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Protocol Uitzendingen Senioren 2022 
 
Uitgangspunten 
 
Waarden:  Roeien op één! Roeien is puur, eerlijk, teamwork en gezond. 

Waarden: eerlijkheid, integriteit, teamwork, inclusief, innovatief en 
milieubewust. 

Missie:  De KNRB verbindt, vernieuwt en vertegenwoordigt de roeisport in al 
haar verschijningsvormen. 

Topsportbeleid:  Prioriteitenbeleid dwz focus en professionalisering. Doelen: 
   - Winnen. 
   - Identificatie en opleiden van High Potentials. 
Energie/focus:  Toproei(st)ers en topcoaches met medailleperspectief in 

Olympische, Paralympische en Coastal klassen op EK/WK/OS/PS. 
Structuur:   TeamNL Roeien, Meetrainers en C-selecties. 
Output:   Medailles. 
Outcome:  Impact, maatschappelijke waarde, trots, uitstraling, internationaal 

prestige, een goed gevoel, populariteit van het roeien, publieke 
interesse in het roeien en de ontplooiing van het individu. 

 
 
Recht op deelname 
 
Vastgesteld beleid en jaarplan (zie knrb.nl) 
- KNRB Meerjaren ambitie en Beleidsvisie Toproeien 
- KNRB Meerjaren Opleidingsplan – mn. Programma - Wedstrijden. 
- KNRB Selectiebeleid en – procedures. 
- KNRB Jaarplan en Begroting. 
- KNRB Jaarprogramma Talentontwikkeling. 
 
Uitzendcriteria 2022 
 
Olympische klassen 

- Uitzendcriterium in kader van Topsportprogramma 2024: “Redelijke kans Top 3 OS 
2024”, zijnde Topploegen – P / P-1 (– P-2 in 2021), dwz uiterlijk Podium WK in 2023. 
D.w.z. ondergrens P-1 in 2022 “Redelijke kans Top 5 WK 2022”. 
 

- Uitzendcriterium in kader van Opleidingsprogramma 2028 en Coastal: “Redelijke 
kans Top 3 OS 2028”, zijnde Opleidingsploegen - dwz. uiterlijk Podium WK in 2027. 
D.w.z. ondergrens P-3 (/ P-4) in 2022 “Redelijke kans Top 8 WK 2022”. 

 
Internationale klassen 

- Uitzendcriterium: “Redelijke kans Top 3 WK 2022”. 
 
ParaRowing 

- Uitzendcriterium: “Redelijke kans Top 8 WK 2022”. 
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Recht op subsidie 
 

- Leden TeamNL Roeien - Nationaal RoeiTeam (TP2024 en OP2028). 
- Meetrainers (uitsluitend op voordracht Hoofdcoach Roeien/Bondscoach Pararoeien). 
 
Altijd voor zover de financiën dit toelaten. 
 
 
Procedure 
 
1) Voordracht door een Bondscoach 
 
De Bondscoach is binnen de visie en de gestelde kaders verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het beleid → het programma → de ploeg → het individu, en derhalve → het 
resultaat. 
 
De voordracht van de ploeg (incl. ploegcoach) door verantwoordelijke Bondscoach aan 
de Hoofdcoach Roeien of de Bondscoach Pararoeien of Programmamanager Coastal 
geschiedt onder minimale opgave van: 
 

a) Huidig niveau obv parameters “Jaren voor het Podium”. 
Interactief met beoogde ploegcoach: sporttechnisch plan / persoonlijk 
ontwikkelplan, talent en ontwikkelperspectief. 

b) Mening bondscoach: realistische proces- en resultaatdoelstellingen voor het 
betreffende evenement. 

 
Zie hiervoor de bijlage (format). 
 
2) Overige voorwaarden 
 

a) Medische (goed)keuring (bondsarts). 
b) Door toproei(st)er en directeur getekende Topsportovereenkomst. 

 
3) Uitnodigen (schriftelijk) van Ploeg door TD 
 

- Toetst voordracht aan beleid en uitzendcriterium (sporttechnisch). 
- Toetst of aan overige voorwaarden is voldaan (TSO en medische keuring). 
- Toetst totaal aan voordrachten aan kaders (tijd, geld & inhoud). 
- TD past bij overvraag “prioritering en ranking” toe (op basis van feiten, verhalen én 

persoonlijke mening/indruk) in lijn met de uitgangspunten/missie KNRB. 
- Vastgelegd in Uitzendbrief namens TD door Manager TeamNL Roeien. 
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Tijdpad bevestiging route en beslismomenten 
 

Evenement Plaats van tot Deadline 
aanmelding 

Deadline 
besluit 

Deadline 
inschrijving 

Uitzendbrief 
(werkdag erna) 

Pararegatta Gavirate Vr 13 Zo 15 mei Vr 18 maart Di 7 april Vr 10 april (ovb) Ma 13 april 

WC-1 Belgrado Vr 27 Zo 29 mei Vr 1 april Di 10 mei Vr 13 mei Ma 16 mei 

WC-2 Poznan Vr 17 Zo 19 juni Vr 22 april Di 31 mei Vr 3 juni Ma 6 juni 

WC-3 Luzern Vr 8 Zo 10 jul Vr 13 mei Di 21 juni Vr 24 juni Ma 26 juni 

WK-U23 Varese Ma 25 Za 30 jul Vr 3 juni Di 12 juli Vr 15 juli Ma 17 juli 

EK München Do 11 Zo 14 aug Vr 29 april Di 7 juni Vr 29 juli  Ma 1 aug 

EK-U23 Hazewinkel Za 3 Zo 4 sep Vr 8 juli Di 16 aug Vr 19 aug Ma 21 aug 

WK  Račice Zo 18 Zo 25 sep Vr 8 juli Di 16 aug Vr 2 sep Ma 5 sep 

WK Coastal Saundersfoot Vr 7 Zo 9 okt ntb ntb Vr 9 sep Ma 12 sep 

WK B Sprints Saundersfoot Vr 14 Zo 16 okt ntb ntb Vr 16 sep Ma 19 sep 

EK CR & BS San Sebastian Do 27 Zo 30 okt ntb ntb Vr 30 sep (ovb) Ma 17 okt 

 
 
Toelichting C-selecties Senioren 
 
Ten behoeve van de uitzending en begeleiding naar Para-regatta, World Cups I, II, III, EK, WK en EK/WK 
Coastal en Beach Sprints kan de uitzending van leden van TeamNL Roeien worden aangevuld tot ten 
hoogste de maximale omvang van de uit te zenden selectie. Het betreft roeiers (en evt. begeleiders) die 
geen deel uitmaken van TeamNL Roeien. 
 
Het starten op deze evenementen is voorbehouden aan ploegen die zijn gevormd door of onder regie van 
het nationaal coachteam. Gedurende het seizoen zullen de (leden van) geformeerde ploegen dienen te 
voldoen aan de individuele meetmomenten en vereisten en dienen aan te tonen als ploeg van voldoende 
kwaliteit te zijn, dit naar beoordeling van de technisch directeur na voordracht door de verantwoordelijke 
KNRB Hoofdcoach Roeien of de KNRB Bondscoach Pararoeien. 
 
De ploeg / ploegcoach worden tijdig – doch uiterlijk – “deadline aanmelding” voorgedragen door een 
bondscoach aan de TD en het besluit tot uitzending wordt uiterlijk voor de aangegeven “deadline besluit” 
genomen (zie tijdpad hierboven). 
 
Richtlijn ontwikkelingsfase en keuze evenementen (MOP Roeien) 
o Fase Leren presteren (P-4/P-3): Henley, WC3, WK-U23, EK-U23, WK-INT en WK Coastal. 
o Fase Naar de Top (P-3/P): Idem Leren Presteren. Plus WC1, WC2, EK en WK. 
o Fase Winnen (P-1/P): Idem Naar de Top. Plus maatwerk. 
 
Deelnemers organiseren deelname (reis en verblijf) zelf en dragen zelf (via vereniging, rtc of privé) de 
directe kosten hiervoor. Daar waar mogelijk levert de KNRB ondersteuning in natura (bijvoorbeeld: 
materiaaltransport, faciliteiten op de wedstrijdvenue, wedstrijdpakje, sporttechnische en paramedische 
begeleiding, teammanagement). De KNRB behoudt zich het recht voor een kostendekkende (eigen) bijdrage 
voor deze ondersteuning te vragen. 
 
NB Ten behoeve van uitzending en deelname aan het EK/WK Coastal-Beach Sprints, WK u23 en/of het EK 
u23 beschikken de bondscoaches over aanwijsplaatsen voor leden van TeamNL Roeien.  
 
LET OP: Meetrainers maken (nog) geen deel uit van het TeamNL Roeien en vallen derhalve onder het 
Jaarprogramma Talentontwikkeling. Indien de Jaarprogramma’s TeamNL Roeien gedurende de 
meetrainperiode en Jaarprogramma Talentontwikkeling (knrb.nl) hierin conflicterend zijn, worden door de 
Talentcoach specifieke afspraken met de Atleet gemaakt. Deze afspraken worden gedeeld met de 
Hoofdcoach. 
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Format tbv VOORDRACHT 
 
 
Evenement:  
 
Ploeg: 
 
Namen uit te zenden roei(st)er(s): 
 
Naam uit te zenden ploegcoach: 
 
Datum en ingevuld door: 
 
 
a) Onderbouwing van talent en ontwikkelperspectief 
 
Totaal scores op basis van talentprofiel / ingevulde formulier(en) (POP): P - ….. 
 
Prestatie: 
 
Technisch: 
 
Fysiek: 
 
Prestatiegedrag: 
 
Belastbaarheid: 
 
Commitment: 
 
 
 
b) Expertise technische staf 
 
Kwaliteit sporttechnisch plan; 
 
Recent %CST (specifiek in dit nummer): 
 
SMART Procesdoelen evenement 2022: 
1) 
2) 
3)  
 
Beoogd resultaatdoel evenement 2022: 
 


