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Een goed na-Olympisch jaar

Het jaar 2009 was in meerdere opzichten een 
goed na-Olympisch jaar. Zo wonnen de Neder-
landse equipes voor het Nederlandse roeien  
4 medailles op de Wereld kampioenschappen in 
Poznan (Polen), te weten goud voor de Dames 
4- en brons voor de Dames acht, de Heren acht en 
de Heren lichte acht. Een mooie combinatie van 
ervaring en jong talent bemenste de verschillende 
boten. Een groot compliment aan de roei(st)ers, 
coaches en bege leiders. Zij zorgen ervoor dat  
het Nederlandse roeien als topsport op de inter-
nationale en Nederlandse kaart blijft staan en  
dat NOC*NSF er terecht op vertrouwt dat roeien 
voor medailles zorgt. In totaal waren er 5 finale 
plaatsen, met uiteindelijk 4 medailles.

Ook de jongere garde stemt tot tevredenheid met 
6 finaleplaatsen en 3 medailles bij de WKU23 en  
1 finale plek bij de WK junioren. 
 

WK 2014: een uitdaging 

Na een intensieve campagne zijn wij erin geslaagd 
om de Wereldkampioenschappen 2014 naar 
Nederland te halen. Onder leiding van mijn 
voorganger waren daartoe al vele  eerste stappen 
gezet. Een bezoek van de Voorzitter van 
NOC*NSF, Erica Terpstra, de verantwoordelijke 
wethouder van Amsterdam, Caroline Gehrels  
en ondergetekende aan de Voorzitter van de  
FISA, Denis Oswald, heeft daartoe de weg verder 
geopend. De WKU23 in 2011 en de WK in 2014 
zullen bijdragen aan de (inter)nationale uitstra-
ling van het Nederlandse roeien en uiteraard van 
Amsterdam als gastheerstad.
 

Meerjarenbeleidsplan 2009-2012:  
“Aan boord naar 2012” en Jaarplan 2009 

De verenigingen dragen bij aan de spreiding van 
het roeien over het land en aan de groei van het 

ledental van de KNRB, dat nu staat op 116 ver-
enigingen met 28092 leden. In de drie pijlers  
van het meerjarenbeleidplan hebben wij in 2009 
goede voortgang geboekt.

In groeiende mate kunnen wij Nederland 
beschouwen als een toproeiland, roeien als een 
sport om levenslang te beoefenen (ledenbehoud 
en ledengroei) en als een sport met een sterk en 
positief profiel. In 2010 zullen wij met vereende 
krachten hieraan verder vormgeven.
 

Bestuur

Het bestuur heeft zich in zijn maandelijkse ver-
gaderingen (en daar tussen in) gebogen over een 
diversiteit aan onderwerpen.

Hieronder volgt een aantal voorbeelden, dat 
overigens niet uitputtend is: 
• de voorbereiding van het jaarplan en de 

begroting 2009 (goedgekeurd door de  
Algemene Vergadering); 

• de nationale roeikalender, het is verheugend 
om te zien hoeveel evenementen er 
plaatsvinden;

• dopingreglement, dient verder uitgewerkt  
te worden aangezien ook de KNRB moet 
voldoen aan de eisen van de (inter)nationale 
dopingspelregels;

• sponsoring, hoe een nieuwe sponsor(en) te 
vinden vooral in deze economisch zo moeilijke 
tijden;

• subsidies, hoe hiervan maximaal gebruik te 
maken;

• individuele ledenregistratie;
• directiestatuut, financieel statuut, reglement 

Financiële Advies Commissie, besturings-
model, Code goed sportbestuur, en voorts  
vele andere belangrijke organisatorische 
elementen.

Het bestuur probeert U, zijnde de verenigingen en 
hun leden, zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Mijn voorganger Jan Karel Mak ben ik grote 
dank verschuldigd voor de structureel goede 

“2009: Een goed na-Olympisch jaar”

Verslag van de voorzitter
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positie van de KNRB, waarvan hij het voorzitter-
schap aan mij in maart 2009, dank zij de steun 
van de Algemene Vergadering, heeft overge-
dragen. Voor mij is het een voorrecht een Bond  
te dienen die er sportief en bestuursmatig zo  
goed voorstaat. 

Professionals en vrijwilligers

Geen sport kan in Nederland bestaan zonder 
hoogwaardige professionals en vrijwilligers.  
Het Nederlandse roeien mag zich erin verheugen 
van beide categorieën er velen ter beschikking te 
hebben.

Voor mij was het, terugkerend in Nederland 
na een langjarig buitenlands verblijf, een beves-
tiging van het adagium dat Nederland een land  
is dat hierin sterk is. Mijn waardering voor wat  
U allen op dit vlak levert is groot. Ik heb een 
bestuurder van een andere organisatie wel eens 
horen verzuchten: “jullie bij de Roeibond zijn 
eigenlijk allemaal professionals, dat maakt het 
besturen een stuk gemakkelijker”.
 

Bondsbureau

Het Bondsbureau, onder de bezielende leiding  
van de nieuwe directeur Maurice Leeser, heeft 
eens te meer een bewonderenswaardige prestatie 
geleverd. Met een kleine bezetting in een – zwak 
uitgedrukt – primitieve accommodatie (wel op 
een unieke locatie) zijn ook extra taken, als voor-
bereiding van het WK-Bid, het opzetten van een 
Roeiacademie waarin de verschillende opleidingen 
worden ondergebracht op indrukwekkende wijze 
uitgevoerd. Daarvoor veel dank.
 

Vooruitblik 2010

Het jaar 2010 zal een jaar zijn van verdere  
voor bereiding op weg naar Londen 2012, van 
wederom vele roei-evenementen, van realisering 

van het meerjarenplan, bevordering van roeien als 
breedtesport, het vinden van sponsor(en), het 
gezond houden van de financiële positie en het 
vorm geven aan de Dutch Rowing Business Club, 
die in 2009 een bemoedigende start heeft gekend. 

Eric Niehe,
voorzitter
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De eerste 14 maanden voor mij als ‘nieuwe’ 
directeur zijn achter de rug. Een mooi jaar waarin 
door alle medewerkers en vrijwilligers hard 
gewerkt is om de Nederlandse roeisport verder  
te promoten en waar veel aandacht is geweest 
voor het opzetten en ontwikkelen van nieuwe 
projecten en programma’s. Mede hierdoor is de 
Nederlandse roeisport in 2009 op verschillende 
wijzen positief in de media gekomen. Een vergro-
ting van de attentie in de media heeft een belang-
rijk effect op de promotie van de roeisport, zowel 
voor de breedtesport als de werving van nieuwe 
talenten, die in hun schooljeugd of tijdens hun 
studie met de roeiwereld in contact moet komen. 

In 2009 zijn prachtige prestaties neergezet tijdens 
het WK in Poznan, drie bronzen medailles en één 
gouden. De Nederlandse equipe zette hiermee een 
prestatie neer die perspectief biedt voor de toe-
komst. Nederland behaalde in het overall landen-
klassement een tiende plaats. Het is de ambitie 
van de KNRB om tijdens de Olympische Spelen in 
Londen 2012 bij de mondiale Top 5 te behoren. 
Werk aan de winkel dus voor onze nieuwe tech-
nisch directeur René Mijnders en zijn coachteam! 

Goud werd ook binnengehaald door het  
Nederlandse bidteam om het ‘grote’ wereld-
kampioenschap (WK) naar Nederland te krijgen. 
Fantastisch dan ook dat Nederland, voor het  
eerst weer sinds 1977, gastland mag zijn voor  
het senioren WK Roeien. Roeien is tenslotte één 
van de meest succesvolle olympische sporten in 
Nederland. Met dit WK wordt aan de coaches en 
roeiers een mondiaal podium in eigen land gebo-
den om topprestaties te leveren. Verder wordt het 
voor vele Nederlandse supporters mogelijk om 
dichtbij te kunnen genieten van onze topsport. 

Voorts is de Roeibond dit jaar gestart met het 
produceren van eigen beeldmateriaal voor en via 
onze nieuwe portal Roei.Tv. Deze videocontent 
wordt onder andere gedistribueerd naar de belang-
rijkere sport- en nieuwssites. We zijn hard bezig om 
het mogelijk te maken dat, naast bijvoorbeeld de 
Koninklijke – Holland Beker en het Nederlands 

Kampioenschap Indoorroeien, meer topwedstrij-
den (live) worden uitgezonden op Roei.Tv. 

Een andere aanwinst is de Dutch Rowing Business 
Club (DRBC), onder het bezielende voorzitter-
schap van Jan Maurits de Jonge. De doop van de 
DRBC vond plaats tijdens de Erasmus sprints in 
het Rotterdamse Kralingse Bos. Er wordt hard aan 
gewerkt om de formule van de DRBC verder te 
verbeteren en de DRBC aantrekkelijk te maken 
voor nieuwe leden. 

Ook is er hard gewerkt aan het certificeren  
van de KNRB-opleidingen. Dat traject is haast 
afgerond. Nederland krijgt in 2010 een heuse 
Roeiacademie. Dit opleidingsinstituut van de 
KNRB zal de komende periode zich voornamelijk 
focussen op het verbeteren van de kwaliteit van 
de opleidingen. 

In de Algemene Vergadering van maart 2009 is 
afgesproken om de administratie van de leden van 
de roeiverenigingen centraal te beheren bij een 
veilige digitale database bij de Roeibond. Ondanks 
dat een aantal verengingen met de wenkbrauwen 
heeft gefronst, is het systeem in 2009 opgeleverd 
en zal in 2010 operationeel zijn. 

Natuurlijk blijven er, ondanks de vele goede 
dingen die gebeuren, ook vele wensen over.  
Zo dient de Roeibond minder afhankelijk te gaan 
worden van subsidies, kan de dienstverlening,  
de communicatie en de slagkracht van het bonds-
bureau aan verenigingen en andere relevante 
partners worden geoptimaliseerd en kan de groei 
en het behoud van leden van de roeiverenigingen 
verder worden gestimuleerd. Ook het bonds-
bureau moet in 2012 op olympisch niveau zijn!  
Tevens dienen in het olympische jaar ook twee 
omvangrijke programma’s succesvol te zijn afge-
rond. Programma’s die ervoor moeten zorgen  
dat meer mensen kennismaken met het roeien, 
met bijzondere aandacht voor gehandicapten en 
jongeren op het voortgezet onderwijs / MBO.  
Dit mede vanuit de doelstelling dat meer mensen 
gaan roeien en dat we vroegtijdig onze talenten 
identificeren die in 2014 tijdens het WK in 
Amsterdam en 2028 tijdens de Olympische en 
Paralympische Spelen in Nederland de medailles 
moeten winnen. Zo is en blijft roeien goud!

Maurice Leeser, directeur

Verslag van de directeur

“Roeien is goud!”
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Verslag van de secretaris

“Schakel tussen bestuur, bureau en verenigingen”

Bondsbureau 

Het bestuur van de Roeibond werkt in zeer  
nauwe samenwerking met alle medewerkers van 
de bond. Dit zijn naast de coaches, die voor de 
topsport zeer belangrijk zijn, de directeur en 
medewerkers van het bondsbureau. Eind 2008 is 
Maurice Leeser als directeur aangesteld; in 2009 
heeft hij zijn taak met veel elan, creativiteit en 
inzet vorm en inhoud gegeven. Zijn contacten 
met NOC*NSF, het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport, en met lokale overheden 
en bedrijven, monden uit in toegekende subsidies 
voor top- en breedtesport. Het gehele bonds-
bureau heeft zich in 2009 ingezet voor een goede 
invulling van de bondstaken. Deze inzet van het 
bureau maakte het voor het bestuur mogelijk om 
zijn bestuurstaken goed uit te voeren.

Algemene Vergadering 2009 

Op 7 maart 2009 vond de jaarlijkse Algemene 
Vergadering plaats, dit jaar in het mooie club-
gebouw van KNRZV De Maas in Rotterdam.  
De aanwezigen spraken en stemden over het 
financieel verslag 2008, over de begroting 2009 
en over het invoeren van individuele registratie 
met ingang van 2010.

Het hoofdpunt van de agenda was het vast-
stellen van het Meerjarenplan 2009-2012 “Aan 
boord naar 2012” met als hoofdthema’s “Roeien 
heeft een sterk en positief karakter”, “Roeien 
biedt iedereen van 10 – 100 jaar een goede sport-
mogelijkheid” en “Nederland is een topsportland 
in de wereld”. Dit plan is in intensieve samen-
spraak met de leden tot stand gekomen; in 2008 
is het conceptplan in districtsbijeenkomsten 
intensief met de verenigingen besproken.  
Deze gedegen voorbereiding leidde tot unanieme 
instemming met het Meerjarenplan, en met het 
daarvan afgeleide Jaarplan 2009. Omdat ook de 
begroting voor 2009 is vastgesteld, werd duidelijk 
wat de financiële middelen voor de uitvoering 
zijn.

Nieuwe verenigingen 

Tijdens de Algemene Vergadering zijn drie nieuwe 
verenigingen als lid toegetreden tot de KNRB, te 
weten Iris uit Lisse, De Kop uit Anna Paulowna en 
de vereniging Voorne-Putten uit Brielle. Deze 
laatste vereniging is een fusie van Belos (Brielle) 
en Oostvoorne.

Erepenningen in goud

De Algemene Vergadering heeft 2 erepenningen 
in goud uitgereikt. De eerste aan Jan Katgerman, 
voorzitter van de KNRB-commissie Eendragts-
polder, vanwege zijn inspanningen om bij de 
gemeente Rotterdam en andere overheden te 
bereiken dat de plannen voor de aanleg van de 
nieuwe roeibaan van internationale allure ook 
daadwerkelijk verwezenlijkt worden. In het 
verslagjaar is hieraan hard gewerkt, met het 
oogmerk om als roeiend Nederland een prachtig 
visitekaartje af te kunnen geven.

De tweede erepenning in goud is uitgereikt 
aan Jan Karel Mak, voorzitter van de KNRB  
van 2003 tot 2009. De heer Mak heeft in zijn 
voor zittersperiode in vele contacten met interna-
tionale en nationale sportkoepels, overheden en 
sponsoren veel voor de roeisport bereikt. Vanuit 
zijn drijfveer de verenigingen bij het beleid van  
de roeibond en de uitvoering ervan te betrekken, 
had hij veel contacten met sporters en besturen. 
Hij heeft in zijn voorzitterstijd zeer veel vereni-
gingen en wedstrijden bezocht en daadwerkelijk 
gesteund.

Ronde langs de districten 

In november 2009 heeft het bestuur van de 
KNRB, samen met directeur en medewerkers, 
wederom een ronde langs de verenigingen 
gemaakt. In zes bijeenkomsten bij Michiel de 
Ruyter, Viking, Wetterwille, Nautilus, Aross en 
Amycus, is met circa 50 verenigingen gesproken 
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over het invoeren van de individuele registratie, 
het licentiesysteem voor sporters, de Roei-
academie (opleidingenhuis) en de komende 
wereldkampioenschappen in 2011 en 2014  
voor respectievelijk sporters onder 23 jaar en  
de senioren. De sfeer tijdens deze avonden was 
opbouwend en de inzet doelgericht.

Goed sportbestuur 

In 2005 is de Code Goed Sportbestuur met  
13 gedragsregels opgesteld, waarna in 2006  
een benchmark is uitgevoerd, waarin 26 sport-
bonden hun ‘nulsituatie’ in beeld hebben 
gebracht. De KNRB heeft hieraan uiteraard mee-
gedaan en scoorde goed. De opdracht na 2006 is 
dat naleving van de code een permanent aan-
dachtspunt voor het bestuur is. In dit jaarverslag 
rapporteert het bestuur over drie onderdelen van 
de Code, omdat deze drie in 2006 voor verbete-
ring vatbaar bleken. Dit zijn “Besturingsmodel”, 
“Bestuursaansprakelijkheid” en “Reglementen”.

Bij het codeonderdeel besturingsmodel is 
aangegeven, dat het wenselijk is dat profielen van 
bestuursleden aan de Algemene Vergadering 
worden voorgelegd en openbaar worden gemaakt. 
In 2009 is het Huishoudelijk Reglement op dit 
onderwerp aangepast, met als resultaat dat 
bestuursvacatures en de profielen nu 60 dagen 
voor de Algemene Vergadering ter kennis van de 
leden worden gebracht. In december 2009 is dit 
voor de vacature Commissaris Breedtesport 
gebeurd. Begin januari 2010 zijn ook de profielen 

voor de vacatures commissaris topsport en voor 
commissaris internationale evenementen bekend 
gemaakt. Voorts is in 2008 bij het aanzoeken van 
de directeur een directieprofiel met competenties 
gehanteerd.

Eind 2009 is het proces om een verzekering 
voor bestuursaansprakelijkheid te sluiten bijna 
afgerond, zodat nu ook aan dit onderdeel van de 
Code invulling is gegeven. 

En tot slot de Reglementen, waaronder het 
tucht- en dopingreglement vallen. Aan dit onder-
deel wordt momenteel hard gewerkt. Invulling 
was tot op heden nog niet mogelijk, daar het voor 
het behandelen van klachten, tucht- en doping-
zaken nodig is, dat de sportbond een directe 
relatie met de sporter heeft om bij problemen 
handelend te kunnen optreden. Deze directe 
band, in de vorm van individueel lidmaatschap, is 
bij de KNRB nog niet verwezenlijkt. In 2010 moet 
hieraan invulling worden gegeven. Voor het 
behandelen van klachten op het terrein van 
seksuele intimidatie werkt de bond met een 
vertrouwenspersoon. Zij behandelt klachten en 
geeft advies hoe hiermee om te gaan.

Van de overige 10 thema’s is de naleving 
onverkort goed of verbeterd. Het ingevoerde 
Financieel statuut is een uitgevoerd verbeterpunt. 
Het op orde brengen van het archief van de KNRB 
is een verbeterpunt voor de toekomst.

Samenstelling bestuur

Tijdens de Algemene Vergadering traden de 
bestuursleden Jan Karel Mak (voorzitter),  
Matthijs Beke (penningmeester) en Ineke  
Donkervoort (commissaris opleidingen en talen-
ten) af. Zij zijn opgevolgd door Eric Niehe als 
voorzitter en Victor Maes als penningmeester.  
De functie van commissaris opleidingen en  
talenten is niet ingevuld; de werkzaamheden zijn 
toebedeeld aan Linda Versluijs (commissaris 
breedtesport) en Arnoud Emke (commissaris 
topsport). De overige bestuursleden zijn Rianne 
Meester-Broertjes (secretaris), Frans Cornelis 
(commissaris communicatie en sponsoring) en 
Marco Kouwenhoven (commissaris wedstrijden 
en internationale evenementen). De heer  
Kouwenhoven is door het bestuur tot vice-
voorzitter gekozen.

Rianne Meester-Broertjes,
secretaris
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Inleiding

In het afgelopen verenigingsjaar van de KNRB 
heeft het bestuur gestreefd naar de volgende 
financiële doelen: 
• Verbetering in de financieel-administratieve 

organisatie en rapportage; 
• Grote terughoudendheid in het doen van 

uitgaven.  
Wij zijn van mening dat wij in deze opzet zijn 
geslaagd.

Administratieve organisatie

Na het aantreden van directeur Maurice Leeser en 
de administrateur Ina Hijman-van Kempen en 
medewerkster Sandra Stoffels is de organisatie op 
het bureau op orde. Door deze goede organisatie 
is het zicht op de cijfers gedurende de loop van 
het jaar sterk verbeterd en kan, als dit nodig is, 
worden besloten tot bijsturing.

Administratief systeem 

Begroting en interne financiële rapportage volgen 
de indeling volgens de vier pijlers uit het meer-
jarenplan: Algemeen, Levenlang sporten, Sterk 
profiel en Topsport. Het consequent volgen van 
deze indeling gedurende een periode van een 
aantal jaren vereenvoudigt de rapportage en het 
in beeld houden van de financiële stromen. Het 
bestuur van de KNRB ontvangt nu maandelijks 
een overzicht van inkomsten en uitgaven. 

Financiele Advies Commissie (FAC)

Op de Algemene Vergadering in maart 2009 is 
een nieuwe financiële advies commissie benoemd, 
bestaande uit Michiel Gilsing (voorzitter), Helma 
Neppérus en Bram Los. Helaas heeft Michiel 
Gilsing vanaf de zomer de vergaderingen niet 
meer bij kunnen wonen wegens het aanvaarden 

van een betrekking in Sydney, Australië. Bram Los 
heeft vanaf dat moment de voorzittershamer 
gehanteerd. Ter vervanging van Michiel Gilsing 
heeft Okke Feenstra (oud-Skadi en nu lid van  
“de Maas”) de vergaderingen bijgewoond. Laatst-
genoemde zal aan de Algemene Vergadering 
worden voorgedragen als lid van de FAC. De FAC 
heeft een reglement opgesteld voor deze commis-
sie. Dit reglement ligt ter goedkeuring voor aan de 
Algemene Vergadering in maart 2010.

Financieel Statuut

Dit voorjaar heeft het bestuur een financieel 
statuut opgesteld ter vervanging van de admini-
stratieve richtlijnen. Het motto van het financieel 
statuut is ontleend aan een artikel van wijlen Karel 
van het Reve:”Betalingsproblemen waren hem 
onbekend, omdat hij nooit meer geld uitgaf dan hij 
had”. De term Financieel Statuut is gekozen omdat 
dit in overeenstemming is met de naamgeving uit 
de regels “Good Governance in Sport” (NOC*NSF).

Het financieel statuut is uitgebreider, stelt  
kaders voor het opstellen van de begroting en 
rapportage. Deze kaders zijn onder meer :
• De exploitatie moet sluitend zijn;
• Investeringen moeten uit de cash- flow  

worden betaald;
• Bestemmingsreserves moeten liquide zijn.

De volledige tekst van het financieel statuut is te 
vinden op de website van de KNRB. In de loop 
van 2010 wordt gewerkt aan het daadwerkelijk 
hanteren van het financieel statuut bij het opstel-
len van begrotingen en het doen van uitgaven.

Financiële positie

De financiële positie van de KNRB is in 2009 
aanmerkelijk verbeterd, de liquiditeitspositie is 
veel beter dan vorig jaar, de debiteurenstand is 
aanmerkelijk verminderd en investeringen zijn 

Verslag van de penningmeester

“De financiële positie is aanmerkelijk verbeterd.”
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waar dit kon achterwege gebleven. In de komende 
jaren zal opnieuw moeten worden geïnvesteerd in 
nieuwe boten voor wedstrijd- en toervloot en 
materialen voor bonds medewerkers (huisvesting 
en inventaris).

Door de verbetering van de liquiditeitspositie 
kon het beroep op de kredietlijn bij de ING-bank 
worden afgebouwd. Inmiddels is het maximum 
van het mogelijk krediet verlaagd.

Ontwikkeling liquiditeit voor organisatie 
WKU23 in 2011 en WK in 2014

De KNRB kent al sinds jaar en dag een bestem-
mingsreserve voor de organisatie van FISA  
kampioenschappen. Deze bestemmingsreserve 
bedraagt ultimo 2009 ongeveer 380.000,- doch 
was niet liquide. Het is niet in de intentie dat deze 
bestemmingsreserve volledig aan te spreken voor 
de organisatie van de WK’s, maar het is verstandig 
beleid deze bestemmingsreserve aan het begin 
van het boekjaar 2014 volledig liquide te hebben. 
Daartoe is in 2009 een goede stap gezet. 

Hopelijk hoeft voor het toernooi WKU23 in 
2011 geen beroep te worden gedaan op deze 
bestemmingsreserve. De geschiedenis heeft 
geleerd dat dergelijke toernooien zelfs een kleine 
financiële plus kunnen opleveren. Het senioren 
WK is van een dusdanig andere orde dat wel met 
een aanzienlijke bijdrage vanuit de middelen van 
de KNRB rekening moet worden gehouden.

Sponsor

De afgelopen jaren is Boekel De Nerée hoofd-
sponsor geweest. Het bestuur is Boekel De Nerée 
zeer dankbaar voor de financiële bijdrage in deze 
periode. Deze sponsorovereenkomst is per ultimo 
2009 beëindigd en de zoektocht naar een nieuwe 
hoofdsponsor heeft helaas nog geen vruchten 
afgeworpen. Het ontbreken van een hoofd-
sponsor betekent dat de tering nog meer naar de 
nering moet worden gezet.

Afhankelijkheid van subsidies

De KNRB is zeer afhankelijk van subsidies en 
gelden van NOC*NSF. De KNRB beschikt echter 
niet over genoeg eigen inkomsten om aanspraak 
te kunnen maken op deze, veelal projectgebon-
den, subsidies. Om optimaal gebruik te kunnen 
maken van de subsidiegelden zijn meer vrije eigen 
middelen noodzakelijk omdat er een vliegwiel in 
werking treedt op het moment dat er meer eigen 
middelen zijn. Juist door het wegvallen van de 
hoofdsponsor zijn de eigen middelen van de 
KNRB het komende jaar vooralsnog beperkter  
en dient wellicht te worden afgezien van het 
aanvragen van subsidies voor deze projecten.

Ledenregistratie en KNRB-afdracht

Met ingang van 2010 wordt de KNRB afdracht 
berekend over het ledental van de verenigingen in 
het lopende boekjaar en niet zoals in het verleden 
het geval was op basis van het ledental in het 
voorgaande boekjaar. Dit is mogelijk omdat 
verenigingen met ingang van 2010 geacht worden 
hun opgave te doen van hun gegevens van de 
leden via de site http://leden.knrb.nl.

Ten slotte

Het komend jaar wordt een zeer lastig jaar voor 
de KNRB. Het vooralsnog ontbreken van een 
hoofdsponsor betekent dat nog meer de hand op 
de knip moet worden gehouden dan voorheen het 
geval was. Het bestuur gaat daarbij het maken van 
lastige keuzes niet uit de weg. Hopelijk wordt het 
in 2011 weer eenvoudiger. 

Victor Maes, penningmeester
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Algemeen

De evaluatie van de voorgaande olympische cyclus 
heeft geleid tot een aantal wijzigingen in de 
topsportstructuur. Naar aanleiding daarvan is  
het afgelopen jaar gewerkt met een structuur 
waarin een technisch directeur leiding gaf aan het 
topsporttechnisch kader waarin hoofdcoaches en 
bondscoaches werkzaam waren. Een aantal func-
ties binnen het coachteam en ondersteunende 
begeleiding is opnieuw ingevuld. 

Vanwege de lange evaluatiecyclus van NOC*NSF 
was het in 2009 lang onduidelijk op welk niveau 
de ondersteuning van NOC*NSF zou zijn.  
Hierdoor zijn de programma’s pas laat op gang 
gebracht.

SA

Het afgelopen seizoen vormde het eerste in de 
nieuwe olympische cyclus richting Londen 2012. 
Belangrijkste doelstelling was het ontwikkelen 
van een grote groep potentials voor Londen 2012. 
De selecties zijn dus ook gemaakt met het oog  
op de langere termijn. Er is hierbij vooral geselec-
teerd op fysiek talent. 

Ondanks de focus op de langere termijn, hetgeen 
mogelijk zou kunnen wringen met korte termijn 
succes, zijn toch aansprekende resultaten geboekt 
op het WK 2009 te Poznan. Hoogtepunt was de 
gouden medaille voor de W4- waarin een mooie 
mix zat van ervaring en talent. Al deze vrouwen 
maakten ook deel uit van de acht, zodat dubbel 
gestart moest worden. 

Zowel de vrouwen-, lichte mannen- als  
mannenacht behaalde een bronzen medaille. 
Opvallend daarbij was dat in de vrouwenacht 
slechts 2 roeisters vanuit de Olympische zilveren 
acht van Beijing zaten. De LM4- welk ten opzichte 
van vorig jaar een volledig nieuwe en erg jonge 
bezetting kende, wist de finale te bereiken en 
eindigde daar na een ‘snoek’ op een zesde plaats. 

Ook de LW2x kende een nieuwe bezetting.  
De onervaren meiden hebben enorme progressie 
doorgemaakt tijdens het WC-circuit hetgeen 
uiteindelijk resulteerde in een 9e plaats op 
het WK. 

Jaap Schouten zag zich wegens een blessure 
van zijn teamgenoot in de LM2x Paul Drewes, 
genoodzaakt op het laatste moment in de skiff te 
stappen, hetgeen een zevende plaats opleverde.  

U23

Het intensieve trainingsprogramma van de  
U23-selectie begint vruchten af te werpen.  
Ook dit jaar werd een stijgende lijn vertoond met 
tijdens het WKU23 als resultaat 6 finaleplaatsen 
en drie medailles. Vastgesteld kan worden dat  
het U23-programma en deelname kwalitatief en 
kwantitatief een stijgende lijn vertoond. Om 
echter gelijke tred met de internationale ontwik-
keling te houden is hiervoor blijvend aandacht 
nodig. 

Junioren

De juniorenselectie is met een deels centraal, 
deels decentraal programma voorbereid op het 
WK en de Coupe. Twee boten haalden de strenge 
normen voor deelname aan het WK. Zowel de 
meiden als de jongens namen deel in een dubbel-
vier wat een 5e (meiden) en 8e (jongens) plaats 
opleverde. 

Overige

Er is een begin gemaakt met het opzetten van 
regionale steunpunten, en tevens zijn de testen 
met het TID-systeem uitgebreid (talentidentifi-
catie). Deze onderwerpen zullen in het komende 
jaar ook prioriteit krijgen. 

Toproeien

“Een mooie mix van ervaring en talent”
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Korte samenvatting

Tijdens de districtsbijeenkomsten eind 2008  
waar het meerjarenplan 2009 – 2012 van de 
KNRB is besproken,  heeft de KNRB veel nuttige, 
kritische en positieve feedback gekregen over de 
invulling van de ambities. De gekozen communi-
catiestructuur via districten bevalt prima. Naast 
informatieoverdracht worden ook de contacten 
zowel tussen KNRB en haar verenigingen als de 
verenigingen onderling versterkt. 

In 2009 zijn er nieuwe roeistimu lerings-
programma’s voor scholieren en gehandicapten 
opgesteld die grotendeels extern worden gefinan-
cierd. Daarnaast zijn er interventies geïntrodu-
ceerd die bijdragen aan ledenbehoud. Er zijn 
gelukkig al veel verenigingen die goede voorbeel-
den en systemen hiervoor hebben. Ook is er de 
bereidheid deze beschikbaar te willen stellen. 
Opvallend is dat de landelijke ontwikkelingen in 
de sport, zoals maatschappelijke stages en de 
regeling van combinatiefunctionarissen wel 
bekend zijn bij de roeiverenigingen maar dat nog 
door weinig roeiverenigingen actie op wordt 
ondernomen. De eerste positieve en succesvolle 
ervaringen met combinatiefunctionarissen zijn in 
Amsterdam en Tilburg opgedaan.

Wat is er ondermeer in 2009 bereikt?

BSI
De projectsubsidie ‘breedtesportimpuls 2002-
2008 is verantwoord en vastgesteld. Het ministe-
rie van VWS concludeerde dat er duurzame 
effecten voor de verenigingen zijn gerealiseerd en 
dat er een bevredigende groei van het aantal 
jeugdleden van meer dan 10% is bewerkstelligd.
 
Proeftuin Lisso 
De proeftuin van NOC*NSF in Zuid Oost Brabant 
levert vernieuwend aanbod en methodieken die 
ook voor de rest van de roeiverenigingen in 
Nederland bruikbaar kunnen zijn. Ervaringen die 
zijn opgedaan met een regionale kaderpoule voor 

instructielessen voor nieuwe leden en scholieren 
zijn positief. Ook het aanbod van meerdere 
watersporten tijdens een watersportevenement 
geeft die leerlingen de mogelijkheid kennis te 
maken met roeien die daar anders misschien niet 
snel mee in aanraking zouden komen. De KNRB 
blijft de proeftuin Lisso volgen. 

KNRB Jeugdroeikampen
Er zijn 3 kampen georganiseerd in Ter Herne met 
in totaal 62 deelnemers. Het zwerfkamp (voor 
16-20 jaar) is dit jaar niet doorgegaan in verband 
met te weinig aanmeldingen. Een blijvend punt 
van zorg is de accommodatie zowel de kwaliteit 
hiervan als de continuïteit in de toekomst.

Nationaal Schoolroeikampioenschap (NSRK)
Er hebben dit jaar een recordaantal van 164 teams 
deelgenomen van 35 voortgezet onderwijs scholen 
uit heel Nederland. In totaal zijn dat 600 leerlingen 
waarvan driekwart nog geen lid is van een roeiver-
eniging. De organisatie van de NSRK is onder-
steund door studenten van de Hogeschool van 
Amsterdam, een samenwerking die de komende 
jaren wordt voortgezet. Dit jaar is er ook een 
geslaagde ROC-pilot geweest waarin 4 ROC’s met  
6 teams participeerden in een apart veld.

Nationaal Junioren Trainings Kamp (NJTK)
De 8-ste editie van het juniorentrainingskamp in 
Tilburg kende dit jaar weer ruim 500 deelnemers. 
Door bewust naast Vidar studenten van Laga, 
Triton, Nereus en AEGIR bij de organisatie te 
betrekken wordt ernaar gestreefd de aansluiting 
tussen het juniorenroeien en studentenroeien te 
verbeteren. Nieuw was dit jaar de mogelijkheid 
om met bekende namen uit de Nederlande roei-
wereld in een 8 te trainen. Daarnaast was er 
gelegenheid om middels een “Raw Potential 
Program” de fysieke mogelijkheden van een ieder 
objectief vast te stellen.

Juniorencompetitie
In 2009 hebben er 72 teams deelgenomen. Hoog-
tepunt was op 11 juni 2009 de finaledag op een 

Sportontwikkeling

“Sportontwikkeling, gebundelde krachten!”



13

Jaarverslag

2009

Boekel De Nerée was in 2009 voor het zevende 
jaar achtereen hoofdsponsor van de Nederlandse 
roeisport. 

AEGON sponsorde de AEGON bestuursbokaal en 
de lichte mannen vier. De bokaal, waarmee een 
achtpersoonsboot gekocht kan worden, wordt 
uitgereikt aan de studentenroeivereniging met het 
beste bestuur. In 2009 was dit Gyas. De prijs 
inspireert studentenroeiverenigingen tot het 
opstellen van een samenhangende langetermijn-
strategie en een zorgvuldige jaarlijkse bestuurlijke 
overdracht. Interstroom heeft in 2009 het  
Klassement voor Eerstejaars Achten gesponsord. 

In 2009 is het sponsorbeleid vernieuwd. Vanaf 
2010 is er naast een hoofdsponsor ook meer 
ruimte voor sponsoren die een olympische ploeg 
of een programma willen ondersteunen. Op deze 
wijze hoopt de KNRB de sport verder te verbete-
ren; ploegen kunnen zo zelf additionele inzet van 
middelen ten dienste van hun prestaties aanwen-
den. Tevens verwachten we extra aandacht voor 
de roeisport in de media, wanneer meerdere 
partijen hun communicatiebelangen nastreven, 
wat uiteindelijk de roeisport weer aantrekkelijker 
zal maken voor eventueel nieuwe sponsoren. Ook 
de mogelijkheden voor hospitality zijn verder 
uitgebreid, onder andere door de start van de 
Dutch Rowing Business Club. De Dutch Rowing 
Business Club is, onder de bezielende leiding van 

Jan Maurits de Jonge, een zakelijk netwerk van 
liefhebbers van de roeisport, waarbij de events 
zich uitstekend lenen om te integreren in het 
zakelijk deel van roeiend Nederland.

De sponsorcontracten moesten in 2009 allemaal 
verlengd of vernieuwd worden. Een stevige uit-
daging gezien de economische crises. De sponsor-
contracten met Boekel De Nerée en Interstroom 
zullen in 2010 niet worden verlengd. Met de 
ondertekening van de sponsorovereenkomst 
‘Uitreiking AEGON Bestuurs Bokaal 2009-2012’ 
werd een meerjarige samenwerking gesloten 
tussen AEGON, de NSRF en de KNRB.  
Momenteel is de KNRB met een aantal partijen 
goed in gesprek over de sponsormogelijkheden 
binnen de roeisport; we hopen dat de samen-
werking met een of meer van deze partijen in 
2010 verder gestalte kan krijgen.

De media-aandacht voor roeien was logischer-
wijze in het post-olympische jaar 2009 minder 
dan in het olympisch jaar 2008. Echter met Sjoerd 
Hamburger in de Boat Race en met de goede 
resultaten tijdens de wereldkampioenschappen in 
Poznan, kwam onze relatief kleine sport positief 
en met enige regelmaat in beeld op de televisie en 
in de dagbladen. 

De televisie en de dagbladen vormen echter 
niet meer alleen de belangrijkste nieuwsbronnen. 
Digitale nieuwsmedia worden zeer goed bezocht. 

Communicatie en sponsoring

“Nieuwe slagkracht met RoeiTv”

zonovergoten Bosbaan. Veel junioren kwamen 
voor het eerst in hun leven op de nationale roei-
baan. Een inspiratie om nog vele jaren door te 
gaan met roeien. 

Vooruitblik en uitdagingen 2010

De huidige thema’s van 2009 blijven actueel voor 
het komend jaar. We zullen met nieuw verkregen 

subsidies extra inzetten op schoolroeien en 
aangepast roeien. De KNRB kiest  voor een lande-
lijke aanpak voor deze thema’s die we willen 
uitrollen over verenigingen die hier aan mee 
willen en kunnen werken.
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Het is daarom belangrijk dat roeien ook in deze 
media goed en regelmatig onder de aandacht komt.

Onder impuls van een subsidie van NOC*NSF 
werd dit jaar RoeiTv, een digitale internet-tv 
portal, gelanceerd. Naast verslagen en interviews 
rondom het toproeien in Nederland, kunnen 
liefhebbers en andere belangstellenden op Roei.
Tv onder andere terecht voor roeitechniekvideo’s 
en beeldmateriaal op het gebied van veiligheid. 
Ook kunnen bezoekers op www.roei.tv zelf roei-
filmpjes uploaden en deze op die manier delen 
met andere roeiliefhebbers. RoeiTv deed onder-
meer verslag van de World Cup in Luzern en van 
de WK in Poznan. De producties van RoeiTv 
werden goed bekeken. Een aantal daarvan werd 
aangeboden aan grote persbureaus en kwamen op 
die manier terecht in de video-nieuwsfeed van 
goed bezochte websites zoals nu.nl en sport1.nl. 

Met RoeiTv kreeg de Roeibond dan ook nieuwe 
slagkracht als het gaat om de brede promotie van 
het roeien.

In het meerjarenplan 2008-2012 was al aange-
geven dat de interne communicatie getrapt zou 
verlopen, zolang er geen financiële middelen voor 
de digitale nieuwsbrief en webfora gerealiseerd 
zouden zijn. Het KNRB-bestuur hield daarom dit 
jaar wederom districtbijeenkomsten die redelijk 
goed werden bezocht door de verenigingen. 
Belangrijke mededelingen voor verenigings-
besturen werden daarnaast gecommuniceerd via 
de website van de KNRB en de maandelijkse 
ledenpost. Tevens zijn er in 2009 één evenemen-
tennummer en tien nummers van het blad Roeien 
verschenen. In 2010 wordt de opzet en inhoud 
van het blad Roeien aangepast en wordt er een 
start gemaakt met een digitale nieuwsbrief. 

In 2009 heeft de kamprechtercommissie zich 
bezig gehouden met de uitvoering van het  
Kamprechter Masterplan. Het bestuur heeft dit 
plan op de Algemene Vergadering van 7 maart 
2009 gepresenteerd. Het doel is de kwaliteit en de 
kwantiteit van de kamprechters te verbeteren.  
De kamprechtercommissie heeft zich eerst bezig 
gehouden met het aanpassen van de opleidingen 
voor Kamprechter A en B. De eerste bord-
trainingen zijn gehouden. Ook is er een begin 
gemaakt met het ontwikkelen van de opleiding 
voor het nieuwe niveau Kamprechter C.

In het voorjaar heeft de kamprechtercommis-
sie zich verder bezig gehouden met een beroeps-
zaak omtrent de uitslag van de nieuwelingen 
vier-met-stuurman op de Varsity. De bijzondere 
gang-van-zaken tijdens en na de race leidde tot 
een ingewikkelde case. Op advies van de com-
missie heeft het bestuur de partij die het beroep 
had aangetekend in het gelijk gesteld, maar  
tevens besloten dat het niet opportuun was om 
de uitslag achteraf nog aan te passen.

De commissie wedstrijden had in 2009 ook een 
onverwachte uitdaging. Het aantal aanvragen 
voor de nationale wedstrijdkalender was groter 
dan andere jaren. Daarom hebben vrijwilligers uit 
deze commissie samen met ad-hoc experts een 
bid-procedure georganiseerd om een goede keuze 
te kunnen maken tussen de voorstellen van de 
betreffende organisaties.

Voor 2010 zullen beide commissies doorgaan 
op de ingeslagen weg. Voor de kamprechter-
commissie ligt er een uitdaging om het Master-
plan verder uit te voeren. Het is de bedoeling dat 
de eerste resultaten zichtbaar worden: meer en 
betere kamprechters. De commissie wedstrijden 
zal verder beleid gaan ontwikkelen op het gebied 
van de nationale kalender: hoe zien die kalender 
en de structuur van de uitgeschreven velden er 
idealiter uit. Genoeg uitdagingen dus voor het 
nieuwe jaar.

Wedstrijden en kamprechters

“Nieuwe uitdagingen bij wedstrijden en 
kamprechters.”
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Wat is in 2009 bereikt?

In 2009 is heel hard gewerkt om de laatste stap te 
zetten met het ontwikkelen van alle opleidingen. 
Nu alle opleidingen ontwikkeld zijn is de volgende 
stap dat ze gecertificeerd worden. Ook daar  
is in 2009 een belangrijke stap mee gezet. De 
opleidingen RI-2, RC-2, RIAR-2, JI-2, RI-3, RC-3 
en RC-4 zijn gecertificeerd, RC-3 Masters en 
RIAR-3 zijn geaudit en staan voor begin 2010 op 
het programma. Tezamen dus twee belangrijke 
ontwikkelingen waar de KNRB trots op is.

Op de Koninklijke – Holland Beker 2009 zijn de 
eerste mensen die de topopleiding RC-4 gevolgd 
hebben geslaagd. De volgende lichting RC-4 
kandidaten staat op het punt om het diploma  
ook te halen begin 2010.

Het slagingspercentage is in het begin van de 
omslag sportkader niet hoog geweest. Dit kwam 
voort uit het feit dat er te veel cursisten afhaakten 
vanwege de omslachtige organisatie die achter  
een opleiding schuilt. Het afgelopen jaar hebben 
wij een start gemaakt om de organisatie achter  
de opleidingen een nieuwe structuur mee te 
geven. Dit heeft meteen geresulteerd in een hoger 
slagingspercentage (van 22% naar 45%).

Na hard werken heeft de KNRB ook de cursus 
Stromend Water ontwikkeld. Helaas is de oplei-
ding nog niet gegeven, omdat de organisatie nog 
niet rond is. Wens is om dit begin 2010 voor 
elkaar te krijgen.

Welke uitdagingen zijn er?

Om de KNRB opleidingen verder te ontwikkelen 
(met name met het oog op de kwaliteit) zullen  
er uitdagingen zijn op zowel administratief als 
organisatorisch vlak. Door een betere structuur 
zullen verenigingen eenvoudiger opleidingen 
kunnen volgen en zal het slagingspercentage nog 
verder omhoog kunnen (minder uitval en meer 
continuïteit). 

Korte blik naar 2010

De focus zal voor 2010 vooral liggen om na de 
grote stappen die de KNRB gezet heeft met het 
ontwikkelen van opleidingen echt de focus te 
leggen naar dienstverlening en kwaliteit. Vragen 
als hoe kan de KNRB de verenigingen nog beter 
faciliteren en hoe kan de KNRB een nog hogere 
kwaliteit leveren staan daarbij centraal. 

Tijdens de districtsbijeenkomsten is het idee van 
de invoering van een Elektronische Leerweg 
Omgeving (ELO) zeer positief ontvangen.  
De KNRB gaat er dan ook alles aan doen om  
een ELO op te nemen in het cursusmateriaal. 
2010 zal in het teken staan van de ontwikkeling 
van de ELO. De wens is om in 2011 een goed 
func tionerende ELO te hebben.

Ook zal er veel aandacht gaan naar een betere 
informatieverstrekking  van opleidingen. Een 
betere informatie verschaffing door middel van  
up to date informatie op de website en het ont-
wikkelen van een opleidingenbrochure zijn 
belangrijke verbeterpunten voor 2010. Alle 
verbeteringen moeten samen weer een nieuwe 
impuls geven aan de kwaliteit van opleiden. 

Opleidingen

“De vruchten zullen de beloften der  
bloemen overtreffen.”
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Het doel van de atleten commissie is de 
communicatie tussen atleet en de organi-
satie die zich bezig houdt met toproeien 
(medische staf, sponsoren, de Advies-
commissie Toproeien (ACTR), technisch 
directeur, coaches en KNRB), zo goed 
mogelijk te laten verlopen. 

De AC vertegenwoordigt de belangen 
van individuele of groepen atleten als zij 
daarom vragen. De leden van de AC verte-
genwoordigen ieder een bepaalde selectie-
groep, de voorzitter wordt neutraal geacht 
te zijn en is dus bereikbaar als een top-
atleet niet direct met zijn/haar vertegen-
woordiger wil communiceren. De AC heeft 

een sterke invloed als spreekbuis voor de atleten 
naar de KNRB, ACTR en technisch directeur. Waar 
de rol van de AC op sportief vlak ligt, ligt de rol 
van algemene belangenorganisatie voor de top-
sporters NLsporter meer op het commerciële en 
juridische vlak. 

De AC blijft voorstander van 1 gestructureerde en 
consequente aanpak, gericht op continu succes 
over een langere periode. Dit vergt enerzijds 
discipline van roeiers en coaches, maar garandeert 
anderzijds ook duidelijkheid en transparantie. De 
behoefte aan gestructureerde communicatie is 
duidelijk naar voren gekomen uit de AC evaluatie 
betreffende het olympisch seizoen. De evaluatie 
heeft geresulteerd in intensief contact en terug-
koppeling met de technisch directeur. Afgelopen 
jaar is een informatieavond georganiseerd, wel-
licht dat dit in de toekomst als voorbeeld gebruikt 
kan worden om meer feedback van elkaar te 
krijgen. 

De evaluatie van het WK 2009 is in oktober 
afgerond. Er is gekozen voor een persoonlijke 
benadering in plaats van een evaluatie per mail. 
De informatie is op deze manier per groep duide-
lijk over te brengen aan de KNRB, ACTR en 
technisch directeur. 

Thema’s voor 2010

• Bekendheid vergroten van de (werkzaam-
heden van de) AC onder de toproeiers, voort-
bouwend op het werk van de afgelopen jaren. 

• Het informatiepakket voor de (SA) atleten 
samenstellen, waarbij de atleten dit zelf 
kunnen aanvullen cq aanpassen, zodat het 
pakket elk jaar actueel is en verspreid kan 
worden.

• Professionaliteit benadrukken enerzijds 
vanuit bond en coaches, anderzijds vanuit de 
atleet.

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

Atleten Commissie (AC)

“Atleten, blijf ons aanspreken.”

Afgelopen seizoen is  
de samenstelling van 
de AC gewijzigd.  
Zowel de vertegen
woordiger van beide 
dames als beide 
herendivisies zijn 
vernieuwd. 

Voorzitter
Nienke Hommes

Dames zwaar
Nienke Kingma

Dames licht
Sofie Valk

Heren zwaar
Rogier Blink

Heren licht
Roeland Lievens

Junioren en Senior-B
Katie Steenman
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De ACTR is een adviescommissie die de technisch 
directeur, directeur en het bestuur gevraagd en 
ongevraagd adviseert en de technische ontwikke-
lingen en prestaties van de verschillende groepen 
en coaches in het toproeien volgt. De commissie-
leden wonen daartoe wedstrijden en soms  
trainingen en bondscoachvergaderingen bij. 
Verder heeft de ACTR regulier overleg met de 
technisch directeur, de directeur en de commissa-
ris toproeien van de KNRB. 

In het jaar 2009 heeft de ACTR een bijdrage 
geleverd aan het beleid (visie 2009-2012) en heeft 
zij als vraagbaak gediend bij de moeizame opstart 
van het programma en de evaluatie van het eerste 

seizoen. Er is ook ongevraagd advies uitgebracht 
aan het bestuur, onder meer over de ongewenste 
bijeffecten van de nieuwe manier van begroten 
voor het toproeien. 

Een rol op de achtergrond maakt het lastig om 
goed feeling te houden met de roeiers. Daarom 
heeft de ACTR bij aanvang van het seizoen tijdens 
een kick-off bijeenkomst met toproeiers haar rol 
toegelicht. Hopelijk is daarmee de drempel ver-
laagd voor sporters om hun ideeën of zorgen 
kenbaar te maken. Doordat er geen hiërarchische 
relatie meer is met de bondscoaches (zoals vroe-

ger in de CTR) kunnen ook coa-
ches meer onbevangen met de 
ACTR van gedachten wisselen, 
hetgeen zo nodig door de ACTR 
in adviezen wordt uitgewerkt.

In 2010 staat het toproeien voor 
grote uitdagingen. De prestaties 
in 2009 waren goed, maar er is een betere lange-
termijn planning en structurele aanpak van het 
toproeien nodig om dit niveau vast te houden en 
uit te bouwen naar de geam bieerde top-5 positie 
in 2012. In de huidige financiële situatie is dat 
geen gemakkelijke opgave, naast het feit dat 
technisch directeur Koen van Nol afscheid heeft 
genomen en ook Arnoud Emke in maart 2010 zal 
aftreden als commissaris toproeien. Maar met 
maximale inzet en steun van het toproeikader, 
het NOC*NSF, de Dutch Rowing Business Club, 
eventuele nieuwe sponsoren en uiteraard de vele 
vrijwilligers in de topsport moet de KNRB de 
wereld aankunnen. En zo niet, dan toch!

Scheidend technisch directeur Koen van Nol zal 
op menig front gemist worden, en we danken 
hem van harte voor zijn inzet, prestaties en frisse 
blik van de afgelopen tijd. Ook het vertrek van 
Arnoud zal een aderlating zijn na zijn jaren als 
commissaris wedstrijden en commissaris top-
roeien; en ook hem willen we vanaf hier bedanken 
voor de samenwerking en zijn inzet. Grootste 
uitdaging voor de korte termijn is om een (daad)
krachtige topsport minded opvolger te vinden 
voor Arnoud, die met technisch directeur René 
Mijnders het toproeien naar het geambieerde 
topniveau gaat helpen. 

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 toe-
komst duidelijk is. Allen verdienen enorm veel 
dank voor hun inzet, blijvend noodzakelijk voor 
de toekomst van het Nederlands roeien.

Samenstelling commissie 2009

Tessa Zwolle - Appeldoorn
Gerritjan Eggenkamp
Irene Eijs

Advies Commissie Toproeien

“ACTR actief maar op de achtergrond.”
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Doel van de commissie

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 
huurkoop regeling na 10 jaar in het bezit van de 
desbetreffende vereniging.

Een aantal van de wherry’s wordt elk jaar door 
de Toercommissie van de KNRB gebruikt op haar 
buitenlandse tochten. Tevens wordt een aantal 
van deze wherry’s voor enkele maanden in het 
buitenland gestationeerd, zodat men op een-
voudige 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 aanschaf benodigd zijn 
worden opgebracht door de jaarlijkse inkomsten 
uit de huurkoopcontracten.Tevens zijn er dona-
ties 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 boven-
staande regeling per 2009 opgeschort. Over een 
nieuwe opzet, en over de in 2003 opgestelde 
tienjarige Jeugdboten investeringsplan, is nog 
geen duidelijkheid.

Realisatie plannen 2009

Door bovengenoemde gang van zaken zijn er dan 
ook in 2009 geen nieuwe boten aangeschaft. 
Ondanks voortdurend overleg, is er tot nu toe 
geen bevredigende regeling voor de aanschaf van 
jeugd- en toerboten tot stand gekomen.

Planning voor 2010

In 2010 zal het overleg  met het bestuur van de 
KNRB worden voortgezet.  De commissie zal zijn 
uiterste best doen om het Jeugd- en Toerroeien 
ook in de nabije toekomst zo optimaal mogelijk te 
stimuleren.  

Commissie jeugd- en toerboten

“Onzekere toekomst tegemoet.”

Samenstelling commissie

Pieter Kwantes, voorzitter/secretaris 
Michaël Busby, materiaalcommissaris 
Rob Datema, penningmeester
Linda Versluis, KNRB bestuursvertegenwoordiger
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Lauwerkranswinnaar Martin Paasman (De Laak) 
heeft in 2009 afscheid genomen als lid van de 
werkgroep KNRB Marathonroeien. Binnen het 
kader KNRB Sportontwikkeling is het marathon-
roeien door hem zeer helder op de waterkaart en 
de website www.knrb.nl/marathonroeien gezet. 
Daarnaast heeft hij menige nieuwe marathonroei-
ster-en roeier weten te stimuleren het duurwerk 
aan te gaan. Zelf ging hij de ultieme uitdaging aan 
om de Elfstedentocht (200 km) binnen 24 uur uit 
te roeien in de C2X+ buitencategorie.

Wat is er bereikt in 2009

Een recordaantal van 76 klassementroeisters en 
-roeiers zijn in het bezit van een prachtige KNRB-
oorkonde en als zodanig erkend als marathon-
roeier. Hiervoor dient men ten minste meer dan 
300 km te hebben geroeid en minimaal aan zes 
evenementen te hebben deelgenomen.

Eén man, Kees van Hengel (Aross) heeft  
aan alle 19 marathons meegedaan en een record-
totaal van 1160 km’s geroeid. Kees van Maaren  
(De Laak) kwam 50 km’s te kort. Kees van Hengel 
is dan ook – voor de tweede keer – de terechte 

winnaar van de Lauwerkrans 
2009. Deze wisseltrofee voor 
marathonroeier van het jaar 
wordt traditioneel door de  
voorzitter van de KNRB op de 
Nationale Roeidag uitgereikt.

Buitenlandse interesse voor de 
Nederlandse wedstrijdmarathons 
is groeiende bij de Elfstedentocht en de Ringvaart 
Regatta.

De werkgroep heeft veiligheid op het water hoog 
in het vaandel staan. Zij heeft zich bijvoorbeeld 
kritisch opgesteld en adviezen gegeven aan de 
organisator van de Ringvaart Regatta en de 
Magnum. Met name over het hoe te handelen bij 
stormachtig weer en het over steken van een druk 
bevaarbare route.

Samenvattend kan de werkgroep over het afge-
lopen jaar zeer tevreden zijn. Een toenemende 
belangstelling voor het marathonroeien (estafette, 
prestatie of wedstrijd) en meer roeibewegingen 
door bijna 3000 deelnemers tijdens 19 evenemen-
ten in heel Nederland. 

Uitdagingen

De werkgroep wil graag de studentenverenigingen 
stimuleren door aan wedstrijd gerelateerde mara-
thons deel te nemen. In de C4X+ en C2x+ kunnen 
tweedejaarsroeiers hun duurvermogen/conditie 
en karaktervorming vergroten.

2010

Een gevarieerd programma van 21 marathons (!) 
staat weer op een prachtige kalenderposter.
Marathonroeien, dat doe je, ook in 2010!

Werkgroep marathonroeien

“Marathonroeien blijft groeien.”

Samenstelling werkgroep

Rob Muda (De Amstel)
Peter Vissenberg (Aross)
Stef Sanders (WVR De Zaan)
Eelco van der Lely (DDS).
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Nieuw roeiwater

Nederland, Nieuw Waterland! Dit betekent dat op 
veel plaatsen in Nederland aan plannen wordt 
gewerkt om nieuw oppervlaktewater te maken, 
dat naast de functie van waterberging voor droge 
en natte tijden ook gelegenheid schept om op te 
recreëren. De roeisport werkt daaraan op een 
actieve wijze mee. Wat is er in 2009 allemaal 
gebeurd?

Allereerst natuurlijk de voortgaande ontwik-
keling om in de Eendragtspolder ten noordoosten 
van Rotterdam een roeibaan van internationale 
allure te ontwikkelen. Een baan waarop grote 
toernooien gehouden kunnen worden, maar waar 
ook Nederlandse wedstrijdroeiers zich op goed 
roeiwater kunnen voorbereiden op hun wedstrij-
den. Elke dag, maar ook in de vorm van trainings-
kampen. Daarvoor zullen geschikte accommodatie 
voor boten, kleedgelegenheid, maar ook ontspan-
ningsruimtes en mogelijkheden voor indoor-
training aanwezig zijn. Het plan is om eind 2011 
op deze baan te kunnen gaan roeien; de baan  
die de naam Willem Alexanderbaan heeft gekre-
gen. Voor het zover is, is er in 2010 en 2011 nog 
veel werk te doen voor de KNRB commissie 
Eendragtspolder, onder de stimulerende leiding 
van Jan Katgerman.

Andere projecten voor nieuwe roeibanen, dan wel 
goed roeiwater, worden voorbereid langs de 
noordzijde van de Waal bij Nijmegen. Een nieuwe 
nevengeul wordt gegraven, waar plaats kan  
zijn voor een zesbaans brede roeibaan. De roei-
verenigingen Phocas en De Drie Provinciën 
werken hieraan, samen met andere watersport-
verenigingen, de gemeenten, ANWB en natuurlijk 
Rijkswaterstaat.

De derde roeibaan waarbij in 2009 (op papier) 
grote vorderingen zijn gemaakt is het roeiwater 
dat in de wijk Rijnenburg, aan de zuidkant van 
Utrecht gegraven zal worden, als onderdeel van 
een nieuwe woningbouwlocatie. De roeibaan staat 
in het stedenbouwkundig plan; in 2010 worden 
– naar wij hopen en verwachten – goede besluiten 
genomen. En tot slot nog discussies in Arnhem 
(Jason) en Almelo (Amycus) over nieuw te  
graven of in te richten roeiwater als onderdeel  
van stedenbouwkundige ontwikkelingen. 

Nieuwe roeiaccommodaties

Grote nieuw- of verbouwplannen zijn er bij  
De Kogge, Voorne-Putten, De Grift en De Dragt. 
Al deze verenigingen onderhandelen over hun 
plannen met gemeenten, sponsoren en andere 
partijen. En uiteraard is er veel overleg binnen de 
verenigingen om deze grote activiteiten ook te 
kunnen besturen en betalen.

Naast deze – tot nu toe papieren – activiteiten, 
wordt er ook op vele verenigingen actief aan 
vernieuwing van accommodaties gewerkt. Dit  
is o.a. bij De Amstel en bij De Hoop het geval. 
Deze beide Amsterdamse verenigingen maken 
hun bijzondere gebouw klaar voor intensief 
gebruik in deze eeuw. En voorts wordt begin 2010 
het gebouw van De Hertog in ’s Hertogenbosch 
geopend. De vereniging Amenophis heeft budget 
bijeengebracht om op een nieuwe locatie in de 
polder bij Zeewolde twee loodsen met voorlopig 
daarin enige roeiaccommodatie te realiseren.  
In 2010 wordt de renovatie van Argo voorbereid 
en ook zijn er plannen bij roeivereniging De 
Compagnie uit Hoogeveen.

KNRB commissie infrastructuur en nieuwe verenigingen

KNRB commissie Eendragtspolder

“Nederland, nieuw waterland:  
ruimte voor veel roeibanen.”
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ROEIEN maakte in 2009 weer een stap vooruit. 
Na het derde volle jaar waarin de full colourdruk 
werd toegepast, weten we niet beter meer. Maar: 
we willen wel beter. Per pagina werd daarom nòg 
kritischer gekeken naar kwaliteit van tekst en 
foto’s. Er werd ook gekeken naar wat de lezer 
interesseert en hoe men Roeien gebruikt. 

Dat hebben we niet gedaan door een of ander 
duur onderzoek te laten uitvoeren, maar door 
gewoon te luisteren naar en te praten met lezers 
van Roeien. Bij tal van verenigingen en tijdens 
wedstrijden werd over het blad, uitgegeven door 
de KNRB, over de edities gepraat. Wat blijkt? 
Roeien wordt voornamelijk doorgebladerd.  
Aiaiai, zult u wellicht denken. Maar nee, dat 
doorbladeren is echt winst: veel lezers kijken er 
inmiddels naar uit en zijn gewend aan de grote 
foto’s van De Wereld van het Roeien en de korte 
teksten erbij. Ook Roeihistorie scoort hoog in de 
bladerfactor en het leesplezier. Doordat een 
aanzienlijk deel van de lezer de Roeien nu daad-
werkelijk ter hand neemt, bereiken ook de andere 
verhalen meer mensen. Dat bladeren gebeurt 
overigens thuis maar ook in clubhuizen, kantines 
en sociëteiten van roeiverenigingen, bijvoorbeeld 
als er even wordt gewacht op ploeggenoten.

In 2009 dook in Roeien herhaaldelijk Kunst op. 
Het bekende Groninger Museum als decor van 
een wedstrijd (april). Een verstopt gedicht met de 
titel Roeien midden in Tilburg (juli), het bijzon-
dere startershuis in Harkstede (eveneens juli), het 
Veerhavenconcert in Rotterdam (september), en 
het clubhuis van TOR (december) waardoor de 
stad-met-de-watersportbaan net als Groningen 
zelfs twee keer scoorde. Naast Kunst ook vele 
mooie plaatsen van verschillende (inter)nationale 
steden waar roei-evenementen plaatsvonden. 

De foto en het verhaal dat verreweg voor de groot-
ste emotionele impact zorgde, was de plaat die 
werd afgedrukt in de krant als voorbeschouwing op 
de Varsity van 1914. Op het eerste gezicht niet een 
heel bijzondere foto. Maar in de Oude Vier van 
Laga zit Marinus Spillenaar Bilgen, later directeur 
van een papierfabriek die tijdens de oorlog papier 
leverde voor verzetsgroepen die Ons Volk en 
Trouw drukten en onderduikers en illegale werkers  
financieel steunde. In dezelfde boot: Meinoud Rost 
van Tonningen. De latere NSB-er die niet voor-
kwam dat zijn ploeggenoot werd gefusilleerd.

De lezer maakte in 2009 ook kennis met Eric 
Niehe, Claudia Belderbos en de roeibaan van  
Rio de Janeiro. Leerde over de reactiesnelheid  
als mogelijke marker voor het overtrainings-
syndroom, over roeiaccommodaties en water-
bergingen. We analyseerden of de roeiploeg op 
koers ligt voor de Spelen van 2012 om een  
Top 5-positie te bemachtigen en men kon een 
wedstrijdje meeroeien met Nico Rienks. Roeiers 
met de meeste vierkante centimeters aanwezig-
heid: Sjoerd Hamburger en Mitchel Steenman.

Een team van mensen werken mee aan Roeien. 
Zo voorkwam Lea Israels dit jaar herhaaldelijk 
storende bijdragen op het gebied van spelling, 
zinsconstructies, verwijzingen en vervoegingen. 
Waarvoor dank! De samenwerking met vorm-
gever Laurens Morel is uniek. Tijdens de week 
waarin de Roeien daadwerkelijk wordt gemaakt, 
ontstaan nog veel dingetjes die de Roeien leuker, 
spitsvondiger en completer maken. Dankzij 
roeihistoricus Johan ten Berg leeft het verleden in 
Roeien als nooit tevoren. Zijn kennis die via deze 
rubriek ROEIHISTORIE (die alweer loopt vanaf 
april 2008) verschijnt is van grote waarde. 

In 2010 moet en kan Roeien verder groeien.  
Meer nummers rond een thema. In de wereld  
van het competitieroeien is nog steeds niemand 
opgestaan die langdurig correspondent wil zijn 
voor Roeien, een onontgonnen terrein vol kansen. 
Dit jaar is er geen bemensing geweest die bericht 
over het Klassement voor Eerstejaarsachten. In de 
topsport zitten nog tal van prachtige verhalen en 
personen verborgen. In 2010 moet Roeien eigen-
lijk weer een vaste columnist hebben. Kortom, er 
is nog heel veel te doen. Daarnaast acht ik de tijd 
rijp dat een nieuwe hoofdredacteur verder gaat 
met het blad. Sinds mijn eerste artikel (in 1997)  
is er veel veranderd, maar een andere koers, een 
verfrissende blik en een nieuwe visie genereren 
weer totaal nieuwe kansen.

Sybrand Treffers
hoofdredacteur

Blad ROEIEN

“Nog veel (te) berichten.”
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KNRB bondsbureau 2009

Bondsbureau 2009

Maurice Leeser, directeur 
Koen van Nol, technisch directeur
Ina Hijman-van Kempen, administrateur 
Sandra Stoffels, assistent administrateur 
Nanette Bertens, medewerker communicatie
Gwen Bakker, medewerker topsport
Nienke Wind, medewerker topsport 
Marloes Overbeek, secretaresse 
Mandy van den Bergh, medewerker projecten  
(uit dienst per 1/11/2009)
Noortje van Kempen, medewerker communicatie 
en wedstrijdzaken (uit dienst 1/11/2009)
Marit Klaassen, medewerker sportontwikkeling
Anton Koteris, coördinator breedtesport en 
opleidingen (uit dienst 1/03/2009)
Michiel Maas, medewerker opleidingen
Camiel Notermans, sponsoring

Sporttechnische begeleiding/coaches

René Mijnders, hoofdcoach 
Susannah Chayes, bondscoach zware dames
Dave McGowan, bondscoach zware heren
John Faulkner, bondscoach lichte heren
Jan Klerks, bondscoach
Tom Sieverding, bondscoach Paralympisch Roeien
Coen Eggenkamp, bondscoach onder 23
Jeroen Spaans, coach HvA-project
Diederik de Boorder, bondscoach junioren
Rob Robber, bondscoach junioren

Equipe begeleiding

Françoise Broekhof, bondsarts 
Gwen Bakker, teammanager
Jelle Visser (fysiotherapeut)
Bert de Boer (fysiotherapeut)
Sido Vleer (fysiotherapeut)
Clair Verheul (fysiotherapeut)
Robin Puls (fysiotherapeut)
Richard Louman (krachttrainer)
Tjalling Knijff (krachttrainer)

Medewerkers deskundigheidsbevordering 
(MDB’ers) 

Jeanne Stockmann 
Marjolein Rekers

Medewerkers aangepast roeien 

Paul Voermans 
Frederieke van der Blom (uit dienst 1/10/2009)

Medewerker blad Roeien

Sybrand Treffers
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Gambonnière
Jaarlijkse wisselprijs voor de vereniging waarvan 
de roeisters de beste prestatie hebben geleverd  
in de senior A nummers. De prijs is in 2009 
gewonnen door: Nereus

Jeugdbeker
Bestemd voor die vereniging die met haar jeugd-
ploegen de beste prestaties heeft geleverd in 
binnen- en buitenland. De prijs is in 2009  
gewonnen door: Cornelis Tromp

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 2009 gewonnen door: 
Asser Roeiclub

Chris van Winden Vaardigheidsbeker voor 
volwassenen
Deze beker valt toe aan de vereniging die in het 
bondsjaar in verhouding tot haar seniorleden  
het grootste aantal vaardigheidsproeven heeft 
afgelegd. De prijs is in 2009 gewonnen door: 
Asser Roeiclub

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 2009 
gewonnen door: Nereus

A.A.J.H. Marres Herinneringsprijs
Prijs voor de beste amateurcoach, op voordracht 
van de Adviescommissie Toproeien. De prijs is in 
2009 gewonnen door: Daniël Paarlberg

KNRB Lauwerkrans voor Marathonroeien
Deze wisselprijs is ingesteld in 1998 door de 
werkgroep lange-afstandroeien (thans Marathon-
roeien) 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 2009 gewonnen 
door: Kees van Hengel

Persprijs 
De persprijs is 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 bestuurs van de 
KNRB, in het afgelopen jaar de meest positieve 
berichtgeving over roeien heeft verzorgd. De prijs 
is in 2009 gewonnen door: Piet Teeling

KNRB wisselprijs 2009
De jury bestaande uit de genomineerden van 
2008 en als waarnemer de secretaris van de 
KNRB bepalen tijdens de 16de Nationale Roeidag 
wie uiteindelijk winnaar is geworden van de 
KNRB prijs 2009.

De KNRB prijs wordt toegekend aan een persoon, 
groep personen, instelling of organisatie die in 
2009 op bijzondere wijze heeft bijgedragen aan  
de roeisport, of een prestatie heeft geleverd die 
bijzondere waardering of aanmoediging verdient.
De prijs is in 2009 gewonnen door: Albert Ham, 
voorzitter van de Hoogeveense Roeivereniging 
De Compagnie 

Overige prijswinnaars

Interstroom klassement voor  
Eerstejaars Achten
EJ8+  Vidar
LEJ8+ Okeanos
DEJ8+ Skadi

Development Klassement
M4- Okeanos
LM4- Triton
D4- Asopos de Vliet

Nederlands Bedrijfsroeikampioenschap
8+ Logica
Mix8+ Witteveen+Bos

AEGON Bestuursbokaal
Gyas

Wisselprijzen 2009
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Wereldkampioenschappen 2009, Poznan

W8+  Brons 
 Nienke Groen Gyas
 Claudia Belderbos Orca
 Jacobine Veenhoven Njord
 Sytske de Groot Proteus
 Chantal Achterberg Proteus
 Nienke Kingma Nereus 
 Carline Bouw Skøll
 Femke Dekker Nereus 
 Anne Schellekens Triton
coach: Susannah Chayes  

W4  Goud
 Chantal Achterberg Proteus
 Nienke Kingma Nereus
 Carline Bouw Skøll
 Femke Dekker  Nereus
coach: Susannah Chayes  

M8+  Brons
 Meindert Klem Willem III
 Robert Lücken Nereus
 David Kuiper Skadi
 Mitchel Steenman Skadi
 Olivier Siegelaar Laga
 Jozef Klaassen Nereus
 Olaf van Andel Skadi 
 Diederik Simon Nereus 
 Peter Wiersum Proteus
coach: Dave McGowan, Rene Mijnders 

LM8+  Brons
 Thom  van den Anker Aegir
 Diederick v/d Bouwhuijsen Vidar
 Maarten Tromp Skøll
 Jolmer van der Sluis Argo
 Stijn Verwey Orca
 Rutger Bruil Orca
 Dion van Schie Asopos
 Joeri Bruschinski Vidar
 Ryan den Drijver Laga
coach: Daniel Paarlberg, Jan Klerks 

Medaillewinnaars 2009

Wereldkampioenschappen onder 23, Racice

M1x  Zilver
 Roel Braas Okeanos
coach: Leendert Hageman

LM2  Zilver 
 Vincent Muda Skøll
 Tycho Muda Skøll
coach: Jeroen Spaans  

W2  Brons 
 Wianka van Dorp De Maas
 Olivia van Rooijen Nereus
coach: Martijn Witteveen  

Coupe de la Jeunesse, Vichy

JM2  2x Goud
 Paul Pontenagel Roosendaalsche
 Matthijs Withagen Roosendaalsche
Coach: Jan van der Vliet 

JW2   Zilver en Brons
 Carine van der Boog DDS
 Joanneke Jansen DDS
Coach: Wouter van de Westeringh 

JW4  2x Brons
 Emma Corbijn v. Willenswaard Hunze
 Annemarieke Kuppers De Laak
 Merel Scheffers De Maas
 Eva Sprenger De Hunze
Coach: Reinier Eggink 

JW8+  Zilver
 Annemarie Bernhard De Laak
 Rieneke Gerkema Hemus
 Ilse Paulis Salland
 Karien Robbers Die Leythe
 Emma Corbijn v. Willenswaard Hunze
 Annemarieke Kuppers De Laak
 Merel Scheffers De Maas
 Eva Sprenger De Hunze
 Joanneke Jansen DDS
Coach: Diederik de Boorder en Rob Robbers
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Skiff Senioren A
SA 1x Roel Braas Okeanos

LSA 1x Jaap Schouten Njord

DSA 1x Nienke Groen Gyas

LDSA 1x Caroline Scholten Skøll

Twee zonder Senioren A
SA 2- David Kuiper, Mitchel Steenman Skadi

LSA 2- Peter Kromdijk, Mark Rottier Okeanos

DSA 2- Olivia van Rooijen, Wianka van Dorp Nereus/ De Maas

Skiff Senioren B
LSB 1x Erik Dietrich Euros

Skiff Junioren
J18 1x Tim van de Vendel De Laak

J16 1x Victor van Campen Jason

M18 1x Annick Taselaar De Maas

M16 1x Ilse Paulis Salland

Twee zonder Junioren
J18 2- Matthijs Withagen, Paul Pontenagel Roosendaalsche

M18 2- Annick Taselaar, Merel Scheffers De Maas

Nederlands Kampioen Roeien Grote Nummers 2009

Acht met stuurman Senioren A
SA 8+  Thijs Bosgoed, Vincent van der Want,  Okeanos-combi 

Frederik Broekhuijsen, Teun Kraaij, Boris le Feber,  
Kaj Hendriks, Derk Noordhuis, Mechiel Versluis. 

 Stuur: Ae-Ri Noort

LSA 8+  Joeri Bruschinski, Thom van den Anker,  Asopos-combi 
Diederick van den Bouwhuijsen, Stijn Verwey, Rutger Bruil,  
Dion van Schie, Jolmer van der Sluis, Maarten Tromp. 

 Stuur: Ryan den Drijver Jaarverslag
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DSA 8+  Femke Dekker, Nienke Kingma,  Proteus-combi 
Carline Bouw, Sytske de Groot, Jacobine Veenhoven,  
Claudia Belderbos, Chantal Achterberg, Nienke Groen.

 Stuur: Anne Schellekens

Vier zonder Senioren A
SA 4- Boris le Feber, Kaj Hendriks, Derk Noordhuis,  Okeanos/Triton/Aegir 
 Mechiel Versluis

LSA 4- Steven van Dooren, Henk Jan Scholten, Daan Boonstra,  Nereus-combi
 Stephan van Gorp

DSA 4- Chantal Achterberg, Carline Bouw, Nienke Kingma,  Nereus/Proteus/Skøll
 Femke Dekker

Dubbelvier Senioren A
SA 4x Thijs van Luijk, Daan Brühl, Philip van de Linde,  Nautilus-combi 
 Dirk Uittenbogaard

Dubbeltwee Senioren A
SA 2x Paul Drewes, Jaap Schouten Gyas/Njord

LSA 2x Walter Braak, Johan Arnold Alkmaarse/De Amstel

DSA 2x Nienke Kingma, Femke Dekker Nereus

LDSA 2x Rianne Sigmond, Maaike Head Skadi

Twee met stuurman Senioren A 
SA 2+ Bob van Velsen, Ruben Knab Nereus/Theta
 Stuur: Marc Hummelink

Vier zonder Senioren B 
LSB 4- Steven van Dooren, Henk Jan Scholten, Daan Boonstra, Nereus-combi 
 Stephan van Gorp

DSB 4- Annique Priesterbach, Judith Boersma,  Orca/Nereus 
 Swana van Schaardenburg, Jolijn Remmelink

Dubbeltwee Senioren B 
DSB 2x Amber van Zomeren, Sofie Valk Nereus

Acht met stuurman Junioren 
J18 8+  Martijn Veling, Pieter Kruit, Elmer van Ewijk,  Spaarne-combi 

Victor Claerbout, Frans Goutier, Elver de Bie, Thijs Ijsbrandy,  
Tim van de Vendel. Stuur: Daniël van de Berg
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M18 8+  Marije Wabeke, Annemarieke Kupers, Suzanne Erkelens,  Laak-combi 
Annemarie Bernhard, Annick Taselaar, Merel Scheffers,  
Karien Robbers, Daphne van Wees. Stuur: Nanneke Bos

Vier zonder Junioren 
J18 4- Daan van Gastel, Erik Dekker, Matthijs Withagen,  Roosendaalsche 
 Paul Pontenagel 

Dubbelvier Junioren 
J18 4x  Frans Goutier, Elver de Bie, Thijs Ijsbrandy,  C.Tromp/Spaarne/De laak 

Tim van de Vendel

M18 4x  Daphne van Wees, Anne Fischer, Sara Papineau Salm,  Hoop/C.Tromp/De Maas 
Annick Taselaar

Dubbelvier met stuurman Junioren 
J16 4* Julius van der Meer, Abe Wiersma, Nicolaas Woudenberg,  Willem III 
 Tone Wieten Stuur: onbekend

M16 4* Lotte van Ditshuizen, Nienke Mekkes, Meike de Schepper,  Beatrix/RIC/Viking 
 Milena Knappstein. Stuur: Joris Koopman

Dubbeltwee Junioren 
J18 2x Elver de Bie, Frans Goutier Cornelis Tromp

J16 2x Roland Krijger, Pieter Versfelt DDS/De Hunze

M18 2x Anne Fischer, Sara Papineau Salm De Hoop

M16 2x Else Kommer, Suzanne Erkelens De Laak/DDS

Nederlands Kampioen Indoor Roeien

SA Roel Braas Okeanos
LSA Roeland Lievens Proteus-Eretes
DSA Jenny van Dobben de Bruijn Nereus
LDSA Maaike Head Skadi
SB Ruben Knab Nereus
LSB Gert Jan Noben Proteus-Eretes
DSB Rianne Schoo Okeanos
LDSB Daphne van Wees Nereus
H LTA David Geuzebroek RIC
D LTA Nanette Ewijk Zwolsche
J18 Martijn Veling Viking
M18 Mirte Balke Okeanos
J16 Tone Wieten Willem III
M16 Kirsten Lanz Zwolsche



Kijk regelmatig op

Voor roeinieuws én meer...

www.knrb.nl

www.roei.tv


