassing van (high) technologie. 
- Continue verbetering van bouwwijzen en toepassing van hoogwaardige materialen. 
- Toename Sport intelligence-systemen (data -> informatie -> kennis -> wijsheid). 

 
11. PRESTATIE ONDERSTEUNEND SPECIALISTEN TEAM 

 
De roeiers en coaches laten zich meer en meer ondersteunen door een professioneel, 
multidisciplinair en geïntegreerd topteam van specialisten. In het onderstaande schema 
staan de inhoud, structuur en werkwijze van het Prestatie Ondersteunend Specialisten 
Team (POST). 

 

 
 

Dijkstra et al, 2014. 
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Aanpak 
Voor het POST staat de atleet centraal. Alle activiteiten en producten voortkomend uit 
het POST hebben met elkaar gemeen dat het ultieme doel is om atleten (nog) beter te 
laten presteren. De coach heeft een sturende rol. Niet alleen zijn de vragen van de coach 
sturend voor het kennisprogramma van het POST; de coach is tevens de persoon die de 
roeiers rechtstreeks aanstuurt. Het POST helpt de coach met het vergaren en filteren van 
informatie, de coach integreert deze met de eigen specifieke kennis en speelt deze 
vervolgens door aan de roeiers. 

 
In dit geïntegreerde model staan het waarborgen van de gezondheid en prestatie van 
talent en toproeiers centraal. Essentieel is dat alle specialismen actief zijn in ‘prestatie 
coaching’, maar ook in ‘prestatie en gezondheid’. Gezondheid (preventief, curatief en 
prestatief) wordt aangestuurd door een topsportarts; coaching wordt aangestuurd door 
de hoofd coaches en project coaches. Beide afdelingen worden aangestuurd door de 
technisch directeur. De coaching en gezondheid afdelingen werken in synergie, maar 
ook 'onafhankelijk' met de nodige autonomie. Alle professionele zorgverleners zijn 
onafhankelijk geregistreerd bij hun beroepsorganisatie en individueel 
eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg onder leiding van een topsportarts. 

 
Deze werkwijze vraagt wel om nieuwe competenties, zowel van de coach alsook van de 
specialist. De moderne bondscoach is behalve trainer en coach daarbij ook manager van 
het begeleidingsteam rond de ploeg. En zal als leider ook keuzen maken en de richting 
aangeven. Specialisten beïnvloeden het werk van anderen met planningen en 
standaards. Specialisten analyseren, ontwerpen, veranderen, adviseren en trainen de 
mensen die het moeten doen, maar… roeien of coachen niet zelf. Voor de specialist 
betekent dit de bereidheid tot een meer klantgerichte benadering dwz. de 
eindgebruiker in beeld: het gaat om de concrete behoefte van individuele 
topsporters/coaches en topteams en het leveren van pasklare en gebruiksvriendelijke 
producten en diensten en daarbij samenwerken met collega specialisten om tot een 
integraal aanbod te komen. 

 
Model 
Voor het optimaal analyseren en bijsturen van de roeiprestatie is een krachtig, 
alomvattend theoretisch model noodzakelijk. Wij beschouwen de roeiprestatie vanuit 
de vermogensbalans. Vanuit dit model bezien is de roeiprestatie te verklaren vanuit 
het evenwicht tussen enerzijds vermogensproductie en anderzijds de onontkomelijke 
vermogensverliezen. Dit model omvat zowel de fysiologische aspecten als de 
biomechanische (“techniek”) aspecten van het roeien. De vermogensbalans heeft als 
voordeel dat het in beginsel alle prestatiebepalende aspecten van de roeisport kan 
verklaren. 

 
Training = informatie 
Het POST wil zo min mogelijk negatief interfereren met de dagelijkse trainingspraktijk. 
Dit wordt gerealiseerd door uit de bestaande trainingen en wedstrijden zoveel mogelijk 
relevante informatie te registreren. Voorbeelden hiervan zijn het bepalen van de 
hartslag en de herstelpols tijdens een regelmatig terugkerende training om de 
fysiologische progressie te monitoren, maar ook vroege signalen van blessures of 
overtraindheid; of het met behulp van geïnstrumenteerde dollen registreren van het 
geleverde vermogen door de individuele roeiers tijdens een wedstrijd. 
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Voor een aantal parameters is het zinvol deze wel tijdens een specifiek testmoment te 
verkrijgen (denk bijvoorbeeld aan het bepalen van het duurvermogen door middel van 
een VO2max meting). Het POST is zodanig geëquipeerd dat dergelijke testen op het OTC 
aan de Bosbaan plaats kunnen vinden. Om atleten optimaal te kunnen bijsturen is het 
van belang dat behaalde resultaten tijdens trainingen, testmomenten en wedstrijden 
goed geregistreerd worden. 

 
12. VAN METEN NAAR WETEN; BETERE PRESTATIES DOOR SLIM 

DATAGEBRUIK 
 

Prestaties in de (top-)sport zijn het resultaat van vele uren training. Sporters en hun 
coaches hebben de niet eenvoudige taak om in de voorbereiding training, rust en 
voeding optimaal af te stemmen op de individuele sporter, teneinde een maximaal 
resultaat te verkrijgen. Resultaat dat niet zelden wordt beslist op honderdsten van 
secondes. Prestatieverbetering dient vooral gezocht te worden in het verhogen van het 
rendement van de trainingen. Dit vereist een gedegen aanpak waarin innovaties en 
toepassingen van kennis en technologie een belangrijke rol spelen. Sporters en coaches 
hebben er veel baat bij om een goed inzicht te krijgen in de dosis-respons relatie van de 
individuele atleet. 

 
Onder “dosis” wordt een trainingsprikkel verstaan, een voedingsinterventie, een 
bepaald rustprotocol, etcetera. De ultieme respons is de prestatie tijdens de 
belangrijkste wedstrijden van het seizoen. De reguliere trainingen en wedstrijden 
bevatten heel veel potentiele relevante informatie. Om deze informatie te kunnen 
begrijpen is specifieke, wetenschappelijke kennis noodzakelijk. 

 
Hier ligt een grote kans, aangezien topsporters per jaar honderden trainingsuren maken 
en in tientallen wedstrijden starten. De exponentieel snel groeiende markt van (micro) 
sensortechnologie maakt het daarbij mogelijk om de ins en outs van deze trainings- en 
wedstrijddata te gaan ontsluiten. In combinatie met beschikbare “open source” data, 
zoals weersomstandigheden, kunnen nieuwe inzichten worden verkregen en wordt 
steeds gerichtere trainingssturing mogelijk. De uitdaging die wordt aangegaan is om 
betekenis te geven aan al deze verschillende vormen van data-output, met als doel de 
sporter en zijn of haar coach beter te helpen presteren door ze een optimaal inzicht te 
geven in de dosis-respons relatie van (top)sport. Wetenschap, sport en bedrijfsleven 
werken intensief samen om een datadashboard te maken om dit doel te realiseren. 

 
Het monitoren van atleten beperkt zich niet tot de huidige leden van het Aegon 
Nationaal RoeiTeam; in samenwerking met de instroomprogramma’s kunnen ook 
aankomende talenten al gevolgd worden. Door atleten vanaf een vroeg stadium tot aan 
het einde van hun topsportcarrière te monitoren (o.a. logboek) wordt inzicht verkregen 
in prestatie indicatoren. Atleetmonitoring draagt zodoende ook bij aan het vroegtijdig 
kunnen identificeren van talenten. Tenslotte zal er extra aandacht worden besteed aan 
het vroegtijdig registreren van risicofactoren, met als doel blessures en overtraindheid 
te voorkomen. 

 
Binnen het POST is het delen van informatie cruciaal voor een optimale begeleiding van 
gezondheid en prestatie. Binnen het POST wordt daarom laagdrempelig medische 
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informatie gedeeld. Ook in de communicatie roei(st)er-coach-POST wordt laagdrempelig 
informatie gedeeld (ook over blessures) in het belang van de prestatie en informeren  
van de coach. Het belang van de roei(st)er staat daarbij echter altijd voorop. Uiteraard 
wordt bij deze communicatie indien van toepassing het medisch beroepsgeheim in acht 
genomen en wordt voldaan aan (wettelijke) richtlijnen omtrent privacy en data- 
bescherming. Er is actieve toestemming van de atleet (opt-in) nodig en bescherming 
persoons- en prestatiegegevens in de zin dat deze alleen beschikbaar zijn voor 
geautoriseerde gebruikers. 

 
13. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

 
Wetenschappelijk onderzoek gaat over het systematisch verzamelen en verspreiden van 
wetenschappelijke informatie. De integratie van wetenschap en sportpraktijk toepassing 
is de afgelopen jaren binnen het roeien reeds vruchtbaar gebleken. In het POST gaan de 
toepassing van bestaande kennis en het ontwikkelen van nieuwe kennis hand-in-hand. 

 
Het POST werkt vanuit een kennisagenda, welke samen met het coachkader opgezet 
wordt. Deze kennisagenda is in principe vraag gestuurd door het Aegon Nationaal 
RoeiTeam. Het POST ziet er groot belang in om naast het toepassen van kennis ook te 
investeren in kennisontwikkeling; met dien verstande dat nieuw te ontwikkelen kennis 
altijd in potentie moet leiden tot nieuwe toepassingen. 

 
Een belangrijke pijler voor wat betreft de ontwikkeling van kennis zijn twee projecten 
die gehonoreerd zijn uit het prestigieuze STW-Sportprogramma en waarbij de KNRB 
optreedt als één van de primaire gebruikerspartners. Deze projecten sluiten naadloos 
aan bij het model “Optimaliseren van techniek” en “Optimaliseren van fysiek”. 

 
14. ONTWIKKELING OTC NAAR ERKEND FIELDLAB 

 
De afgelopen Olympiade heeft de KNRB ingezet op het beschikbaar hebben van toproeiers, 
topcoaches en hoogwaardige trainingsfaciliteiten, waaronder een topaccommodatie en 
topmateriaal. Op het OTC in Amsterdam zijn door samenwerking van de KNRB binnen een 
sterk consortium (CTO Amsterdam, Amsterdam Topsport, Gemeente Amsterdam, 
Amsterdamse Bos, Hoge School van Amsterdam en de Vrije Universiteit), een sterke 
betrokkenheid van het bedrijfsleven (Aegon, Red Bull, KIWA, Concept2, Roeigoed, 
RowPerfect, FILA, Mline en Wattbike) en de steun van de Provincie Noord- Holland, STW, 
VWS en NOC*NSF en hun partners, enorme stappen gemaakt. Het behouden en versterken 
van deze banden is essentieel. 

 
Door samenwerken, kennis delen en opleiden (ook middels stages van studenten) komen 
de vruchten hiervan direct (ook) beschikbaar voor de KNRB. Daarbij onderhouden onze 
mensen eveneens nauwe banden met NOC*NSF en de andere fieldlabs, kennisinstellingen 
en bonden in zowel binnen- als buitenland; in het bijzonder (maar niet exclusief) met de 
faculteit Beweginswetenschappen aan de VU en met het domein Bewegen Sport en 
Voeding aan de HvA.  
 
De volgende stap is dat het OTC Roeien een gecertificeerd “fieldlab” (meten en testen) 
wordt door en streeft naar het VWS keurmerk “Sportinnovator Centrum”. Om deze positie 
als fieldlab te verwerven en te onderhouden zal rekening moeten worden gehouden met 
jaarlijkse investeringen in gebouw en faciliteiten. Deze maken integraal onderdeel uit van 
het topsportprogramma.



Beleidsvisie Toproeien, november 2019  
21 

III. TERTIARE PROCES: SUPPORT 
 

 

 

Support bestaat uit gespecialiseerde units die bestaan om ondersteuning te bieden aan 
de organisatie en daarbij niet direct deel uitmaken van het primaire proces. 

 
Specifiek 
- §15. Talentherkenning en talentontwikkeling 
- §16. Kaderontwikkeling. 
- §17. Trainings- en wedstrijdaccommodaties. 
- §18. Internationale wedstrijdsport. 
- §19. Organisatie van (top)roeievenementen in Nederland. 
- §20. Anti-doping beleid (bondsarts, dopingofficial). 
- §23. Logistiek en teammanagement (reis- en verblijf). 
- §23. Maatschappelijke (loopbaan) begeleiding (roeien, wonen, werken/studeren). 

 
Algemeen 
- §21. Communicatie, marketing en partnerships. 
- §22. Secretariaat, administratie en financiën. 
- Sportparticipatie (Van Leren Roeien tot en met Active4Live, zie Visie Breedtesport). 

 
Ook voor deze ondersteunende diensten is het van belang vraag en aanbod goed op 
elkaar af te stemmen, zodat evenals bij de inzet van specialisten de specialiteit van de 
unit, het middel, niet tot doel wordt verheven. 

 
15. TALENTHERKENNING EN TALENTONTWIKKELING 

 
“Het herkennen en ontwikkelen van High Potentials voor topsportbeoefening in de 
Olympische en Paralympische nummers” is één van de doelstellingen in deze 
topsportvisie.  

 
Er worden vier fasen in de sportieve loopbaan van een toproei(st)er onderscheiden, 
waarvan de eerste fase (initiatie/talentherkenning, ca. 3-5 jaar) zich bij burger- en/of 
studentenverenigingen afspeelt. In de tweede fase (talentontwikkeling, ca. 2-4 jaar) 
vindt de transitie naar het OTC en het ANRT plaats. In Fase 3 (de perfectie en 
‘beroepsfase’, ca. 4-8+ jaar) wordt centraal in Amsterdam gewerkt. De laatste fase is de 
afbouw en overgang naar een maatschappelijke carrière (binnen of buiten de sport). 

 
Voor de eerste fase streven we naar een eigen unieke talentopleiding bij de 
verenigingen, die geënt is op de volgende principes: 
• Talentontwikkeling is een individueel proces dat talenten doormaken om toe te 

kunnen treden tot professioneel roeien op het hoogste niveau. Dit proces speelt zich 
af in de leeftijdsfase van ca. 15-26 jaar, maar is per individu leeftijdsonafhankelijk 
(ontwikkelingsafhankelijk, prestatieafhankelijk en maatwerk: zie MOP Roeien). 

• We willen dat Talenten gedurende dit proces intensief begeleid worden door 
professionele talentcoaches. Talentcoaches zijn “professioneel” als zij over de juiste 
competenties (kennis, vaardigheden, attitude en ervaring) beschikken en 
voldoende tijd aan hun rollen (trainer, coach, manager, leider) kunnen besteden op 
momenten dat dit voor de ontwikkeling van de talenten nodig is. 
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Stand van zaken en internationale benchmark 
Er gaapt een kloof tussen de huidige werkwijze bij de meeste verenigingen en ‘best 
practice’ talentontwikkeling, conform de visie van KNRB en NOC*NSF en de wijze 
waarop onze belangrijkste internationale concurrenten (NZL, GBR, GER, AUS, USA) 
talentontwikkeling (professioneel) opzetten en uitvoeren. 

 
Het verschil is samen te vatten als het verschil tussen inclusiviteit en exclusiviteit. 
De meeste roeiverenigingen en RTC’s zien talentontwikkeling als een inclusief proces 
waaraan zoveel mogelijk wedstrijdroeiende junioren en studentenroeiers mee kunnen 
doen, met een focus op stimuleren, van elkaar leren en motiveren. De echte talenten 
komen in dit proces dan vanzelf wel bovendrijven. 

 
Toproeien ziet talentontwikkeling als een exclusief proces, waarbij het draait om het op 
systematische wijze identificeren van atleten met een hoog potentieel en het vervolgens 
professioneel begeleiden en faciliteren van deze talenten om hen in staat te stellen zo 
snel mogelijk de aansluiting met het professionele topteam (ANRT) te laten maken. 

 
Beide visies zijn in zekere zin complementair en volgtijdelijk in de ontwikkeling van een 
individueel talent, waarbij het inclusieve proces zorgt voor breedte in het aanbod en het 
‘vullen van de pijplijn’, terwijl het exclusieve proces, dat zijn uiteindelijke bekroning 
vindt in het winnen van gouden medailles op grote kampioenschappen, gericht is op de 
(door)ontwikkeling van toptalent uit deze pool. 

 
De uitdaging is beide visies op elkaar te laten aansluiten en mensen en middelen zo in te 
zetten dat het potentieel van beide benaderingen maximaal benut wordt. 

 
Fase 1. Talentherkenning en talentontwikkeling bij verenigingen en RTC’s 
De uitvoering van Fase-1 wordt decentraal belegd, met de KNRB in een coördinerende 
en faciliterende rol. De KNRB richt zich in deze rol op het opstellen van een jaarplan 
met meet- en selectie-momenten van atleten en ploegen die door verenigingen en 
RTC’s gevormd worden. De KNRB stelt uitzendeisen (‘normen en limieten’) vast voor 
de diverse FISA-evenementen en andere relevante internationale wedstrijden. Ploegen 
kunnen zich op daarvoor aan te wijzen wedstrijden of trials kwalificeren. De KNRB 
bemoeit zich in principe niet met coaching, programma, ploegsamenstelling en 
wedstrijdvoorbereiding. De KNRB stelt zich in dit proces primair dienstverlenend op. 

 
De verenigingen en RTC’s stellen jaarlijks samen met de manager Talentontwikkeling en 
de Talentcoaches van de KNRB het jaarplan en begroting op, zodat tijdig duidelijk is wat 
het sporttechnische programma is voor het komende seizoen en welke financiële 
middelen daarvoor nodig zijn. 
 
De evenementen (met beperkte deelname) waar het in dit proces om gaat zijn Coupe-de- 
la-Jeunesse, EKU19, WKU19, Jeugd OS, EKU23, WKU23, FISU WK en de Universiade. 

 
Andere taken van de KNRB die verband houden met talentontwikkeling zijn het 
verzorgen van opleidingen en het beheren en delen van voor talentontwikkeling 
relevante data en kennis. 

 
De KNRB vervult in deze opzet de volgende personele taken: 
• sporttechnische en financiële coördinatie van het opstellen van jaarplan en 

selectieproces. 
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• sporttechnisch adviseur (op aanvraag) van verenigingen of RTC’s die behoefte 
hebben aan ondersteuning. 

• beoordeling van selectieresultaten en in gezamenlijk overleg met 
vertegenwoordigers van verenigingen en RTC’s komen tot 
equipesamenstelling en voordrachten voor uitzending per evenement. 

• logistieke organisatie voor mensen en materiaal om uitzendingen zo efficiënt 
mogelijk te realiseren. 

• financieel-administratieve afwikkeling van uitzendingen en eventuele 
trainingsstages. 

• beheer en distributie van relevante kennis en data. 
• contacten met FISA en (internationale) wedstrijdorganisaties rond evenementen. 
• opzetten en uitvoeren van coachopleidingen. 

 
De verenigingen en/of RTC’s vervullen de volgende taken: 
• werving en opleiding van coaches; deze kunnen als vrijwilliger, in loondienst of op 

contractbasis werkzaam zijn. 
• werving en coaching van wedstrijdroeiers en vorming van kansrijke ploegen. 
• onderlinge afstemming om te komen tot kansrijke(re) combinatieploegen. 
• begeleiding van trainingskampen en wedstrijdvoorbereiding. 
• begeleiding van equipes tijdens uitzendingen. 

 
De technische staf van KNRB-Toproeien heeft het mandaat om ploegen voor FISA World 
Cups, senioren-EK, -WK en de Olympische Spelen samen te stellen. De route naar deze 
evenementen loopt daarmee altijd en uitsluitend via het ANRT.   
 
Fase-1 ploegen die daar aan toe zijn en voor wie het, bijvoorbeeld een goede 
voorbereiding zou zijn op het WKU23, kunnen deelnemen aan World Cups en daartoe 
een verzoek indienen bij KNRB-Toproeien.  Dit verzoek zal door de verantwoordelijke 
bondscoaches en technisch directeur beoordeeld worden - passend binnen de 
richtlijnen van het meerjaren opleidingsplan, het geldende topsportprogramma en het 
actuele sporttechnische plan van de atleten (zie paragrafen 5. MOP, 6. 
Topsportprogramma en 7. Sporttechnisch plan). 
 
Toekomstperspectief 
Programma’s bij verenigingen of RTC’s kunnen er voor kiezen om te gaan voldoen aan 
de kwaliteitscriteria die gesteld worden aan instroomprogramma’s onder regie van de 
KNRB en daarmee voor KNRB-NOC*NSF erkenning in aanmerking te komen. 
Door samenwerken binnen de regionale Topsportstructuur kan op termijn dan mogelijk 
aanspraak gemaakt worden op de faciliteiten en financiering van Regionale 
Topsportorganisaties. 

 
Het is een uitdrukkelijk streven van KNRB toproeien om op basis van een “Coalition of 
the Willing” in talentherkenning de noodzakelijke slag te maken door te 
professionaliseren en daarmee de ontwikkeling te optimaliseren, beter aan de 
benchmark principes om te presteren te gaan voldoen en als gevolg de kwaliteit van de 
instroom te verbeteren en daarmee de ontwikkeling te versnellen en de prestaties te 
maximaliseren. 
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Fase 2. Opleidingsprogramma (TalentTeamNL) 
In de tweede fase staat de transitie van talentvolle sporters (P-3/P-4) richting het 
ANRT (P/P-1/P-2) centraal. Deze overgang vindt plaats van de vereniging en/of RTC 
naar een fulltime programma op het Olympisch trainingscentrum.  
 
Om deze transitie zo goed mogelijk te laten verlopen en te begeleiden, is het 
Opleidingsprogramma (TalentTeamNL) van de KNRB opgezet. Het doel van het 
Opleidingsprogramma is om High Potentials op te leiden tot volwaardige topsporters 
die in staat zijn op het hoogste niveau medailles te winnen.  
 
Het Opleidingsprogramma biedt een gericht vervolgprogramma aan aan High 
Potentials. Binnen dit programma staat individuele ontwikkeling, het opdoen van 
relevante (wedstrijd)ervaring en de transitie naar het ANRT centraal.  
 
Het vergroten van de individuele ontwikkeling is te allen tijde het uitgangspunt. Dit 
wordt gewaardborgd door een passend trainingsprogramma onder begeleiding van de 
KNRB talentcoaches of betrokken specialisten. Gedurende het hele jaar wordt door het 
Opleidingsprogramma deelgenomen aan (inter)nationale wedstrijden passend bij het 
ontwikkelingsniveau van de atleet. Het opdoen van relevante wedstrijdervaring is 
daarmee een cruciaal onderdeel van het Opleidingsprogramma. Daarnaast krijgt elke 
atleet goede, individuele begeleiding, niet in de laatste plaats ook wat betreft studie en 
in privésituaties zoals huisvesting.   
 
Op deze manier wordt bijgedragen aan een robuuste topsporter die in staat is langdurig 
internationale podiumplaatsen te behalen. De doorstroom richting het ANRT is dan een 
logische vervolgstap in de ontwikkeling van de atleet (fase 3).  
 
De uitdaging voor de verenigingen en RTC’s is om jaarlijks zorg te dragen voor 
voldoende instroom van High Potentials in het ANRT en/of Opleidingsprogramma. 
Meer dan voorheen gaat het om kwaliteit en de ontwikkeling van individuele high 
potentials (namen en rugnummers) die passen in de verbetering en ontwikkeling van 
“Winnende ploegen”. 
 
Om de instroom in het professionele fase-2 (en fase-3) programma in Amsterdam te 
waarborgen ontwikkelt de KNRB een rekrutering- en selectieproces voor zowel atleten 
als ook voor coaches. Dat wil zeggen dat de technisch staf van KNRB-Toproeien op 
gezette momenten in het seizoen “vacatures met profielen” zal uitzetten waarop 
wedstrijdroeiers en in voorkomende gevallen coaches uitgenodigd zullen worden te 
reageren. Na een transparant selectieproces kunnen zij vervolgens in het  
Opleidinsgprogramma of ANRT worden opgenomen waar hun ontwikkeling verder 
begeleid wordt. 
 
Het Opleidingsprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door de support van direct 
betrokkenen en onze stakeholders als NOC*NSF, TalentTeamNL, Topsport Amsterdam 
(CTO Amsterdam), de gemeente Amsterdam met de Bosbaan en onze partners, 
sponsors en suppliers. 
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16. KADERONTWIKKELING 
 

Op elke trede van de sportladder is het aantal en de kwaliteit van coaches zeer 
belangrijk. 

 
Ontwikkelingen 
Het meerjaren opleidingsplan vormt het curriculum voor de opleiding tot het vak van 
topsporter en heeft direct consequenties voor het vak van de top- of talentcoach en de 
context waarin dit beroep wordt uitgeoefend. Deze context heeft er toe geleid dat het 
takenpakket omvangrijk en de rollen van het technisch kader zijn uitgebreid. Naast 
trainer, ook leider, manager en coach. 

 
Daarnaast blijft het niveau door de internationale concurrentie en de noodzakelijke 
perfectionering van training, materiaal en omstandigheden stijgen. Coachen is een 
fulltime en/of professionele aangelegenheid geworden. Voor het roeien gaat dat echter 
niet gepaard met een gegarandeerd inkomen. De maatschappelijke carrière blijft daarbij 
een aandachtspunt. Tot slot is er een toename van coach-transfers zichtbaar, tussen 
verenigingen, tussen landen en ook tussen events/universiteiten/verenigingen. 

 
(Pro-)actiever coachbeleid: Op de hoogste topsportniveaus zijn twee criteria specifiek 
belangrijk. Ten eerste de individuele rechtspositie en leefomstandigheden van de 
coaches en ten tweede de kwaliteit en de organisatie van de coachopleidingen. 

 
Positie van coaches 
Aan topcoaches worden hoge eisen gesteld. Na een tijdverslindende opleiding die vaak 
naast de gewone werkzaamheden of studie moet worden gevolgd, worden er al snel 
resultaten verwacht. Vanwege het ontbreken van een goede werkgelegenheidsstructuur 
haken velen al snel af en de echte doorzetters met talent worden meestal na korte tijd 
door de KNRB te zijn ingelijfd, weggekocht door buitenlandse bonden of universiteiten. 

 
De organisatie (cao, coachgilde, coachcommissie, werving en behoud, nadrukkelijk ook, 
ex-toproeisters) en arbeidsvoorwaarden voor coaches moeten een niveau omhoog getild 
worden. Ernaar streven een aanvaardbare werkgelegenheidsstructuur op te bouwen. 

 
Competentieontwikkeling van coaches 
Naast de coachopleidingen RoeiCoach 4 en TopCoach 5 zou het streven moeten zijn om 
regionale en nationale kaderclinics te organiseren. Daarnaast kan middels een “meester- 
gezel-leerling systeem” en het organiseren van coachstage’s de individuele ontwikkeling 
- op de werkplek – vorm gegeven worden. 

 
Organisatie RoeiCoachPlatform 
Er vinden regelmatig bijeenkomsten plaats met de bij de KNRB geregistreerde coaches. 
De bedoeling is tweeledig, te weten: 
- het coördineren van programma’s, activiteiten en stageplaatsen. 
- deskundigheidbevordering, het vergroten van de kennis van de coaches en trainers 

die actief zijn op de instroomprogramma’s. Dit zal plaatsvinden door ex-topsporters 
en toptrainers te betrekken. Door deze werkwijze zal de aanwezige kennis en 
knowhow worden overgedragen. 
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17. TRAININGS- EN WEDSTRIJDACCOMMODATIES1 
 

Trainingsfaciliteiten zijn een belangrijke succesfactor omdat ze topsporters tijdens 
hun gehele topsportcarriere voorzien in hun behoefte om te trainen in een 
kwalitatief hoogstaande topsportomgeving. 

 
Olympisch Trainingscentrum De Bosbaan 
Het beheer, de exploitatie en de ontwikkeling van het OTC heeft twee doelstellingen: 
− Het OTC, inclusief vaarwater, is beschikbaar voor alle leden van nationale 

selecties op de momenten dat het voor hun programma noodzakelijk is. 
− Het OTC als nationale trainingsaccommodaties is geschikt om de leden van 

nationale selecties voor te bereiden op de mondiale top – ‘Roeien, 
Studeren/Werken, Wonen’ – incl. dagverblijf, rust en eten. 

 
Het OTC is een ideale locatie om Nederlands talent en toproeiers in verhoogde mate 
de gelegenheid te bieden om op een gemakkelijke en relatief goedkope manier 
ervaring op te doen bij hoogwaardige trainingen en in eigen land te organiseren 
(inter)nationale wedstrijden. Daarnaast is het streven het OTC verder te 
ontwikkelen tot fieldlab (§ 14). De bindende en stimulerende kracht van het centrum 
is een: “Hot Bed”. Het bij elkaar brengen van gelijkgestemden en de verwevenheid 
van functies leidt er toe dat er een hechte sfeer ontstaat tussen talenten, toppers, 
kader en bondsburo. Zowel onderling als ten opzichte van elkaar. 

 
Strategische keuzen OTC 
Momenteel zijn de primaire strategische keuzen in relatie tot het beheer, de 
exploitatie en de ontwikkeling van het OTC: 
− Specialisatie of diversificatie? Specialisatie! Focus en alleen ‘GOED of NIET’. 
− Open of besloten? Besloten! Focus op nationaal belang, concurrentie buiten 

sluiten, voorkomen van spionage, 100% beschikbaarheid, ongestoord kunnen 
trainen en ontwikkelen, internationale trainingspartners alleen op –strategische 
– uitnodiging. 

− Differentiatiestrategie of lage kosten strategie? Differentiatie! Onderscheidend 
product, superieure uitstraling en kwaliteit, investeren in innovatie, kiezen voor 
doorslaggevende eigenschappen, hoog serviceniveau, design en merknaam. 

 
Toekomstige ontwikkelingen kunnen leiden tot een heroverweging van deze keuzen. 
 
Ontwikkeling kwaliteit roeiaccommodaties voor talent 
Het beleid rond opleidingslocaties van te ontwikkelen instroomprogramma’s moet er 
op gericht zijn een zelfde sfeer/prestatiecultuur te ontwikkelen. Aan het systeem van 
erkenning van instroomprogramma’s onder regie van de bond liggen door de KNRB 
en NOC*NSF vastgestelde criteria en normen ten grondslag.  
Daarbij horen ook richtlijnen en eisen te stellen aan materiaal, accommodatie en 
vaarwater. Deze zijn verwoord in het meerjarenopleidingsplan, het visiedocument 
RTC’s en het KNRB Handboek Roeiaccommodaties.  

                                                           
1 De KNRB visie op roeibanen en –accommodaties is de verantwoordelijkheid van de Commissie Infrastructuur. In het beperkte 
kader van toproeien is de strategie, “geen regie proberen te voeren waar je de mensen en middelen om de regie te voeren ontbeert”. 
Voor Talentontwikkeling werken we samen met de Willem-Alexanderbaan en voor Coastal valt o.a. te denken aan een 
samenwerking met het NTC Zeilen in Scheveningen.  
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18. INTERNATIONALE WEDSTRIJDSPORT 
 
De deelname aan internationale competitie is een belangrijke succesfactor.  
 
Voor talenten en topsporters is het noodzakelijk hun vooruitgang te meten met 
internationale concurrenten door middel van regelmatige deelname aan, en onder 
druk van, internationale wedstrijden. 

 
Méér en relevante wedstrijdervaring 
In alle fasen van het MOP Roeien zijn het aantal, niveau, soort en het format van 
wedstrijden waaraan wordt deelgenomen een zeer belangrijk onderdeel. 
 
Uit de evaluaties en analyses van Olympische Spelen en Wereldkampioenschappen 
blijkt keer op keer dat onze roeiers minder relevante wedstrijdervaring hebben. 
Gemiddeld is de achterstand 3 jaar (eerste internationale wedstrijd: 20 jaar ipv 17 
jaar) en gemiddelde per jaar 2 evenementen minder (4 per jaar  ipv 6). 
 
Het is wenselijk dat het aantal wedstrijden waaraan wordt deelgenomen door 
talenten, high potentials en toproeiers, niet alleen in de topperiode, maar juist ook in 
de eerdere fasen van de loopbaan, sterk omhoog gaat. 

 
Stimuleren van deelname aan internationale wedstrijden 
Binnen de Olympische en Paralympische context richt Toproeien zich daarbij op de 
selectie, voorbereiding en uitzendingen in de fasen “Winnen” (A-selectie”) en “Naar 
de Top” (B-selectie). 
 
Daarnaast regisseert en coördineert de KNRB een (stimulerings)beleid om 
verenigingen en erkende roeiorganisaties te stimuleren tot het intensiveren van de 
deelname aan internationale wedstrijden.  
 
Het is het streven om dat ook te doen voor de niet-Olympische en niet-
Paralympische nummers en tevens voor disciplines die door NOC*NSF erkend zijn of 
worden als Internationale Wedstrijdsport, of op termijn zich kunnen ontwikkelen 
naar een Olympische topsporterkenning, zoals Coastal-rowing. 
 
We doen dit door verenigingen en erkende roeiorganisaties meer rechten 
(bijvoorbeeld in marketing en communicatie) en plichten (in zelf-organisatie en zelf-
financiering) te geven om selectie, voorbereiding en deelname aan internationale 
wedstijden mogelijk te maken (C-selecties). 
 
Selectiebeleid en - procedures en jaarlijks protocol “uitzendingen”. 
Jaarlijks wordt de uitvoering van het vastgestelde selectiebeleid en –procedures 
uitgewerkt in een kalender en een protocol uitzendingen tbv de uitvoering. 
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19. ORGANISATIE VAN TOPSPORTEVENEMENTEN IN NEDERLAND 
 
In verschillende studies is aangetoond dat het aantal internationale sportevenementen 
georganiseerd in het thuisland een positief effect heeft op internationaal 
topsportsucces. Internationale roei-evenementen hebben zich de afgelopen periode 
bewezen als vliegwiel voor aandacht, ontwikkeling van de infrastructuur en 
(leden)groei. We hebben een mooi recent trackrecord opgebouwd met de organisatie 
van het WK U23 2011,  WK 2014, WK U19/U23/INT 2016 en WC3 2019. 
 
Aandachtspunten bij het organiseren van High-Profile Olympic events  
 
1. Respect voor de belangen van onze stakeholders 
De roeiwereld is ontzettend blij met het commitment van lokale (mn. Amsterdam en 
Rotterdam), provinciale (mn. Noord-Holland en Zuid-Holland) en nationale (mn. 
Ministerie van VWS) overheden, die bereid zijn om fors te investeren in de 
infrastuctuur van het roeien en de organisatie van toproeievenementen in Nederland.  
Maar ook deze partijen doen deze investeringen vanuit een zorgvuldige overweging en 
afweging en zullen op gezette tijden zich afvragen of de keuzen en de investeringen te 
rechtvaardigen zijn. Juist aansprekende en goed georganiseerde topsportevenementen 
leveren een bijdrage aan deze rechtvaardiging. 
 
2. Mogelijke topsportevenementen in Nederland 
Mogelijke topsportevenementen voor senioren en sporters met een beperking, die 
binnen het nationale subsidiebeleid (VWS – NOC*NSF) in aanmerking komen om in 
Nederland te organiseren, zijn: 
- WK, EK of een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. 
 
Mogelijke topsportevenementen voor junioren en senioren B zijn: 
- WKu23, WKJ, EKu23, EKJ of Jeugd Olympische Spelen. 
 
3. Professionaliteit   
Het verwerven en organiseren van topsportevenementen is een ‘vak’. Dat doe je er 
niet ‘even’ bij en vraagt ook om ambitie, hard werken en commitment. Tot nu toe 
hebben we onze evenementen-organisatie vooral ingericht met  vrijwilligers. We 
merken meer en meer dat professionele hulp noodzaak is, zeker als we stappen 
vooruit willen maken. Voor wat betreft het organiseren van toekomstige 
evenementen denkt de KNRB daarom aan een permanente bemensing, expertise en 
continuïteit in een ‘vast’ organisatiecomité. 

 
4. Innovatie (duurzaam, format, attractief, impact)  

Evenementen zijn ook een mooi middel om het roeien dichter bij de (algemene) 
sportliefhebber te brengen. We zullen dan wel het volgen van wedstrijden 
aantrekkelijker moeten maken. We moeten de komende jaren durven innoveren in 
de opzet van wedstrijden (bijvoorbeeld knock-out sprints, match-racen), de manier 
waarop we deze uitleggen (bijvoorbeeld de codering van boten als HE-/HEj-/HB-
/LHE-8+ etc. is voor niet-ingewijden, inclusief journalisten, onbegrijpelijk  inclusief, 
hoe we deze vormgeven (roeiers en boten een herkenbaar gezicht geven) en hoe de 
volgers dit beleven (bijvoorbeeld inzet camera’s, entertainment, etc.). 

 



Beleidsvisie Toproeien, november 2019 
  

 
29 

5. Drie-eenheid: organiseren, ontwikkelen en presteren. 
De KNRB tracht niet alleen goede topsportevenementen met een uitstekende 
uitstraling te organiseren, maar tracht parallel daaraan ook een sportief 
geïntensiveerd voorbereidingsprogramma van de Nederlandse deelnemers (top, 
jeugd, mensen met een beperking) te doen om in eigen land – dwz. minder reistijd, 
meer roei-uren - (extra) succesvol te zijn en daarmee zowel voor Nederland, de 
roeisport alsook voor de betreffende sporters van meerwaarde te zijn.  
Hierdoor gaan efficiënt opleiden, organiseren van evenementen, presteren en het 
vergroten van de marktwaarde hand in hand. 
 
6. Afstemming van de Wedstrijdkalender 
De KNRB maakt zich hard voor een goede internationale afstemming van de 
Wedstrijdkalender voor (FISA) evenementen, met name waar het gaat om het 
verwerven van de organisatie en de bescherming van de organisatie van 
topsportevenementen die al in eigen land plaatsvinden. 
 
Ook hier moeten we selectief en doordacht te werk gaan. Immers, de kans op afbreuk, 
schade en roofbouw op onze (human) resources ligt op de loer. Waarvan uiteindelijk 
onze (jeugd)roeiers de rekening betalen.  
 
Traditioneel zorgen de Olympische Spelen al voor de grootste piek. We willen daarom 
in met name pre-olympische jaren zulke evenementen organiseren om ook in niet-
olympische jaren onze groei een impuls te geven en te kunnen ‘leveren’ aan onze 
partners.  
 
In het Olympisch jaar worden daarom voor senioren geen EK’s of WK’s in Olympische 
nummers of Internationale nummers in eigen land gehouden. Het totale commitment 
is dat jaar gelegen in de voorbereiding van onze toproeiers op de Olympische Spelen. 
 
Criteria voor de organisatie van Topsportevenementen in Nederland 
Het besluit van de KNRB om de organisatie van een topsportevenement in Nederland 
op te pakken en te steunen is gebaseerd op het voldoen aan 5 harde criteria. 
 

1) Het betreft een erkende categorie topsport (Olympische en Paralympische 
nummers). 

2) Tenminste 50% van het deelnemersveld is internationaal. 
3) Nederlands beste sporters doen mee en nemen het evenement op 

als ‘piekevenement’. 
4) Respecteren van de organisatorische levenscyclus van een evenement van 

minimaal 4 jaar (´bid, voorbereiding, uitvoering en evaluatie). 
5) Parallel aan de organisatie van het evenement loopt een sportief geïntensiveerd 

voorbereidingsprogramma (dus inclusief budget) van de Nederlandse deelnemers; 
zowel gericht op het vergroten van de medaillekansen, als dus ook gericht op meer 
en betere aandacht van nationale media. Topsport is immers bedoeld om impact te 
bewerkstelligen, en daarvoor zijn aansprekende prestaties nodig. Commitment 
van de technische staf om het evenement op te pakken als ‘piekevenement’ is 
nodig. 
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Topsportevenementen: concrete ambitie 
We zijn in gesprek met de FISA om afspraken te maken over evenementen in de 
komende 10 jaar (zie FISA Strategic Event Attribution). Ook hebben we met zowel ‘ 
Rotterdam’ als ‘Amsterdam’ een samenwerkingsconvenant ondertekend voor de 
organisatie van dit soort evenementen, als ook NK’s. 
De KNRB heeft nog zaken in te vullen zoals commitment en organisatiecomité, maar 
de gedachten gaan uit naar: 
 

- Twee, jaarlijks terugkerend High Profile topsportevenementen: 
- de Aegon (Open) Dutch Championships voor Olympische en Paralympische 

nummers (NK Klein / NK Groot). 
- de jaarlijks terugkerende Aegon Koninklijke Holland Beker en Ladies Thropy in 

de skiff. 
- Een nieuw te ontwikkelen evenement in een Olympisch nummer met 

eenzelfde impact als Henley, Boston, The Boatrace of de Netzcup. 
- Jaarlijks een Talentevenement in de Olympische nummers (bijv. DAMEN). 
- 1 x per drie jaar een FISA-evenement en bij voorkeur in pré Olympische jaren. 

- Drie-jaarlijks een EK Junioren/U23 of WK Junioren/U23/World Cup 
- Negen-jaarlijks één EK of WK. 

 
 
20. ANTI-DOPING 

 
De KNRB volgt het nationaal dopingreglement van de dopingautoriteit welk geheel 
aansluit bij de richtlijnen van het Wereld Anti Doping Agentschap (WADA-Code). De 
statuten van KNRB en verenigingen en het wedstrijdcontract van wedstrijdroeiers 
zijn hier geheel op afgestemd. > doping official. 
In samenspraak met de bondsarts wordt elke twee jaar een anti-doping meeting 
georganiseerd voor het ANRT i.s.m. de Dopingautoriteit. De medische staf van de 
KNRB faciliteert het ANRT bij de keuze en aanschaf van werkzame en dopingvrije 
supplementen. Optimaal gezien is er een overeenkomst met een supplier van ‘NZVT’ 
of ‘informed sports’ geteste dopingvrije batches supplementen. De roei(st)er blijft 
onder alle omstandigheden zelf verantwoordelijk voor het melden van 
medicatiegebruik bij de bondsarts en de Dopingautoriteit/WADA. 
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21. MARKETING STRATEGIE 
De roeisport in Nederland staat er anno 2019 goed voor. 
Met de KNRB hebben we een (financieel) gezonde 
overkoepelende organisatie.  
 
Het ledenaantal heeft al enkele jaren een stijgende lijn te 
pakken. Met ruim 35.000 aangesloten leden, verdeeld over 
122 verenigingen, zijn we - in georganiseerd verband - 
naar grootte de 25ste sport van Nederland. 
 
De KNRB heeft in Aegon een trouwe hoofdsponsor, met 
TeamNL en haar partners een tweede substantiële 
commerciële inkomstenstroom en ook vele suppliers 
die belangrijke faciliteiten voor onze nationale selecties 
mogelijk maken (zie pag. 46). Toch ligt er een flinke 
uitdaging voor ons indien we de huidige inkomsten uit 
producten, diensten en sponsoring de komende jaren 
willen handhaven of nog liever verhogen.  

 
Mede door de digitale ontwikkelingen verandert ook 
sportmarketing in hoog tempo. Sponsoring was al jaren 
niet meer de hobby van de directeur. Echter ook de 
volwassen inzet van sponsoring als instrument om de 
bekendheid te verhogen of een merk aantrekkelijker te 
maken staat onder druk. Simpelweg omdat met de 
komst van allerlei digitale mogelijkheden en analyse-
tools meer dan ooit een heldere Return-On-Investment 
gevraagd wordt die andere middelen en kanalen 
makkelijker kunnen bieden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nu was het roeien overigens toch al geen sport die het qua 

waardebepaling moest hebben van bereik (media-waarde, bijvoorbeeld televisieminuten) en massa 
(zoals grote aantallen beoefenenaren). 
 
Aangezien veel partnerships de olympische cyclus volgen is het zaak om ook in de marketingstrategie 
vooruit te kijken en nu het fundament te leggen voor de volgende Olympiade’s.  We hebben daarbij 
focus op een 5-tal speerpunten. 
 

1. Heldere positionering van het roeien in de (sport)markt. 
 

In 2018 hebben we onze positionering aangescherpt. We hebben daarbij gebruik gemaakt van het 
WHY>HOW>WHAT-model.  Dit model dwingt van binnenuit naar buiten te denken. Als we er als 
organisatie in slagen over te brengen waarom we doen wat we doen, dan is dat (de WHY) uiteindelijk 
de reden dat partners/bedrijven zich aan ons willen binden. En het sponsorpakket (de WHAT) 
‘slechts’ het tastbare bewijs daarvan. Voor ons als roeisport is dat extra interessant, omdat het dan 
niet alleen meer gaat over minuten op televisie of aantal email-adressen (op die punten winnen 
grotere sporten het namelijk vaak), maar vooral het verbinden aan mentaliteit, warden, kwaliteit etc.. 

Afbeelding 3 Uitdaging. Topsport geoormerkte 
opbrengsten uit “producten en diensten” en 
“sponsoring”.  

Afbeelding 2 Uitdaging. Aandeel Olympische 
medailles (sinds 1896), Topsportsubsidie (2018) en 
TeamNL-sponsoring (2018) van focussporten en 
niet-focussporten. De TeamNL (marketing)waarde 
blijft  (nog) achter bij de prestaties en subsidie. 

Fig. 1 Ontwikkeling Ledental KNRB. Vanaf de jaren 70 
stijgt het ledental en houdt het gelijke tred of beter met 
de groei van de Nederlandse bevolkingsomvang 
(“marktaandeel”).  
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2. Ontwikkelen van een toekomstbestendig partnermodel. 
Dit is de WHAT en worden de partnerdomeinen (vroeger 
‘sponsorpakketten’), onze proposities naar mogelijke partners die 
het gedachtengoed van ‘Wij omarmen de weerstand’ 
ondersteunen. We hebben er zes geïdentificeerd. 
 
Met het vermarkten van onze eigendommen (‘rechten’) vanuit 
deze domeinen, gaan we zorgen voor continuïteit en meer 
onafhankelijkheid (voorkomen dat we van 1 of 2 partijen 
afhankelijk zijn). 
 
3. Digitaal verbinden van verenigingen, roeiers, roeifans, 
sportfans en bedrijfsleven met de KNRB en elkaar. 
De KNRB had slechts in zeer beperkte mate directe toegang tot 
haar achterban, o.a. omdat de persoonsgegevens van de leden in 
bezit zijn van de verenigingen. Daarnaast gaat het gebruik van 
digitale communicatiemiddelen als social media (Facebook, 
Instragram en LinkedIn) steeds verder omhoog en middelen als e-
mail omlaag. Nadeel van de sociale netwerken is, dat je als zender 
van boodschappen afhankelijk bent van (de algoritmes) van deze 
netwerken. Facebook bepaalt of je op een tijdlijn komt of niet. 
We hebben daarom een Customer Data Platform ingericht waarin 

we minimaal profielen en maximaal persoonlijke gegevens verzamelen van onze achterban. Zo zijn we 
in staat om wel 1-op-1 te communiceren, zonder de afhankelijkheid van derden. Doel voor de 
komende jaren is om het aantal profielen sterk te verhogen (> 100.000) en deze ook zo veel mogelijk 
te personaliseren. 
 
4. (Door)ontwikkelen van effectieve 
communicatiekanalen, aansprekende content en het 
betrekken van de toproeiers hierbij. 
In het digitaal verbinden van onze achterban is aansprekende 
(beeld)content een sleutel naar succes. Organisaties als 
sportbonden zijn daarbij steeds meer zelf de omroep: in 
eigen beheer content produceren en dat via eigen kanalen, 
die van influencers en soms externe media verspreiden. 
 
Communicatie is niet alleen digitaal geworden, het is ook veel 
sneller en meer versnipperd. Dat betekent dat de KNRB 
organisatie hierop zal moeten anticiperen. Inmiddels is er 
bijvoorbeeld dan ook een medewerkers Online 
Communicatie aangesteld. Echter, er zal ook geïnvesteerd 
moeten worden in de doorontwikkeling van onze 
communicatiekanalen om aan de huidige wensen en eisen 
van het publiek te kunnen voldoen. 
 
Topsporters zijn nog steeds een prima ‘haakje’ voor 
aansprekende content. Sterker nog, een topsporter die in 
staat is om zijn verhaal aantrekkelijk te communiceren en 
effectief te verspreiden bepaalt in steeds hogere mate zelf zijn 
commerciële waarde. En beïnvloeden de toproeiers bij elkaar 
opgeteld de commerciële waarde van de roeisport. Ook de 
KNRB heeft er dus belang bij dat de leden van onze nationale 
selecties in staat zijn goede verhalen te verspreiden. En dus 
zal de bond hierin inspireren, faciliteren en reguleren.  
 
5. Ontwikkelen, verkrijgen en organiseren van 
aansprekende, grootschalige, internationale (FISA)-
evenementen. Zie paragraaf 19. 

WHY? 
Wij geloven in de kracht van weerstand.  
In grenzen opzoeken. 
Trotseren. Tegen de stroom in. 
Dat brengt verder. Helpt vooruit.  
Maakt ons sterker. Fysiek. En mentaal. 
Weerstand verbindt. Brengt samen. 
Verbroedert. 
Weerstand is ons ideaal.  
Daar zijn we trots op.  
Dat is wat ons drijft. Letterlijk. En 
figuurlijk. 
Dat brengt ons niet alleen in beweging. 
Dat maakt van ons ook een beweging. 
 

WIJ OMARMEN WEERSTAND. 
 
HOW? 
Roeien is ‘a school of life’. 
Het reikt je tools aan voor het leven . 
Learn to work, Learn to program, Learn 
to party, Learn to win, Learn to… 
 

LEARN. DO. ROW. 
 

WHAT? - KNRB Partnerdomeinen 
 
1. Tegen de stroom in:  
Letterlijk en figuurlijk. Samenwerken 
met dwarsdenkers of teamgenoten die 
het anders willen aanpakken. Omdat ze 
geloven dat het anders kan of juist moet. 
 
2. Verandering van koers:  
de organisatie verandert en dat geeft 
weerstand. Of jij wilt een andere koers 
varen in je leven. Je zoekt dus zelf 
weerstand op. 
 
3. Verhogen en opbouwen:  
Beter worden. Sterker worden. Sneller 
worden. Door stapsgewijs de weerstand 
op te bouwen en te verhogen. 
 
4. Zwaar weer:  
ook als het even tegenzit en je in zwaar 
weer verkeert, zijn we er voor je. 
 
5. In het diepen gooien / loslaten:  
Wij zijn tegen ‘overzorgzaamheid’ en 
staan voor los durven laten. We laten 
iemand eigen grenzen ontdekken, op 
eigen benen staan door te stimuleren in 
het diepe te springen. 
 
6. Maatschappelijk*:  
Water, regen, zon, wind.  Echte 
weerstand.  
Puur natuur. Omarm het. Bescherm het. 
 
*Nog in overweging: Of verdieping op 
maatschappelijk OF maatschappelijk 
doorvertalen in de andere 5 domeinen. 
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IV. ORGANISATIE EN LEIDERSCHAP 
 

 

 

Hoewel de omvang van te besteden middelen aan topsport een belangrijke basis is voor 
de mate van topsportsucces, is ook een goede organisatie en structuur van de sport 
nodig. De organisatie en structuur van de sport en haar relatie met de maatschappij 
zorgt namelijk voor een efficiënt gebruik van deze middelen en zo tot daadwerkelijke 
vergroting van de kansen op topsportsucces. Het is hierbij belangrijker geworden om 
een goed communicatiesysteem, heldere beschrijvingen van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, een eenvoudige administratie en een heldere 
afbakening tussen uitvoering en beleid te hebben. 

 
22. FINANCIERING EN GELDSTROMEN 

 
Bewaking 
De KNRB kent een transparant bewakingssysteem van het budget en de actuele- en 
voorspelde uitgaven. Zodoende is het gereedschap aanwezig voor alle betrokkenen om 
zo efficiënt mogelijk met beschikbare gelden om te gaan. 

 
Financiële benchmark 
Een structureel winnend roeiprogramma vraagt om een pathway-financiering van 
talentontwikkeling (“in 8 jaar naar het podium”) en de topsport (“8 jaar op het 
podium”). De mondiaal toonaangevende “Top-5” roeiprogramma’s van NZL, GBR, USA, 
GER en AUS hebben op “bondsniveau” een jaarlijkse input van ca. € 5 – 10+ mio en een 
jaarlijkse output van 3-7 medailles in de Olympische nummers op WK of OS.  
Het gaat hier om de directe kosten in de topsportbegroting van de bond. Dat komt op 
“bondsniveau” neer op een gemiddelde prijs van € 1,4 mio per roei- medaille per jaar. 
Voor de KNRB NED was dat €1,2 mio per roei-medaille per jaar over de periode 2013-
16 (gemiddeld € 2,1mio/1,75 medaille per jaar). 

 
In de “global sporting arms race” is er 
geen ontsnappen aan de noodzaak tot 
een telkens substantieel hogere 
financiering van topsportprogramma’s 
van bonden indien Nederland op het 
hoogste niveau op het podium wil 
staan. Voor focus-sporten geldt daarbij 
“start-with-the-end-in-mind” en 
redeneer vervolgens terug naar wat je 
daarvoor nodig hebt. 
 
 
 
 

Hierbij mag verondersteld worden dat het hebben van de basis en de knowhow (vaste 
lasten, investeringen, infrastructuur en algemene kosten: oftewel het secundaire en 
tertiaire proces) de meerprijs van een extra medaille verlaagd (met name variabele 
kosten: primaire proces). Echter, door de wetten van Vraag en Aanbod zal de 
gemiddelde prijs van een medaille in de toekomst alleen maar verder toenemen. 

 
  

Afbeelding 4 “More money IN equals more medals OUT”. Een 
vergelijking van de nationale topsportmiddelen en het totaal 
aantal behaalde medailles op de Zomer OS voor NED, GBR en 
het betreffende “Top 10” land. 
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Accountability 
De positie als focus-sport levert veel extra middelen voor de gehele roeisport op. 
 

Dit zijn jaarlijks o.a. € 1,7m subsidie direct 
van NOC*NSF, ca. € 1,5m voor de atleten 
(VWS Fonds voor de Topsporter) en 
aanzienlijke afgeleide opbrengsten uit 
bijvoorbeeld subsidie en sponsoring van de 
KNRB (Aegon, CTO, Gemeente, Provincie, 
Rijk), RTC’s (Universiteiten, RTO) en 
evenementen (WK’s in NED). 
 

Het waarmaken van de verwachtingen van VWS, NOC*NSF en het publiek is daarmee van 
cruciale betekenis voor de roeisport in Nederland. 
 
Raming van de jaarlijkse kosten (Olympiade 2021 - 2024) 
Op basis van deze beleidsvisie kan een raming van de jaarlijkse kosten worden gemaakt. 

 
Indirecte kosten, als Stipendia (VWS Fonds 
voor de Topsporter), inhuur specialisten (CTO 
Amsterdam, High Performance Services 
NOC*NSF), instroom-programma’s (RTC, 
vereniging, gemeente, provincie, 
universiteiten) en onderzoek (STW/VU/HvA) 
zijn wel meegenomen. De organisatie van 
topsport-evenementen in Nederland is hierin 
niet meegenomen. 

 
Realisatie 2009-2020 en financiele uitdaging 2021 en verder 
 

In de afgelopen jaren is KNRB TopRoeien 
gegroeid naar een stabiele professionele 
uitvoeringsorganisatie met een relevante 
“input” van ca. € 5.5 mio per jaar. Ongeveer de 
helft van dit “regie-budget” gaat direct door de 
KNRB begroting en de andere helft wordt 
indirect bijgedragen door bovengenoemde 
partners.  

De financiële uitdaging (naar 2024: gemiddeld € 6.3 mio per jaar) van deze beleidsvisie 
komt op € 0.8 mio per jaar. 

 
Trends en ontwikkeling opbrengsten 

Wanneer de ontwikkeling van de directe 
opbrengsten voor Toproeien gecorrigeerd 
wordt voor incidentele opbrengsten 
(Nieuwbouw OTC, WK’s 2011, 2014, 2016, 
WCIII 2019) geeft dat eveneens een stabiel 
beeld met een recente stijging van € 350k uit 
de € 10mio subsidie voor 2018 tot en met 
2020. 
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Te verwachten ontwikkelingen 
Het is niet eenvoudig te voorspellen hoe de 
topsportopbrengsten zich in de toekomst kunnen 
ontwikkelen en waar de mogelijkheden zijn om de 
benodigde extra middelen te vinden. 
 

Contributie 
- Stabiel / indexering tbv compensatie prijsstijging. 

 
Producten en diensten – kans – uitwerken. 
- Marketing strategie: zie paragraaf 21. 
- Beheer, exploitatie en ontwikkeling van rechten. 
- Prijsstelling producten en diensten. 
- Eigen bijdrage van deelnemers. 

 
Subsidie - stabiel en prestatie-afhankelijk. 
Er zijn geen aanwijzingen dat landelijke subsidies 
van VWS, de Nederlandse Loterij en NOC*NSF 
binnen afzienbare tijd aanzienlijk zullen afnemen.  
 
De concurrentie op het beschikbare budget van 
nieuwe topsport-”events” (programma/medaille-
onderdelen die er bij komen) en bestaande 
succesvolle topsport-”events” (bestaande sporten 
die meer krijgen, op basis van meer “impact”) zal 
wel groter worden. 
 
Subsidiekansen liggen vooral bij de lokale en 
provinciale overheden, financiering activiteiten en 
infrastructuur van verenigingen en RTC’s. 

 
Sponsoring – kans - uitwerken 
- Marketing strategie: zie paragraaf 21. 
- Koesteren Aegon als sponsor van het roeien. 
- Intensiveren TeamNL + TalentTeamNL 
- Continueren Partners Red Bull Holland Acht en 
Kiwa Vrouwen Acht. 
- Continueren Partners, Sponsors en Suppliers. 
- Sponsorproposities Winnende ploegen. 
- Huishoudelijk Reglement: 5% van sponsor-
overeenkomsten naar versterken basisapparaat. 
 
We zullen zien hoe de externe geldstromen zich de 
komende jaren ontwikkelen.  Het gaat hier om 
geldstromen die de KNRB zelf kan beïnvloeden en 
waarvoor de KNRB zelf contractpartner is. 
 

Uitgangspunten meerjarenbegroting TopRoeien 
 
Roeien op 1.   
Missie KNRB: Bevorderen van de roeisport. 
 
Presteren op 2.  
Missie TopRoeien: Winnen als leidende norm en 
creëren van impact. 
 
Financiën op 3.  
Om deze visie te realiseren is de basis dat de 
financiële huishouding op orde is (kosten-
structuur, omzet, winst, investeringsruimte). De 
kostenstructuur inclusief bewaking is reeds op 
orde gebracht. Aangezien de KNRB een 
sluitende begroting nastreeft zal de omzet  
structureel omhoog moeten. Deze stijging is 
nodig om naast de jaarlijks terugkerende 
uitgaven bestemmingsreserves te creëren voor 
duurdere jaren en om een topsport-actiebudget 
te financieren.  
 
Daarbij zal het weerstandsvermogen op het 
huidige niveau moeten blijven. Dit om in geval 
van dalende inkomsten aangegane 
verplichtingen en vaste lasten te kunnen blijven 
nakomen/betalen gedurende een periode die 
de organisatie nodig heeft om inkomsten en 
uitgaven weer in evenwicht te brengen. 
 
Het topsport-actiebudget is het vrij 
besteedbare budget van toproeien dat nodig 
is om te kunnen handelen naar bevind van 
zaken en in te kunnen spelen op zich 
voordoende kansen, mogelijkheden en 
voortschrijdend inzicht. 
 
Er is een Financieel statuut, met financiële 
afspraken en procedures. 
 
Fase-1 Talentherkenning en talentontwikkeling 
bij verenigingen en rtc’s wordt gefinancierd 
door de roeiers/ouders, verenigingen, rtc’s en 
locale/regionale overheden, partners en 
sponsors (het Instroomprogramma). 
Verenigingen dragen “in natura” veel bij door 
het beschikbaar stellen van vrijwilligers, 
materiaal en accommodatie. Het centrale 
collectieve budget voor deze fase (2016: 
€240k) is afkomstig uit contributie, eigen 
bijdrage van de deelnemers, de opbrengst uit 
wedstrijdlicenties en sponsorinkomsten. 
 
Fase-2, het Opleidingsprogramma (in NOC*NSF 
terminologie) en Fase-3, het 
Topsportprogramma, worden gefinancierd 
door de KNRB zelf (Topsport-management en 
OTC), en door NOC*NSF, VWS, CTO-Amsterdam, 
Hoofdsponsor Aegon en diverse andere 
sponsoren en suppliers (stipendia atleten, 
bondscoaches, programmakosten, materiaal). 
 
Een subsidie-eis is dat de KNRB zelf (uit 
contributies of andere eigen inkomsten) 
minimaal 30% bijdraagt aan het opleidings-
programma en het topsportprogramma. 
De middelen van NOC*NSF worden zowel voor 
Fase-2 Talentontwikkeling ingezet (ca. 25%), als 
voor Fase-3 (ca. 75%). 
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23. ORGANISATIE BINNEN DE KNRB 
 

De KNRB stelt een brede groep roeiers in staat om de gestelde doelstellingen te behalen. 
Dat doet de KNRB door middel van een heldere structuur, met bijbehorende 
omschrijvingen van rollen en verantwoordelijkheden. Tevens is de organisatie flexibel 
om ruimte te kunnen geven aan de wensen van de toproeiers en om in te kunnen spelen 
op de gesignaleerde trends en ontwikkelingen in het toproeien. 

 
De KNRB kent de volgende topsportorganisatie (in hiërarchische volgorde): 

 
23.1 Algemene Vergadering 
Verantwoordelijk voor vaststelling meerjaren topsportbeleid en jaarplannen en 
bijbehorende begrotingen. 

 
23.2 Bestuur 
Verantwoordelijk voor algemeen beleid en financiën. Eén van de leden van het bestuur is 
specifiek belast met de portefeuille topsport. De commissaris Toproeien is verant-
woordelijk voor een regelmatige evaluatie van het topsportbeleid en de advisering aan 
het bestuur over eventuele aanpassingen aan het (lange termijn) topsportbeleid. 

 
23.3 Atletencommissie 
De KNRB kent een Atletencommissie. De Atletencommissie vertegenwoordigt binnen de 
KNRB de (top)roei(st)ers. De Atletencommissie is een zelfstandig advieslichaam, 
ingesteld door het Bestuur. De Atletencommissie kan gevraagd en ongevraagd advies 
geven over allerlei aspecten van het topsportbeleid. 
De Atletencommissie heeft als centrale doelstelling het mede beïnvloeden van het 
topsportbeleid van de KNRB vanuit het gezichtspunt en de belangen van de topsporters. 
De Atletencommissie wordt gevormd door actieve talenten en toppers. De 
Atletencommissie is vertegenwoordigt in en onderhoudt contacten met de roeiers in de 
NOC*NSF Atletencommissie, NL Sporter en de FISA Atletencommissie. 

 
23.4 Directeur 
Algehele verantwoordelijkheid KNRB-kantoor en als zodanig tevens 
eindverantwoordelijke voor het beroepspersoneel en voor de beleidsmatige contacten 
met NOC*NSF en commerciële contacten met het bedrijfsleven. 

 
23.5 Technisch directeur 
Gedelegeerd mandaat voor de uitvoering van het vastgestelde beleid en werkplan 
binnen de daarvoor vastgestelde (financiële) kaders. Verantwoordelijk voor de 
dagelijkse leiding en algemeen management Topsport inclusief budgetbewaking 
topsport. Dagelijkse contacten FISA, NOC*NSF, kennisinstellingen, bedrijfsleven e.a. 
 
23.6 Hoofdcoaches, bondscoaches en talentcoaches 
Zie paragraaf 8. 

 
23.7 Besluitvorming Toproeien 
De Technisch directeur is eindverantwoordelijk voor het dagelijks handelen binnen 
toproeien. Hij doet dat binnen de opdracht/missie van de goedgekeurde visie en 
daarvan afgeleide (meerjaren)beleidsplan en de bijbehorende (meerjaren)begroting 
(gedelegeerd mandaat) en op basis van overleg met de directeur en de commissaris 
Toproeien. 
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Besluitvorming vindt plaats binnen en volgens de hiërarchie van Toproeien. Er is een 
procedure van besluitvorming. Sporttechnische besluitvorming is verantwoordelijkheid 
van de Hoofdcoaches en de Technisch directeur. Advies van de betreffende coach heeft 
een grote betekenis in de besluitvorming. Daar waar het praktisch mogelijk is, zal in het 
team van coaches van het ANRT, de prestatiearts en de manager ANRT voor grote 
evenementen steeds gezamenlijk vooroverleg plaats vinden. 

 
In september van elk jaar is er de evaluatie met sporters en begeleiders van het 
sportjaar (uitvoering). 

 
In maart en november van elk jaar zijn er de ledenvergaderingen (beleid). 

 
23.8 Professionele uitvoeringsorganisatie 

 
Olympisch 
Trainingscentrum 
De Bosbaan 

 
Toproeien wordt gerund 
door een: 
 
− roeiers/coachteam, 
− specialistenteam, 
− support staf en 
− managementteam 
− olv de directie. 

 
 
 
 
 

ROEIERS EN COACHTEAM 
Zie paragraaf 8 Coaching. 

 
PRESTATIE ONDERSTEUNEND SPECIALISTEN TEAM (zie ook deel II Specialisten) 
In het Prestatie Ondersteunend Specialisten Team werken (para-)medici, kracht- en 
conditietrainers, masseurs en embedded scientists nauw samen. 
De uitvoering van medische begeleiding, paramedische begeleiding, kracht- en 
conditietraining, voedingsbegeleiding en prestatiediagnose voor het ANRT en OTT zijn 
geprofessionaliseerd, geïntegreerd en gecentraliseerd. 

 
Alle POST onderdelen hebben hun eigen expertisegebied en verantwoordelijkheden, 
maar voeren gezamenlijk en integraal het beleid uit. Doordat alle POST onderdelen 
samenwerken kan aan elke atleet een optimaal programma aangeboden worden. Deze 
samenwerking wordt bevorderd doordat roeiers, coaches en specialisten veelvuldig op 
dezelfde werkvloer aanwezig zijn. 

 
Prestatiearts 
Het POST staat onder leiding van de Prestatiearts. De prestatiearts maakt deel uit van  
het managementteam TopRoeien. Samen met de manager, hoofdcoaches en de technisch 
directeur worden (proces)doelen en evaluatiemomenten afgesproken. 
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Netwerk van specialisten 
Daar waar de vereiste kennis of dienst niet direct binnen het POST aanwezig is, wordt 
op projectbasis (in de praktijk: nooit meer dan 1 specialist over de vloer, kop-staart, 
“gasten & vis-3 dagen-regel”) samengewerkt met externe adviseurs. Naast de hierboven 
genoemde begeleiders zal er worden gewerkt aan een netwerk van specialisten binnen 
kennisinstellingen en bedrijfsleven. De bedoeling hiervan is om het niveau van de 
roeiers en de vaste begeleiding te verhogen en ten behoeve van o.a. Olympische roeiers 
een x-aantal uren dienstverlening inhuren van ontbrekende specialisten op het gebied 
van onder andere prestatiegedrag en ploegdynamica. 

 
 

SUPPORT STAF 
 

Bondsburo 
Meerdere medewerkers die Toproeien ondersteunen op het vlak van: 
- Secretariaat, administratie en financiën. 
- Communicatie, marketing en partnerships. 
- Beheer, exploitatie en ontwikkeling van de accommodatie. 
- Kaderontwikkeling (opleidingen). 
- Anti-doping beleid (bondsarts, dopingofficial). 
- Talentherkenning en talentontwikkeling. 
- Internationale wedstrijdsport (selectie, voorbereiding en deelname). 
- Logistiek en teammanagement (reis- en verblijf). 
- Maatschappelijke begeleiding (roeien, wonen, werken/studeren). 

Het bondsbureau staat onder leiding van de directeur. 

Coördinator Internationale Wedstrijdsport  
Tbv de coördinatie van de selectie, voorbereiding en deelname aan buitenlandse 
wedstrijden (bijv. Indoor, Masters) en internationale wedstrijdsport (bijv. Coastal). 
Alsmede het zorgdragen voor de afstemming van de nationale competitie en 
topsportevenemten in Nederland enerzijds op de jaarprogramma’s van talenten en top 
en de internationale wedstrijdkalender anderszijds. 
 
Manager Talentontwikkeling 
De Manager Talentontwikkeling is verantwoordelijk voor het stimuleren en 
coordineren van alle activiteiten op het gebied van talentherkenning bij verenigingen, 
regionale trainingscentra en het Opleidingsprogramma (TalentTeamNL) op het OTC. De 
manager is lid van het MT Toproeien en rapporteert aan de TD. 

 
Maatschappelijke begeleiding en life-style coaching 
In nauwe samenspraak tussen het CTO, manager Talentontwikkeling, manager ANRT, 
coaches en prestatiemanager NOC*NSF worden talenten en topsporters 
maatschappelijk begeleid.  Maatschappelijke begeleiding van de betreffende 
topsporters omvat onder meer het volgende: 
− pragmatische zaken als huisvesting, vervoer, verzekeringen, onderwijs. 
− het trachten te realiseren van een minimum inkomen en studiebegeleiding; 
− ondersteuning bij maatschappelijke loopbaanplanning (dual carreer); 
− ontwikkeling van een ‘job opportunity programma”. 
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Manager ANRT 
De Manager ANRT is tevens ‘officieel’ Teammanager (FISA en IOC) en verantwoordelijk 
voor de “operations”, organisatie en logistieke uitvoering van de voorbereiding op en 
deelname aan trainingen, wedstrijden en bijeenkomsten van het ANRT. De Manager 
ANRT controleert en stuurt de inbreng van alle support richting het ANRT. De manager 
is lid van het MT Toproeien en rapporteert aan de TD. 

 
 

MANAGEMENT- EN DIRECTIETEAM 
 

Managementteam TopRoeien 
Hoofdcoaches, manager ANRT, manager talentontwikkeling, prestatiearts en TD 

 
De technisch directeur is verantwoordelijk voor de algemene leiding topsport inclusief 
budgetbewaking en directe aansturing topsportpersoneel. 

 
Managementteam KNRB 
Manager Financiën, Manager Sportontwikkeling, Manager Marketing, TD en Directeur 

 
De directeur heeft de algehele verantwoordelijkheid voor het opstellen van de 
jaarplannen en de uitvoering daarvan door het kantoor en is als zodanig tevens 
eindverantwoordelijk voor de medewerkers en voor de beleidsmatige contacten met 
NOC*NSF. 

 
De directie zorgt voor de strategie, zodat de organisatie als geheel haar missie op een 
effectieve wijze vervult. Daarbij wordt ook invulling gegeven aan de wensen en 
behoeften van stakeholders die controle en/of invloed op de organisatie hebben. 
 
 
24. EVALUATIECYCLUS BELEIDSVISIE 

 
Dit visiedocument kan beschouwd worden als een levend document, wat op basis van 
jaarlijkse evaluatie zonodig bijgesteld wordt. 

 
Deze evaluatie van de vindt structureel en systematisch plaats. 
- HR-cyclus (Functioneringsgesprekken) – (Q1) 
- Topsport Programma Assessment (Q2) 
- Evaluatie seizoen en evaluatie piekevenementen (Q3) 
- Jaarlijkse evaluatie Toproeien met atleten, coaches en specialisten (Q3) 
- Jaarlijks evaluatie en zonodig bijstellen (AV).
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BIJLAGEN 
DEFINITIES EN OVERWEGINGEN 

 
Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) 
Hier trainen, wonen en studeren senioren en s-1 op éé n locatie. Er zijn vier CTO’s: Papendal, Heerenveen, Amsterdam en Eindhoven. 
Het ANRT en het OTT (s en s-1) zijn ondergebracht bij het CTO-Amsterdam. 

 

FACTORS LEADING TO INTERNATIONAL SPORT SUCCESS 
INPUT Pijler 1: Financiële ondersteuning 
THROUGHPUT Pijler 2: Integrale benadering van beleidsontwikkeling 

Pijler 3: Sportparticipatie 
Pijler 4: Talentherkennings- en ontwikkelingsprogramma’s 
Pijler 5: Begeleiding tijdens en na sportcarrière 
Pijler 6: Trainingsfaciliteiten 
Pijler 7: Coachings voorzieningen en coachontwikkeling 
Pijler 8: Internationale competitie 
Pijler 9: Wetenschappelijk onderzoek 

OUTPUT Medaillespiegel en/of behaald marktaandeel 
OUTCOME Trots, uitstraling, internationaal prestige, goed gevoel, populariteit, interesse, ontplooiing 

 
FOCUSCRITERIA Sportagenda 2016+ (Subsidie-criteria) 
Topsportbond 1. Fulltime programma 

2. Presteren WK/OS (of expertise-call topsportmanagement NOC*NSF) 
3. Commitment van de bond (minimaal 30% cofinanciering) 

 
Top-10 bond 4. Regie van de bond 

5. Technisch directeur met mandaat 
6. Fulltime coach 
7. Fulltime talentontwikkelingsprogramma in een CTO-setting/structuur 

High Potentials 
Een kleine groep speciale toptalenten met een hoge potentie op toekomstige topsportsuccessen. 
 

IOC / FISA AGENDA 2020 
Universality (mondiaal roeiprogramma voor iedereen op elk niveau) 
Equity and Equality (rechtvaardig en gelijkwaardig voor mannen en vrouwen) 
Sustainability (duurzaam) 

 
Instroomprogramma 
Het trainings- en wedstrijdprogramma van een sportbond waarbij gebruik wordt gemaakt van de beste begeleiding en faciliteiten 
voor die specifieke doelgroep en wat ten doel heeft dat de sporters instromen in het landelijke senioren-1 opleidngsprogramma en 
het senioren topsportprogramma. 
 
Opleidingsprogramma (2028) 
Fulltime opleidingsprogramma van meerdere sporters (senioren-1), die in de komende acht jaar doorstromen naar een 
topsportprogramma, en een reële kans hebben op het behalen van podiumplaatsen tijdens WK’s, Olympische en/of Paralympische 
Spelen. 
 
Topsportprogramma (2024) 
Fulltime topsportprogramma van één of meerdere sporters (senioren), die al presteren en/of succesvol (podiumplaatsen op WK’s, 
Olympische en/of Paralympische Spelen) beogen te zijn in de komende 4 jaar. 
 
Medaillekandidaten (M) 
Olympische medailles zijn geen toeval, maar een product van onder andere talent en ervaring, en komen al tot uiting in topprestaties 
in de jaren voorafgaand aan de Olympische spelen. De criteria waaraan een sporter/ploeg moet voldoen om in de groep van 
“medaillekandidaat” te vallen, zijn als volgt geformuleerd: 
1. de roeier/ploeg is 8 tot 10 jaar in het vak actief en 
2. de roeier/ploeg heeft ervaring met verschillende multi-sportevenementen 
3. de laatste 3-4 jaar is de roeier/ploeg regelmatig succesvol op mondiaal-niveau (podiumplaats) 
4. de roeier/ploeg wordt in staat geacht, gezien leeftijd, talent en prestatieontwikkeling om het prestatieniveau voor een 

medailleklassering tijdens de OS te kunnen halen. 
 

Meerjaren Opleidingsplan (MOP) 
Een Meerjaren Opleidingsplan, of curriculum, is een uitwerking van het beleid van een sportbond op het gebied van 
talentontwikkeling. Een Meerjaren Opleidingsplan beschrijft het programma voor de opleiding tot het vak van topsporter. Het wordt 
ook wel het curriculum of leerplan voor de opleiding tot het vak van topsporter genoemd. Het beschrijft per leeftijds- en 
opleidingsfase de einddoelen en uit te voeren activiteiten om tot die einddoelen te komen en op welke wijze dit gemonitord en 
getoetst kan worden. 
 
Regionale Topsport Organisatie (RTO). 
Financiert en faciliteert instroomprogramma’s die onder regie staan van een sportbond of RTC’s met daarin instroomprogramma’s 
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onder regie van een sportbond. 
 
Regionaal Trainings Centrum (RTC). 
Organisatie die programma’s onder het niveau van de landelijke senioren en senioren -1 programma’s faciliteren. Op een RTC zit 
niet altijd alleen é én programma van één bond, maar kunnen ook meerdere programma’s zitten van verschillende 
leeftijdscategorieën en meerdere bonden. Een bundeling van instroomprogramma’s binnen een RTC kan vaak zowel inhoudelijke 
kruisbestuiving en efficiency voordelen opleren. Ook is een koppeling met een Topsport Talent School wenselijk om de combinatie 
studie en onderwijs zo optimaal mogelijk in te richten. Ultimo 2015: RTC Roeien Noord = RTO Noord, RTC Roeien Utrecht = RTO 
Utrecht, RTC Roeien Zuid-Holland = RTO Metropool, RTC Roeien Brabant = RTO Zuid en RTC Noord-Holland = RTO Noordwest 

 
Regie sportbond 
Instroomprogramma’s zijn onder regie van de sportbond als ze aan ALLE onderstaande criteria voldoen: 
- de nationale sportbond is aanspreekbaar op de kwaliteit en het resultaat van het volledige programma, EN; 
- het volledige programma voldoet aan de eisen uit het Meerjarenopleidingsplan van de sportbond, EN; 
- geografische locaties zijn gebaseerd op een grondige analyse (afgestemd met de technische staf van NOC*NSF) waarin logische 

verbanden worden gelegd tussen het gewenste in-, door- en uitstroomniveau, en de kwaliteit en kwantiteit van talenten en het 
programma, EN; 

- per locatie is éé n sporttechnisch trainer/coach verantwoordelijk voor het volledige programma, EN; 
- de sporttechnische trainer/coach wordt benoemd door de sportbond en voert het beleid en programma van de sportbond uit. 

 

Talentherkenning 
Talentherkenning zijn alle sportactiviteiten die sporters, ouders en begeleiders inzicht geven in de mate van talent van de sporter en 
het potentieel voor verdere ontwikkeling. Dit programma wordt aantoonbaar uitgevoerd naar normen en richtlijnen van de KNRB. 
Het trainings- en wedstrijdprogramma is dusdanig intensief dat een realistisch inzicht in de mate van talent en het 
ontwikkelingspotentieel kan worden verkregen (identificeren en bevestigingstraject). Het proces van talentherkenning duurt in de 
regel 3 tot 5 jaar. 

 
Dit programma heeft tot doel om een zo groot mogelijke groep talenten te screenen en de besten te rekruteren. In een intensief 
vervolgtraject wordt talent en potentie tot doorontwikkeling vastgesteld en worden de High Potentials geıd̈  entificeerd. 

 

Talentontwikkeling 
Talentontwikkeling zijn alle activiteiten die de opleiding van talenten tot het vak van topsporter vormen. Dit programma wordt 
aantoonbaar uitgevoerd naar normen en richtlijnen van de KNRB. Voor de opleiding is een curriculum vastgesteld, waarin normen 
en richtlijnen voor de activiteiten uit het meerjarenprogramma en de beoogde ontwikkeling van de sporter wordt beschreven. Het 
trainings- en wedstrijdprogramma voldoet aan de internationale norm met een reëel uitzicht op een internationale toppositie. De 
opleiding tot het vak van topsporter duurt in de regel 5 tot 8 jaar. 

 
Talentprofiel 
Een korte beschrijving van een jonge sporter waarmee de High Potentials onder de talenten kunnen worden opgespoord. Het 
talentprofiel is onderverdeeld in zes verschillende dimensies, te weten: prestatie, leeftijd, fysiek, technisch, tactisch en 
prestatiegedrag. Elke dimensie wordt vastgesteld door een bepaald aantal (afhankelijk van de sport) parameters. Parameters zijn 
middels verschillende methoden meetbaar. Dit in tegenstelling tot de dimensies, deze zijn niet meetbaar maar zijn een optelsom van 
de verschillende meetbare parameters. 
Bij de in een talentprofiel beschreven parameters horen normwaarden. Dit zijn de waarden/testscores waaraan getoetst wordt of 
een sporter op weg is naar het mondiale senioren podium en daarmee gekenmerkt zou kunnen worden als een talent. De 
normwaarden moeten voortkomen uit een internationale benchmark onder de mondiale senioren topsporters. 
Het benchmarken zorgt er indirect voor dat talentenprofielen dynamische documenten zijn, welke periodiek doorontwikkeld of 
bijgesteld worden. Op basis van ontwikkelingen in de sport en analyse van opgebouwde data of onderzoek, kunnen de 
talentprofielen worden aangepast. 

 
VEREISTEN INVESTERINGSPLAN FOCUSSPORT (NOC*NSF): 

- Roeiers (namen en rugnummers – 8 jaar voor het podium) 
- Coaches (namen en rugnummers – 8 jaar voor het podium) 
- Programma – trainingen en wedstrijden 
- Specialistische begeleiding 
- Dagelijkse trainingssituatie (o.a Instroomprogramma’s –RTC / S en S-1 op OTC) 
- Organisatie en leiderschap 
- Doorlopende leerlijnen voeding, doping, medisch, fysiek etc. (MOP) 

 
Visie 
"Een visie is een beeld (een plaatje) van datgene wat men aan het creëren is. Een visie is een potentiële realiteit. Een visie is altijd 
toekomstgericht. Een visie is realiseerbaar, authentiek, verrijkend, inspirerend en toekomstgericht. Een visie levert op focus, 
enthousiasme, zingeving, commitment en creatieve spanning. De visie mobiliseert en bundelt energie. Zonder visie heeft een 
organisatie de neiging te fragmenteren en uit elkaar te vallen. De visie bepaald de richting, de bundeling zorgt ervoor dat de energie 
van de individuen elkaar aanvult en versterkt.” (Ofman, 2002). 

 
Zij-instroom 
Het is mogelijk dat een sporter niet al vanaf acht jaar voor het podium het opleidingsprogramma van een bond volgt, maar later 
alsnog instroomt in het programma. Deze ‘zij-instroom’ moet door een bond goed worden georganiseerd en gestimuleerd. Zij- 
instroom verschilt van Talent Transfer in die zin dat bij zij-instroom de sporter de betreffende sport al beoefent, terwijl bij Talent 
Transfer de sporter een bepaalde sport beoefent of heeft beoefend en een transfer maakt naar een andere sport.
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TOPSPORTSTATUUT 
Onderstaande aanbeveling Topsportstatuut van NOC*NSF (2005, De 13 aanbevelingen voor Goed 
Sportbestuur), is gehanteerd als checklist om de beleidsvisie vorm en inhoud te geven. 

 
De organisatie stelt vanwege onder meer de grote (financiële) en specifieke belangen en complexiteit van 
de topsport een topsportstatuut op. Daarbij zorgt het bestuur dat: 

1. binnen het totaalbeleid van de organisatie er een te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is. 
2. de rechten en plichten van de topsporter duidelijk zijn omschreven. 
3. er een heldere en eenduidige omschrijving is van de verdeling van bevoegdheden t.a.v. het 

opstellen, vaststellen en uitvoeren van het topsport trainings- en wedstrijd- programma. 
4. het topsportstatuut jaarlijks aan een evaluatie wordt onderworpen vanwege de snelheid van 

verandering, de complexiteit, de grote belangen en de grote gevoeligheid van het onderwerp. 
 

Hieronder worden de deelelementen die hiervan onderdeel moeten uitmaken weergegeven:. 
 

1. Meerjaren topsportbeleid (Visie) 
Het bestuur zorgt ervoor dat er een binnen het totaalbeleid te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is 
met aandacht voor: 
- de kwaliteit van het sporttechnische programma; 
- de kwaliteit en kwantiteit van de topsportbegeleiding; 
- de kwaliteit van de opleidingen tot topsporter (talentontwikkeling); 
- de sportieve, persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van de topsporters; 
- het tegengaan van dopinggebruik; 
- de betrokkenheid van de topsporters bij het vaststellen en uitvoeren van het topsportbeleid; 
- de organisatie ten behoeve van de uitvoering van de topsport, inclusief de verhouding met 

(commerciële) ploegen en teams; 
- de verantwoordelijkheids- en taakverdelingen; 
- de financiering van het topsportprogramma; 
- de relatie met eventuele sponsors. 

 
2. Rechten en plichten van de topsporter (TSO en TSA) 
Het bestuur zorgt voor een duidelijke omschrijving van de rechten en plichten van een topsporter waarbij 
aandacht gegeven is aan: 
- de rechten van de topsporter en de mogelijkheden tot indienen van bezwaar; 
- het vastleggen van rechten en plichten in overeenkomsten, daar waar deze niet voortvloeien uit 

lidmaatschapsverhoudingen; 
- selectie procedures ten behoeve van selecties gericht op uitzenden naar WK’s en EK’s; 
- mogelijkheden van persoonlijke sponsors en commerciële teams; 
- verplichtingen aan de bond ten behoeve van (maatschappelijke) bondsactiviteiten; 
- aan de bond overgedragen rechten en van de bond verkregen rechten; 
- verplichtingen aan bondssponsors; 
- gevolgen van aangetoond dopinggebruik; 
- positie bondscoach. 

 
3. Bevoegdheden (Rollen en verantwoordelijkheden van roeiers, coaches, hoofdcoaches, TD) 
Het bestuur zorgt voor een heldere en eenduidige omschrijving van de verdeling van bevoegdheden m.b.t. 
het opstellen, vaststellen en uitvoeren van het topsport trainings- en wedstrijdprogramma, waarbij 
aandacht gegeven wordt aan: 
- rol en bevoegdheden bestuur in vaststellen grote lijnen en (meerjaren)programma op basis van door 

de ALV vastgesteld topsportbeleid; 
- rol en bevoegdheden eventuele Commissie Topsport; (Commissaris TopRoeien) 
- zelfstandige bevoegdheden directeur en/of technisch directeur met betrekking tot de uitvoering van 

vastgesteld beleid, het 
- vaststellen van programma’s en het samenstellen van selecties; 
- rol en bevoegdheden bondscoach en overig kader bij dagelijkse uitvoering van het 

programma en het samenstellen van selecties; 
- rol en bevoegdheden bondsatletencommissie. 
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SPONSORS, SUPPLIERS EN PARTNERS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Het World Class Performance Programma van de KNRB wordt mede mogelijk gemaakt 
door ondersteuning van  

 
In samenwerking met en bijdragen van het Ministerie van VWS, Provincie Noord-
Holland, NOC*NSF, CTO Eindhoven, Gemeente Rotterdam, Sportbedrijf Rotterdam met 
Willem-Alexander Baan, NOS, NWO- domein TTW, Sportinnovator (ZonMw), Vrije 
Universiteit Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, CTO Amsterdam, Topsport 
Amsterdam, Gemeente Amsterdam en het Amsterdamse Bos. 
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