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Van de voorzitter

KNRB-voorzitter Eric Niehe tijdens Koninklijke – Holland Beker 2011
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2011: Een constructief jaar
2010 was een bewogen jaar voor de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB),  
ondermeer op het gebied van sponsorschap, anti-dopingregels en toerroeien. 2011 kan 
omschreven worden als een constructief jaar.

Overeenstemming in de Algemene Vergadering
Ondanks inspanningen was het in 2010 nog niet mogelijk gebleken om binnen de KNRB 
overeenstemming te bereiken over de antidopingregeling. Dat is in 2011 wel gelukt. Tevens 
zijn regelingen voor tucht en ongewenste omgangsvormen tot stand gebracht. 

In het voldoen aan de (inter)nationale dopingregels liep de KNRB niet voorop. Een 
Commissie van de Algemene Vergadering (AV), met name door de ‘Roeiers tegen Doping’ 
geïnitieerd, bedacht een regeling, die een dubbel vangnet behelst, via lidmaatschap van 
vereniging en wedstrijdcontract. Deze regeling dient nu tot voorbeeld voor anderen.  
Voor uitvoering van die regeling dienen de KNRB en de verenigingen hun statuten aan te 
passen. Ik ben alle betrokkenen erkentelijk voor de constructieve houding waarmee deze 
problematiek is benaderd. Op 1 januari 2013 moet het zo ver zijn dat alle verenigingen hun 
statuten op dit punt op orde hebben. De KNRB heeft zijn gewijzigde statuten in december 
2011 getekend.

Met betrekking tot een algemene tuchtregeling en een regeling betreffende ongewenste 
omgangsvormen loopt de KNRB wél voorop. Hiermee voldoet de Bond aan een aantal 
belangrijke aanbevelingen voor Goed Sportbestuur zoals NOC*NSF die aan de sport-
bonden heeft voorgeschreven. Voor dit alles waren wel naast de AV Commissie doping,  
één informele en drie reguliere Algemene Vergaderingen nodig.

Drie kwaliteitssponsoren
Bij de KNRB heerst enthousiasme over AEGON als hoofdsponsor. Niet alleen vanwege de 
financiën, maar met name vanwege de kennis en kunde op het gebied van sponsoring en 
het bevorderen van een sport. Ook over de samenwerking met en bijdrage van Oranjewoud 
is de bond content. In 2011 werd verdere vreugde toegevoegd door het vinden van DSM 
als innovatiepartner en sponsor. We kunnen met recht stellen dat de KNRB over drie 
kwaliteitssponsoren beschikt. Het verdient extra waardering dat deze ondernemingen 
bereid zijn met de KNRB in zee te gaan in een tijd van economisch zwaar weer. 

Uiteenlopende topsportprestaties, maar op koers voor Londen
In dit voor Olympische jaar hebben de nationale roei-equipes uiteenlopende prestaties 
laten zien. Op de verschillende wereldkampioenschappen werden vier blikken getrokken.  
U leest hierover meer in het gedeelte over Topsport op pagina 15. We blijven op koers voor 
Londen, waar we hopen en rekenen op betere resultaten dan afgelopen jaar. De top 5 
ambitie verplicht ons daartoe!

WK voor roei(st)ers onder 23 jaar
Met de succesvolle organisatie van het WK onder 23 van 20 t/m 24 juli 2011 op de  
Bosbaan hebben wij getoond internationale evenementen van deze omvang goed aan te 
kunnen. Een recordaantal van 314 ploegen uit een recordaantal van 63 landen nam deel. 
Dankzij de straffe meewind op de laatste finaledag bewees de Bosbaan een zeer snelle  
baan te zijn: het ene na het andere onder 23 record sneuvelde. Dank zij de baanindeling op 
basis van het werk van de fairness commissie van de FISA wonnen de sterkste ploegen. 
Graag zeg ik cordiaal proficiat aan het Organisatie Comité.
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Uitvoering Meerjarenplan (MJP) op schema, nieuw plan in 
voorbereiding
In het derde jaar van het MJP 2009-2012 werd uitvoering gegeven aan de voorziene acties 
in de drie pijlers (profiel, sportontwikkeling, topsport). Onder meer op het gebied van 
Regionale Talentcentra, schoolroeien, veteranenroeien, aangepast roeien, opleidingen en 
de Dutch Rowing Business Club is goede vooruitgang geboekt. In 2011 is een groei gehaald 
van 2,5% van bij de verenigingen aangesloten leden. De KNRB verwelkomde Oostvoorne 
als herintredende vereniging. Alle 116 lidverenigingen van de KNRB vertegenwoordigen 
bijna 31.000 leden.

Er is een begin gemaakt met de voorbereiding van het Meerjarenplan 2013-2016.  
De KNRB hield een enquête binnen de roei-gemeenschap, die zovelen invulden dat die  
een goede basis voor verdere gedachtevorming biedt. In de districtsbijeenkomsten van 
november 2011 is hiermee reeds een begin gemaakt.

Professionals, vrijwilligers, bondsbureau, bestuur
Onze professionals betrokken bij de topsport en werkzaam op het inmiddels voltallige 
bondsbureau hebben hun gewaardeerde bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van 
het Nederlandse roeien. Onze directeur heeft ons helaas al na drie jaar verlaten, een aan-
trekkelijk aanbod van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond aannemend. Ik ben 
hem dankbaar voor het vele dat hij in de periode bij de Roeibond tot stand heeft gebracht, 
onder meer op het gebied van sponsoring, subsidiëring en management. Zijn doorzettings-
vermogen heeft verder een op sterkte zijnd bondsbureau opgeleverd en een mooie  
(tijdelijke) huisvesting van dit bureau in een prefab gebouw met een prachtig uitzicht  
op de Bosbaan. Vanaf april 2012 neemt Monica Visser de functie van directeur op zich.

Van onze vrijwilligers, die immer actief zijn onder het adagium vrijwillig en belangeloos, 
maar niet vrijblijvend, hebben de kamprechters (alternatieven voor de huidige benaming 
worden gaarne ingewacht), op het water “gestuurd” door de motorbootbemanningen, een 
vrijwel vlekkeloos seizoen gedraaid. De vele commissies hebben als immer hun werkzaam-
heden met enthousiasme voortgezet. Hun bijdrage is essentieel voor het reilen en zeilen 
van de Nederlandse roeisport. Met betrekking tot de positie van vrijwilligers heeft een 
commissie een concept voor een vrijwilligersbeleid van de KNRB opgesteld, dat eind 2011 
onderwerp van nadere gedachtevorming was.

Het KNRB bestuur zag in 2011 het aftreden van de commissaris wedstrijden Marco 
Kouwenhoven en die voor internationale evenementen Sandra Verstoep en de komst van 
hun opvolgers respectievelijk Herma van der Stoel en Heleen Cocu. Ik ben de vertrokken 
bestuursleden dankbaar voor hun nimmer aflatende professionele inzet. Hun opvolgers 
wens ik alle succes toe.

Positief financieel resultaat
Ook in 2011 is het dank zij een zeer strikt begrotings- en uitgavenbeleid gelukt om een 
positief resultaat te behalen. Het totale budget exclusief WK onder 23 bedroeg ongeveer   
€ 3,8 miljoen. Opvallend is dat slechts ruim een kwart van de totale KNRB-begroting  
van de KNRB-verenigingen komt. De rest is afkomstig van subsidies en sponsorgelden.  
De KNRB blijft dus zeer afhankelijk van externe financiering. Bij besteding daarvan is in 
vele gevallen een eigen bijdrage vereist.
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Vooruitblik op 2012
Uiteraard staat het vizier gericht op de Olympische en Paralympische Spelen van Londen 
(27 juli – 12 augustus en 29 augustus – 9 september 2012). Wij hopen dat ook de lichte 
mannen vier zonder stuurman en de lichte vrouwen dubbeltwee zich nog kwalificeren, 
zodat wij met zes ploegen aan de start verschijnen, hetgeen hopelijk resulteert in aan-
sprekende Nederlandse resultaten. De TA tweezonder (trunk-arms) krijgt tijdens het 
Olympisch Kwalificatie Toernooi in Belgrado nog een kans zich te kwalificeren voor de 
Paralympics. 

Tijdens de Nationale Sportweek zal op zaterdag 28 april 2012 voor het eerst de AEGON 
Open Roeidag worden gehouden, die hopelijk veel nieuwe roei(st)ers oplevert. Het Meer-
jarenplan 2013-2016 zal vastgesteld dienen te worden. De voorbereidingen voor de WK 
2014 op de Bosbaan zullen worden geïntensiveerd. Op de gloednieuwe Willem-Alexander 
Baan bij Rotterdam zullen op 15 september de eerste wedstrijden geroeid worden:  
De Erasmus Sprints.

Ten slotte
In 2010 kreeg de KNRB de aanschrijving dat bestendiging van het predicaat Koninklijk  
– dat na 25 jaar in 2010 afloopt – diende te worden aangevraagd. Aldus geschiedde door 
het aanleveren van veel documentatie over de Roeibond. Juist voor het einde van 2011 
kregen wij het – nog informele – bericht dat dit predicaat van de KNRB inderdaad  
bestendigd wordt met wederom 25 jaar tot 2036. De formele afronding is begin 2012 
verwachtbaar.

Eric F. Ch. Niehe
Voorzitter KNRB
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De KNRB organisatie
Witte vlag na de finish wil zeggen: de race is goed

verlopen. Tijdens de wedstrijden van de Zuidelijke Roeibond, 

in de volksmond bekend als ‘de ZRB’.
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De Koninklijke Nederlandsche Roeibond heeft volgens zijn statuten “het doel de roeisport 
te bevorderen en doet dit langs wettige weg met alle hem ter beschikking staande  
middelen”. In de afgelopen jaren is het bevorderen van de roeisport prima gelukt. In het 
vervolg van dit jaarverslag zijn ontwikkellijnen genoemd en geïllustreerd met aanspre-
kende voorbeelden. Vanuit het KNRB-bestuur is het van belang om zicht te houden op de 
verenigingen die lid zijn van de bond, op de eigen organisatie en op de context waarbinnen 
het Nederlandse roeien zich in internationaal, maar ook in het Nederlandse sportkader 
beweegt. Het jaar 2011 was voor dit alles een intensief jaar.

Bestuur 
Het bestuur van de KNRB bestaat uit acht personen, sinds maart 2011 uit drie mannen  
en vijf vrouwen. Vanaf maart 2010 telt het bestuur één lid meer dan de reguliere zeven. 
Alle inspanningen voor de organisatie van de internationale toernooien die in Nederland 
gehouden zijn en worden, rechtvaardigen dit. Heleen Cocu heeft in die functie Sandra 
Verstoep opgevolgd. Herma van der Stoel was de tweede nieuwkomer in 2011, in de  
functie van commissaris Wedstrijden is zij de opvolger van Marco Kouwenhoven.  
De overige bestuursleden: Eric Niehe (voorzitter), Rianne Meester-Broertjes (secretaris), 
Victor Maes (penningmeester), Frans Cornelis (commissaris communicatie en sponsoring), 
Ingrid Munneke-Dusseldorp (commissaris topsport) en Quirine van Heek (commissaris 
sportontwikkeling) vervulden hun opdracht met inzet en genoegen.

Bondsbureau 
Een goed functionerend bondsbureau is voor de organisatie van de KNRB essentieel. In 
2011 heeft de opwaartse lijn uit de vorige jaren zich voortgezet. Directeur, medewerkers, 
technisch directeur en coaches hebben het roeien in zijn vele facetten op de kaart gezet.  
Bij (internationale) wedstrijden, in nationale overlegfora, zoals NOC*NSF, in het contact 
met de lidverenigingen, de (lokale) overheden, de sponsors en de pers. Een breed pakket, 
maar door een nu compleet team op het bondsbureau, goed opgepakt en uitgevoerd.  
De verwachting is dat deze opwaartse lijn in 2012 verder doorgaat.

Het bondsbureau kent op 31 december 2011 11,14 fte, die door 16 personen worden 
ingevuld. Een aantal personen heeft een vast contract, voor anderen is er een aanstellings-
duur voor de tijd van het project waarvoor die persoon in dienst is. De technische staf 
bestaat uit negen mensen die samen 7,83 fte vervullen. In enkele gevallen worden ter 
ondersteuning deskundige freelancers ingehuurd.

Eind november 2011 heeft Maurice Leeser afscheid genomen van de KNRB, na een 
actief directeurschap van drie jaar. De roei-gemeenschap, en daarbinnen het bestuur en  
de medewerkers, zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet en voor de door hem 
bereikte resultaten. Vanaf medio november is Tjaart Kloosterboer als directeur a.i. bij de 
KNRB in dienst.

Het bondsbureau is in juni 2011 verhuisd naar Bosbaan 14, aan de oever van de mooie 
Bosbaan, naar een goed geoutilleerd tijdelijk kantoorgebouw. Hiermee is een einde  
gekomen aan de kwantitatief en kwalitatief onvoldoende kantoorlocatie nabij de boten-
loodsen. De KNRB is het Amsterdamse Bos veel dank verschuldigd voor de inzet die deze 
organisatie aan dit verhuisproject heeft besteed. Een blijvende herinnering, in de vorm  
van een robuuste vergadertafel van Amsterdams hout, doet alle betrokkenen goed.
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KNRB-commissies
2011 was het Europees jaar van de vrijwilliger. De KNRB is enorm tevreden over en trots 
op het aantal vrijwilligers en de kwaliteit van het werk dat zij verzetten. Naast het werk  
dat zij vol passie doen voor hun vereniging, zetten zij zich vol overgave in voor KNRB-
activiteiten, wedstrijden en evenementen. Ruim 350 KNRB-vrijwilligers hebben plaats in 
allerlei commissies. De Bond telt haar zegeningen, maar kijkt ondertussen vooruit. De 
gemiddelde leeftijd van de KNRB-vrijwilliger stijgt, waar de Bond juist een verjonging zou 
willen zien. 

De KNRB kan haar vrijwilligers beter faciliteren en waarderen. Het uitdragen van de 
veelheid aan werkzaamheden die de commissies uitvoeren, zal enthousiasme genereren 
voor nieuwe vrijwilligers. In 2012 zullen we hier veel aandacht aan besteden. Na een kleine 
aanzet in 2010 hebben we in 2011 met hulp van een tijdelijke adviescommissie onder 
leiding van Theo van den Broek het KNRB vrijwilligersbeleid neergezet. Het rapport is door 
de commissie afgerond en eind 2011 aan het bestuur is aangeboden. De presentatie hier-
van vindt plaats in 2012. 

Verenigingen
De KNRB kende op 31 december 116 verenigingen en acht begunstigers. In een aantal 
steden zijn verenigingen in voorbereiding. Eind 2011 werd in Ulft de vereniging Het Anker 
opgericht, die hopelijk in de komende jaren tot de KNRB zal toetreden. De namen van alle 
verenigingen en begunstigers staan in het Evenementennummer 2012.
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Algemene Vergaderingen in 2011
De KNRB is in 2011 vaak als Algemene Vergadering bij elkaar geweest. Tijdens de jaarver-
gadering in maart in het hoofdkantoor van AEGON werden de vertrouwde onderwerpen 
als financiën, jaarverslag, jaarprogramma en bestuursverkiezing besproken. Ook werd  
toen al uitgebreid gesproken over de vraagstukken doping, tucht en ongewenste omgangs-
vormen. Het KNRB-bestuur, de besturen van de lidverenigingen en een aantal specialisten 
hebben hun tanden in dit drieluik aan onderwerpen gezet. In april was er een informele 
vergadering met als doel inhoudelijk stappen voorwaarts te maken. Daarna waren er in 
juni één en juli twee Algemene Vergaderingen waarbij het rapport van de AV- Commissie 
Doping uitgebreid is besproken en is goedgekeurd. De formele vaststelling van de KNRB-
statuten, het KNRB-tuchtreglement en het Werkplan Ongewenste Omgangsvormen 
gebeurde door de Algemene Vergadering op 26 juli 2011. Voor iedereen een bijzonder 
moment. De verenigingen zijn nu aan zet om voor eind 2012 hun eigen statuten op de 
dopingregelgeving aan te passen en de gedragscode betreffende ongewenste omgangs-
vormen door hun algemene vergadering vast te stellen.

In het najaar van 2011 zijn er ter voorbereiding van het Meerjarenplan 2013-2016 vier 
districtsbijeenkomsten in het land geweest. Voor alle lidverenigingen, het bestuur en het 
bondsbureau is het prettig om in het land, en genietend van de gastvrijheid van verenigin-
gen, belangrijke onderwerpen voor roeiend Nederland te bespreken. De meeste hiervan 
komen in dit jaarverslag in andere hoofdstukken aan bod.



Topsport

Annick Taselaar, roeister bij De Maas, rekt zich uit 

voor de start van de lichte vrouwen skiff tijdens de 

WU23 in Amsterdam.
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In 2011 is er verder vorm gegeven aan het kader waarbinnen de mondiale top vijf ambitie 
binnen bereik komt. In dit traject staat het behalen van drie medailles in Londen 2012 als 
doelstelling centraal. In dat licht verdienen lange termijnprojecten veel aandacht. Plannen 
rond organisatieversterking, innovatie en talentontwikkeling zijn stapsgewijs verder 
uitgewerkt. 

Samenwerking 
Versterken van samenwerking is een sleutelwoord met het oog op de top vijf ambitie. 
Binnen de Regionale Talentcentra met verschillende participerende partijen, met kennis-
partners en met sponsoren. Met Innosport werd in 2011 het project vermogensmeting in 
de boot en wind- en stromingsmeting op de Bosbaan ingezet. DSM werd vervolgens tijdens 
de Wereldkampioenschappen in Bled gepresenteerd als belangrijke innovatiepartner van 
de KNRB. De samenwerking met DSM wordt geuit op het materiaal van de zware dames 
equipe. 

Gedurende het jaar was er doorlopend contact met NOC*NSF over het verbeteren van 
randvoorwaarden voor topsport op de Bosbaan. De samenwerking met innovatiepartners 
vormt slechts één van de resultaten. Ook zeven noodzakelijke stages voor de senioren-
equipe in aanloop naar het belangrijke Olympische jaar worden mogelijk gemaakt in 
samenwerking met NOC*NSF. De equipe zocht in 2011 veelvuldig het buitenland op om de 
toernooidrukte op de Bosbaan te ontlopen en om in goede omstandigheden aan de vorm 
te kunnen werken. 

Versterking van de begeleiding
Medio 2011 contracteerde de KNRB Antonio Maurogiovanni als hoofdcoach van de  
heren seniorenequipe. Daarmee completeerde technisch directeur René Mijnders het 
Olympische coachteam voor Londen. Ook op het bondsbureau werd met het aantrekken 
van Nicole Bulk als coördinator topsport een leemte ingevuld. Met een technisch directeur, 
coördinator topsport en een teammanager kan de KNRB nu vooruit zien op een nagenoeg 
volledige afdeling topsport op het bondsbureau.

Professionalisering
In alle opzichten was 2011 het jaar van verdere professionalisering, waarin sponsoring  
een grote rol speelt. Met AEGON werd in het tweede sponsorjaar de samenwerking ver-
sterkt en Oranjewoud werd sponsor van de zware mannen. Met ondersteuning van CTO 
Amsterdam verbouwde de KNRB bovendien het Olympisch Trainingscentrum conform  
de eisen die worden gesteld aan een full time topsportprogramma. Ook werd aan het eind 
van 2011 op een belangrijk moment duidelijk dat er extra kon worden ingezet op (para)
medische ondersteuning tijdens de reguliere trainingsdagen van de Olympische equipe. 

NOC*NSF bewerkstelligde bovendien dat A-sporters boven een bepaalde leeftijd meer 
financiële middelen tegemoet mogen zien via het zogeheten flexibele stipendium. Dit leidt 
indirect tot minder nevenactiviteiten van topsporters, zodat de arbeid - rustverhouding 
gewaarborgd kan worden.

Talentontwikkeling
Talentontwikkeling is een totaaltraject: van beginner tot topper. De ontwikkeling van 
talent betekent dan ook niet alleen succesvolle deelname aan (internationale) toernooien 
in de eigen leeftijdscategorie. Dit behelst juist ook het ontwikkelen van competenties om 
op langere termijn wereldtopper te zijn. Bondscoaches, coaches en andere begeleiders 
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hebben een rol die past bij het traject waarin het talent zich bevindt. In 2011 zijn de eerste 
stappen gezet om talentontwikkeling op junioren- en seniorenniveau te stroomlijnen. 

De ondersteuning van de ontwikkeling van RTC’s (Regionale Talentcentra) was één  
van de eerste stappen in het talentontwikkelingsplan in 2011. Gedurende het jaar bleek 
dat de vier centra zich onder regie van de KNRB goed verder kunnen ontwikkelen en vooral 
dat zij zelfstandig een zeer goed oog voor hun groei ontwikkelen. Eind 2011 is vooral de 
organisatiestructuur vanuit de KNRB daarom verder vormgegeven, zodat de KNRB in de 
toekomst deze centra zowel trainingstechnisch als organisatorisch vanuit haar regierol kan 
helpen versterken. 

Prestaties
Nederland kwalificeerde in 2011 twee boten direct voor de Olympische Spelen en zag ook 
twee nominaties toegekend worden na de WK 2011 in Bled. Zo liggen naast de twee achten 
ook de mannen vier zonder en de mannen twee zonder op koers voor de Spelen. Dat is een 
ongekend Nederlands kwalificatie/nominatie succes. Daarnaast presteerde de vrouwen vier 
met brons op medailleniveau. 

Tijdens de WK<23 op de Amsterdamse Bosbaan konden de onder-23 roeiers zich 
meten met de wereldtop in zeven finales. Dit leverde twee bronzen medailles op voor de 
vrouwen vierzonder en de vrouwen tweezonder. Op het WK junioren in Eton bereikten 
twee ploegen de finales. De meisjes dubbelvier nam zilver mee naar huis.
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WK resultaten 2011 
Senioren A WK 

Mannen acht (M8+) 6e

Mannen vier (M4-) 6e

Mannen twee (M2-) 8e

Vrouwen acht (W8+) 5e

Vrouwen vier (W4-) 3e

Lichte mannen vier (LM4-) –
Lichte mannen dubbeltwee (LM2x) 21e

Lichte mannen twee (LM2-) 6e

Lichte vrouwen dubbeltwee (LW2x) 9e

Lichte vrouwen skiff (LW1x) 9e

 
Senioren B WK 

Mannen acht (BM8+) 6e

Mannen vier met stuur (BM4+) 9e

Mannen dubbeltwee (BM2x) 6e

Vrouwen vier (BW4-) 3e

Vrouwen twee (BW2-) 3e

Vrouwen skiff (BW1x) 5e

Lichte mannen vier (BLM4-) 12e

Lichte mannen dubbelvier (BLM4x) 10e

Lichte mannen dubbeltwee (BLM2x) 14e

Lichte mannen skiff (BLM1x) 7e

Lichte vrouwen dubbeltwee (BLW2x) 4e

Lichte vrouwen skiff (BLW1x) 5e

  
Junioren WK 

Jongens dubbelvier (JM4x) 6e

Jongens dubbeltwee (JM2x) 8e

Meisjes dubbelvier (JW4x) 2e

Meisjes dubbeltwee (JW2x) 7e

Commissies Topsport
De afdeling Topsport wordt ondersteund door drie commissies. De Adviescommissie 
Toproeien (ACTR), de Atletencommissie (AC) en de Commissie Studentenroeien.  
De Atletencommissie heeft dit jaar regelmatig met toproeiers aan tafel gezeten. Er is 
menigmaal overleg geweest met de Commissaris Topsport en de technisch directeur  
over de noodzakelijke zaken en deze zijn opgepakt.

Na jaren van waardevolle en enthousiaste bijdragen heeft Gerrit-Jan Eggenkamp 
afscheid genomen van de ACTR. We zijn hem veel dank verschuldigd. Is zijn plaats is  
Hans Lycklama gekomen. De Commissaris Topsport heeft ook aan deze commissie veel 
steun gehad.

De Commissie Studentenroeien is in 2011 minder actief geweest dan voorheen.

 



Leven Lang 
Sporten

Belangrijk is het schoolroeien. De strijd om de titel ‘beste roeischool 

van Nederland’ wordt uitgevochten tijdens het AEGON Nationaal 

Schoolroei Kampioenschap.
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De pijler Leven Lang Sporten bestaat uit de afdeling Sportontwikkeling en de afdeling 
Wedstrijdzaken & Opleidingen. Het faciliteren van verenigingen binnen deze thema’s is 
een belangrijke kerntaak van de KNRB. 

Sterke / gezonde verenigingen waar iedereen 
terecht kan

Stimuleren van kennisuitwisseling met en tussen verenigingen
Voor de tweede keer werd in januari 2011 de Nationale Roeidag bij hoofdsponsor AEGON 
in Den Haag georganiseerd. Voor zoveel mogelijk bestuurders en actieve vrijwilligers is een 
gevarieerd workshopprogramma samengesteld. In plenaire lezingen is vooruitgeblikt op  
de sportvereniging van de toekomst en de mogelijkheden van de tweede internationale 
roeibaan in Nederland. Het aantal deelnemers van ruim 350 was nog nooit zo groot en 
bereikte de maximale capaciteit van ruim 300 zitplekken. Deze dag kreeg een waardering 
van 7.8 van de bezoekers. 

Er zijn in november vier districtsbijeenkomsten georganiseerd. Doel van deze districts-
bijeenkomsten is dat het KNRB Bestuur in gesprek is met de verenigingen over de toe-
komst van het roeien en de rol van de KNRB daarbij als input voor het Meerjarenplan 
2013-2016. Er werd input gevraagd van verenigingen over: 
• Wat is voor de vereniging de grootste prioriteit de komende jaren?
• Wat kan de bond doen, wat de vereniging? Decentraal: wat kan, centraal: wat moet?
• Wat gaat er nu goed bij de KNRB in relatie tot de verenigingen en het roeien in brede 

zin? En wat zou er beter kunnen in de toekomst?

Tevens zijn de resultaten van de KNRB ledenenquête gepresenteerd. Dit heeft een rijke 
hoeveelheid nuttige informatie opgeleverd. Tezamen zal deze informatie een rol spelen bij 
de ontwikkeling van het Meerjarenplan 2013-2016.

Goed en veilig roeiwater voor alle verenigingen – het verder 
ontwikkelen van veiligheidsbeleid
Veiligheidsbeleid heeft veel prioriteit en aandacht bij verenigingen. Op basis van de in 2010 
ontwikkelde inventarisatielijst veiligheid woonden 23 verenigingen tijdens de Nationale 
Roeidag de workshop veiligheidsbeleid bij. Aan de hand van de ingevulde lijsten werden de 
uitkomsten besproken en good practices gedeeld. In een vervolgworkshop in oktober werden 
deze verenigingen op weg geholpen met de aanzet van een veiligheidsbeleid. In 2012 zal een 
instrument voor risico-inventarisatie de dienstverlening aan verenigingen op het gebied van 
veiligheid completeren. 

Altijd een vereniging in de buurt - het opzetten van nieuwe 
verenigingen
In 2011 is in Ulft op 29 november de Roei- en Kanovereniging ‘Het Anker’ opgericht. 
Daarnaast is een aantal initiatieven in ontwikkeling. Ook is er overleg over aansluiting bij 
de KNRB van droogroeivereniging drooog.nl en er is sprake van een mogelijk herintreden 
van Ondine.
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Voor iedere leeftijdscategorie een passend en gezond sportaanbod  
– een sportaanbod ontwikkelen voor moeilijk bereikbare doelgroepen
Roeien is goed mogelijk voor jonge mensen met een handicap, en sterker nog, het is voor 
hen een heel geschikte sport. De KNRB werkt samen met verenigingen aan een structureel 
aanbod van roeien voor jonge mensen met een handicap. 

De KNRB heeft t/m 2012 een driejarige subsidie van NOC*NSF ontvangen voor het 
programma ‘Dat zit Goed!’. In het najaar van 2011 heeft een aantal kennisdelingsbijeen-
komsten aangepast roeien plaatsgevonden bij R&ZV het Spaarne en bij de Zwolsche Z&RV. 
In januari 2012 volgde er nog één in Breda. De resultaten die dit  programma reeds heeft 
opgeleverd zijn:
• acht verenigingen hebben structureel aanbod voor jeugd met een beperking
• drie verenigingen zijn bereid een rol op zich te nemen als expertisevereniging om 

andere verenigingen met hun specifieke kennis en ervaring ten aanzien van aangepast 
roeien te begeleiden of door te verwijzen

• zes revalidatiecentra participeren structureel binnen het programma
• vijf onderwijsinstellingen participeren structureel binnen het programma 

Programma Sportaanbod onderwijs – schoolactieve roeiverenigingen
Voor dit programma heeft de KNRB een driejarige subsidie van NOC*NSF ontvangen die 
loopt tot en met 2012. De KNRB werkt samen met 50 schoolactieve roeiverenigingen aan 
de realisatie van een structureel en langdurig aanbod voor en met scholen om de roeisport 
onder middelbare scholieren te bevorderen. De stand aan het eind van 2011 is:
• Aantal schoolactieve verenigingen: 22
• Aantal schoolactieve verenigingen in wording: 15
• Aantal potentiële schoolactieve verenigingen: 13

Indoorroeien
Er is een cursus indoorroei-instructeur ontwikkeld voor docenten Lichamelijke Opvoeding 
en verenigingsinstructeurs en een clinic indoorroeien met bijbehorende certificaten voor 
scholen en bedrijven. Dit gebeurde in samenwerking met afdeling opleidingen, Toprow en 
Concept2. 

Districten
In 2011 zijn er regionale bijeenkomsten geweest over het komende Meerjarenplan. Daar-
voor is de districtsindeling van onze bond in zes regio’s van groot nut. Door de actieve 
districtscommissies in Noord-Holland en Oost worden activiteiten georganiseerd. Zo zijn 
er de juniorencompetitie, KNRB opleidingen en informatie-avonden voor de verenigingen 
in hun regio.

Commissies Leven Lang Sporten

Toercommissie
De Toercommissie stelt zich als taak het toerroeien te promoten en meerdaagse roeitochten 
in binnen- en buitenland voor groepen tot 40 deelnemers te organiseren. In 2011 heeft de 
toercommissie vier tochten georganiseerd in Waterland, Duitsland en Frankrijk voor 107 
deelnemers. Alle tochten waren redelijk volgeboekt. Alleen de kampeertocht in Frankrijk is 
afgelast vanwege te weinig deelnemers.
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Commissie Aangepast Roeien
De commissie neemt het programma ‘Dat Zit Goed’ als uitgangspunt van hun werkzaam-
heden. Ze adviseert verder zo nodig over algemene vragen in het kader van het aangepast 
roeien in Nederland. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van een epilepsierichtlijn en de 
ontwikkeling van expertiseverenigingen.

Commissie Marathonroeien
Deze commissie kent een stijgende lijn in het aantal marathons in dat deel uitmaakt van het 
klassement -nu 22- als ook in het aantal deelnemers aan de marathons.

Commissie Midweekroeien
Midweekroeien blijft een zeer gewilde activiteit onder veteranen. De meeste verenigingen 
die midweekactiviteiten organiseren, zien dat de groep midweekroeiers enthousiast is en 
groter wordt. Er is ook weer een landelijke roeidag gehouden in augustus.

Commissie Infrastructuur
De commissie heeft advies gegeven aan De Doorslag, Phocas, Voorne-Putten, Viking, 
Amphitrite en De Willem-Alexander Baan. Tevens zijn en worden de trajecten als Het 
Anker in Ulft en Venlo begeleid bij de ontwikkeling tot een bij de KNRB aangesloten 
vereniging.

Bij Viking was een druk bezochte bijeenkomst, gericht op het uitwisselen van infor-
matie over de bouw of herbouw van roei-accommodaties. Deze informatie is te vinden in 
de kennisbank op de KNRB website. De bedoeling was te onderzoeken of de richtlijnen  
van de bond voor accommodaties nog bij de tijd zijn. In 2012 zal het handboek roei-accom-
modaties 2005 eventueel herzien worden. De beantwoording van de vragen over boven-
genoemde onderwerpen is ter hand genomen door twintig verenigingen. Om na te gaan of 
verschillende verenigingen verschillende eisen stellen aan hun accommodatie, zijn er drie 
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groepen gemaakt: vijf studentenverenigingen, vijf burgerverenigingen groter dan 250 
leden en tien verenigingen kleiner dan 250 leden. 

Commissie Nationaal Junioren Trainingskamp (NJTK)
378 jeugdroeiers van 26 verenigingen namen deel aan de tiende editie van het jaarlijkse 
trainingsweekend voor junioren op de Watersportbaan De Beekse Bergen in Tilburg. Dit 
was een lagere opkomst dan andere jaren. Met een vernieuwde site, minder aanmeldingen, 
een wisseling binnen de commissie, en minder sponsorinkomsten was 2011 een minder 
gemakkelijk jaar voor het NJTK. Voor de opzet van het komend jaar zal eerst goed worden 
geëvalueerd met de commissie en coaches van deelnemende verenigingen. 

Commissie Jeugdroeikampen
De deelname aan de jeugdkampen is sterk gedaald in 2011. Slechts twee kampen in  
Terherne vonden doorgang met in totaal 26 deelnemers. Aan de andere kant worden er 
succesvolle jeugdroeikampen door roeiverenigingen georganiseerd. De toekomstkansen 
van de KNRB jeugdroeikampen worden het komend jaar grondig geëvalueerd met de 
commissie KNRB jeugdroeikampen.

Commissie Juniorencompetitie
De juniorencompetitie heeft een stabiele lijn te pakken in aantal deelnemende vereni-
gingen en jeugdroeiers. 29 verenigingen namen deel met 53 teams. De finaledag op de 
Bosbaan was bezet met de 19 beste teams. De uitslagen van de juniorencompetitie zijn dit 
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jaar voor het eerst gepubliceerd op klassementen.knrb.nl. Regio Zuid Nederland is vanaf 
2011 ook weer vertegenwoordigd binnen de juniorencompetitie met deelnemende vereni-
gingen en een coördinator. In 2012 hopen we ook Zuid-Holland weer aan boord te krijgen 
en heeft de competitie weer landelijke dekking. 

Commissie NSRK
Het AEGON Nationaal School Roei Kampioenschap was wederom een groot succes met 
568 deelnemers van 44 scholen, waarvan 93 beginnersteams in C4-en en 48 gevorderden-
teams in dubbeltweetjes (al lid van een vereniging). 

Commissie vrijwilligersbeleid
In 2011 heeft de tijdelijke commissie vrijwilligersbeleid vorm en inhoud gegeven aan het 
KNRB vrijwilligersbeleid. Zie ‘KNRB-commissies’ op pagina 12.

Opleidingen

Opleidingen op maat
In 2011 is er binnen de roei-academie hard gewerkt aan goed lopende opleidingen, zoveel 
mogelijk op maat en zoveel mogelijk verspreid over Nederland. Docenten begeleiden hun 
cursisten nog beter dan voorheen, door de iets aangepaste structuur ontstond er meer 
’stok achter de deur’, en cursisten maken hun traject vaker af dan voorheen. Het slagings-
percentage groeide van 61% in 2010 naar 73% in 2011. Er zijn nieuwe docenten opgeleid 
en er is zoals elk jaar weer een RC-4 opleiding gestart, zodat er ook coaches voor de top 
worden opgeleid. Een aantal van hen was actief als coach op het WU23 in Amsterdam. 

Er is afgelopen jaar een opleidingenbrochure gemaakt. Deze brochure is naar alle ver-
enigingen verstuurd en uitgedeeld op het NK Klein. 

Onderzoek NOC*NSF
Uit onderzoek van NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden is gebleken dat de  
opleidingen van de KNRB over het algemeen duur gevonden worden, maar tegelijkertijd 
professioneel en gedegen. De prijs van opleidingen zal altijd onderwerp van gesprek  
blijven. Uitgangspunt voor de KNRB blijft dat de opleidingen kostendekkend zijn. Het 
bedrag blijft onder ieders aandacht. 

De KNRB is trots op de noemers ‘professioneel’ en ‘gedegen’. Voor 2012 ligt de uit-
daging in het verder op maat aanbieden van opleidingen voor verenigingen. Dit geldt voor 
zowel de inhoud als voor de locaties waar opleidingen gegeven worden. Hoe dichter bij de 
verenigingslocaties de KNRB de opleidingen kan aanbieden, hoe beter dit is. Een korte 
afstand werkt drempel verlagend. 

De KNRB is ook nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het NOS*NSF-traject 
“Eerder Verworven Competenties – Eerder Verworven Kwalificaties binnen de sport in 
Nederland”. Dit zal er voor zorgen dat mensen die bijvoorbeeld op hun vereniging, studie 
of werk al veel ervaring hebben opgedaan, niet meer alle examens (Proeven van Bekwaam-
heid) hoeven af te leggen. Hierdoor kunnen opleidingen nog toegankelijker worden 
gemaakt voor geïnteresseerden. De KNRB ziet het komend jaar als een uitdaging om haar 
opleidingenaanbod blijvend aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen en wensen van de 
leden van verenigingen en blijft daarvoor graag met hen in gesprek.
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Arbitrage
De kamprechterscommissie heeft een vernieuwingsslag doorgemaakt. De commissie  
is versterkt met nieuwe leden en er is hard gewerkt aan het opleiden van nieuwe kamp-
rechters. De KNRB is er trots op dat in 2011 internationaal kamprechter Peter Paul  
Verbrugge aangesteld is door de FISA om in 2012 als kamprechter naar de Olympische 
Spelen te gaan. Een mooie gebeurtenis voor hem en de kamprechterij in Nederland.

De KNRB heeft afgelopen jaar volop meegedraaid met het Masterplan Arbitrage van 
NOC*NSF. In dit project proberen de gezamenlijke sportbonden de verschillende uitdagingen 
aan te pakken die er liggen met betrekking tot arbitrage. Dit gaat bijvoorbeeld over imago, 
werving, behoud en opleidingen. De KNRB heeft bijgedragen aan de Week van de Scheids-
rechter. Arbitrage in de sport en kamprechteren in het bijzonder werd gepromoot door 
middel van een landelijke campagne richting sportverenigingen in Nederland. Ook is tijdens 
de NK klein de brochure ‘Fluitend de wedstrijd in’ uitgedeeld ter promotie van arbitrage in  
de sport.

Wedstrijdzaken
In 2011 is er hard gewerkt om het wedstrijdbeleid van de KNRB verder vorm te geven.  
De commissie wedstrijden is opnieuw gevuld met enthousiaste vrijwilligers en er is een 
commissie masterswedstrijden opgericht. De KNRB heeft verdere stappen gezet in de 
ontwikkeling van het inschrijfprogramma. Samen met de gebruikers is er gekeken hoe het 
programma beter kan functioneren. Hiermee zal in 2012 de volgende stap gezet worden 
door de ontwikkeling van een uitslagensysteem. 

Samen met de verschillende wedstrijdorganisaties is er gekeken naar het optimaliseren 
van wedstrijden en de organisatie daarvan. Welke zaken kan de KNRB oppakken en hoe 
kunnen wedstrijdorganisaties beter samenwerken? Deze bijeenkomsten zijn door alle 
partijen als zeer plezierig ervaren en leveren voor 2012 nieuwe uitdagingen op. Een  
centrale inkoop van tijdwaarneming, een centrale aanpak van het maken van veiligheid-
plannen en handvatten voor het aanvragen van vergunningen bij gemeentes zijn hier 
voorbeelden van. 

De Nederlands Kampioenschappen kleine nummers zijn georganiseerd door  
K.Z. & R.V. Hollandia, de NK-groot door de Amsterdamsche Roeibond en de NK Indoor 
Roeien door Nereus. De NK’s worden steeds groter van opzet en de KNRB is zeer tevreden 
met de manier waarop deze wedstrijden georganiseerd zijn. Daarnaast is een groot aantal 
andere wedstrijden gehouden die door veel vrijwilligers mogelijk zijn gemaakt. De KNRB 
wil al deze mensen (kamprechters, motorbootbestuurders, commissieleden en overige 
vrijwilligers) daarvoor hartelijk danken. 

In Rotterdam is er heel hard gewerkt aan het aanleggen van de Willem-Alexander Baan.  
Op www.knrb.nl en in blad Roeien zijn luchtfoto’s te zien van de contouren van de  
nieuwe baan. De aanleg van de baan gaat volgens plan en de verwachting is dat daar op  
15 september 2012 de eerste wedstrijd gevaren kan worden: de Erasmus Sprints. De KNRB 
zal begin 2012 met verschillende wedstrijdorganisaties om de tafel gaan om de inzetbaar-
heid van deze baan te bespreken in 2013 en de jaren daarna. 

WU23
In 2011 heeft de KNRB de wereldkampioenschappen voor roeiers onder de 23 jaar  
georganiseerd. Dit gebeurde door uitsluitend vrijwilligers, waar de KNRB trots op is.  
De WU23 commissie heeft twee jaar lang ontzettend hard gewerkt in de voorbereiding 
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naar dit evenement. De WK<23 in Amsterdam gold qua organisatie als opmaat voor de 
WK2014 op dezelfde Bosbaan en was als zodanig een zeer geslaagd evenement, waarin 
duidelijk werd dat het Nederlandse roeien een mondiaal toernooi op hoog niveau kan 
realiseren. 

Gelukkig heeft een groot deel van roeiend Nederland van 20 tot en met 24 juli en de 
dagen daaromheen geholpen met de opbouw, organisatie en afbouw. Een prestatie waar  
wij als roei-land trots op mogen zijn. Ondanks een aantal dagen met slecht weer, was het 
toernooi zelf ook een succes. Atleten en hun begeleiders uit de hele wereld hebben genoten 
van het roeien op de Bosbaan, van de vele deelnemers, uitverkochte tribunes en snelle 
tijden. Het evenement is daarnaast budgetneutraal afgesloten, mede dankzij de bijdragen 
van onze sponsoren. Op alle vlakken dus een hoogtepunt dat wij als roei-land niet snel 
zullen, kunnen en mogen vergeten. 



Communicatie

De Koninklijke - Holland Beker is de meest internationale

jaarlijkse wedstrijd op de Nederlandse roei-kalender en  

kende in 1995 voor het laatst een Nederlandse winnaar:  

Koos Maasdijk. De Tsjech Ondrej Synek won in 2011, net als 

in 2010, 2007 en 2005.
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Roeien in de media
De aandacht voor roeien in kranten en tijdschriften was in 2011 18% groter dan in 2010. 
Er werd door vrijwel alle grote dagbladen regelmatig verslag gedaan van de verrichtingen 
van de Nederlandse roei-equipe. Behalve aan wedstrijdverslagen is ook ruimte gegeven aan 
portretten van roeiers, en achtergrondverhalen over de ontwikkelingen in de roeisport. 
Een extra impuls werd gegeven door reportages over de inspanningen van vrijwilligers 
rondom het WK onder 23 jaar in Amsterdam.

De aandacht voor roeien op televisie was nagenoeg gelijk aan die van 2010. De NOS en 
Eurosport besteedden in de vorm van reportages of een live verslag aandacht aan de 
prestaties van de equipe tijdens de wereldbekerwedstrijden en het WK. Dit jaar waren de 
halve finales en de finales voor het eerst ook te volgen via het digitale kanaal van de NOS. 
Opvallend was de NOS reportage over twee generaties Holland achten (2012 en 1968) in 
augustus van dit jaar. Kees Jongkind (NOS) was bij deze ontmoeting en maakte er een 
8-minuten durende reportage over. Holland Sport maakte samen met cameraman Rob 
Hodselmans in haar laatste seizoen een mooi portret van de Holland 8.

RoeiTv ontwikkelde zich verder. Regelmatig zijn geproduceerde nieuwsvideo’s uitgezet 
bij goed bezochte (sport)nieuwswebsites als nu.nl en ad.nl. Dit resulteerde in een groot 
aantal views per video. In 2011 is het medium ook breder ingezet voor communicatie van 
KNRB beleidsspeerpunten en/of belangrijke doelgroepen. 

Communicatie binnen de roei-gemeenschap
Op het gebied van communicatie met de lidverenigingen, commissieleden en de leden van 
de roeiverenigingen is ook verdere voortgang geboekt. Vertrouwde middelen als de website 
en de ledenpost worden steeds up-to-date gehouden. Nieuwe ontwikkelingen waren in 
2011 de enquête als hulpmiddel bij het krijgen van input voor het Meerjarenplan 2013-
2016, en het programma voor de stimulering van samenwerken met scholen in het project 
“sportaanbod voor het onderwijs”.

De KNRB site is aangepast ter voorbereiding van de uitvoering van het dopingregle-
ment en de schone sport verklaringen. Informatie over en standen van de klassementen is 
verenigd in klassementen.knrb.nl en er is meer gebruik gemaakt van links naar Roei.Tv. 

De exploitatie van het blad Roeien blijft een uitdaging, ook omdat steeds meer vereni-
gingen overschakelen op digitale nieuwsbrieven. Het aantal verenigingen met een eigen 
katern in Roeien wordt om die reden langzaam kleiner, al bestaat er interesse van andere 
verenigingen om juist een katern in Roeien op te nemen. De kwaliteit van het gebodene is 
ondertussen op een aantal punten verder opgevoerd. Ook dit jaar heeft hoofdredacteur Leo 
van de Ruit weer een goede mix samengesteld van topsport- en breedtesportonderwerpen. 
Met zijn Road to London verkent hij de weg die naar de Spelen van 2012 voert. Ook Roei-
historicus Johan ten Berg draagt zijn steentje bij door letterlijk en figuurlijk de juweeltjes 
uit de geschiedenis te verzamelen uit de roei-archieven van Nederland. Met trots vermel-
den wij dat in december 2011 het 800ste nummer van het magazine uitkwam.

Verder werkte de afdeling communicatie veelal voor projecten als schoolroeien, aange-
past roeien, toer- en marathonroeien, opleidingen en wedstrijdzaken en evenementen 
zoals de opening van het Paralympisch Talentcentrum, de prijsuitreikingen van de wed-
strijdklassementen of het AEGON NSRK. Voor al deze zaken werden promotiematerialen 
ontwikkeld als nieuwsbrieven, posters, flyers, perswanden en banners. Tenslotte is ook het 
archief van de KNRB in het Amsterdams Stadsarchief bezocht. Hier is een grote hoeveel-
heid ongeïnventariseerd materiaal aanwezig. In 2012 zal bekeken worden wat hiermee 
gedaan kan worden, ook met het oog op het eeuwfeest van de KNRB in 2017. 

 



Financieel 
Jaarverslag 2011

28



29

Algemeen
Het boekjaar 2011 is afgesloten met een bescheiden positief resultaat. De inkomsten en 
uitgaven staan op een hoog niveau, mede door de grote bijdragen van NOC*NSF en de 
bijdragen van de sponsors. Niet alle inkomsten zijn over een lange periode zeker. De 
contracten met de sponsors AEGON en Oranjewoud lopen af na de Olympische Spelen 
2012. Op dit moment is nog niet zeker of deze worden voortgezet.

De voortzetting van de bijdrage van NOC*NSF is voor een belangrijk deel afhankelijk 
van de sportieve resultaten. Wel is bekend dat roeien één van de takken van de sport is die 
zich voorlopig kunnen verheugen in een grote bijdrage van NOC*NSF. Op dit moment is 
nog niet bekend wat dit zal betekenen voor de jaren vanaf 2013.

De bezuinigingen in Den Haag hebben de sport tot nu ontzien. Wel is aangekondigd 
dat kleine subsidies uit efficiëntieoogpunt zullen worden afgeschaft. Vooralsnog is niet 
duidelijk of de KNRB hierdoor zal worden geraakt.

Omzetbelasting 
Voortschrijdend inzicht heeft een andere kijk opgeleverd op de BTW-positie van de KNRB. 
De omzetbelasting die drukt op de inkopen voor topsport, zoals boten, botentransport  
en materialen, kan verrekend worden. Dit zal resulteren in een grote teruggave van omzet-
belasting over de periode 2006-2011. Op dit moment wordt dit geschat op € 309.000,-. 

Vermogenspositie
Het vermogen van de KNRB is dit jaar beperkt vergroot. Bij een onverhoopt structureel 
teruglopen van de inkomsten kunnen de activiteiten niet worden voortgezet door op het 
vermogen in te teren. Onverhoopt teruglopen van de inkomsten zal dan ook direct gevolgen 
moeten hebben voor de omvang van de activiteiten van de KNRB. Het bestuur buigt zich 
over notitie inzake de gewenste hoogte van het weerstandsvermogen. 

Liquiditeitspositie
De liquiditeitspositie van de KNRB is goed.

Wereldkampioenschappen roeien onder 23
In andere delen van dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de sportieve en organisa-
torische aspecten van de WU23 in Amsterdam. Het is verheugend om te zien dat ook uit 
financieel oogpunt de organisatie goed is verlopen. Het tekort dat toch resteert wordt 
veroorzaakt door het vereiste van het ministerie van VWS. Er wordt namelijk geëist dat de 
organisator uit eigen middelen bijdraagt aan het evenement. Daarnaast was er een uitgave 
van €15.000,- die niet door de subsidie werd gedekt.

Personele bezetting administratie
De uitbreiding van de activiteiten van de KNRB, waaronder het WU23, heeft er toe geleid 
dat uitbreiding van de personele bezetting op de financiële administratie noodzakelijk is 
geweest. De samenwerking tussen administratie en bestuur is wederom goed geweest. 



Medaillewinnaars 
en wisselprijzen

De Vrouwen Acht wint tijdens de Koninklijke - Holland Beker van 

de Canadese acht en is daar zichtbaar blij mee. Ook in München 

lieten de Hollandse dames de Canadezen achter zich, en in Sint 

Petersburg, waar winst in een sprintwedstrijd hen de “Ekaterina 

the Great” Cup opleverde.
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Medaillewinnaars 2011

Wereldkampioenschappen, Bled, Slovenie

W4- Brons

Wianka van Dorp De Maas
Olivia van Rooijen Nereus
Ellen Hogerwerf Proteus-Eretes
Femke Dekker Nereus
Coaches: Susannah Chayes, Marloes van der Weide

Wereldkampioenschappen onder 23, Amsterdam, Nederland

BW2- Brons

Inge Janssen Orca
Ellen Hogerwerf Proteus-Eretes
Coach: Marloes van der Weide

BW4- Brons

Marleen Verburgh Triton
Myrte de Boer Nereus
Lies Rustenburg Skøll
Heleen Boers Okeanos
Coaches: Astrid Cohnen en Gijs van der Biessen

Wereldkampioenschappen junioren, Eton, Engeland

JF4x Zilver

Karien Robbers Die Leythe
Anne Fischer De Hoop
Kirsten Lanz De Zwolsche
Ilse Paulis Salland
Coaches: Hans Lycklama en Rob Robbers
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Nederlands Kampioen Roeien Kleine Nummers

Skiff Senioren A

SA 1x Dirk Uittenbogaard Nereus
LSA 1x Tim Heijbrock Willem III
DSA 1x Claudia Belderbos Orca
LDSA 1x Maaike Head Skadi

Twee zonder Senioren A

SA 2- Diederik Simon, Roel Braas De Hoop/Okeanos
LSA 2- Jorrit Kortink, Joost Kuiper Gyas
DSA 2- Nienke Kingma, Wianka van Dorp Nereus/De Maas

Skiff Senioren B

DSB 1x Inge Janssen Orca
LDSB 1x Bart Lukkes Proteus-Eretes

Twee zonder Senioren B

SB 2- Martijn Dresscher, Peter Streef Gyas
LSB 2- Thomas van de Wardt, Joeri Jongbloets Euros
DSB 2- Marleen Mol, Mariëtte Nijhoff Skadi

Skiff Junioren

J18 1x Conno Kuyt De Laak
J16 1x Michiel Oyen Die Leythe
M18 1x Ilse Paulis Salland
M16 1x Anne-Marie Schonk De Maas

Twee zonder Junioren

J18 2- Jort van Gennep, Daan Klomp Breda/TOR

Skiff trunk, arms

DTA 1x Esther van der Loos ZZV
HTA 1x Tycho Herf Rijnland

Twee zonder leg, trunk, arms

DLTA 2- Harriet van Ettekoven, Nanette van Asselt-van Ewijk Zwolsche
HLTA 2- Marcel Woortman, Henk Dallinga Hunze



33

Nederlands Kampioen Roeien Grote Nummers

Acht met stuurman Senioren A

SA 8+ Jan Erik Freund, Thijs van Luijk, Arjan Griffioen,  
Sjoerd Dijkstra, Boudewijn Roëll, Frank van der Ploeg,  
Tim Christen, Thijs IJsbrandy
Stuur: Sander Dopp

Asopos-combi

LSA 8+ Henk Jan Scholten, Bob Heijnekamp, Marten Bus,  
Mark Rottier, Diederick van den Bouwhuijsen,  
Rutger Bruil, Jolmer van der Sluis, Joeri Bruschinski
Stuur: Ryan den Drijver

Vidar-combi

DSA 8+ Kirsten Wielaard, Nicole Beukers, Jenny van Dobben  
de Bruijn, Olivia van Rooijen, Wianka van Dorp,  
Inge Janssen, Ellen Hogerwerf, Femke Dekker
Stuur: Peter Wiersum

Nereus-combi

Vier zonder Senioren A

SA 4- Bjorn van den Ende, Tim Heijbrock, Vincent Muda,  
Tycho Muda

Skøll

LSA 4- Joost Kuiper, Boris de Cort, Daan Peeters,  
Jorrit Kortink

Aegir/Gyas

DSA 4- Wianka van Dorp, Inge Janssen, Ellen Hogerwerf,  
Femke Dekker

De Maas/Orca/
Proteus-Eretes/Nereus

Dubbelvier Senioren A

SA 4x Govert Viergever, Peter van Schie, Freek Robbers,  
Dirk Uittenbogaard

Nereus

LSA 4x Steven van Dooren, Marten Bus, Johan Uittenbogaard,  
Abel Gobel

Nereus/Triton

DSA 4x Annick Taselaar, Rianne Sigmond, Maaike Head,  
Marie-Anne Frenken

Njord/Skadi/Maas

Dubbeltwee Senioren A

SA 2x Freek Robbers, Dirk Uittenbogaard Nereus
LSA 2x Johan Uittenbogaard, Abel Gobel Nereus
DSA 2x Anna Koopmans, Ellen Maas Skøll

Twee met stuurman Senioren A

SA 2+ Jochem van der Hout, Peter Vos
Stuur: Ilse Voskamp

Argo



34

Vier zonder Senioren B

SB 4- Tim Christen, Sjoerd Dijkstra, Boudewijn Roëll,  
Thijs van Luijk

Asopos/Vidar/Njord/
Skadi

LSB 4- Tjeerd van Ditshuizen, Arne Hendriks, Menno  
Veenstra, Michaël Heijnemans

Theta

DSB 4- Marleen Verburgh, Jenny de Jong, Rianne Schoo,  
Heleen Boers

Triton/Okeanos

Dubbeltwee Senioren B

DSB 2x Lotte Pronk, Emily Weimar Tromp/Vidar

Acht met stuurman Junioren

J18 8+ Just van der Endt, Daniël van de Berg, Mark Buis,  
Kars Huisman, Brinio Claerbout, Floris von Bonninghausen, 
David Soff, Daan Ram
Stuur: Pepijn de Groot

Spaarne

M18 8+ Anne Fischer, Roos de Jong, Charlotte de Groot, Kirsten Lanz, 
Karien Robbers, Ilse Paulis, Lotte van Ditshuizen,  
Jet Passchier
Stuur: Martine van den Boomgaard

Leythe-combi

Vier zonder Junioren

J18 4- Just van der Endt, Kars Huisman, David Soff,  
Daan Ram

Spaarne

Dubbelvier Junioren

J18 4x Amos Keijser, Niki van Sprang, Conno Kuyt,  
Abe Wiersma

Willem III/Laak/
Pampus/Spaarne

M18 4x Kirsten Lanz, Ilse Paulis, Roos de Jong, Anne Fischer Hoop/Zwolsche/
Salland/Spaarne

Dubbelvier met stuurman Junioren

J16 4* Roel van Broekhuizen, Lex van den Herik, Joris Bruil,  
Jiri de Vos
Stuur: Nathan Frenkel

Willem III

M16 4* Danique Buwalda, Ilse Krijger, Medien van der Laan,  
Nienke van der Laan
Stuur: Fayka van Opijnen

Hunze

Dubbeltwee Junioren

J18 2x Niki van Sprang, Abe Wiersma Pampus/Willem III
J16 2x Jaap Scholten, Michiel Oyen Spaarne/Leythe
M18 2x Kirsten Lanz, Ilse Paulis Zwolsche/Salland
M16 2x Martine van den Boomgaard, Emma Huig Zwolsche/Willem III
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Nederlands Kampioen Indoor Roeien

SA Harmen Eefting Njord
LSA Diederick van den Bouwhuijsen Vidar
DSA Jenny van Dobben de Bruijn Nereus
LDSA Nienke van Hoogenhuijze Triton
SB Govert Viergever Nereus
LSB Bart Lukkes Proteus-Eretes
DSB Jenny de Jong Triton
LDSB Martje de Jong Nereus
J18 Amos Keijser De Laak
M18 Medien van der Laan De Hunze
J16 Jaap Scholten Het Spaarne
M16 Wies Rebel De Laak
HLTA Daniel Knegt
DLTA Linde Oosterhuis De Amstel
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Wisselprijzen 2011 

Gambonnière
Jaarlijkse wisselprijs voor de vereniging waarvan de roeisters de beste prestaties hebben 
geleverd in de senior A nummers in Nederland. De prijs is in 2011 gewonnen door Skadi.

Jeugdbeker
De jaarlijkse wisselprijs voor die vereniging die met haar juniorploegen (15-16; 17-18) de 
beste prestaties heeft geleverd op bepalende wedstrijden in het binnenland, gebaseerd op 
basis van het aantal overwinningen. De Jeugdbeker is gewonnen door Het Spaarne.

Vaardigheidsbeker Jeugd
De vaardigheidsbeker voor de jeugd is bestemd voor die vereniging die in verhouding tot 
het aantal jeugdleden van die vereniging de meeste vaardigheidsproeven in de skiff heeft 
afgelegd. De prijs is gewonnen door De Alkmaarsche.

Chris van Winden Vaardigheidsbeker Volwassenen
De Laak won de jaarlijkse vaardigheidsbeker voor volwassenen. De beker is bestemd voor 
die vereniging die in verhouding tot het aantal seniorleden de meeste vaardigheidsproeven 
heeft afgelegd. Het betreft vaardigheidsproeven in de skiff, een wherry, of een tweeriems-
giek (met of zonder stuur).
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Tritonbeker
Deze beker is ter beschikking gesteld door Dr. J. W. Hingst. Deze jaarlijkse wisselprijs 
wordt uitgereikt aan die vereniging waarvan de roeiers en roeisters de beste prestaties 
hebben geleverd op het FISA-seniorenwereldkampioenschap of de Olympische kampioen-
schappen, in 2011 Nereus.

KNRB Lauwerkrans voor Marathonroeien
Arend van der Waal, lid van de Dordtsche nam in 2011 deel aan 18 wedstrijden en roeide 
een verbluffende 1053 km. Hij won de KNRB Lauwerkrans voor Marathonroeien. In 1998 
is deze ingesteld door de werkgroep Marathonroeien van de KNRB. De prijs wordt gewon-
nen door de marathonroeier die in het betreffende jaar aan het grootste aantal marathon-
evenementen heeft deelgenomen en bij een gelijk aantal van meerdere personen is diegene 
winnaar die in deze wedstrijden de meeste kilometers aflegde.

A.A.J.H. Marres Herinneringsprijs
Het bestuur van de KNRB bepaalt op voordracht van de Adviescommissie Toproeien welke 
amateurcoach de beste prestatie heeft geleverd. In aanmerking komt elke coach, die niet in 
dienst is van de KNRB. Orca’s Marloes van der Weide won de prijs in 2011.

Persprijs
De persprijs is gewonnen door de Vrouwen Acht. De prijs werd ter beschikking gesteld 
door Dr. D. Willebrand, erelid van de KNRB. De prijs wordt toegekend aan een medewerker 
van pers, radio en /of tv, die naar de mening van de schenker, in overleg met het bestuur 
van de KNRB, in het afgelopen jaar de meest positieve berichtgeving over roeien heeft 
verzorgd.

KNRB Vrijwilligersprijs 
De KNRB Vrijwilligersprijs wordt toegekend aan een persoon, groep mensen, instelling of 
organisatie die op bijzondere wijze heeft bijgedragen aan de roeisport, of een prestatie 
heeft geleverd die bijzondere waardering of aanmoediging verdient.

In 2011 werd het succesvolle WU23 door Nederland georganiseerd op de Bosbaan in 
Amsterdam. De vrijwilligers van het WU23 hebben het toernooi tot een groot succes 
gemaakt. Ondanks het gebrek aan zon bleef iedereen vrolijk en gastvrij. Veel toeschouwers 
en deelnemers hebben hun waardering uitgesproken voor de manier waarop ze zijn ont-
vangen. Dit soort toernooien slaagt alleen met de hulp van heel veel mensen die hier (vrije)
tijd en energie insteken. 

De vrijwilligers werden gecoördineerd en aangestuurd door Bas Verberg. Hij was het 
gezicht van de vrijwilligersorganisatie van de WU23, en nam de prijs in ontvangst.



Olaf van Andel feliciteert Roel Braas tijdens de NK Kleine 

Nummers. Braas en Diederik Simon verbaasden vriend en vijand 

door in een bloedstollende finale de titel in de tweezonder naar 

zich toe te trekken.
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Colofon

Koninklijke Nederlandsche Roeibond

Bosbaan 14
1182 AG Amstelveen

020 646 2740
info@knrb.nl

www.knrb.nl
www.roei.tv
klassementen.knrb.nl

Fotografie

Merijn Soeters
Katie Steenman
Bert Cocu
Rogier van Steennis
Ben Verbeek
Wouter Nuijten
Eduard van Dam
 
Grafische vormgeving

Laurens Morel
www.morelstudio.nl



KNRB klassementen

Volg je favoriete ploegen via klassementen.knrb.nl

KNRB Nederlands Bedrijfsroeikampioenschap

KNRB Marathonklassement

KNRB Developmentklassement

KNRB Juniorencompetitie

Oranjewoud Klassement voor Eerstejaars Achten
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