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Het jaar 2010 was  een bewogen jaar, onder meer op het 
gebied van sponsorschap, toerroeien en antidopingregels. Wij 
als Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) moesten,  
na afloop van de overeenkomst met onze hoofdsponsor per  
1 januari 2010 op zoek naar een opvolger, en dat in een tijd 
van economische crisis.

Ook was er het verschil van mening tussen het KNRB-bestuur 
en de KNRB-toercommissie over de financiën van de laatste, 
wat tot gevolg had dat juist voor de Algemene Vergadering 
(AV) van 6 maart de toercommissie haar taken neerlegde. 
Hierdoor kon er in 2010 slechts een beperkt (buitenlands) 
toertochtenprogramma worden uitgevoerd.

Voorts was, en is, er de noodzaak voor de KNRB om te  
voldoen aan de (inter)nationale anti-doping regels. De ver-
plichting daartoe is opgenomen in de dertien aanbevelingen 
voor goed sportbestuur en de daarop gebaseerde minimale 
kwaliteitseisen van NOC*NSF.

Het is verheugend te kunnen vaststellen dat in 2010 een 
nieuwe hoofdsponsor is gevonden in AEGON, een onder-
neming die zijn sporen zeer ruimschoots verdiend heeft op 
het vlak van sportsponsoring. Wij als KNRB zijn dankbaar  
dat AEGON voor ons heeft gekozen, niet alleen vanwege de 
financiële middelen, die dit bedrijf aan ons ter beschikking 
stelt, maar met name ook vanwege de know-how, die het 
heeft in het “promoten” van een sport. Voor de zware man-
nensectie is nog een tweede, een ploegsponsor gevonden in 
ingenieursbureau Oranjewoud. Ook aan dit bedrijf zijn wij 
dankbaarheid verschuldigd. De beide overeenkomsten lopen 
tot eind 2012.

Eveneens verheugend is het, dat het verschil van inzicht 
tussen het KNRB-bestuur en de toercommissie is opgelost.  
Ik waardeer de bereidheid van de toercommissie, die in iets 
gewijzigde samenstelling doorgaat, om zo uit de impasse te 
geraken. Het toerroeiprogramma voor 2011, dat op 15 januari 
2011 op de roeidag is gepresenteerd, ziet er veelbelovend uit.

Dezelfde verheugenis is nog niet te melden inzake de anti-
dopingregels. Niet dat het roeien in Nederland geen schone 
sport is -dat is het wel zeker, geen van de dopingtesten is 
positief geweest-, maar helemaal voldoen aan de ter zake 
geldende regels doen wij nog niet. Er is op 13 november een 
extra Algemene Vergadering gehouden, met name hieraan 
gewijd. Het voorstel van het KNRB bestuur kon geen vol-
doende steun van de verenigingen krijgen. De dit najaar 
opgerichte initiatiefgroep Roeiers tegen Doping stelde voor 
om een AV-Commissie in het leven te roepen, die deze pro-

blematiek voor de KNRB voldoeninggevend dient op te lossen. 
Die Commissie onder voorzitterschap van het KNRB Erelid 
Helma Neppérus is inmiddels aan de slag. Ik hoop van harte 
dat op korte termijn een gedragen voorstel ter tafel zal liggen, 
zodat de KNRB niet verder in het “beklaagdenbankje” van 
NOC*NSF zal behoeven te zitten.

Wisselende prestaties

De nationale roei-equipes hebben wisselende resultaten laten 
zien in 2010. Op de WK in Nieuw-Zeeland haalde de A-equipe 
vier finaleplaatsen: een gouden medaille voor de vrouwen vier 
zonder en in de olympische nummers de mannenacht een 
vierde en de vrouwenacht en de lichte mannen vier zonder 
een vijfde plaats.

Op de WK onder 23 jaar in Wit Rusland behaalde de Neder-
landse equipe vier finaleplaatsen: goud voor de gebroeders 
Muda in de lichte twee zonder stuurman, maar helaas geen rol 
van betekenis in de finales voor de vrouwen vierzonder, de 
mannenacht en de mannenskiff.

Op de junioren WK in Tsjechië waren er voor de Nederlanders 
drie finaleplaatsen: Annick Taselaar behaalde een vierde plek 
in haar skiff.

Kortom: wij liggen op schema voor de Olympische Spelen in 
Londen in 2012, zoals technisch directeur René Mijnders het 
stelt, maar er is nog wel een weg te gaan. 

Sluitende begroting

Door het ontbreken van een hoofdsponsor was het een grote 
opgave om een sluitende begroting op te stellen. Dankzij de 
medewerking van allen is dat toch gelukt. Van de begroting 
van ongeveer € 3 miljoen gaat ca 2/3 naar topsport. Dat geld 
komt voor een groot deel uit subsidies. Aan het einde van  
het jaar kunnen wij zelfs een positief resultaat laten zien, 
dankzij een strak uitgavenbeleid, enig extra geld van de Lotto 
en het inmiddels hebben van sponsoren. Daarmee kunnen  
wij een verdere basis leggen voor het weerstandsvermogen 
van de bond. Ik ben verheugd dat dankzij het feit dat o.m. 
door de kwaliteit van de besturen van ledenverenigingen het 
NOC*NSF ons immer naar vermogen van fondsen voor de 
vervulling van al onze taken voorziet. Ik hoop van harte dat 
dit ook in de toekomst het geval zal zijn. 

Verslag van de voorzitter
2010: een bewogen jaar
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Professionals en vrijwilligers

Naast de professionele staf van bijv. het coachteam en het 
bondsbureau zijn er ontelbare vrijwilligers actief voor en 
binnen de KNRB. De twintig commissies die zij bemensen, 
dragen er toe bij dat de vele activiteiten van de bond goed 
kunnen verlopen, zoals het aangepast, jeugd-, junioren-, 
school-, studenten- en toproeien en het bijdragen aan de 
ontwikkeling van nieuwe infrastructuur, en het houden van 
wedstrijden. Ook de in 2010 in het leven geroepen Dutch 
Rowing Business Club verdient in dit verband positieve ver-
melding. Ook wil ik melding maken van de Nationale Roeidag, 
die zich -gehouden in het begin van het jaar-  in een groeiende 
populariteit mag verheugen. Ik blijf alle betrokkenen dank-
baar voor hun inzet en professionaliteit, die ook bij de vrij-
willigers zo ruim voorhanden is.

Vooruitblik 2011

2011 is het jaar van de WK<23 op de Bosbaan. De ervaren 
organisatiecommissie is hard aan het werk om er een succes-
vol evenement van te maken. Ook de voorbereiding van het 
WK 2014 is inmiddels ter hand genomen. 

2011 is ook het voor-olympische jaar. De kwalificaties  
voor Londen 2012 dienen dit jaar te worden afgedwongen. 

Wij streven naar een top 5 positie. NOC*NSF beschouwt 
roeien als één van de speerpuntsporten voor het behalen van 
medailles.

2011 dient het jaar te worden waarin de KNRB alsnog 
tijdig zijn huis op orde heeft wat betreft het voldoen aan de 
anti-dopingregels, de regels betreffende seksuele intimidatie, 
alsmede de betreffende tuchtregelingen en een algemene 
tuchtregeling.

2011 wordt naar ik hoop het jaar van nieuwe (tijdelijke) 
huisvesting van het Bondsbureau op de Bosbaan, zodat er  
een einde komt aan de onbevredigende, niet aan de ARBO-
normen voldoenende behuizing.

2011 is het derde jaar van ons meerjarenplan, dat tot 2012 
loopt. Het bestuur en het bureau zullen een begin maken met 
de voorbereiding van het volgende vierjarenplan. 

Ik hoop van harte dat 2011 voor de KNRB een gunstig jaar zal 
worden, waarin naast de WK<23 en de vele andere evenemen-
ten in ieder geval het formeel voldoen aan de dopingregels 
spoedig zijn beslag zal krijgen.

Eric Niehe
Voorzitter KNRB
 

Verslag van de directeur
Van binding naar verbinding

Het jaar 2010 is voor de KNRB een opwindend jaar geweest,  
een jaar dat voornamelijk in het teken stond van het aspect 
van binding. Het jaar 2010 begon dubbelzinnig. Enerzijds 
vervelend omdat het ons in 2009 niet gelukt was een hoofd-
sponsor aan de roeisport te binden. Anderzijds een zeer mooie 
start door een goed bezochte Nationale Roeidag 2010. De 
nieuwe opzet van de Roeidag, gehouden in het hoofdkantoor 
van AEGON Nederland in Den Haag, is door de deelnemers 
als uitermate positief geëvalueerd. 

De KNRB wil graag meer leden. Hier zijn sterke verenigingen 
voor nodig die klantgericht kunnen denken en handelen.  
Die bereid zijn om een passend sportaanbod te creëren en  
die bereid zijn diensten te verlenen die matchen bij de heden-
daagse behoefte van bestaande en eventuele nieuwe leden. 
Om meer jongeren aan ons te binden en te stimuleren te gaan 
roeien, zijn de twee roeistimuleringsprogramma’s, gestart in 
2009, verder geïntensiveerd. Deze twee programma’s richten 

zich op jonge mensen met en zonder handicap die minder in 
aanraking komen met onze mooie sport. Roeien is er tenslotte 
voor iedereen. Het is dan ook mooi om te kunnen constateren 
dat steeds meer roeiverenigingen participeren en een intentie-
verklaring afsluiten om door te groeien naar een schoolactieve 
vereniging en verder samen te werken met het onderwijs. 
Naast de samenwerking met het (speciaal) onderwijs wordt 
ook de samenwerking met revalidatiecentra gestimuleerd.  
Om jonge gehandicapte roeiers verder kansen te geven om 
hun talenten te ontwikkelen is er een paralympisch talent-
center opgezet, gevestigd bij Willem III te Amsterdam. Naast 
een paralympisch talentcenter zijn er verschillende regionale 
(olympische) talentcenters opgezet en talentcoaches aange-
steld. In deze centra worden talentvolle roeiers klaargestoomd 
om wellicht later te deel te nemen aan de Olympische of 
Paralympische Spelen in 2016 in Rio de Janeiro. Voor een 
enkeling wellicht zelfs eerder. 
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Om de ambities van de KNRB te kunnen realiseren zijn vol-
doende financiën essentieel. We zijn dan ook trots en blij  
dat we in 2010 AEGON Nederland en advies- en ingenieurs-
bureau Oranjewoud aan de roeisport hebben kunnen binden. 
Beide organisaties zijn zeer gecommitteerd om een bijdrage te 
leveren aan de verdere ontwikkeling en professionalisering 
van de roeisport. Het in 2010 verder ontwikkelde sponsor-
model kan er voor te zorgen dat we in de nabije toekomst 
meer duurzame partnerships kunnen aangaan. Daarbij  
blijft wel essentieel dat we de roeisport op een proactieve en 
positieve wijze blijven promoten en presenteren. Het zelf 
maken en distribueren van tv-opnamen onder regie van roei.
tv en het focussen op berichten met nieuwswaarde hebben 
onder meer de zogenaamde bruto mediawaarde van onze 
roeisport substantieel doen stijgen. Goede prestaties helpen 
hier natuurlijk bij.

De prestaties van onze nationale equipe in 2010 waren wisse-
lend. Goud voor onze roeitweeling Vincent en Tycho Muda in 
Wit-Rusland tijdens het WK onder 23 jaar was natuurlijk 
fantastisch, evenals het geprolongeerde goud van de vrouwen 
vier zonder tijdens het geweldig goed georganiseerde wereld-
kampioenschap in Nieuw-Zeeland op Lake Karapiro. Verder 
heeft dit WK duidelijk gemaakt dat de concurrentie zeer 
intensief aan het werk is en goede prestaties levert. Ook 
Nederland zal verder moeten investeren om kansen te behou-
den op medailles in mogelijk drie olympische finales in 2012. 

Daarvoor zal echter eerst de kwalificatiehorde in Bled tijdens 
het WK in 2011 genomen moeten worden. 

Een belangrijke voorwaarde voor sterke verenigingen is  
deskundig kader. In 2010 zijn door de KNRB weer vele  
opleidingen opgezet. Naast een kwaliteitsimpuls is de dienst-
verlening aan de deelnemers verbeterd. De Elektronische 
Leerwegomgeving, in 2010 alleen nog ingezet als pilot, zal  
de komende jaren verder geïmplementeerd worden. 

In 2010 zijn er twee Algemene Vergaderingen (AV) gehouden. 
Centraal stond de rechtstreekse binding van de (wedstrijd)
leden van de verenigingen aan de statuten en reglementen 
van de KNRB. De grote betrokkenheid van verenigingen heeft 
ertoe geleid dat er op 13 november 2010 een commissie van 
de AV is ingesteld die tijdens de AV van 5 maart 2011 een 
gedegen voorstel zal presenteren om tot besluiten over leden-
binding, doping, seksuele intimidatie en het KNRB tucht-
reglement te kunnen komen. Door deze gezamenlijke actie 
van bestuur en de leden worden mogelijke verschillen van 
inzicht in deze vraagstukken opgelost, zodat we in 2011 naast 
binding de nadruk kunnen leggen op verbinding. 

Maurice Leeser
Directeur KNRB

 

Verslag van de secretaris

Bondsbureau

Voor het bestuur van de Roeibond is het van groot belang dat 
er naast actieve commissies een goed functionerend bonds-
bureau is. 2010 was het tweede jaar van directeur Maurice 
Leeser, wat leidde tot bestendiging van de ingezette lijn van 
professionalisering. Samen met de technisch directeur, de 
coaches en de medewerkers van het bondsbureau, heeft hij 
vele zaken opgepakt en uitgebouwd. Onder andere in de 
verslagen van mijn medebestuursleden vindt u hiervan een 
overzicht. In het bijzonder is de band van de KNRB met het 
NOC*NSF van groot belang; de beide directeuren, maar ook 
medewerkers, hebben zich intensief ingezet om deze relatie 
uit te bouwen, gericht op het verkrijgen van support in mate-
riële en immateriële zaken ten behoeve van het optimaliseren 
van de roeisport in ons land.

Algemene vergaderingen in 2010 

De KNRB heeft in 2010 twee Algemene Vergaderingen  
gehouden. De reguliere op 6 maart bij De Hoop in zijn geheel 
gerenoveerde gebouw en een tweede op 13 november bij Skøll, 
waar met dankbaarheid van de inzet van deze Amsterdamse 
studenten is genoten.

Op de reguliere vergadering is het financieel verslag over 
2009 goedgekeurd en de begroting voor 2010 vastgesteld. 
Maar het hoofdonderwerp was de invoering van het indivi-
dueel lidmaatschap van alle roeiers bij de KNRB ten behoeve 
van passende regelgeving betreffende doping, seksuele intimi-
datie en tuchtzaken. De directeur van de Dopingautoriteit 
leidde de aanwezigen door de ingewikkelde dopingregelgeving 
en het belang daarvan voor onze nationale (top)atleten heen. 
Op grond van de resultaten van deze vergadering heeft het 
bestuur in een intensief proces, waaraan ook verenigingen in 
districtsbijeenkomsten deelnamen, hernieuwde voorstellen 
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voor de tweede Algemene Vergadering van november voor-
bereid en deze aan de leden ter besluitvorming voorgelegd.  
De in oktober opgerichte Initiatiefgroep Roeiers tegen Doping 
heeft in nauwe samenspraak met veel verenigingen deze 
Algemene Vergadering voorgesteld om de bestuurstukken  
niet goed te keuren, maar het vraagstuk van ledenbinding, 
gekoppeld aan de dopingproblematiek, voor de Algemene 
vergadering van maart 2011 opnieuw voor te bereiden.  
Hiervoor is een commissie van de Algemene Vergadering 
ingesteld, die onder voorzitterschap van erelid Helma  
Neppérus, sinds eind december aan het werk is. In het ver-
lengde van dit besluit zijn ook de stukken over seksuele 
intimidatie en over het KNRB tuchtreglement aangehouden.

Tijdens de Algemene Vergadering van maart is de ere-
penning in goud uitgereikt aan Jaap van der Kuil voor het vele 
werk dat hij in de afgelopen jaren voor de verbreding van de 
Bosbaan en het verwezenlijken van het OTC en de finishtoren 
heeft verricht.

Ronde langs de districten 

In 2010 heeft het KNRB-bestuur met het bureau tweemaal 
een ronde langs de districten gemaakt; in februari in drie 
bijeenkomsten bij Die Leythe, De Hertog en De Zwolsche.  
In het najaar in drie avonden bij De Hertog, Weesp en de 

Asser Roeiclub. In beide raadplegingen stond de ledenbinding 
centraal, maar is er ook intensief gesproken over opleidingen, 
toerroeien, aangepast roeien en schoolroeien. Het bestuur 
dankt de verenigingen die dit jaar gastvrijheid aan deze bijeen-
komsten hebben verleend van harte. Door KNRB-vergaderin-
gen op roeiverenigingen te houden, komen vele bestuurders 
van roeiverenigingen op locaties van hun zusterverenigingen, 
wat voor allen als positief effect heeft dat men ziet ‘hoe groen 
het gras, dan wel hoe blauw het water’ elders is. 

Minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF 

In het verlengde van de Code Goed Sportbestuur heeft het 
NOC*NSF een set van dertien minimale kwaliteitseisen 
opgesteld waaraan alle sportbonden moeten voldoen. In 2010 
heeft de KNRB de zelfscan Minimale kwaliteitseisen ingevuld, 
waaruit bleek dat de Roeibond aan de meeste eisen voldoet.  
In december 2010 heeft het bestuur een protocol vastgesteld 
betreffende onverenigbaarheid van functies. Ook is door het 
bestuur een KNRB-klachtenreglement goedgekeurd, gericht 
op het behandelen van klachten die het bestuur ontvangt. 
Eind 2010 heeft de KNRB nog geen Tuchtreglement, wat wel 
door het NOC*NSF als eis voor de subsidietoekenning voor 
2011 is gesteld. De Algemene Vergadering van maart 2011 
moet deze omissie rechtzetten. Voorts moeten er in de jaren 
2011 en later nog enkele eisen worden ingevuld. Daarmee is 
het bestuur actief bezig.

Samenstelling bestuur 

Tijdens de Algemene Vergadering in maart zijn Arnoud Emke 
(commissaris Topsport) en Linda Versluijs (commissaris 
Sportontwikkeling) afgetreden. De heer Emke is opgevold 
door Ingrid Munneke-Dusseldorp. In de vacature commissaris 
Sportontwikkeling is tijdens de tweede Algemene Vergadering 
voorzien door de benoeming van Quirine van Heek. In maart 
is Sandra Verstoep tot het bestuur toegetreden in de nieuwe 
functie van commissaris Internationale evenementen. Vanaf 
november bestaat het bestuur uit acht leden, vier mannen en 
vier vrouwen. Deze gemengde samenstelling is het resultaat 
van een gerichte actie om geschikte vrouwen voor bestuurs-
functies te vinden. In dit project is het bestuur op zeer goede 
wijze ondersteund door Woman Capital, die daarvoor door 
Sport en Zaken was gevraagd. De overige bestuursleden:  
Eric Niehe (voorzitter), Rianne Meester-Broertjes (secretaris), 
Victor Maes (penningmeester), Marco Kouwenhoven  
(commissaris wedstrijden) en Frans Cornelis (commissaris 
sponsoring en communicatie) hebben met veel inzet en 
genoegen hun taken vervuld.

Rianne Meester-Broertjes
Secretaris KNRB
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Algemeen

Het verenigingsjaar 2010 begon financieel ingewikkeld,  
geen hoofdsponsor en toch de opdracht voor een sluitende 
begroting. De harde financiële discipline had ons in 2009 geen 
windeieren gelegd, want door een sterke toename van de 
liquiditeit en een goed resultaat werd het vermogen versterkt.
In 2010 keerde een aantal zaken zich ten goede. In 2010 zijn 
twee sponsors geworven, namelijk AEGON als hoofdsponsor 
voor alle ploegen en aanvullend Oranjewoud als sponsor van 
de zware mannensectie. Daarnaast gaf NOC*NSF ons een 
extra bijdrage van Eur 165.000,- die voortkwam uit extra 
Lottogelden. Door deze meevallers kon in de begroting voor 
2010 ruimte worden geschapen voor extra activiteiten, die in 
eerste instantie bij het samenstellen van de begroting waren 
geschrapt. 

Uit deze extra middelen is een aantal investeringen 
gedaan; hiervoor zal tegenover de waarde per ultimo boekjaar 
een egalisatie worden getroffen. De baten worden zo  
uitgesmeerd over de periode van de afschrijving van deze 
investeringen.

Toercommissie

In het voorjaar van 2010 heeft de toercommissie haar taak 
beëindigd, omdat er tussen bestuur en commissie een geschil 
was gerezen over de besteding van de financiële middelen 
voor het werk van deze commissie. Inmiddels is het geschil 
bijgelegd. Uitgangspunt voor het toekomstig beleid is dat de 
middelen die door de toercommissie worden opgebracht ook 
weer worden aangewend voor het toerroeien. 

Administratieve organisatie

De financiële stabiliteit van de KNRB is gebaat bij een goede 
administratieve organisatie. De afgelopen jaren is veel energie 
gestoken in een stabiele bezetting hiervan, waardoor de 
kwaliteit van de administratieve organisatie is verbeterd en er 
hierdoor gedurende het jaar een goed zicht is op de financiële 
situatie van de bond.

Bijdrage van de ledenverenigingen

Met ingang van dit verenigingsjaar wordt de bijdrage van de 
ledenverenigingen niet meer gebaseerd op het ledental in  
het voorafgaande kalenderjaar, maar op het ledental in het 
bondsjaar (1 januari - 31 december). Voor dit bondsjaar dus  
de ledenaantallen in 2010. Daardoor kan de eindafrekening 
van de bijdrage, die verenigingen aan de KNRB betalen voor 

een belangrijk deel pas in december 2010 worden vastgesteld 
en de slotfactuur in die maand worden verzonden. De debi-
teurenstand zal daardoor per ultimo van dit boekjaar relatief 
hoger zijn dan die per 31 december 2009. 

Vooruitblik komende jaren

De ambities van de KNRB zijn hoog. Om deze te bereiken is 
geld nodig. Wat wil de bond in de komende jaren?
• Er wordt gestreefd naar meer roeiers in Nederland.  

Daartoe zijn programma’s opgestart die zich niet altijd  
zelf kunnen bedruipen. 

• Opleidingen zijn belangrijk, maar het opleidings-
programma van de KNRB, de roei-academie, is niet 
kostendekkend. 

• De divisie Topsport streeft naar een verhoging van de 
prestaties van onze toproeiers. Om deze ambitie waar te 
maken zal er aan Topsport meer geld besteed moeten 
worden, o.a. voor trainingskampen en ervaren coaches. 

De hiermee gepaard gaande kosten zullen niet alle worden 
gedekt uit subsidies, waardoor het  noodzakelijk is dat de 
KNRB meer inkomsten genereert uit sponsoring en door groei 
van het aantal leden en roeiers.

Benodigd weerstandsvermogen

De laatste jaren is het vermogen van de KNRB gegroeid en 
komt het in de buurt van het benodigd weerstandsvermogen. 
Het benodigd weerstandsvermogen eind 2010 is:

 Benodigde liquiditeiten voor
 uitgaven in januari 2011  220.000,- *)
 FISA Bestemmingsreserve  380.000,-
 Totaal    600.000,-

*)  De liquiditeiten moeten voldoende zijn om de uitgaven in de 
maand januari te dekken. Vanaf 1 februari komen er reguliere 
inkomsten zoals contributies en bevoorschotting subsidies 
waaruit de uitgaven vanaf die datum kunnen worden gedekt.

Dit bedrag moet in cash beschikbaar zijn, aangevuld met 
eventuele voorzieningen en saldo van crediteuren/debiteuren. 
Het is niet zinvol om een hogere kaspositie aan te houden.  
In de toelichting op de jaarrekening 2010 zal hierop nader 
worden ingegaan.

Victor Maes
Penningmeester KNRB

Verslag van de penningmeester
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Algemeen

Begin 2010 is René Mijnders benoemd tot technisch  
directeur. Zijn focus heeft dit jaar vooral gelegen op
• Toproeien en het toproeiprogramma zo inrichten dat  

we de top vijf ambitie voor 2012, drie medailles tijdens  
de Olympische Spelen in Londen, gaan waar maken.

• Ontwikkeling en innovatieprojecten.
• Talentontwikkeling.

Toproeien

Senior A-equipe
Een lang seizoen met de Wereldkampioenschappen (WK) in 
november in Nieuw Zeeland. De in 2009 gestarte ontwikke-
ling van een grote groep talenten is doorgezet, wat er toe heeft 
geleid dat er bij de mannen en de vrouwen zwaar een grote 
groep talenten is.

De resultaten bij de WK waren enigszins teleurstellend, maar 
ondanks dat is er het volle vertrouwen in de toekomst. De 
prioriteitsboten M8+, LW8+ en LM4- behaalden alle de finale, 
maar wisten het podium niet te bereiken. De late selectie  
bij de heren en de tijdelijke, doch lange afwezigheid van 
Susannah Chayes als coach bij de vrouwen waren mede oor-
zaken van deze resultaten. Desondanks wist de W4- wederom 
wereldkampioen te worden. De lichte mannen vier gaf 
wederom blijk van zijn enorme potentie en werd 5e in een 
zeer gesloten veld.

WK <23
Veruit schitterend was het gouden resultaat van de gebroeders 
Muda in de LM2- op de WK <23 in Wit Rusland. De mannen-
acht, de mannen skiff, de vrouwen vier-zonder en vrouwen 
twee- zonder presteerden goed door de finale te behalen, maar 
wisten hierin geen belangrijke rol te vervullen.

Junioren
Eind 2009 is gestart met het systematisch scouten van roei-
talenten via het Raw Potential Project. Negen atleten vol-
deden aan de norm en namen deel aan de Coupe de la 
Jeunesse, die dit jaar in Hazewinkel is gehouden. Op de  
Coupe kwamen 30 roeiers en roeisters aan de start, waarvan 
22 met een medaille naar huis gingen. Op de Junioren WK 
werd deelgenomen door vier ploegen, waarvan er drie in de 
finale kwamen. In de skiff behaalde Annick Taselaar de vierde 
plaats. Die uitslag herhaalde zij op de Youth Olympic Games 
in Singapore. Bastiaan Vervoort startte hier bij de jongens in 
de skiff.

Ontwikkeling en innovatie

Met het NOC*NSF (Innosport) en de Vrije Universiteit in 
Amsterdam is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan 
die er toe moet leiden dat innovatie een structureel onderdeel 
wordt van het toproeiprogramma. In dat kader heeft er een 
pilot plaatsgevonden die als doel heeft de individuele training 
beter te kunnen monitoren en te optimaliseren. In 2011 zal  
de ontwikkelde systematiek bij de gehele SA- equipe worden 
toegepast. Daarnaast lopen er projecten in samenwerking met 
onder meer NOC*NSF, de TU Delft en DSM om het technisch 
materiaal verder te optimaliseren.

Talentontwikkeling: RTC’s en RTCJ’s

In het afgelopen jaar is een ontwikkeling ingezet om te komen 
tot de oprichting van Regionale Talentcentra voor senioren 
(RTC). Op dit moment zijn centra opgericht in Groningen, 
Rotterdam/Delft, Tilburg/Eindhoven, Utrecht en Amsterdam 
(onderdeel van het CTO). Doel is om talenten beter te kunnen 
identificeren en te ontwikkelen in de eigen regio en de regio 
daardoor sterker te maken. De RTC’s maken deel uit van een 
centraal programma dat onder meer bestaat uit een aantal 
centrale bijeenkomsten en testmomenten. Een groot deel van 
de ploegen die uitgezonden worden naar internationale 
wedstrijden als FISU en WK <23 zal in de toekomst uit deze 
centra voortkomen. De KNRB ondersteunt de RTC’s met een 
financiële bijdrage. 

Ook de talentontwikkeling bij junioren is volop in ont-
wikkeling. Op een aantal plaatsen in het land worden Regio-
nale Talentcentra voor junioren (RTCJ) opgericht. Deze  
centra worden ondergebracht bij een burgervereniging die  
in samenwerking met scholen uit de omgeving zorgt voor  
een grootschalige talentidentificatie- en talentontwikkelings-
programma. De centra worden hierbij ondersteund vanuit  
de KNRB.

CTO Amsterdam

Het toproeien maakt sinds twee jaar deel uit van het Centrum 
voor Topsport en Onderwijs (CTO) in Amsterdam. Het CTO 
biedt talenten voor de SA en de U23 ondersteuning op het 
gebied van training, huisvesting en onderwijs. Het CTO  
heeft het toproeien in 2010 onder meer ondersteund via 
subsi diëring van een krachttrainer en fysiotherapeut voor de 
roeiers onder de 23 en een masseur voor SA. Daarnaast wordt 
in samenwerking met de KNRB gewerkt aan een verbetering 
van de infrastructuur op de Bosbaan.
 

Toproeien
Het vizier op Londen en verder 
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2011

Het jaar 2011 staat in het teken van de olympische kwalifi-
catie voor Londen. Doel is om tijdens de WK in Bled met 
minimaal vijf boten deze kwalificatie af te dwingen. De priori-
teitsboten daarbij zijn de beide achten en de lichte mannen 
vier zonder.

Daarnaast is het van groot belang dat het Talentidentifi-
catie programma verder wordt doorontwikkeld en wordt 
ingebed in een heldere en effectieve structuur binnen de 
KNRB. Het succes van dit programma is een belangrijke 
voorwaarde om ook na 2012 succesvol te kunnen zijn en 
structureel door te kunnen dringen in de mondiale top vijf 
tijdens WK’s en Olympische Spelen.
 

Sportontwikkeling
Sportontwikkeling, alleen gaat  

sneller, samen kom je verder!  

Korte samenvatting

Belangrijkste doelen voor de pijler sportontwikkeling zijn: het 
ondersteunen van verenigingen waar iedereen terecht kan, 
goed en veilig roeiwater voor alle verenigingen, altijd een 
vereniging in de buurt én het ontwikkelen van een passend  
en gezond sportaanbod voor iedere leeftijdscategorie. Het 
realiseren van die doelen wordt, naast de inzet door het 
bondsbureau, in sterke mate mogelijk gemaakt door een 
effectieve inzet van alle KNRB vrijwilligers. In dat kader zijn 
we in de tweede helft van 2010 gestart met het verder ont-
wikkelen van beleid voor KNRB vrijwilligers. 

Wat is erin 2010 bereikt?

In dit hoofdstuk wordt met betrekking tot de gestelde doelen 
voor sportontwikkeling per doel aangegeven welke resultaten 
zijn gerealiseerd van de geplande resultaten uit het jaarplan 
2010. 

In 2010 is een enquête ingevuld door 120 van de ongeveer 
300 KNRB vrijwilligers. Met deze enquête worden de ervarin-
gen van vrijwilligers binnen hun functie gemeten. Dit vormt 
mede de basis voor het nieuw te ontwikkelen vrijwilligers-
beleid. Het KNRB vrijwilligersbeleid zal in 2011 voor en door 
KNRB vrijwilligers verder worden ontwikkeld.
 

Een zeer succesvolle editie van de Nationale Roeidag in  
het hoofdkantoor van AEGON in Den Haag met 350 deel-
nemers en een geïntegreerd programma van het AEGON 
Symposium voor studentenverenigingen, de business club en 
de kamprechters.

Het ontwikkelen van een passend en gezond 
sportaanbod voor iedere leeftijdscategorie

Een sportaanbod ontwikkelen voor moeilijk bereikbare 
doelgroepen
De belangrijkste stap binnen de sportontwikkeling dit jaar is 
de start van twee nieuwe stimuleringsprogramma’s voor 
schoolactieve roeiverenigingen en verenigingen waar jeugdige 
gehandicapte roeiers terecht kunnen. Hiervoor hebben we 
met subsidies en andere externe inkomsten een tweetal 
medewerkers (parttime dienstverband) kunnen aantrekken 
die de verenigingen hiermee intensief gaan ondersteunen. 

Programma schoolactieve roeiverenigingen
Er hebben zich tot nu toe 9 verenigingen aangemeld om 
schoolactief te worden. Met een intentieverklaring hebben 
deze verenigingen zich gecommitteerd om in de komende  
2 jaar een structureel schoolroeiaanbod en structurele  
samenwerkingsverbanden met een of meerdere scholen  
op te bouwen. We hopen dit aantal in 2011 uit te breiden.
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Programma aangepast roeien
De KNRB besteedt steeds meer aandacht aan aangepast 
roeien. Tot en met 2012 richt het beleid van de roeibond zich 
op jeugd en jong volwassen met een lichamelijke of visuele 
beperking. De KNRB is halverwege 2010 van start gegaan met 
een driejarig programma. 

In vijf regio’s worden structurele samenwerkingsverbanden 
tussen roeiverenigingen en speciaal onderwijs scholen, revali-
datiecentra en andere instellingen opgezet. Verenigingen 
worden hierbij door de KNRB ondersteund en daarnaast bij 
het ontwikkelen en begeleiden van het aanbod. In Amsterdam 
hebben twee ‘indoor clinics’ voor revalidanten van Reade 
plaatsgevonden.

De samenwerking met NOC*NSF, de Johan Cruyff  
Foundation, (Fonds) Gehandicaptensport, Stichting Roei-
validatie, Sportservices, patiëntenorganisaties en gemeenten 
biedt zowel financiering van het programma als een sterk 
kennisdelingsnetwerk. 

Om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken, de 
mogelijkheden en wensen en behoeften het aangepast roeien 
bij roeiverenigingen in Nederland is er een enquête verstuurd 
naar alle verenigingen. Met een respons van 82 verenigingen 
en een nuttige landelijke analyse waaruit actiepunten voor 
2011 gedestilleerd kunnen worden is deze interventie zeer 
geslaagd te noemen. 

In oktober 2010 startte er een Paralympisch Talentcentrum 
op Willem III. Paul Hartog is aangenomen als talentcoach  
en Martin Lauriks als assistent coach. Zij houden zich naast 
de trainingen bezig met het werven van talenten en het 
adviseren van verenigingen in de begeleiding hiervan.

Er is aandacht besteed aan de promotie van het aangepast 
roeien, waarbij promotiemateriaal in de vorm van informatie-
folders de bekendheid van het (aangepast) roeien moet ver-
groten. De sport werd ook gepromoot op verschillende 
beurzen waar de doelgroep aanwezig is, zoals tijdens de open 
dag van de Johan Cruyff Foundation en op de Support beurs. 

Wedstrijden en evenementen voor gehandicapten
Dit jaar is de Nationale tocht Aangepast Roeien (NAR)  
succesvol georganiseerd door de Koninklijke Dordrechtse 
Roei- en Zeilvereniging met een flink aantal deelnemers.  
Ook hebben wedstrijden tijdens de Para Regatta en de NKIR 
plaatsgevonden.

Aantrekkelijke roeiwedstrijden en 
roei-evenementen

Nationaal Schoolroeikampioenschap (NSRK)
Alle records zijn dit jaar weer gebroken, er hebben 170 teams 
(2009: 164) deelgenomen van 41 (2009: 35) voortgezet 
onderwijs scholen uit heel Nederland. In totaal zijn dat ruim 
650 (2009:600) leerlingen waarvan driekwart nog geen lid is 
van een roeivereniging. De organisatie van de NSRK is onder-
steund door studenten van de Hogeschool van Amsterdam en 
de Haagse Hogeschool, een samenwerking die de komende 
jaren wordt voortgezet. Dit jaar waren er minder ROC teams, 
3 (2009: 4), volgend jaar kunnen zij zich meten met de boven-
bouw leerlingen van de middelbare scholen. 

KNRB Jeugdroeikampen
Onder leiding van de werkgroep KNRB jeugdroeikampen zijn 
er in 2010 3 kampen georganiseerd in Ter Herne in Friesland 
met in totaal 49 deelnemers (2009: 62). Het zwerfkamp  
(voor 16-20 jaar) is dit jaar niet doorgegaan in verband met  
te weinig aanmeldingen. Aandachtspunt is het teruglopende 
aantal deelnemers aan het kamp. Het komend jaar zal sneller 
met de promotie worden gestart. Een blijvend punt van zorg 
is de accommodatie, zowel de kwaliteit hiervan als de conti-
nuïteit in de toekomst.

Juniorencompetitie
Onder leiding van de Commissie Juniorencompetitie hebben 
dit jaar 68 teams deelgenomen aan de voorjaarscompetitie.  
In het najaar hebben 9 teams uit Noord-Holland deelgenomen 
aan de najaarscompetitie. Aan de finale op de Bosbaan werd 
deelgenomen door 105 ploegen. 

Nationaal Junioren Trainings Kamp (NJTK)
Deze 10e editie van het juniorentrainingskamp in Tilburg 
kende dit jaar 500 deelnemers. De commissie NJTK heeft ook 
dit jaar het evenement, ondanks een lager budget, succesvol 
georganiseerd. Door bewust naast roeiers van Vidar ook 
studenten van Laga, Triton, Nereus en Aegir bij de organisatie 
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te betrekken, wordt ernaar gestreefd de aansluiting van het 
juniorenroeien op het studentenroeien te verbeteren. Daar-
naast was er ook weer de gelegenheid om door een “Talent 
Identificatie (TID) Test” de fysieke mogelijkheden objectief 
vast te stellen van een ieder die dat wilde. 

Marathonroeien

Onder leiding van de Commissie Marathonroeien zijn in 2010 
in totaal 19 marathonevenementen georganiseerd met 73 
deelnemers aan het landelijke wedstrijdmarathonklassement. 
De KNRB Lauwerkrans voor Marathonroeier van het jaar is  
op de nationale roeidag uitgereikt aan die roeier die aan het 
grootste aantal marathonevenementen deelnam (18 van  
de 19) en daarmee de meeste kilometers aflegde (1.091 km). 
De winnaar in 2010 was Arie van Veelen van Aross.

Midweekroeien

De Commissie Midweekroeien heeft in 2010 de volgende 
roeievenementen georganiseerd: Naarden (RV Naarden)  
(38 deelnemers) met een succesvolle organisatie, Middelburg 
(Honte) (25 deelnemers) een leuke en gezellige dag,  
Eindhoven (Beatrix) (15 deelnemers) en een hele leuke  
tocht in Leeuwarden (Wetterwille) met mooi weer. 

Vooruitblik en uitdagingen voor 2011

De huidige thema’s binnen sportontwikkeling van 2010 
blijven actueel voor het komende jaar. Er zal meer aandacht 
dan in het afgelopen jaar worden besteed aan een betere 
informatieverstrekking over opleidingen. Een betere informa-
tieverschaffing door middel van ‘up to date’ informatie op de 
KNRB website en het aan bieden van een opleidingenbrochure 
zijn belangrijke verbeterpunten voor 2011. 

Het organiseren van districtbijeenkomsten en de roeidag 
waarbij in ruime mate aandacht besteed zal worden aan  
de diverse aspecten van de sportontwikkeling om kennis-
uitwisseling tussen verenigingen te stimuleren.

Om voor iedere leeftijdscategorie een passend en gezond 
sportaanbod te bieden gaat er in 2011 bijzondere aandacht uit 
naar het faciliteren van de KNRB vrijwilligers en verenigingen  
om ze professionele en aantrekkelijke wedstrijden, compe-
tities, klassementen en evenementen te laten organiseren. 

Vrijwilligersbeleid
Naast de uitwerking en implementatie van het KNRB vrij-
willigersbeleid gaan we ook een checklist vrijwilligersbeleid 
voor verenigingen ontwikkelen.

Nationale Sportweek
De KNRB kiest ervoor om tijdens de Nationale Sportweek van 
16 t/m 23 april 2011 (de week van het NK klein) door het hele 
land volop aandacht te besteden aan de kennismaking met 
roeien. De KNRB zal verenigingen hierbij ondersteunen met 
promotiemateriaal, formats en draaiboeken.

Roeidag 2011
Verbeteren van kwaliteit en kwantiteit van de Nationale 
Roeidag inclusief geïntegreerde activiteiten ten opzichte van 
2010.

Juniorencompetitie
In 2011 zal een evaluatie plaatsvinden om te leren waarom  
de huidige opzet van de juniorencompetitie niet voldoende 
succesvol is in een aantal districten én wat de KNRB kan doen 
om een succesvolle brede juniorencompetitie vorm te geven.

Programma aangepast roeien voor jeugd en jong 
volwassenen
In 2011 zal voortzetting en uitbreiding van bovengenoemde 
activiteiten plaatsvinden, dit leidt o.a. tot de organisatie van 
kennismakingsprogramma’s in het voorjaar van 2011. Verder 
zal er veel aandacht besteed worden aan creëren van vol-
doende en deskundig kader door het verbeteren en promoten 
van de opleidingen aangepast roeien. Tevens zullen de wed-
strijdmogelijkheden voor aangepast roeien vergroot worden.

Er zullen meer verenigingen het programma tot uitvoer 
brengen met als doel meer roeiers met een lichamelijke of 
visuele handicap enthousiast te maken om lid te worden  
van een roeivereniging. De bekendheid van de sport onder  
de doelgroep moet verder vergroot worden, evenals de aan-
wezigheid van deskundig kader, faciliteiten, materialen en 
draagvlak bij verenigingen. Hierin zullen verenigingen elkaar 
ook ondersteunen.
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Sponsoring wordt voor de KNRB steeds belangrijker. Het 
sponsormodel is in 2010 verder ontwikkeld. De rechten zijn 
beter ingedeeld, op een zodanig wijze dat de KNRB ook zoge-
naamde ‘ploegsponsoren’ aan zich kan binden, naast een 
hoofdsponsor. Dit sponsormodel is in de loop van het jaar 
verder uitgewerkt met behulp van AEGON Nederland om te 
realiseren dat de KNRB meer duurzame partnerships kan 
aangaan enerzijds en de partners het rendement van de 
gedane investeringen kunnen maximaliseren anderzijds. 

In 2010 is de KNRB erin geslaagd om twee fantastische 
organisaties aan zich te binden. AEGON Nederland is vanaf  
1 september 2010 hoofdsponsor van de KNRB. De sponsor-
overeenkomst loopt tot en met de Olympische Spelen London 
2012 en is een uitbreiding van de reeds bestaande samen-
werking tussen AEGON en de KNRB. AEGON is al een aantal 
jaren actief in de roeisport in het kader van zijn arbeidsmarkt-
communicatie. In 2008 was de verzekeraar ploegsponsor van 
de lichte mannen vier zonder bij de Olympische Spelen van 
Peking. Daarnaast reikt AEGON ieder jaar een prijs uit aan  
het bestuur van de best presterende studentenroeivereniging. 
Het doel hierbij is het stimuleren van goed bestuur bij de 
verenigingen, waarbij vooral gekeken wordt naar andere  
zaken dan sport, zoals financieel beheer, governance, schade-
beperking en vlootmanagement. De samenwerking is beide 
partijen de afgelopen jaren goed bevallen en de mogelijkheid 
deed zich voor om deze te intensiveren in de vorm van een 
hoofdsponsorschap. AEGON Nederland zult u aantreffen op 
alle uitingen van de KNRB en natuurlijk ook op de riemen, 
wedstrijdboten en de kleding van onze nationale equipe. 
AEGON Nederland heeft meerdere decennia ervaring op het 
gebied van (sport)sponsoring. Deze kennis en expertise wordt 

ook aangewend om de roeisport verder op weg te helpen. De 
uitdaging voor de hele Nederlandse roeigemeenschap is om de 
hierdoor onstane kansen te gebruiken om roeien in Nederland 
een flinke stap verder te brengen. Vanaf 2011 zal AEGON ook 
naamgever zijn van het Nationaal Schoolroeikampioenschap 
en vanaf 2012 zal AEGON naamgever zijn van de NK’s. 

Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud is vanaf 1 oktober 
sponsor van de KNRB. De sponsorovereenkomst loopt tot  
en met de Olympische Spelen London 2012. Naast het  
sponsoren van de Sectie Senioren A Zware Mannen sponsort 
Oranjewoud ook het Eerstejaarsklassement. Vanaf 2011 zal 
Oranjewoud hier naamgever van zijn. Ook dit dynamische 
ingenieursbureau is een zeer waardevolle aanvulling. 

Met AEGON en Oranjewoud hebben we directe en relevante 
verbindingen met twee werelden waarin roeiers vanouds een 
grote rol spelen, namelijk de financieel-economische sector en 
de wereld van de ingenieurs en de techniek. Zowel AEGON 
Nederland als advies- en ingenieursbureau Oranjewoud 
hebben een optie tot verlenging tot en met 2016 en met beide 
organisaties wordt nauw en intensief samengewerkt. De 
KNRB zal ook in 2011 druk bezig blijven om meer duurzame 
partnerships aan te gaan, mede door het ontwikkelen van 
nieuwe sponsormogelijkheden met extra toegevoegde waarde.

De Dutch Rowing Business Club heeft ook in 2011 mooie 
bijeenkomsten belegd, met als hoogtepunt de bijeenkomst  
op de clipper Stad Amsterdam. De druk bezochte afsluitende 
bijeenkomst in 2010 vond plaats bij de Erasmus Sprints.  
De DRBC blijft verder actief op zoek naar nieuwe leden. 

Communicatie 
Toegenomen media aandacht voor roeien

Sponsoring
Sponsoring: nieuwe, sterke partners

Ten opzichte van 2009 was er in 2010 in kranten en tijd-
schriften substantieel meer aandacht voor roeien. Er werd 
door vrijwel alle grote dagbladen regelmatig verslag gedaan 
van de verrichtingen van de Nederlandse roei-equipe. Het feit 
dat de WK roeien pas in november van dit jaar plaatsvond en 
daardoor weinig concurrentie ondervond van andere grote 
sportevenementen zorgde ook voor meer roeigerelateerde 
krantenartikelen dan in 2009. Veel besproken thema’s in 2010 

in de media die extra aandacht opleverden voor roeien en de 
activiteiten van de roeibond, waren de Studie Top 10 van 
NOC*NSF waarin roeien werd aangeduid als een van acht 
sporten in Nederland die het meest kansrijk zijn voor toe-
komstige olympische medailles, en ontwikkelingen rondom 
Centra voor Topsport en Onderwijs.

Het in 2009 gestarte RoeiTv project werd vervolgd in 2010. 
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De focus lag op het verder uitzetten van beeldmateriaal naar 
persbureaus en goed bezochte sportnieuws websites. De in 
2009 ingezette distributie werd meer gestructureerd aange-
pakt en contacten werden verder uitgebreid. Gedurende 
geheel 2010 was de content van RoeiTv ook te zien op bij-
voorbeeld nu.nl, ad.nl maar ook op sites als msn-video en 
123video. Dit resulteerde in een groot aantal views per video.  

De versterking van het bondsbureau met een tweede mede-
werker communicatie is bedoeld om de communicatiestromen 
binnen de roeiwereld te optimaliseren. Er kan nu meer aan-
dacht besteed worden aan producten als het blad ROEIEN,  
de website www.knrb.nl, aangepast- en schoolroeien en de 
Nationale Roeidag. Ook ontstaat er meer ruimte voor top-
sportcommunicatie. Natuurlijk levert het aantrekken van 
twee nieuwe sponsoren deze afdeling nieuwe uitdagingen op. 
Er zijn nog belangrijke stappen te zetten, zoals de invoering 
van een digitale nieuwsbrief. 

internationaal toernooi uitstekend kunnen organiseren en  
dat is ook de reden waarom buitenlanders altijd graag naar 
Nederland komen. 

Afgelopen jaar is de organiserende commissie voor het FISA 
WK tot 23 jaar 2011 gestart. Van 21 tot 24 juli 2011 wordt  
dit toernooi op de Bosbaan gehouden en de voorbereidingen 
zijn in volle gang. Met de ervaringen van de internationale 
toernooien die in de afgelopen zes jaar in Nederland zijn 
georganiseerd, zal dit een nog beter en mooier evenement 
worden.

De NK Kleine Nummers zijn in 2010 georganiseerd door de 
Hollandia; de NK Grote Nummers door de ARB, de NK Indoor 
door Nereus, de Paul Veenemans Prijs door Rijnland. Dit 
waren weer goed georganiseerde evenementen en de KNRB 
dankt deze organisatoren. Daarnaast zijn er nog veel meer 
vrijwilligers actief geweest bij wedstrijden: de kamprechters, 
de motorbootbestuurders, de commissieleden, de wedstrijd-
organisatoren en alle overige vrijwilligers. Zonder hen zouden 
al deze wedstrijden niet mogelijk zijn geweest.

 

	  

	  

Op wedstrijdgebied zijn de veranderingen doorgegaan die in 
de voorgaande jaren zijn ingezet. De vernieuwde opleiding 
Kamprechter-B lijkt een succes. Deelnemers krijgen nu vooraf-
gaand aan hun examen eerst een instructieavond waarin de 
beginselen van het kamprechtervak worden uitgelegd. De 
cursus is inmiddels op meerdere plaatsen in het land gegeven 
en heeft veel nieuwe gediplomeerde kamprechters opgeleverd. 
De volgende doelstelling is om deze nieuwe kamprechters te 
motiveren om ook regelmatig op te treden op wedstrijden.

Wedstrijdorganisatoren zijn in het najaar bijeengekomen voor 
een eerste discussieavond over mogelijke toekomstige veran-
deringen. Hierbij is naar alle aspecten gekeken: het niveau van 
de faciliteiten, de structuur van de velden, de vormgeving van 
de organisatie, sponsoring en public relations. Veel ideeën die 
in het komend jaar verder uitgewerkt moeten gaan worden. 

In augustus organiseerde de NSRF het European Universities 
Championship Rowing op de Bosbaan. Dit is een jaarlijks 
internationaal evenement dat onder auspiciën van de  
European University Sports Association (EUSA) wordt  
georganiseerd. De NSRF liet zien dat wij in Nederland een 

Wedstrijden en kamprechters 
Doorgaan met 

vernieuwen van wedstrijden en jurering



15

Wat is in 2010 bereikt?

2010 is voor de opleidingen een jaar van stabilisatie geworden. 
De deelnemersgelden zijn gestegen om een betere balans  
te brengen tussen de kosten en de inkomsten van de oplei-
dingen. Toch heeft dit geen grote gevolgen gehad voor het 
aantal mensen dat de KNRB kon opleiden. Gelukkig heeft  
de KNRB op deze manier de kwaliteit kunnen waarborgen. 
Ook weten verenigingen steeds creatiever om te gaan met  
het vinden van alternatieve manieren om de opleidingen te 
bekostigen. Men vraagt op de goede plekken subsidies aan 
(gemeentes, provinciën), waardoor opleiden mogelijk blijft.

De elektronische leeromgeving (ELO) is voor het eerst in 
gebruik genomen en er is weer (op elk niveau) een flink aantal 
mensen geslaagd voor een opleiding. Het slagingspercentage 
is dan ook wederom gestegen t.o.v. 2009 (van 45% naar 61%). 
Een positieve ontwikkeling.

2010 is een jaar waarin de opleidingen steeds beter gevon-
den worden, waarin er door verschillende verenigingen en 
regio’s op regelmatige basis gewerkt wordt aan het versterken 
en verbeteren van kader. De opleidingen zijn langzamerhand 
een echte waarde aan het worden binnen de roeiwereld. 

Uitdagingen 2011

De focus zal voor 2011 vooral liggen op communicatief vlak. 
De KNRB wil verenigingen beter informeren over het product- 
en dienstenaanbod op het gebied van opleidingen. Daarnaast 

willen we gaan kijken hoe we kleine verenigingen beter kun-
nen faciliteren op het gebied van opleidingen. 

De verdere invulling van de ELO zal plaatsvinden en in 
samenwerking met de Academie voor Sportkader (ASK)  
wordt er samen met de andere sportbonden gewerkt aan een 
efficiëntie slag voor wat betreft het examineren. Alles met de 
gedachte om verenigingen zo beter van dienst te kunnen zijn 
en langzaamaan de stap te kunnen maken naar opleidingen 
op maat.

Uiteraard hopen wij dat deze verbeteringen samen weer een 
nieuwe impuls geven aan de kwaliteit van opleiden. 

Opleidingen
Doorgaan met vernieuwen 

van wedstrijden en jurering

Het doel van de Atletencommissie (AC) is de communicatie 
tussen atleet en de organisatie die zich bezig houdt met 
toproeien (medische staf, sponsoren, de ACTR, technisch 
directeur, coaches en KNRB), zo goed mogelijk te laten ver-
lopen. De AC vertegenwoordigt de belangen van individuele 
atleten of groepen atleten als zij daarom vragen. De leden  
van de commissie vertegenwoordigen ieder een bepaalde 
selectiegroep. De voorzitter is neutraal en is bereikbaar als  
een topatleet niet direct met zijn/haar vertegenwoordiger wil 
communiceren. 

De AC blijft voorstander van één gestructureerde en conse-
quente aanpak, gericht op continu succes over een langere 
periode. Dit vergt enerzijds discipline van roeiers en coaches, 
maar garandeert anderzijds duidelijkheid en transparantie. 

Het afgelopen jaar heeft de AC gewerkt aan een informatie-
brief om op deze manier bij te dragen aan gestructureerde 
communicatie. Tegelijkertijd werd dit punt door de technisch 
directeur en het bondsbureau opgepakt. Daarom was het niet 
nodig om deze informatiebrief te versturen. Ook komend 

Atletencommissie
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seizoen blijft communicatie een belangrijk aandachtspunt 
voor de AC. Ook heeft de AC een bemiddelende rol gespeeld 
tussen coach cq technisch directeur en atleet binnen ver-
schillende divisies. Het blijft extreem belangrijk dat atleten  
op de hoogte zijn van de (werkzaamheden van de) AC om deze 
mogelijkheid te benutten.

Dus, atleten blijf ons aanspreken, bellen of mailen om jullie 
roeiklimaat te verbeteren.

 

De Adviescommissie Toproeien (ACTR) is een advies-
commissie die de technisch directeur, directeur en het  
bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert en de technische 
ontwikkelingen en prestaties van de verschillende groepen  
en coaches in het toproeien volgt. De commissieleden wonen 
daartoe wedstrijden en soms trainingen en bondscoachverga-
deringen bij. De ACTR heeft regulier overleg met de technisch 
directeur, de directeur en de commissaris toproeien van de 
KNRB. Ook probeert de ACTR contact te houden met roeiers 
en coaches, zowel in de topgroep als in de talentengroep.

In 2010 heeft de ACTR een bijdrage geleverd aan het beleid 
door de topsportdirecteur te adviseren over het uitbreiden van 
de coachgroep en het aanpassen van taken. In regelmatig 
overleg met de topsportdirecteur René Mijnders en de com-
missaris toproeien van de KNRB, Ingrid Munneke, heeft de 
ACTR de rol als klankbord vervuld. Vooral op het gebied van 

Samenstelling commissie in 2010

Voorzitter:   Nienke Hommes
Dames zwaar:   Nienke Kingma
Dames licht:   Sofie Valk
Heren zwaar:   David Kuiper 
Heren licht:   Roeland Lievens
Junioren en Senior-B:  Joanneke Jansen 

wijzigingen: 
Rogier Blink (Heren zwaar) en Katie Steenman  
(Junioren en Senior-B)

het maken van begrotingen heeft de ACTR kennis kunnen 
bijdragen. De topsportbegroting is gecompliceerd door de 
diverse verschillende  geldstromen, die allemaal andere vrij-
heidsgraden in besteding kennen. Om alle deelgebieden van 
het toproeien te kunnen belichten hebben leden van ACTR in 
2010 allen een aandachtsgebied op zich genomen. Dit om ook 
voldoende aandacht op de voor de toekomst zo belangrijke 
onderdelen als junioren te houden.

In 2011 staat het toproeien voor grote uitdagingen. Het is  
het jaar waar de Olympische startbewijzen moeten worden 
behaald. De prestaties in 2010 waren goed, maar er is nog  
te weinig progressie geboekt ten opzichte van vorig jaar om 
onze top 5 ambitie te kunnen behalen. In 2011 is daarom  
een extra stap nodig in de planning en structurele aanpak van 
het toproeien om onze ambities waar te maken in 2012. De 
financiële situatie is weliswaar verbeterd ten opzichte van 
afgelopen jaar met de extra ruimte die de sponsors ons bieden 
maar geeft de KNRB nog steeds niet de mogelijkheid om een 
echt optimaal programma te kunnen bieden. Het is te hopen 
dat met het naderen van de Olympische Spelen en het aan-
trekken van de economie meer bedrijven de kans van het zich 
verbinden aan toproeiploegen zullen nemen waardoor er in 
deze cruciale fase meer ruimte voor optimale voorbereiding 
zal ontstaan. 
 
In 2010 begonnen we met een nieuwe technisch directeur 
René Mijnders en nieuwe commissaris Toproeien in het 
bestuur van de KNRB, Ingrid Munneke. Aangezien beiden een 
lange staat van dienst in het toproeien met zich meebrachten 
is de overgang probleemloos verlopen en hebben beiden gelijk 
meerdere goede initiatieven kunnen ontplooien. Zo is het 
gelukt om het topcoachteam per 1 februari 2011 uit te brei-

Adviescommissie Toproeien
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den met de ervaren Italiaanse coach Antonio Maurogiovanni. 
De focus van de junioren- en talentontwikkelingsprogramma’s 
is verlegd naar het scouten op fysieke kwaliteiten, waardoor 
de kans toeneemt dat atleten zich tot aan de wereldtop kun-
nen ontwikkelen. Deze laatste keus is van belang om de lange 
termijn ambitie te kunnen behalen.

Rest ons nog de vele vrijwilligers te bedanken die zich voor  
de roeisport inzetten en daarmee de zo belangrijke basis voor 
het toproeien leggen: met name de verenigingscoaches en de 
vele roeiers die keihard trainen, soms zelfs zonder dat hun 
toekomst duidelijk is. Allen verdienen enorm veel dank voor 
hun inzet, blijvend noodzakelijk voor de toekomst van het 
Nederlandse roeien.

De Commissie Studentenroeien is een onafhankelijke  
commissie die het KNRB bestuur adviseert ten aanzien van 
alle kwesties die (direct of indirect) betrekking hebben op 
studentenroeien en die de communicatie tussen het KNRB 
bestuur en de studentenverenigingen helpt verbeteren.

Nieuwsfeiten 2010

Begin 2010 is de Commissie Studentenroeien opgestart  
met Gijs Vermeulen als voorzitter, Ruben van Bodegom, 
commissielid voorgedragen door NSRF en Sem Alberga  
commissielid voorgedragen door KNSRB. In de opstartfase is 
intensief contact geweest met Arnoud Emke als voormalig 
contact persoon binnen het KNRB bestuur. Zaken rond  
positionering, proces, en voorlopige agenda zijn geconcreti-
seerd en er is geadviseerd over implicaties van veranderde 
KNRB opleidingsstructuur, wedstrijdagenda en aanpassingen 
in het dopingreglement. 

Vooruitblik

Het belangrijkste aandachtspunt voor komend jaar is om 
vanaf het beginstadium betrokken te zijn bij het nieuwe 
meerjarenplan. Daarnaast zullen in samenspraak met 
commis saris Toproeien Ingrid Munneke en de studentenroei-
bonden KNSRB en NSRF begin 2011 nieuwe prioriteiten 
worden aangebracht in de agenda van de commissie. 

Samenstelling commissie in 2010

Gerritjan Eggenkamp:  Heren 
Arnoud Emke:  Junioren, Talenten
Irene Eijs:  Dames 
Tessa Zwolle (aftredend):  Coaches en Dames 

Samenstelling commissie in 2010

Gijs Vermeulen:   Voorzitter
Ruben van Bodegom:   Commissielid voorgedragen 

door NSRF
Sem Alberga:    Commissielid voorgedragen 

door KNSRB 

Commissie Studentenroeien
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Het doel van de commissie is door middel van het beschikbaar 
stellen van jeugd- en toerboten, deze takken van de roeisport 
te stimuleren. De beschikbaar gestelde boten komen dan  
via een huurkoopregeling na tien jaar in het bezit van de 
desbetreffende vereniging.

Een aantal van de wherry’s wordt elk jaar door de Toer-
commissie van de KNRB gebruikt op haar buitenlandse toch-
ten. Tevens wordt een aantal van deze wherry’s voor enkele 
maanden in het buitenland gestationeerd, zodat men op 
eenvoudige wijze in het buitenland kan toerroeien.

Een deel van de jeugdboten wordt in de zomer maanden 
gebruikt bij de door de Werkgroep Jeugdkampen van de 
KNRB georganiseerde kampen. De gelden die voor de aan-
schaf benodigd zijn worden opgebracht door de jaarlijkse 
inkomsten uit de huurkoopcontracten.Tevens zijn er donaties 
van de Toercommissie voor de toerboten en van de KNRB 
voor de jeugdboten. Dit was de werkwijze tot eind 2008.

Door andere prioriteiten bij de KNRB is bovenstaande rege-
ling per 2009 opgeschort. Over een nieuwe opzet, en over het 

Commissie Jeugd- en Toerboten

in 2003 opgestelde tienjarige Jeugdboteninvesteringsplan, is 
nog geen duidelijkheid.

Terugblik op 2010

Door bovengenoemde gang van zaken zijn er dan ook in 2010 
geen nieuwe boten aangeschaft. 

Eind 2010 is in overleg met de KNRB besloten de  
Commissie Jeugd- en Toerboten op te heffen.

Het beheer van de toerboten komt onder de hoede van  
de Toercommissie. De jeugdboten zullen beheerd worden door 
de Commissie KNRB Jeugdroeikampen.

Samenstelling commissie in 2010

Pieter Kwantes:  voorzitter/secretaris
Michaël Busby:  materiaalcommissaris
Rob Datema:  penningmeester

Linda Versluis/Quirine van Heek:  
KNRB bestuursvertegenwoordigster.

Toercommissie

De Toercommissie stelt zich als taak het toerroeien te promo-
ten in de breedste zin van het woord. Het voornaamste doel 
van de Toercommissie is het organiseren van meerdaagse 
roeitochten in binnen- en buitenland voor groepen tot 40 
deelnemers. De deelnemers bestaan uit leden van bij de KNRB 
aangesloten verenigingen. Via de KNRB website, de kleuren-
folder en het Evenementennummer worden de verenigingen 
en de aspirant-deelnemers op de hoogte gesteld van het 
nieuwe programma.

Terugblik op 2010

Voor de Toercommissie was 2010 een wel heel bijzonder jaar. 
Afgezien van het Botenwagenproject, werd er slechts één 
Internationale tocht georganiseerd, de Voorjaarstocht op  
de Lahn in Duitsland. De twee botenwagens waren dit jaar 
gestationeerd in Mirow in Mecklenburg – Duitsland en in 
Angers bij de Sarthe-Mayenne – Frankrijk. In Duitsland was de 
botenwagen zeven weken verhuurd en in Frankrijk zes weken.

Het niet organiseren van de internationale tochten had alles 
te maken met het verschil van inzicht tussen het KNRB 
bestuur en de KNRB Commissie Toerroeien over haar finan-
ciële positie. Een en ander resulteerde in het aftreden van  
de hele Toercommissie in maart 2010. Na langdurige onder-
handelingen is in december 2010 overeenstemming bereikt 
over de financiën. Hierdoor kan de Toercommissie zijn  
werkzaamheden weer oppakken. Dit is dan ook met voort-
varendheid gebeurd, zodat er in 2011 weer een volledig toer-
programma kan worden uitgevoerd. Tevens is besloten om de 
Commissie Jeugd- en Toerboten op te heffen. Het beheer over 
de toerboten gaat naar de Toercommissie.  

Na drie jaar nam Hedda van Raalte afscheid als voorzitter. 
Gelukkig blijft Hedda in 2011 nog wel tochten begeleiden.  
Als nieuwe voorzitter is Pieter Kwantes gekozen.
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Nieuw roeiwater

De meest aansprekende ontwikkeling in 2010 ligt in de  
Eendragtspolder: de nieuwe internationale roeibaan in ons 
land. Jaren waren er veel vergaderingen en documenten die 
ons als sporters bezighielden. In 2010 zijn die ook belangrijk 
geweest, maar is de eerste schop voor de nieuwe baan de 
grond ingegaan: de uitvoering is begonnen! De aanbesteding 
van roeibaan, overig recreatiewater en van alle wegen en 
dijklichamen is gedaan, met als doel om in 2012 een gereed 
project te hebben, de Willem-Alexanderbaan. Voorts is in 
2010 zeer intensief gewerkt aan het Programma van Eisen 
voor het roeicentrum, te weten de botenloodsen, het restau-
rant, de kleedkamers etc. Maar ook de start- en finishtoren  
en de aligneursvoorzieningen. Door de KNRB-Commissie 

Eendragtspolder, omgedoopt in Commissie Willem-Alexan-
derbaan, is hard gewerkt om eisen, wensen, ruimtelijke en 
financiële mogelijkheden goed op elkaar af te stemmen. Voor 
de gemeente Rotterdam is de nieuwe baan nog altijd een 
project waar zij veel energie in steekt: Rotterdam Topsport-
stad inspireert velen.

De ontwikkelingen rondom de nieuwe roeiwateren bij 
Nijmegen (Phocas, De Drie Provinciën) verlopen goed. Die 
nabij Utrecht (nieuwe wijk Rijnenburg) politiek gestaag.  
En verder is besloten dat in het kader van Ruimte voor de 
Rivier de IJssel nabij Deventer verbreed gaat worden, waar-
door Daventria nieuw roeiwater tot zijn beschikking krijgt.

Nieuwe roeiaccommodaties

Door roeiend Nederland wordt er op grote schaal verbouwd 
aan gebouwen, of zijn er (vergevorderde) plannen voor nieuw-
bouw. Bij De Hoop en De Maas zijn in 2010 de accommoda-
ties verbouwd. En bij De Compagnie, De Hertog, Amenophis 
en bij Voorne-Putten zijn geheel nieuwe accommodaties 
verwezenlijkt, veelal met steun van de gemeenten. 

Momenteel werken Laga en De Amstel aan het vernieu-
wen van hun gebouw. En realistische nieuwbouwplannen zijn 
er bij De Kop, Iris, De Doorslag en De Dragt. Bij De Laak gaat 
men verbouwen, naar verwachting op een andere plek in De 
Binkhorst, en bij Willem III wordt de accommodatie aangepast 
aan actuele sportieve eisen. De Utrechtse verenigingen werken 
samen aan een plan tot vernieuwing van hun accommodatie 
De Driewerf en Pontos heeft recentelijk een gemeentelijke 
subsidie ontvangen om zijn gebouw in 2011 te verbeteren. 
Door Argo wordt een renovatie voorbereid, die in 2013 bij  
het 100-jarig bestaan van deze studentenvereniging gereed 
moet zijn. 

Tot slot heeft de commissie een adviserende rol gespeeld 
bij roeiwaterproblemen bij Naarden, de Goudse en bij De 
Stern. Kortom: vele initiatieven met reeds gerealiseerde of  
nog komende resultaten.

Handboek roeiaccommodaties 

In 2005 is de Brochure ‘Normen en richtlijnen voor roei-
accommodaties’ door de KNRB uitgebracht. Dit boekwerk 
wordt via de website door velen geraadpleegd en voldoet 
prima. Maar de ontwikkelingen staan niet stil en om die reden 
is de Commissie Infrastructuur en Nieuwe Verenigingen een 
project gestart om onderdelen van dit handboek te actualise-
ren en daardoor beter te laten aansluiten op de eisen die er  
nu aan roeiaccommodaties worden gesteld. De omvang en 
inrichting van botenloodsen is het eerste onderdeel dat ter 
hand wordt genomen, omdat door verandering van de vloot 
(relatief meer skiffs en minder grote boten) de afmetingen  
van loodsen en daarbinnen het aantal strekkende meters 
ligplaatsen verandert. In 2011 zullen de resultaten hiervan 
aan de verenigingen bekend worden gemaakt.

 

Commissie Infrastructuur en Nieuwe Verenigingen 

Commissie Willem-Alexanderbaan
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Blad ROEIEN
Over ‘een vies jasje’ en meer

In het jaarverslag 2009 over het bondsblad ROEIEN pleitte 
hoofdredacteur Sybrand Treffers voor de komst van een 
nieuwe hoofdredacteur. Noodzakelijk voor een andere koers, 
een verfrissende blik en een nieuwe visie die kansen zou 
creëren. De nieuwe hoofdredacteur is er gekomen, en wel 
direct na de jaarwisseling 2009/10, in  de persoon van onder-
getekende, een sportjournalist met een 40+ aantal jaren 
werkervaring, waarvan een jaar of 20 als verslaggever bij 
nationale en internationale roei-evenementen.
 
Door de wisseling van de wacht aan de redactionele top is  
er, zoals voorzien, het een en ander veranderd. In de tien 
nummers na het verschijnen van het traditionele evenemen-
tennummer is geprobeerd het roeien in al zijn geledingen in 
het magazine aan bod te laten komen. Topsport en recreatief 
roeien, accommodaties en techniek, jeugd en veteranen, 
coaches en pupillen, kampioenschappen en marathons, man-
nen en vrouwen, oude waarden en nieuwe ontwikkelingen. 

Het streven was, en blijft, heldere berichtgeving in op lengte 
gemaximaliseerde artikelen. Elk nummer een flink verhaal 
over een ‘grootheid’, maar nooit langer dan twee pagina’s. Elke 
maand ook een column met een eigen kijk van een journalist/
schrijver die bemoeienis had/heeft met de roeisport. 

Kunstenares Beatrijs Rijnberg gaf in een vaste column  
– met persoonlijke illustraties – kijkjes in het wel en wee  

van het recreatieve roeien bij haar eigen roeivereniging.  
Jan Diederik van den Berg recenseerde boeken waarvan 
coaches en roeiers iets konden opsteken. Of niet. Marit  
Versteeg zette een nieuwe rubriek op: ‘Het Vieze Jasje’ van  
de studentenverenigingen en deed, geïllustreerd, het hoe  
en waarom uit de doeken. Zij schreef ook elk nummer nog  
wel een artikel, over jeugd, coaching, opleidingen en meer. 
Historicus Johan ten Berg leverde elke maand een bijzondere 
foto uit het verleden. Mooi en interessant om er als voor een 
schilderij van een grootmeester bij te blijven hangen.

Katie Steenman en Merijn Soeters leverden veruit de 
meeste foto’s. Laurens Morel tekende, net als voorgaande 
jaren, voor de vormgeving. 

ROEIEN krijgt dit jaar AOW. Het wordt de 65ste jaargang 
maar niet als gepensioneerde. Het bondsblad van de KNRB 
gaat levenslustig verder. In een nieuw jaar en met even zoveel 
nummers. Het magazine zal met de tijd meegaan, proberen  
te vernieuwen. Een van de vaste rubrieken zal ‘The Road to 
London’ van de equipe worden, berichtgeving vanuit de  
ploeg zelf, telkens verzorgd voor een ander bemanningslid.  
De Olympische Spelen 2012 zijn nu immers ernst. 

Leo van de Ruit, hoofdredacteur 

 

Maandblad van de KNRB     
Jaargang 64  •  Nummer 788

NoveMBeR 2010

In deze uitgave:

Meiden van goud

Eemhead • Sir Steve Redgrave • WK Nieuw-Zeeland • Historie: ongelukken • Schoolroeien •  

Column Irene Eijs • Vies jasje: Njord • Lauwerkrans marathon • In memoriam Cas Rekers •  

Hemus in Schotland • Novembervieren • Column Beatrijs Rijnberg • Uit de media

WK roeien in Nieuw-Zeeland
Maandblad van de KNRB     

Jaargang 64  •  Nummer 787

oKtoBeR 2010

In deze uitgave:

WK roeien op Lake Karapiro

Erasmus Sprints • Susannah Chayes • Terugblik EK • RC De Hertog • Historie WK 1978 •  

Equipe voor WK • Oranjewoud ploegsponsor • Column Piet Teeling • Vies jasje Nereus •  

EK roeifietsen • Kamprechter Jasper Iddink • Column Beatrijs Rijnberg • Uit de media •

Een vooruitblik  en alle teams

Maandblad van de KNRB     
Jaargang 64  •  Nummer 785

augustus 2010

In deze uitgave: Roeiers-saluut Sail • Mitchel Steenman • In memoriam Charles Gambon en Daan Brühl •  

Raw Potentials • Historie • Column Pim van Bakel • Vies jasje van Laga • Talent Transfer •  

Vincent & Tycho Muda • Super Seat • Hitte in Luzern • Column Beatrijs Rijnberg • Uit de media

Gouden Muda’s
WK<23 in Brest

World Cup III in Luzern
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Bondsbureau

Directeur: Maurice Leeser
Technisch Directeur: René Mijnders
Secretaresse: Marloes Overbeek
Topsportcoördinator: Gwen Bakker
Medewerker Topsport: Nienke Wind
Administrateur: Ina Hijman
Assistent Administrateur: Sandra Stoffels
Medewerker Sportontwikkeling: Marit Klaassen
Medewerker Sportontwikkeling: Marjolein Rekers
Medewerker Opleidingen & Wedstrijdzaken: Michiel Maas
Medewerker Aangepast Roeien: Joke Davio
Medewerker Communicatie: Nanette Bertens
Medewerker Communicatie en Marketing: Merijn Soeters
Docent: Jeanne Stockmann

Coach technische begeleiding

Bondscoach Zware Heren: Dave McGowan
Bondscoach Zware Dames: Susannah Chayes
Bondscoach Lichte Dames en Heren: John Faulkner
Bondscoach: Jan Klerks

Bondscoaches U23 / Talentidentificatie: Jeroen Spaans
Bondscoaches U23 / Talentidentificatie: Coen Eggenkamp
Bondscoach Junioren: Rob Robbers
Bondscoach Junioren: Diederik de Boorder
Paralympisch Talentcoach: Paul Hartog

Begeleiding KNRB-equipes

Arts: Françoise Broekhof
Sportmassage SA: Jouke van der Heide, Gerrit van Olst
Fysiotherapeuten SA: Bert de Boer, Jelle Visser, 
Robert Klazema
Voedingsdeskundige SA: Anja van Geel
Fysiotherapeuten SB: Claire Verheul, Steven Wilbrink
Fysiotherapeuten JR: Sido Vleer
Krachttrainer SA: Richard Louman 
Krachttrainer U23: Tjalling Knijff 
Individuele begeleiding toproeiers: Jan Willem Snippe

Overigen

Contactpersoon seksuele intimidatie: Mariëlle Lichtenberg

KNRB Bondsbureau 2010

Prijzen 2010

Jeugdbeker

Bestemd voor die vereniging die met haar jeugdploegen de 
beste prestaties heeft geleverd in binnen- en buitenland.  
De prijs is in 2010 gewonnen door: KR&ZV Het Spaarne.

Vaardigheidsbeker jeugd

De vaardigheidsbeker voor de jeugd is bestemd voor die 
vereniging die in verhouding met haar jeugdleden de meeste 
vaardigheidsproeven heeft afgelegd. De prijs is in 2010 
gewonnen door: Asser Roeiclub. 

Gambonnière

Jaarlijkse wisselprijs voor de vereniging waarvan de roeisters 
de best prestatie hebben geleverd in de senior A nummers.  
De prijs is in 2010 uitgereikt aan: A.S.R. Nereus.

Chris van Winden beker - Vaardigheidsbeker 
voor volwassenen

Deze beker valt toe aan de vereniging die in het bondsjaar in 
verhouding tot haar seniorleden het grootste aantal vaardig-
heidsproeven heeft afgelegd. De prijs is in 2010 gewonnen 
door: Alkmaarsche Roei- & Zeilvereniging .

Triton beker

Deze beker is ter beschikking gesteld door Dr.J.W. Hingst. 
Deze wisselprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de vereniging 
waarvan haar roeiers/sters de beste prestaties hebben geleverd 
op FISA- of Olympische kampioenschappen volgens een 
bepaald puntensysteem. De prijs is in 2010 gewonnen door: 
A.S.R. Nereus.
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A.A.J.H. Marres Herinneringsprijs

Prijs voor de beste amateurcoach, op voordracht van de 
Adviescommissie Toproeien. De prijs is in 2010 gewonnen 
door: Nienke van Zijp.

KNRB Lauwerkrans voor Marathonroeien

Deze wisselprijs is ingesteld in 1998 door de werkgroep 
lange-afstandroeien (thans Marathonroeien) van de KNRB.  
De Lauwerkrans voor marathonroeier van het jaar wordt 
uitgereikt aan die roeier die aan het grootste aantal marathon-
evenementen deelnam en daarmee de meeste kilometers 
aflegde. De prijs is in 2010 gewonnen door: Arie van Veelen.

Persprijs 

De persprijs is ter beschikking gesteld door Dr. D. Willebrand, 
erelid van de KNRB. De prijs wordt toegekend aan een mede-
werker van pers, radio en/of tv, die naar de mening van de 
schenker, in overleg met het bestuurs van de KNRB, in het 
afgelopen jaar de meest positieve berichtgeving over roeien 
heeft verzorgd. De prijs is in 2010 gewonnen door: Het Parool.

KNRB wisselprijs 2010

De KNRB prijs wordt toegekend aan een persoon, groep 
personen, instelling of organisatie die in 2010 op bijzondere 
wijze heeft bijgedragen aan de roeisport, of een prestatie heeft 
geleverd die bijzondere waardering of aanmoediging verdient. 
De KNRB wisselprijs werd dit jaar toegekend aan: Jan Willem 
Landman.

Landman, die zijn roeicarrière in 1977 begon bij het Leidse 
Njord, ontving de prijs voor zijn jarenlange en buitengewone 
ingezet voor de Nederlandse roeisport. Zo is hij sinds 1983 
tot heden actief als kamprechter. Verder was hij de afgelopen 
jaren betrokken bij de organisatie van tal van grote en toon-
aangevende roeiwedstrijden zoals de Koninklijke - Holland 
Beker (sinds 1981), Nations Cup (Amsterdam 1989) en WK 
Junioren (Amsterdam 2005). Naast activiteiten op het vlak 
van evenementorganisatie, zette de Leidenaar zich in voor de 
promotie van de roeisport. Sinds 1980 levert hij regelmatig 
bijdragen aan het blad Roeien. In het kader van de KNRB 
lustrumviering in 1992 verzorgde hij met zijn commissie de 
tentoonstelling “Geschiedenis van de roeisport in Nederland”.

Overige prijswinnaars

Winnaar van het KNRB Eerstejaars klassement 2010:
Zwaar:  Laga
Licht:  Aegir
Dames:  Orca

Winnaar van het KNRB Development klassement 2010:
Zwaar:  Thêta 1
Licht:  Vidar
Dames:  Thêta 

Nederlands Bedrijfsroeikampioenschap
8+ Logica
Mix8+ Witteveen+Bos

AEGON Bestuursbokaal
Laga
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Medaillewinnaars 2010

Wereldkampioenschappen, Lake Karapiro,  
Nieuw Zeeland
W4- Goud

Femke Dekker Nereus
Nienke Kingma Nereus
Carline Bouw Skøll
Chantal Achterberg Proteus-Eretes
Coach: Susannah Chayes

Europese Kampioenschappen, Montemor-o-Velho, 
Portugal
LM2- Zilver

Joris Pijs Gyas
Paul Drewes Gyas
Coach: Govert Pellikaan

LM1x Zilver

Jaap Schouten Njord
Coach: Jan Klerks

W8+ Zilver

Anne Schellekens (stuur) Triton
Kirsten Wielaard Nereus
Claudia Belderbos Orca
Roline Repelaer van Driel Triton
Sytske de Groot Proteus-Eretes
Chantal Achterberg Proteus-Eretes
Nienke Kingma Nereus
Carline Bouw Skøll
Femke Dekker Nereus
Coach: Susannah Chayes

Wereldkampioenschappen onder 23, Brest

BLM2- Goud

Vincent Muda Skøll
Tycho Muda Skøll
Coach: Jeroen Spaans

Coupe de la Jeunesse, Hazewinkel

JW8+ Brons

Jet Passchier Hemus
Lotte van Ditshuizen Beatrix
Merle Niehe Spaarne
Roos de Jong Spaarne
Tessa van Haaster Spaarne
Wies Rebel De Laak
Nienke Mekkes RIC
Suzanne Erkelens De Laak
Rosalie Nieuwenhuis (stuur) De Laak

JM1x twee keer Goud

Conno Kuyt De Laak

JM2x Brons

Victor van Campen Jason
Robben Riksen Jason

JW4- twee keer Zilver

Merle Niehe Spaarne
Roos de Jong Spaarne
Jet Passchier Hemus
Lotte van Ditshuizen Beatrix

JM4- Brons

Pieter Kruit Hunze
Job Heidweiller DDS
Wouter van Bemmel Viking
Thijs Lengkeek Viking

JM4x Brons

Tone Wieten Willem III
Abe Wiersma Willem III
Tim Kortlever RIC
Roeland Oosterloo De Maas

JW2x Brons

Charlotte de Groot Tromp
Rieneke Gerkema Hemus
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Nederlands Kampioen Roeien Kleine Nummers 2010

Skiff Senioren A

SA 1x Roel Braas Okeanos
LSA 1x Jaap Schouten Njord
DSA 1x Claudia Belderbos Orca
LDSA 1x Rianne Sigmond Skadi

Twee zonder Senioren A

SA 2- David Kuiper, Mitchel Steenman Skadi
LSA 2- Jolmer van der Sluis, Rutger Bruil Argo/Orca
DSA 2- Annemiek de Haan, Carline Bouw Skøll

Skiff Senioren B

SB 1x Dirk Uittenboogaard Nereus
DSB 1x Ellen Hogerwerf Proteus-Eretes
LDSB 1x Lieve Leijssen Nereus

Twee zonder Senioren B

SB 2- Bob van Velsen, Govert Viergever Nereus
DSB 2- Ellen Hogerwerf, Rianne Schoo Proteus-Eretes/Okeanos

Skiff Junioren

J18 1x Bastiaan Vervoort Nautilus
J16 1x Jort van Gennep Breda
M18 1x Annick Taselaar De Maas
M16 1x Tessa van Haaster Spaarne

Twee zonder Junioren

J18 2- Wouter van Bemmel, Thijs Lengkeek Viking
M18 2- Annemarie Bernhard, Karien Robbers De Laak/Leythe

Nederlands Kampioen Roeien Grote Nummers 2010

Acht met stuurman Senioren A

SA 8+ Vincent van der Want, Boaz Meylink, Kaj Hendriks, Harmen Eefting, 
Mechiel Versluis, Jozef Klaassen, Olaf van Andel, Derk Noordhuis.  
Stuur: Peter Wiersum

Proteus-Eretes-combi 2

LSA 8+ Henk Jan Scholten, Thom van den Anker, Peter Kromdijk,  
Mark Rottier, Steven van Dooren, Stephan van Gorp, Rutger Bruil,  
Jolmer van der Sluis. Stuur: Ryan den Drijver

Orca-combi

DSA 8+ Olivia van Rooijen, Chantal Achterberg, Claudia Belderbos,  
Jacobine Veenhoven, Sytske de Groot, Wianka van Dorp,  
Nienke Kingma, Femke Dekker. Stuur: Anne Schellekens

Proteus-Eretes-combi

Vier zonder Senioren A

SA 4- Vincent Muda, Roeland Lievens, Tim Heijbrock, Tycho Muda Willem III/Skøll/ 
Proteus-Eretes

LSA 4- Henk Jan Scholten, Thom van den Anker, Rutger Bruil,  
Jolmer van der Sluis

Argo/Aegir/Orca

DSA 4- Marjolein van Velthuijsen, Rianne Schoo, Ellen Hogerwerf,  
Esmee Ettema

Aegir-combi 1
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Dubbelvier Senioren A

SA 4x Thijs van Luijk, Daan Brühl, Philip van de Linde, Ruben Knab Nereus/Skadi

Dubbeltwee Senioren A

SA 2x Freek Robbers, Dirk Uittenboogaard Nereus
LSA 2x Daan Weide, Allard van den Hoven Skadi/De Maas
DSA 2x Carline Bouw, Annemiek de Haan Skøll

Twee met stuurman Senioren A

SA 2+ Jochem van der hout, Lenny de Jaeger.  
Stuur: Vera van der Velpen

Argo

Dubbeltwee Senioren B

DSB 2x Lieve Leijssen, Sara Papineau Salm Nereus

Acht met stuurman Junioren

J18 8+ Wouter van Bemmel, Thijs Lengkeek, Roeland Oosterloo, Conno Kuyt, 
Job Heidweiller, Pieter Kruit, Bart Lukkes, Bastiaan Vervoort.  
Stuur: Bas Immers 

Viking combi

M18 8+ Eva Sprenger, Kirsten Lanz, Joanneke Jansen, Annemarie Bernhard,  
Piek Kuppers, Karien Robbers, Ilse Paulis, Annick Taselaar.  
Stuur: Anne Fischer

De Laak-combi

J16 8+ Mark Buis, Brinio Claerbout, Floris von Bonninghausen,  
Daniël van de Berg, Joris Faas, Bart de Wijs, Daan Klomp,  
Jort van Gennep. Stuur: Bram de Haas

Breda/TOR/Spaarne

Vier zonder Junioren

J18 4- Pieter Kruit, Job Heidweiller, Wouter van Bemmel, Thijs Lengkeek Leythe/Spaarne/Viking
M18 4- Karien Robbers, Eva Sprenger, Piek Küppers, Kirsten Lanz Zwolsche-combi

Dubbelvier Junioren

J18 4x Julius van der Meer, Nicolaas Woudenberg, Abe Wiersma,  
Tone Wieten

Willem III

M18 4x Suzanne Erkelens, Charlotte de Groot, Rieneke Gerkema,  
Nanette van Ditshuizen

Hemus-combi

Dubbelvier met stuurman Junioren

J16 4* Joris Faas, Bart de Wijs, Daan Klomp, Jort van Gennep.  
Stuur: Thom Amani de Bel

TOR/Breda

M16 4* Maureen Hulsebosch, Donna Christen, Nienke Mekkes,  
Tessa van Haaster. Stuur: Luisa van Alphen

Spaarne/Leythe/RIC

Dubbeltwee Junioren

J18 2x Bart Lukkes, Bastiaan Vervoort DDS/Nautilus
J16 2x Tone Wieten, Abe Wiersma Willem III
M18 2x Anne Fischer, Ilse Paulis Hoop/Salland
M16 2x Claartje Ottens, Nienke Mekkes Amstel/RIC
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Nederlands Kampioen Indoor Roeien

SA Harmen Eefting Njord
LSA Arnoud Greidanus Proteus-Eretes
DSA Jenny van Dobben de Bruijn Nereus
LDSA Nienke van Hoogenhuyze Triton
SB Boudewijn Roëll Asopos
LSB Jort van Gennep Breda
DSB Rianne Schoo Okeanos
LDSB Marleen van Roessel Orca
J18 Job Heidweiller Spaarne
M18 Elsbeth Zielman Okeanos
J16 Amos Keijser De Laak
M16 Wies Rebel De Laak
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