
TALENTONTWIKKELING
- Toelichting Jaarprogramma 2023 -

NB Deze presentatie is bedoeld als toelichting van het Jaarprogramma Talentontwikkeling 2023.
ZIE voor de gehele tekst van het Jaarprogramma 2023:   https://knrb.nl/kennisplein/toproeien/

https://knrb.nl/kennisplein/toproeien/


ALGEMENE INFORMATIE
DOELSTELLING TOPROEIEN

Winnende ploegen op EK, WK, OS (incl. Coastal) in OS-nummers en PS in PS-nummers.

DOOR (NIEUWE VISIE: zie bijlagen FILOSOFIE en UITGANGSPUNTEN))

• Individuele beoordeling à skiff centraal (stappentest, profieltest, etc.)

• Decentrale uitvoering à verenigingen empoweren
• Talentidentificatie: verenigingen, RTC, Talent Identificatie Dagen NOC*NSF
• Talentontwikkeling: verenigingen, RTC, Opleidingsprogramma KNRB (B-selectie)



VERENIGINGEN EMPOWEREN

DOOR (‘nieuwe’ visie)

• Niveau roeiers TeamNL omhoog (en dus ook talent)

• Kennis en programma delen met verenigingen

• Verenigingsbezoeken

• Decentrale uitvoering van o.a.:
• Meetrainers
• Roeiers onder ‘WK’-niveau (U19/U23/Sen)
• Coupe / FISU / Universiade

DOOR (continueren)

• Gelijke visie binnen alle topsport pijlers 

• Overzichtelijk, ”makkelijke” en voorspelbare 
programma’s

• Aantrekkelijk wedstrijdprogramma (incentives) 
op niveau aanbieden (C-selectie)

DOELSTELLING
Niveau op de vereniging omhoog; laten aansluiten bij KNRB visie. Decentraal programma en ‘aandacht’.

àRoeiers blijven langer op de vereniging
àNiveau roeiers en ploegen verenigingen omhoog
àVerenigingscoaches ontwikkelen

Coupe; EKU19, WKU19, 
WKU23; FISU / Universiade; 
Henley; World Cup’s; EK; WK



WEETJE….?
In 2022 zijn er naast de (ruim) 40 TeamNL roeiers ook veel ‘talenten’ namens de KNRB 
uitgezonden. Hoeveel roeiers waren dit?

Coupe - 46 roeiers
U19 - 25 roeiers
U23 - 27 roeiers
Senioren - 46 roeiers

Coupe (12 ploegen)

München U19 (15 ploegen), WK U19 (8 ploegen), 
Coastal WK U19 (3 ploegen)

WKU23 (8 ploegen) 

World Cup I (6 ploegen), World Cup III (8 
ploegen),

Cambridge (1 ploeg), Windermere (1 ploeg), 

WK Coastal (6 ploegen)



OPLEIDINGSPROGRAMMA

Selectie

• Profieltesten

• Hel van het Noorden

• Winterwedstrijden

• Skiffhead

• NK klein, skiff 

Programma

• Fulltime trainingsprogramma

• Individuele begeleiding

• Trials NRT

Fixture Cambridge (M8+)

World Cup I

World Cup II

evt. Henley

Niveaucriteria: P-3 Ergo: 5:55 / 6:52 6:15 / 7:13
Skiff: 6:56  / 7:37 7:04 / 7:47

N.B. Roeiers die nog U23 zijn, volgen in overleg het U23 programma 

Naar de top



PROGRAMMA

Universiade/FISU (NSRF)

• Profieltesten

• NK klein, skiff of 2-

• Selectieweek FISU

FISU of Universiade (ntb)

World Cup 1 en World Cup 2

• Profieltesten

• Hel van het noorden

• Winterwedstrijden

• NK klein, skiff 

World Cup 1 en/of World Cup 2

Senioren

Deadline aanmeldingen (secretariaattopsport@knrb.nl) 
FISU: 1 januari - individuele aanmelding
WC1: 26 maart - ploegaanmelding
WC2: 14 mei - ploegaanmelding

N.B. NSRF is verantwoordelijk voor de Universiade/FISU

Niveaucriteria: P-3 Ergo: 5:55 / 6:52 6:15 / 7:13
Skiff: 6:56  / 7:37 7:04 / 7:47

Leren presteren

mailto:secretariaattopsport@knrb.nl


PROGRAMMA

WK selectie

• Profieltesten*

• NK klein, skiff (of 2-)*

à Selectie WKU23

Wedau Regatta

evt. Henley (niveau-afhankelijk)

WKU23

+USA selectie

• Uitgenodigd voor:
• scull selectie (eind april), 
• evt. aanvulling boord (eind mei)

• Selectiemoment Northwave 
(ploegen op eigen gelegenheid)

U23

Beoogde boten WK: W8+, W4-, W2-, W4x, W2x, W1x, LW1x, M8+, M4x, M1x, LM2x.
N.B. Overige nummers kunnen evt. op eigen gelegenheid naar het WK.

*USA levert één profieltest in. Voor de scullselectie geldt aanvullend een 
skifftijd (recent of uit het verleden). 

Niveaucriteria: P-4 (scull) Ergo: 5:59 / 6:57 6:19 / 7:17
Skiff: 7:01  / 7:43 7:10 / 7:52

P-5, boord (6:03 / 7:01)

Leren presteren



PROGRAMMA

WK selectie

• Profieltesten

• NK klein, skiff 

à selectie WKU19

München

WKU19

Coupe selectie

• Ploeg aanmelden voor 30 juni
via secretariaattopsport@knrb.nl

• DIYR 

à selectie Coupe

Coupe

U19

Beoogde boten WK: M4x, M2x, W4x, W2x
Eventueel: M1x, W1x

Coupe: regie KNRB, ploegsamenstelling verenigingen
EKU19 & WKU19: KNRB 

Niveaucriteria: P-6 Ergo: 6:07 / 7:05
Skiff: 7:10  / 7:52

P-7 (6:15 / 7:14)

Leren racen
Coupe: Leren trainen



datum OP. Sen. U23 U19 Opmerking

Trainingsdagen 12 nov, 17 dec, x Op uitnodiging, WAB

U19 21 jan, 11 feb

Hel vh Noorden 27 november x x Optioneel voor FISU, U23 en U19

Trainingskamp 8-21 december x Eigen gelegenheid, Lago Azul

Selecties NRT 8-29 januari x Op uitnodiging, Bosbaan / Pampus

Fixture Cambridge3 februari x x M8+

Winterwedstrijden18-19 februari x x Optioneel voor FISU, U23 en U19

Skiffhead 26 maart x

BVR 15-16 april x Selectie  NK klein U19

NK klein 22-23 april x x x x Selectie WKU19 en WKU23

Trainingskamp U1924-30 april x

Selectieweek NSRF24-30 april x Selectie FISU (NSRF)

….

Zie vervolg andere dia.



datum OP. Sen. U23 U19 Opmerking

Munchen U19 4-7 mei x ipv EKU19

World Cup 1 3-7 mei x x

Wedauregatta 12-14 mei x Duisburg

EKU19 19-21 mei x

Northwave 10-11 juni x Selectie WKU23 ploegen (eigen gelegenheid)

World Cup 2 14-18 juni x x

KHB 24-25 juni x evt. aanvulling selectie WKU19 

Henley 27 juni – 2 juli (x) x WKU23 ploegen (evt)

DIYR 8-9 juli x Selectie Coupe

WKU23 17-24 juli x

Coupe 28-30 juli x Amsterdam

WKU19 30 juli – 6 aug x

FISU/Universiade ntb x



datum OP. Sen. U23 U19 Opmerking

Munchen U19 4-7 mei x ipv EKU19

World Cup 1 3-7 mei x x

Wedauregatta 12-14 mei x Duisburg

EKU19 19-21 mei x

Northwave 10-11 juni x Selectie WKU23 ploegen (eigen gelegenheid)

World Cup 2 14-18 juni x x

KHB 24-25 juni x evt. aanvulling selectie WKU19 

Henley 27 juni – 2 juli (x) x WKU23 ploegen (evt)

DIYR 8-9 juli x Selectie Coupe

WKU23 17-24 juli x

Coupe 28-30 juli x Amsterdam

WKU19 30 juli – 6 aug x

FISU/Universiade ntb x

Bijlagen



FILOSOFIE TEAM NL ROEIEN
• Lange termijn ontwikkeling is gedreven door (houdbare) consistente trainingen op hoog niveau.

• Proces georiënteerd ipv uitkomst gericht. Focus op de dingen, waar we invloed op hebben goed doen; 
het resultaat is een gevolg, geen doel. Dus uitvoeren van wat je geoefend hebt, evalueer je eigen 
roeien/race en lever je beste inspanning.

• Vertrouw op het programma en de kennis en ervaring van het team, maar stel vooral ook kritische 
vragen. Weet waarom je een training doet en vertrouw er op dat als je het programma consistent en 
volledig uitvoert je zult adapteren en kunt presteren.

• Je top bereiken vraagt maximale commitment en inzet. Verspil geen energie aan randzaken of dingen 
die geen positieve impact hebben op de bootsnelheid.

• Succes van het team valt of staat met het niveau van de groep. Interne competitie is een belangrijk 
onderdeel van het programma en zal altijd worden vergeleken met de winnende standaard. Het 
streven is om beter te zijn/worden dan de standaard. (Praktisch: standaarden jaarlijks toetsen en 
bijwerken)
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UITGANGSPUNTEN TEAM NL ROEIEN
• Programma is leidend.

• Selectie moet bestaan uit mensen die goed kunnen roeien en sterk zijn. Ondergrens moet helder zijn 
en niet aan getornd worden.

• Coachen vanuit de visie van differentieel leren.

• Trainen in kleine boten/skiff.

• Focus op winnende ploegen. Volgorde van werken is van klein naar groot en daarbinnen kiezen voor 
de grootste kansrijkheid.

• Toepassen van wetenschappelijke kennis, technologie en innovatie. (inspanningsfysiologie, 
biomechanica, etc). 

• Maatwerk leveren gedurende het hele jaar. Dit vraagt een continue monitoring en mogelijkheid tot 
adaptatie.

• Continu data verzamelen, analyseren en waar nodig feedback geven aan de roeiers.

• Duurtrainingen zo mogelijk op langer roeiwater. Techniek, intensieve en kortere trainingen op kort 
water / roeibaan in grotere boten.
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2017-2021 (OUD)



TALENTONTWIKKELING

Verenigingen empoweren (NIEUW)




