
U19 (P-6)

Roei(st)ers die in aanmerking willen komen voor de WKU19 (Parijs, 2-6 augustus 2023)
moeten onderstaande ergometertesten inleveren (RP3 of Concept 2) en deelnemen aan het
NK klein (skiff).

Profieltest 1 deadline: 24 december 2022
2k test deadline: 5 maart 2023
NK klein 22 & 23 apr 2023

Daarnaast kan de roei(st)er zich onderscheiden op de onderstaande drie meetmomenten in
de skiff, dit is niet verplicht:

- Tromp Boat Races 15 & 16 okt 2022
- Hel van het Noorden 27 nov 2022
- Winterwedstrijden 18 & 19 feb 2023

Naast de prestaties op deze meetmomenten zullen ook zaken zoals bijvoorbeeld
beschikbaarheid en inpasbaarheid meewegen. Dit ter beoordeling van de KNRB coaches.

Waterdagen
Deelname vindt plaats op basis van uitnodiging en vormt de voorlopige WK selectie(max 8
roeiers en max 8 roeisters). Deze selectie bestaat uit deelnemers van WK U19 ’22 (mits
komend jaar nog junior), de coupe dubbelvieren ‘22 en degenen die zich hebben
onderscheiden tijdens bovenstaande meetmomenten. Er wordt gezamenlijk getraind op de
Willem-Alexander Baan op de volgende momenten:
Zaterdag 12 november
Zaterdag 17 december
Zaterdag 21 januari 
Zaterdag 11 februari
 
Selectiemoment
De KNRB coaches selecteren na de NK klein 6-8 roeiers en 6-8 roeisters voor het WK. Indien
meer atleten niveau P-6 hebben, wordt de groep groter. De KNRB kan hier roeiers aan
toevoegen op basis van leeftijd, roei-ervaring, ondersteuning vereniging, atletisch vermogen.
Er zal in ieder geval een dubbeltwee en een dubbelvier (jongens en meisjes) worden
samengesteld voor de U19 WK.

Richtlijnen voor de WK selectie zijn vanaf P-6:
Skiff: Meisjes 7:52 of Jongens 7:10
Ergo(C2): Meisjes 7:05 of Jongens 6:07

 



Vanaf NK klein tot en met voorbereiding WK
In de meivakantie wordt er gezamenlijk getraind. Met de atleten wordt internationale
ervaring opgedaan tijdens de Europese Kampioenschappen (20/21 mei). Deelname aan
overige wedstrijden en trainingen in de maand mei en juni wordt in overleg met de atleet
vormgegeven (maatwerk).  Na de Holland beker worden de definitieve WK ploegen
geformeerd. Vanaf dan start de voorbereiding richting het WK.
 
Begeleiding 
De KNRB is op zoek naar drie á vier coaches die komend jaar mee willen coachen in het U19
coachteam. In ieder geval tijdens de waterdagen, in de meivakantie en vanaf 1 juli tot en met
het WK. Interesse? Mail voor 1 november naar thomas.notermans@knrb.nl.

Coupe de la Jeunesse (Amsterdam, 28-30 juli 2023)
Ploegen die in aanmerkingen willen komen dienen zich vóór 30 juni 2023 via
secretariaattopsport@knrb.nl aan te melden.

Bij meerdere aanmeldingen, kan de winnende ploeg zich tijdens de Dutch International
Youth Regatta (DIYR, 8-9 juli) plaatsen voor deelname aan de Coupe de la Jeunesse.
De JM1x kwalificeert zich op zaterdag en de JW1x kwalificeert zich op zondag tijdens de
DIYR. Indien atleten zich in meerdere nummers plaatsen voor de Coupe de la Jeunesse, dan
mogen zij bij winst kiezen in welke nummer zij uit willen komen.

*Deelname NK klein
Dit seizoen dienen junioren roeiers zich te plaatsen voor deelname aan het NK klein. De
selectie vindt plaats tijdens de Bosbaan Voorjaarsregatta (15-16 april). Uiteindelijk starten de
beste 24 roeiers het NK klein. Voor vragen kunt u contact opnemen
met: wedstrijdzaken@knrb.nl



U23 (P-5 tot P-3)

Roei(st)ers die in aanmerking willen komen voor de WKU23 (Plovdiv, 19-23 juli 2023) moeten

onderstaande ergometertesten inleveren (RP3 of Concept 2) en deelnemen aan het NK klein

(skiff/twee zonder).

Profieltest 1 deadline: 24 december 2022
2k test deadline: 5 maart 2023 (sterke voorkeur voor RP3)
NK klein 22 & 23 apr 2023

Daarnaast kan de roei(st)er zich onderscheiden op de onderstaande drie meetmomenten, dit

is niet verplicht:

- Tromp Boat Races 15 & 16 okt 2022
- Hel van het Noorden 27 nov 2022
- Winterwedstrijden 18 & 19 feb 2023

Naast de prestaties op deze meetmomenten zullen ook zaken zoals bijvoorbeeld:
beschikbaarheid en inpasbaarheid meewegen. Dit ter beoordeling van de KNRB coaches.

Na de NK klein wordt de voorlopige selectie bekend gemaakt. De scull selectie (P-4) is de

geprioriteerde selectie voor de WKU23. Richtlijnen voor de scull selectie zijn vanaf P-4:

Skiff: Vrouwen 7:43 of Mannen 7:01
Ergo(C2): Vrouwen 6:57 of Mannen 5:59

Voor de scull selectie dien je de NK klein te skiffen. Roeiers die niet in aanmerking komen
voor de scull selectie, worden na de NK klein uitgenodigd voor de boord selectie (P-5).

Zowel de boord en scull selectie zullen het weekeinde na de NK klein beginnen.

Studeren in de Verenigde Staten
Voor roeiers die in Verenigde Staten roeien en deel willen nemen aan het WKU23 geldt dat
zij minimaal één complete profieltest(C2 of RP3) dienen aan te leveren voor 5 maart 2023.

Scull Selectie
Uitnodiging voor de scull selectie gebeurd op basis van scull-/skiff resultaten uit het
verleden, de profieltest en inzicht van de KNRB coaches. Het is uiteraard mogelijk om een
nieuwe skiff tijd toe te sturen gedurende het seizoen.

Boord Selectie
Eind mei wordt gekeken of er versterking nodig is op de al bestaande boord selectie.
Indien je daarvoor niet wordt uitgenodigd, bestaat de mogelijkheid om op eigen gelegenheid
een boord boot(boottypes die niet ingevuld door de KNRB zijn) te maken. Niveaubepaling
van deze ploegen vindt plaats tijdens de Northwave regatta (17-18 juni).



Senioren

N.R.T

Roei(st)ers die de ambitie hebben om begin 2023 aan te sluiten bij het N.R.T. dienen deel te
nemen aan de selectie weken van het N.R.T. in januari 2023. Men krijgt na de Tromp Boat
Race 2022 een individuele uitnodiging voor deze selectie weken op basis van onderstaande:

1. De atleet moet kunnen aantonen te beschikken over goede skiff en ergometer
resultaten op internationaal of nationaal topniveau.

2. De atleet neemt deel aan (én heeft  goede prestatie op) de Tromp boat race 2022
(HSA1X, D1x).

3. De atleet moet in staat zijn om vanaf eind oktober het complete N.R.T. programma te
volgen (binnen de Nederlandse landsgrenzen).

4. De verwachting dat de atleet kan strijden met de N.R.T. atleten in januari 2023.
5. Andere criteria zoals onder andere: beschikbaarheid, inpasbaarheid en trainingsjaren.

Bovenstaande punten zijn ter beoordeling van de KNRB coaches.

Opmerking:
Het High Potential Team 2022 is reeds geselecteerd voor deelname aan deze selectie weken.

High Potentials

Het High Potential programma van de KNRB is voor atleten die door de KNRB gescout zijn en
de ambitie hebben om geselecteerd te worden in het N.R.T. Deze atleten trainen met hun
eigen verenigingscoach het gehele jaar door op hun thuislocatie met een door de KNRB
opgesteld fysiologisch programma. De High Potentials en hun coach hebben nauw contact
met de bondscoach talentontwikkeling en de embedded scientist van de KNRB.

Om in aanmerking te komen voor het High Potential programma dienen de atleten aan
onderstaande criteria te voldoen:

1. Goede prestaties in de 1x.
2. Niveau P-3 of beter op ergometer.
3. Ambitie om op het allerhoogste niveau te willen racen.



Roei(st)ers die voor het High- Potential programma 2023 in aanmerking willen komen

moeten deelnemen aan onderstaande skiff en ergometer testen. Deze zijn verplicht.

Profieltest 1(RP3 of Concept 2) deadline: 24 december 2022
2k test RP3 deadline: 5 maart 2023

- Hel van het Noorden (1x) 27 november 202
- Winterwedstrijden (1x) 18 & 19 feb 2023
- Skiffhead 26 maart 2023
- NK klein (1x) 22 & 23 april 2023

Naast de prestaties zullen ook zaken zoals bijvoorbeeld: beschikbaarheid, inpasbaarheid en
trainingsjaren meewegen. Dit ter beoordeling van de KNRB coaches.

FISU WK

Het FISU WK is aankomend jaar in Canada (13-15 juli 2023). Roei(st)ers die niet in een KNRB
programma zitten en in aanmerking willen komen voor deelname aan de FISU WK dienen
zich voor 1 januari 2023 aan te melden via secretariaattopsport@knrb.nl

De aangemelde roei(st)er moet aan onderstaande roei en ergometer testen deelnemen:

Profieltest 1 deadline: 24 december 2022
2k test deadline: 5 maart 2023 (sterke voorkeur voor RP3)
NK klein (1x/2-) 22 & 23 apr 2023

Daarnaast kan de roei(st)er zich onderscheiden op de onderstaande drie meetmomenten,

(dit is niet verplicht):

- Tromp Boat Races (1x) 15 & 16 okt 2022
- Hel van het Noorden (1x) 27 nov 2022
- Winterwedstrijden (1x) 18 & 19 feb 2023

Na het NK klein vindt een selectieweek plaats voor de FISU ploegen.

Afhankelijk van het niveau kan deze groep op eigen gelegenheid deelnemen aan nationale en
internationale wedstrijden
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World Cups

Richtlijnen voor een World Cup uitzending zijn vanaf P-3 (C2).

Ergometer (zwaar/licht) Vrouwen <6:52/7:13 Mannen <5:56/6:15
Skiff (zwaar/licht): Vrouwen <7:39/7:44 Mannen <6:58/7:02

Aankomend jaar zijn er 3 World Cups:

1. Zagreb (Kroatië): 5-7 mei 2023
2. Varese (Italië): 16-18 juni 2023
3. Luzern (Zwitserland): 7-9 juli 2023 (alleen N.R.T.)

Atleten die niet in een KNRB programma zitten en de ambitie hebben om een World Cup te
starten moeten zich individueel profileren. Men zal moeten deelnemen aan onderstaande
skiff en ergometer testen. Deze zijn verplicht.

Profieltest 1(RP3 of Concept 2) deadline: 24 december 2022
2k test RP3 deadline: 5 maart 2023

- Hel van het Noorden (1x) 27 november 2022
- Winterwedstrijden (1x) 18 & 19 feb 2023
- NK klein (1x) 22 & 23 april 2023

Opmerkingen:

- De ploeg dient zelf (voor WC1 uiterlijk 26 maart en voor WC2 uiterlijk 14 mei)
geformeerd te worden en aangemeld te zijn via: secretariaattopsport@knrb.nl

- De KNRB beoordeelt de individuele prestaties van de atleten van de aangemelde
ploeg. Naast deze prestaties zullen ook zaken zoals beschikbaarheid en inpasbaarheid
meewegen.

- Na de individuele toets wordt de ploeg op een nader te bepalen moment door de
KNRB coaches beoordeeld.

- Ploegen kunnen alleen in aanmerking komen voor uitzending als er naast de N.R.T en
High Potential selecties (en eventuele U23 selecties) nog startplekken beschikbaar
zijn voor de betreffende World Cup.

- De kosten en het regelen van de uitzending naar de betreffende World Cup (inclusief
botentransport) zijn geheel voor de ploeg zelf.

mailto:secretariaattopsport@knrb.nl



