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Terms of Reference Topjunioren Coach Commissie  

Commissaris: Strategie en toezicht 
Manager Talentontwikkeling en TD: beleidsvoering 
Staf (coaches en support): uitvoering 
Bondscoach U19: Secretaris 

Doel 

1. De Topjunioren Coach Commissie (TCC) van de KNRB verbindt het topsegment van het 
junioren roeien, waaronder de atleten, coaches en verenigingsbestuurders met de 
Topsportafdeling van de KNRB. 

2. De Manager Talentontwikkeling en de Hoofdcoach U19 werken samen met de Topjunioren 
Coach Commissie aan het juniorenbeleid gericht op de Topjunioren. 

3. De Topjunioren Coach Commissie draagt bij aan de continuïteit van het juniorenbeleid, werken 
samen met de Manager Talentontwikkeling en de Hoofdcoach U19 aan het jaarprogramma, 
zorgt voor landelijke communicatie/draagvlak en helpt getalenteerde atleten en coaches verder 
te ontwikkelen en de aantallen hiervan doen vergroten. Er is een centrale rol voor de TCC in het 
verbinden van de KNRB en de verenigingen. 

4. De Topjunioren Coach Commissie heeft als centrale doelstelling het behartigen van de 
belangen van de verenigingen en verenigingscoaches met Topjunioren, binnen het 
topsportbeleid van de KNRB. 

5. Verbreden van junioren toproeien naar meer verenigingen  

 

Doelgroepen en definities 

Verenigingscoaches 

1. De verenigingscoaches, niet alleen van de Topjunioren, vormen de motor binnen de 
vereniging; zonder coaches geen wedstrijdroeiers. Het is van groots belang deze groep 
enthousiast te houden en verder te helpen. De verenigingscoaches zijn derhalve één van de 
belangrijkste doelgroepen van de Topjunioren Coach Commissie. 

2. Om de ontwikkeling van verenigingscoaches te stimuleren, is er de mogelijkheid voor 
verenigingscoaches om uitgenodigd te worden om mee te gaan naar het EKU19/WKU19/WK 
Coastal U19.  

3. Jaarlijks wordt er door de KNRB een evenement georganiseerd waarbij er workshops 
plaatsvinden om de verenigingscoaches te begeleiden en ondersteunen. 

Topjunioren 

1. Onder Topjunioren worden die atleten verstaan, die in staat zijn over zes jaar een Olympisch 
podium te bereiken (P-6). Er is in het talentprofiel een tweetal zaken waar voornamelijk naar 
gekeken wordt bij de U19 roeier: techniek en fysiek. Een roeier die op minimaal deze 
aspecten goed acteert, wordt in principe uitgenodigd om deel te nemen aan het WKU19. 

Voor de KNRB is de kwaliteit leidend, financiën zouden geen belemmering moeten zijn.  

2. De niveau-eisen worden op structurele basis herzien naar aanleiding van toenemend (WK) 
niveau. Deze niveau-eisen komen overeen met P-6, leren racen, zoals beschreven in het 
MeerjarenOpleidingsPlan (MOP) van de KNRB. 
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Hoofdcoach U19 

1. De Hoofdcoach U19 is in dienst van de KNRB en wordt aangenomen door de Technisch 
Directeur. 

2. De belangrijkste taken van de Hoofdcoach U19 zijn het identificeren en (helpen) ontwikkelen 
van getalenteerde roei(st)ers zowel op de vereniging als in een centraal programma. 
Hieronder valt onder andere: 

a. het samenstellen van EKU19/WKU19/JOS ploegen; 
b. de verenigingscoaches selecteren, helpen en enthousiasmeren; 
c. organiseren van een aantal waterdagen; jaarlijks minimaal één voor getalenteerde 

roeiers en één waterdag waarbij alle U19 wedstrijdroeiers betrokken worden; 
d. organiseren van trainingsweken in de mei- en zomervakantie ter voorbereiding op het 

EKU19, WKU19, WK Coastal U19 en Jeugd OS.  
3. Om bovenstaande te organiseren wordt samengewerkt met de Hoofdcoach Roeien TeamNL, 

Manager Talentontwikkeling en verschillende KNRB Talentcoaches.  
 
De richtlijn qua tijdsbesteding is op dit moment (minimaal) 1,0 FTE. 

Governance 

Positie 

De Commissie is door het bestuur geaccordeerd 

1. De Topjunioren Coach Commissie richt zich in haar advisering wat betreft het beleid tot de 
Manager Talentontwikkeling. 

2. De Topjunioren Coach Commissie richt zich in haar advisering wat betreft de uitvoering tot de 
Hoofdcoach U19.   

3. De Topjunioren Coach Commissie kan als aanspreekpunt voor verenigingscoaches dienen. 
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Voorstel ter bespreking met potentiële leden van de TCC 

Leden 

Lidmaatschap en voorwaarden lidmaatschap 

1. De Topjunioren Coach Commissie bestaat uit 5 personen.
2. De Topjunioren Coach Commissie wordt samengesteld met leden uit de verschillende regio’s,

met als doel de brede (top)junioren roeigemeenschap te vertegenwoordigen.
3. De leden betreffen verenigingscoaches die ervaring hebben met Topsport. Dit houdt in dat de

verenigingscoach meer dan éénmaal actief betrokken is geweest bij de begeleiding van WK
boten, dan wel meer dan éénmaal zelf deel hebben genomen aan het WK.

4. Een lid dient aangesloten te zijn bij een Nederlandse Roeivereniging.
5. De Topjunioren Coach Commissie benoemt uit haar midden een voorzitter.
6. Een medewerker van de afdeling Toproeien treedt op als secretaris van de Topjunioren

Coach Commissie en fungeert als aanspreekpunt voor uitvoerende zaken. De secretaris heeft
geen stemrecht.

7. Voor maximaal één lid van de Topjunioren Coach Commissie kan een uitzondering worden
gemaakt op lid 2 en lid 3 van dit artikel.

Benoeming 

1. Een lid van de Topjunioren Coach Commissie wordt door het KNRB bestuur benoemd.
2. De KNRB deelt via haar kanalen de vacature voor de Topjunioren Coach Commissie.

Termijn 

1. Een lid van de Topjunioren Coach Commissie wordt benoemd voor een zittingsduur van drie
jaar en kan aansluitend maximaal tweemaal worden herbenoemd.

2. Bij aanvang van de Topjunioren Coach Commissie wordt een afwijkend aftreedschema
gemaakt, waardoor de continuïteit van de commissie gewaarborgd blijft .

Bijeenkomsten

Vergaderingen en besluitvorming 

1. De Topjunioren Coach Commissie komt tenminste tweemaal per jaar bijeen
2. Adviezen worden vastgelegd met een meerderheid van stemmen.

Notulen 

1. Van de bijeenkomsten worden beknopte verslagen gemaakt, waarbij de focus ligt op
conclusies, geformuleerde adviezen en actiepunten. De notulen worden roulerend gemaakt
door een lid van de commissie. De notulen worden door de secretaris verstuurd naar alle
betrokkenen binnen de KNRB.

Advisering 

1. De Topjunioren Coach Commissie komt minimaal tweemaal per jaar bijeen met de Manager
Talentontwikkeling. Deze overleggen vinden jaarlijks plaats in:

a. Juni, met als doel input te geven op het jaarprogramma voor aankomend seizoen, en
richting te geven aan de uitvoering van dit jaarprogramma inclusief de taken van de
commissie.
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b. September, met als doel het afgelopen seizoen te evalueren, aanvullende input te 
geven op het concept jaarprogramma en lange termijn doelen te bespreken. 
 

2. De Topjunioren Coach Commissie draagt actief zorg voor de inbreng vanuit regionale 
verenigingen bij het advies wat ze uitbrengen. 

Activiteiten 

1. De commissie  
a. Advisering beleidsvoering en uitvoering jeugdtopsport 
b. Ondersteuning junioren evenementen (kick off/waterdagen) 
c. Uitdragen aanpak en jaarplan in de regio. 
d. Aanspreekpunt voor coaches in de eigen regio 
e. Actief contact onderhouden met verenigingen en coaches 
f. Afstemmen met de Junioren Commissie en contact leggen tussen verenigingen en 

Junioren Commissie op relevante onderwerpen 

Onderwerpen ter advisering 
 
Beleidsvoering (roeien, pararoeien, coastal en indoor). 
- Beleidsvisie Toproeien en hieruit voortvloeiende (meer)jaarplan/begroting. 
- Beleid mbt Meerjarenopleidingsplan / Holistisch perspectief (transities) 
- Beleid mbt Sporttechnisch plan 
- Beleid mbt Talentprofielen en statussen  
- Beleid mbt Talentherkenning en Talentontwikkeling (Fase 1). 
- Beleid mbt kwaliteit van instroomprogramma’s bij verenigingen. 
- Beleid mbt kaderontwikkeling: rechtspositie en ontwikkeling coaches. 
- Beleid mbt opstellen wedstrijdkalender en de aansluiting van nat. juniorenwedstrijden op int. 
juniorenwedstrijdsport. 
- Beleid mbt organisatie internationale juniorenevenementen in Nederland. 
- Beleid mbt marketing, financiën en organisatie van jeugdwedstrijd- en jeugdtopsport. 
 
Uitvoering 
- Jaarprogramma Talentontwikkeling (incl. begroting) 
    - Afstemming met nationale wedstrijdkalender. 
    - Afstemming met RTC’s / Toproeiverenigingen. 
    - Eigen bijdrage deelnemers 
    - Voorbeeld Trainingsprogramma Junioren 
    - Selectie, voorbereiding en deelname aan  

- Coupe 
- EJK en WJK Roeien 
- Jeugd Olympische Spelen 
- WJK Beach sprints / Endurance 

- Talentstatussen NOC*NSF 
- Duale carrière (afstemming onderwijs en sport) 
- Functieprofiel voor Hoofdcoach Junioren 
- Coachopleidingen en - bijscholingen  




