
Februari, 2010 

 
 
 
 
Jeugd werven, motiveren en behouden 
Inleiding 
De KNRB Districtcommissie Oost heeft een thema-avond Jeugd werven, motiveren en behouden 
georganiseerd. De avond werd bezocht door ca. 20 actieve leden op gebied van jeugd en beleid van de 
roeiverenigingen Amycus, Salland, Tubantia, Thyro, De Compagnie, De Zwolsche, De IJssel en 
Daventria. In een groepsdiscussie kwamen de volgende thema’s aan de orde: 

1. Jeugdbeleidsplan 
2. Roeigerelateerde activiteiten 
3. Niet- roeigerelateerde activiteiten 
4. Schoolroeien 

In het onderstaande verslag is de discussie over de de genoemde thema uitgewerkt en voorzien van 
een conclusie per thema en afsluitende algemene conclusie. 
 
1. Jeugdbeleidsplan 
In deze discussie stond centraal het thema jeugdbeleidsplan. Zowel het proces als de inhoud zijn hier 
in de discussie aan bod gekomen. Het procesdoel van het plan kan wezen: 

- informeren en beïnvloeden van het bestuur; 
- mate van belangrijkheid jeugd voor de vereniging expliciet benoemd te krijgen; 
- belangrijke thema’s als relatie coach-roeier en materiaal voor jeugd op de agenda krijgen; 
- de gevolgen voor het kader van de vereniging benoemen. 

Ook de inhoud van het beleidsplan is besproken. Onderwerpen als materiaal, ontwikkeling roeier, 
alternatieve trainingen, relatie coach – roeier- ouder, enz dienen expliciet in zo’n plan aan de orde te 
komen, naast zaken als doelgroep, recreatief, competitie en wedstrijdroeien, ambities, discipline en 
wederkerigheid, ed.  
Het jeugdbeleidsplan kent naaste een sterke interactie met het bestuur ook een interactie met de 
kadervorming binnen een verenging. Welke doelgroepen onderscheidt je binnen de jeugd? Welk 
opleidingstraject en welke verantwoordelijkheid hoort bij welke doelgroep? Wat is daarbij de belasting 
bij de leden, cq. degenen die coachen? 
 
Conclusie 
Een beleidsplan voor jeugdroeien brengt mensen bijelkaar voor een gezamenlijk doel. Er ontstaat 
draagvlak binnen de vereniging voor het invullen van de randvoorwaarde zoals geschikte roeiboten en 
mensen worden enthousiast om mee te helpen, bijvoorbeeld door te coachen. 
 
2. Roeigerelateerde activiteiten 
De discussie in deze groep bevatte drie onderdelen, nl. Activiteiten om jeugd in de winterperiode te 
binden, Activiteiten om jeugd te motiveren en Activiteiten om jeugd te behouden. 
 
Activiteiten om jeugd in de Winterperiode te binden 
De betrokkenheid van de jeugd in de winterperiode wordt gestimuleerd door een activiteit als vallen 
en opstaan met de skiff in het zwembad te organiseren. De jeugd kan oefenen om weer in de boot te 
klimmen.(zie ook de discussie bij niet roei gerelateerde activiteiten). Door gezamenlijk te gaan 
ergometeren met ingebouwde meetmomenten en testjes kun je een doel vasthouden. Ook het 
organiseren van een wintercompetitie met compensatiefactoren houd de jeugd actief en betrokken. 
In de winter is de lijn en het contact tussen senior- en veteranenroeiers nadrukkelijk aanwezig. Het is 
mogelijk om in de winter de binnenkomst van de Sinterklaasboot met roeiboten te verwelkomen. 
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Activiteiten om jeugd te motiveren 
Om het groepsproces te stimuleren zijn roei gerelateerde en niet-roei gerelateerde activiteiten 
belangrijk. Het proces is tweeledig. Ten eerste het integreren van de jeugd binnen de roeivereniging 
als “volwaardige groep binnen het ledenbestand”. En ten tweede het integreren van jeugd en junioren, 
om te voorkomen dat de nationale jeugdroeiers en de regionale of recreatieve jeugdroeiers niet “langs 
elkaar heen lopen”. 
Sommige verenigingen hebben goed ervaringen met een aparte jeugdcommissie en een jeugd website. 
Verder suggestie die naar voren kwamen waren: 

- Gebruik van mysportsplanner.nl voor duidelijke (groeps)afspraken; 
- Ondersteunen van de groepsdynamiek door de jeugd en junioren coaches;  
- Oudere jeugd coacht jongere jeugd; 
- Het inschakelen van een betaalde professional (coach); 
- Gezamenlijke organisatie rondom evenementen (eigen wedstrijden, schoolroeien, maar ook 

Koninginnedag, carnaval);  
- Nachttocht en lampionnentocht 

 
Activiteiten om jeugd te behouden op de vereniging 
Voor de continuïteit van een jeugdgroep binnen een vereniging zijn goede coaches belangrijk. Plezier 
in het roeien moet bovenaanstaan, maar ook het inzicht dat het plezier vergroot wordt door beter te 
leren roeien. Daarnaast is de eigen motivatie van de jeugd belangrijk dat direct gerelateerd is met de 
vorige opmerking en de sfeer op de vereniging. Als de jeugd groep er “maar een beetje erbij hangt” is 
het verloop onder de jeugdleden groot. De jeugd moet zich thuis voelen op de roei. Het organiseren 
van een reünie kan het inzicht in de lange termijn effect van het hebben van jeugdleden bevorderen, 
zowel voor de jeugd zelf als voor het bestuur en kader. En zoals eerder gemeld het stellen van doelen 
en uitdagingen werkt motiverend om door te gaan met roeien ook als er andere uitdagingen komen 
(verkering, baantje). Het is belangrijk dat er een coach is, die in de gaten houdt dat er géén jeugd tussen 
wal en schip valt. Het monitoren of opbellen, wanneer iemand niet meer op de vereniging verschijnt 
is belangrijk.  
 
Conclusie 
Het is van groot belang om de jeugd te betrekken bij allerlei roeiactiviteiten en het groepsproces te 
stimuleren. 
 
3. Niet-roeigerelateerde activiteiten 
Uit de discussie kwam naar voren dat er een ervaringsverschil is tussen de verenigingen op het gebeid 
van jeugd en niet-gerelateerde roeiactiviteiten. Ook in deze discussie werd de winterperiode als een 
apart aandacht punt genoemd. Afhankelijk van het beleid en verenigingsregels wordt er dan wel of 
(helemaal) niet doorgeroeid. Hoe hou je dan contact met de jeugd? Een belangrijke opmerking was 
dat in ieder geval nooit trainingen afgezegd mochten worden. Het trainingstijdstip kan i.o. verzet 
worden, maar de training wordt niet afgezegd! Dus invulling geven aan andere trainingen is belangrijk 
( zie ook discussie bij roeigerelateerde activiteiten). Kan er ergens een zaaltraining geven worden, Is er 
kennis (kader!) voor het opzetten van een circuit training in de loods? Is er een ergometerprogramma 
te ontwikkelen? Zijn er klussen die door de jeugd uitgevoerd kunnen worden? 
 
Het is belangrijk dat jeugd en junioren elkaar treffen bij gezelligheidsactiviteiten zoals: 

- St. Nicolaas feest 
- Jeugdkamp 
- Nieuwjaarsfeest 
- Botenschoonmaak 
- Themafeestje 
- Filmavond 
- Diner/BBQ 
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Conlusie 
Niet roeigerelateerde activiteiten zijn net zo belangrijk als roeigerelateerde activiteiten. Maak daar 
gebruik van om jeugd te behouden en een groepsgevoel te smeden. 
 
4. Schoolroeien 
Tot slot is het thema schoolroeien als belangrijke bron van nieuwe jeugdleden besproken. 
Geconstateerd werd dat in Nederland geen sportcultuur op basis en middelbare scholen is, vergeleken 
met Duitsland of VK. Wel zijn er veel gemeentelijke activiteiten en subsidies op het gebeid van “Kies je 
sport”. Het belangrijkste doel voor deelname aan schoolroeiactiviteiten is nieuwe jeugdleden. Scouten 
van talenten(!) en bekendheid voor de vereniging. De instroom kan via de basisschool gaan, die door 
de groep als meest kansrijk wordt beschouwd gezien de mogelijkheden die je dan heb met een roeier. 
Lengte en bouw zijn belangrijke randvoorwaarden voor deze instroom. De randvoorwaarde voor de 
vereniging is het beschikbare kader. Vaak voor een korte intensieve periode zijn er wel 
coaches/begeleiders te vinden, maar de opvang erna is problematisch. Zou inzet van CIOS daarbij een 
oplossing zijn? Wat gebeurd er nu op de LOOT scholen, wat zijn de mogelijkheden daar? Hoe zit het 
met het erbij te betrekken van alle groepen van de bevolking als bv. allochtonen? 
 
Een goed contactpersoon binnen een scholengemeenschap geeft toegang tot het gymnastiekkader. 
Hierop kun je het ledenbestand van de vereniging screenen en een contactpersoon benomen; dit kan 
ook een jeugdlid zijn! Roeiclinics voor gymnastiekdocenten kan ook een ingang zijn om schoolroeien 
te stimuleren. Tot slot het verder bekend maken van NSRK op scholen moet ook meer effect krijgen. 
Het coachen van deze schoolgroepen vereisen bepaalde vaardigheden van coaches/kader van de 
verenging. Niet iedereen vind het leuk en kan kinderen of pubers te coachen. Het kader moet ook 
doordeweeks beschikbaar zijn.  
 
Conclusie 
Schoolroeien vergroot de kans op nieuwe instroom van jeugdleden. Kader voor schoolroeien lijkt een 
heikel punt. Netwerk met LO-docenten is een voorwaarde.  
 
Algemene Conclusie 
De bijeenkomst is goed bezocht en thema’s druk bediscussieerd. De inleider gaf een inspirerende 
aftrap voor de bijeenkomst. Kadervorming lijkt een groot punt van aandacht te zijn. Vooral RI1 en RI2 
zijn doelmatige cursussen om jeugd goed te begeleiden. Interactie tussen ambitie, beleidsplan en 
kadervorming lijkt een logische strategische stap binnen verenigingen. Daarvoor is draagvlak binnen 
een reoivereniging en bestuur noodzakelijk. Brede discussies binnen de vereniging en bestuur kunnen 
dit draagvlak verhogen en komen lange termijn doelen ten goede. Daarnaast lijkt het zinvol om vanuit 
een vereniging te investeren in een netwerk van gymnastiekdocenten op lagere en middelbare scholen 
om deze leerkrachten te motiveren voor schoolroeien en roeiclinics. 
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