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van de 
VOORZITTER

Wat een jaar. Ik kan niet anders concluderen! 
U denkt direct aan de prestaties in Rio, terecht, 
maar binnen de roeiwereld en de bond gebeurde 
van alles en werd veel bereikt. Soms met vallen 
en opstaan. 

De resultaten van de ledenenquête 2016 
stemden ons blij. Het overall rapportcijfer ging 
van een 5,6 in 2014 naar een dikke voldoende. 
Er was veel waardering voor het werk van 
de commissies, de verenigingsbezoeken, de 
opleidingen van de bond en de communicatie. 
Er is nog veel werk te verzetten op het gebied 
van sponsoring, talentontwikkeling en het 
uitdragen van beleid. Een van de opmerkingen 
was “de KNRB is op de goede weg,” en zo voelt 

het ook. De verenigingsbezoeken zijn van grote 
waarde. We hopen hiermee de verbinding tussen 
de verenigingen te vergroten en de contacten 
met de bond.

Uit diezelfde enquête kwam naar voren dat 
60% van de verenigingen wil groeien. U heeft 
vast gehoord dat het aantal leden binnen de 
georganiseerde sporten afneemt, maar de 
roeisport groeit. Ieder jaar komen er een paar 
honderd nieuwe roeiers bij. Dit jaar sluiten we 
af met 34.000 leden. De prestaties van para-
roeiers Esther van der Loos, Corné de Koning en 
Alexander van Holk bleven niet onopgemerkt. 
De para-roeiers werden direct ingezet bij de 
werving van studenten met een kleine handicap. 
Veel roeiers met een beperking kunnen gewoon 
boordroeien, zonder dat de handicap opvalt. 
We hopen zo een aantal nieuwe LTA-boten 
samen te stellen die mee kunnen draaien op 
het hoogste niveau.

Het drievoudig WK op de Willem-Alexander 
Baan overtrof alle verwachtingen. Het was, daar 
staan Nederlanders om bekend, tot in de puntjes 
georganiseerd. De wedstrijden waren van een 
hoog niveau en Marieke Keijser maakte haar 
favoriete rol waar en won in de lichte skiff U23. 
Karolien Florijn pakte, in de skiff, een hele knappe 
bronzen medaille, al waren haar eigen ambities 
en die van haar coach wellicht groter. Ook alle 
andere talenten, zoals de BM8+ en de BLW2x 
die goud haalden, lieten van zich spreken zodat 

we met trots op het WK kunnen terugkijken (het 
overzicht vindt u op pagina 7). 
Al die talenten hebben een coach nodig. Voor 
het eerst organiseerden we een Coach- en 
instructeurscongres. Binnen 36 uur waren de 
honderd plaatsen vergeven. Er kon gestemd 
worden voor de beste coach en instructeur, maar 
het draaide om de interactieve workshops. De 
reacties waren overweldigend en een stimulans 
om samen het coachvak op een hoger niveau te 
tillen.

En dan sluit ik af met de Spelen in Rio. De weg er 
naar toe, is niet altijd makkelijk. Zo’n olympische 
cyclus is lang en daar komt, naast de trainingen 
en wedstrijden, van alles bij kijken als selectie, 
blessures en kwalificatie. We reisden met acht 
ploegen naar de Olympische Spelen en met 
twee ploegen naar de Paralympics. Het was een 
mooie tijd en we keerden terug met een bronzen 
plak voor de Holland Acht, zilver voor de dames 
dubbelvier en goud voor de lichte dubbeltwee. 
Maaike Head en Ilse Paulis werden aan het eind 
van het jaar ook nog Sportploeg van het Jaar!
Dit was slechts een greep uit de activiteiten want 
er gebeurde nog veel meer. Denk bijvoorbeeld 
aan de roeiersboot tijdens de Europride, alle 
wedstrijden en toertochten, het Nationaal 
Schoolroei Kampioenschap en de proef met 
het wegen van de boten. Dit alles leest u in het 
jaarverslag 2016! 

Rutger Arisz
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ORGANISATIE
De KNRB, opgericht 21 januari 1917, heeft  
momenteel 34.000 leden. Al deze leden zijn 
lid van een roeivereniging (in totaal 122). 
Deze zijn onder te verdelen in studenten-
verenigingen en reguliere verenigingen 
(voorheen burgerverenigingen). 

KNRB bestuur samenstelling op 1-12-2016

• Rutger Arisz, voorzitt er
• Okke Feenstra, penningmeester
• Hélène Fobler, secretaris
• Jan-Willem Landman, commissaris

internati onale evenementen en betrekkingen
• Erik Kraak, commissaris sportontwikkeling

(tevens vicevoorzitt er)
• Chris IJsbrandy, commissaris topsport
• IJsbrand Haagsma, commissaris

wedstrijdzaken/opleidingen

Bestuur 
Victor Maes - penningmeester, Geert Mol - 
commissaris communicati e/sponsoring en 
Frans Cornelis - voorzitt er zijn in 2016 afgetreden. 
Victor Maes nam ti jdens de Algemene 
Vergadering van 5 maart een erepenning goud 
in ontvangst. Okke Feenstra volgde Victor Maes 
op als penningmeester. Rutger Arisz nam op 
19 november de voorzitt ershamer van Frans 
over. Het bestuur wil de vacature commissaris 
communicati e & marketi ng zo spoedig mogelijk 
invullen. 

Erelidmaatschap
Tijdens de najaarsvergadering zijn Frans Cornelis, 
Josy Verdonkschot en Lex van Drooge benoemd 
tot erelid van de KNRB voor hun bijzondere inzet 
voor de roeisport. 
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een ‘roeiersboot’ mee ti jdens de Europride. 

De botenparade door de Amsterdamse grachten kent 

honderdduizenden bezoekers. 
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Goed Sportbestuur
Het bestuur leeft ‘good governance’ na en 
hanteert hiervoor de aanbevelingen van de 
Code Goed Sportbestuur van NOC*NSF met als 
aandachtspunten: 
- Helderheid over rollen en taken (bestuur,

directie en individuele bijdragen van eenieder)
- Versterken van de onderlinge saamhorigheid
- Draagvlak bestuur, bureau en leden
- Uitvoeren van het besturingsmodel met het

naleven en borgen van werkafspraken
In november heeft het bestuur een zelfscan 
minimale kwaliteitseisen ‘code goed 
sportbestuur’ uitgevoerd. Hieruit bleek dat het 

bestuur van de KNRB ruimschoots voldoet aan 
de code. Het bestuur kwam dit jaar maandelijks 
bijeen om met behulp van een jaaragenda 
met vaste vergaderonderwerpen de KNRB te 
besturen. 

Regiobijeenkomsten
Tijdens de regiobijeenkomsten in het voor- en 
najaar werden in Weesp, Deventer, Dordrecht en 
Zevenhuizen diverse onderwerpen met de leden 
besproken zoals opleidingen, talentontwikkeling, 
versterken van de roeigemeenschap, veilig 
sportklimaat en Meerjarenambities 2017+. Het 
informele karakter van de bijeenkomsten geeft 
veel ruimte voor onderling gesprek en discussie. 
Tijdens de centrale regiobijeenkomst bij het 
WK in Rotterdam werden de resultaten van het 
ledenonderzoek teruggekoppeld en werd door 
de deelnemers waardevolle input geleverd op 
verschillende onderwerpen en thema’s van de 
Meerjarenambities 2017+. 

Algemene Vergadering(en)
Tijdens de Algemene Vergaderingen op 5 maart,
25 juni (extra) en 19 november is veel zorg 
uitgesproken en aandacht gevraagd voor 
talentontwikkeling. Een ruime meerderheid van 
de KNRB leden heeft tijdens de vergadering in 
juni besloten, om via een contributieverhoging 
financiële ruimte te creëren voor talentontwik-
keling. Hiermee wordt tegemoet gekomen 
aan het verzoek van een aantal verenigingen 

om meer geld vrij te maken voor het 
juniorenroeien en aan de wens van KNRB-
topsport om het talentontwikkelingsprogramma 
te intensiveren. De verhoging, die in 2017 
ingaat, wordt voor het grootste deel besteed 
aan (junioren) talentontwikkeling. De overige 
opbrengsten komen ten goede aan opleidingen, 
coachcongressen, regiobijeenkomsten en de 
ondersteuning van roeiverenigingen.

Tijdens de najaarsvergadering werd door de 
AV de Meerjarenambities 2017+ vastgesteld. 
Met elkaar het roeien op een hoger niveau 
brengen waarbij de constructieve samenwerking 
essentieel is voor het succesvol uitvoeren van 
de plannen en het najagen van de ambities. 
Kernthema daarvoor is verbinden!

Bondsbureau
Naast het uitvoeren van het jaarplan is er veel 
extra werk verzet door de medewerkers van het 
bondsbureau mede dankzij de ondersteuning van 
onze stagiaires Boris Wolbink, Alexander Wonder 
en Stijn Stevens. 

Extra werkzaamheden waren onder andere 
het organiseren van feestelijkheden zoals de 
afscheidsbijeenkomst van onze olympische 
roeiers en de huldigingsmomenten van de 
toproeiers, maar ook het actualiseren van het 
tuchtreglement en de topsportovereenkomst. 
Vanwege het succes is er ook dit jaar met inzet 
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van alle medewerkers van het bondsbureau 
vervolg gegeven aan de verenigingsbezoeken. De 
individuele gesprekken en bezoeken geven veel 
inzicht in het wel en wee van de verenigingen.

Op de startdag van het olympisch roeitoernooi 
in Rio voer een ‘roeiersboot’ mee tijdens 
de Europride. De botenparade door de 
Amsterdamse grachten kent honderdduizenden 
bezoekers. Mede dankzij het enthousiasme en de 
financiële en technische steun van Roeicentrum 
Berlagebrug en de support van hoofdsponsor 
Aegon hebben we laten zien dat roeien niet 
alleen een toegankelijke sport is, maar ook een 
plek is waar iedereen zichzelf kan zijn. 

Nieuw in 2016 is de Chris van Winden 
instructeursprijs. Naast de overige KNRB prijzen, 
is deze prijs voor het eerst uitgereikt tijdens het 
Nationaal Coachcongres. De overige prijzen zijn 
uitgereikt tijdens de AV van september en tijdens 
het Nationaal Roeicongres in januari 2017. 

Bezetting bondsbureau
In 2016 namen we afscheid van Ruud Bakker en 
Leonie Redder. Beiden waren toe aan een nieuwe 
uitdaging. Per 1 mei nam Etienne Rijntjes als 
financieel manager de werkzaamheden van Ruud 
over en Tessa Sturkenboom maakte per 
1 november haar bondsdebuut als medewerkster 
sportparticipatie. 

Huidige formatie op 1-12-2016
Bezetting bondsbureau excl. technisch personeel

Algemeen 
Algemeen Directeur: 
Monica Visser – 1.0 fte
Financieel Manager: 
Etienne Rijntjes – 1.0 fte
Accountmanager Communicatie en sponsoring: 
Anneluut Eerkens – 0.95 fte
Manager communicatie: 
Gaby Kuijpers (freelancer)
Management assistente/medewerker 
communicatie: 
Marloes Polman – 0.47 fte
Management assistente: 
Sigrid Dogger – 0.84 fte

Topsport
Technisch Directeur: 
Hessel Evertse – 1.0 fte
Manager Aegon Nationaal RoeiTeam: 
Nienke Wind – 1.0 fte

Sportparticipatie
Manager Sportparticipatie: 
Kristel Kooij – 1.0 fte
Medewerker Sportparticipatie: 
Tessa Sturkenboom – 1.0 fte
Accountmanager Verenigingen: 
Margriet Zietse – 0.58 fte

Stagiaires (09-2016 t/m 01-2017 – 0.2 fte):
Boris Wolbink en Alexander Wonder 

Algemene taken
Dit jaar stond vooral in het teken van kosten-
reductie en -beheersing. Al eerder is een 
digitaliseringsslag gemaakt met betrekking 
tot declaraties en inkoopfacturen, maar nu is 
het over de gehele linie doorgevoerd. Er zijn 
minder handelingen nodig om de verwerking 
te organiseren en door het digitaliseren ervan 
is tevens de foutgevoeligheid geminimaliseerd. 
Gedurende het jaar werden de maandelijkse 
(financiële) rapportages uitgebreid met een 
cashflow planning. Er is veel tijd en energie 
gestoken in de juiste en volledige verwerking van 
het WK in Rotterdam. De administratie hiervan 
was in handen van de KNRB.

In 2016 was ook aandacht voor het actualiseren 
van het interne gegevensbeheersysteem 
(Renflex) waarbij tevens een koppeling met de
 ledenadministratie en Renflex is gemaakt. 
Hierdoor worden de interne communicatie-
mogelijkheden en gegevensbeheersystemen 
effectiever en efficiënter benut.

Risicomanagement
Het bestuur van de KNRB heeft voor de 
komende jaren een aantal uitgangspunten 
geformuleerd die gezien kunnen worden als 
toekomstprincipes voor het financieel beleid en 
het risicomanagement van de organisatie. De 
belangrijkste doelstelling is dat er altijd een
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sluitende begroting als basis ligt, bestaande 
uit een V&W en een cashflow overzicht. De 
begroting wordt vastgesteld door de leden 
tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Voor het bepalen van het weerstandsvermogen 
wordt altijd één kalenderjaar vooruit gecal-
culeerd. Het weerstandsvermogen is het vermo-
gen van de KNRB om ook in moeilijke tijden te 
kunnen overleven, waarbij is vastgesteld dat de 
organisatie een half jaar in staat moet zijn om 
aan de vaste verplichtingen te kunnen voldoen. 
Aan de inkomsten (subsidies, sponsoring, 
contributie) kan een zekerheidspercentage 
worden toegekend. Op basis van dit percentage 
en de hoogte van de vaste kosten kan berekend 
worden hoe hoog het weerstandsvermogen 
moet zijn om gedurende een half jaar aan de 
verplichtingen te kunnen voldoen.

Ten aanzien van bepaalde risico’s heeft de 
KNRB besloten deze onder te brengen in een 
verzekering. Het gaat daarbij om de categorieën 
mens, gebouw en materiaal. Voor de categorie 
mens zijn een ziekteverzuimverzekering, 
collectieve ongevallenverzekering, aansprakelijk-
heidsverzekering en inzittendenverzekering 
afgesloten. Voor het gebouw is een opstal 
verzekering afgesloten. Het materiaal is verzekerd
 door middel van een brandverzekering, vloot-
verzekering en een transportverzekering.
De KNRB werkt conform de door de  leden 

tijdens de Algemene Ledenvergadering 
vastgestelde regelementen en statuten. 
De financiële controle vindt plaats door de 
Financiële Advies Commissie (FAC) die hiervoor 
periodiek overlegt met de Penningmeester 
en Financieel Manager. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering brengt de FAC verslag uit aan 
de leden. De benoeming van de FAC vindt plaats 
door de leden van de KNRB.
Nadat de jaarrekening is vastgesteld verlenen de 
leden décharge aan het bestuur van de KNRB.

TeamNL
NOC*NSF heeft nieuwe concepten voor 
sportsponsoring ontwikkeld. De sponsor-
concepten van TeamNL worden samen met 
de sportbonden ingevuld in proposities naar 
bedrijven. Het doel is om maximale trots op 
sport en draagvlak te krijgen, versterken van 
bereik en impact en waarde creëren. 
Door een versterkend effect voor fans en 
partners kunnen meer financiële middelen 
worden benut voor de Nederlandse (top)
sport. De KNRB wil graag samen met andere 
olympische bonden en NOC*NSF een bijdrage 
leveren aan het merk TeamNL. De KNRB is 
hierover in gesprek met NOC*NSF.

Nederlandse prestaties in Rio
Een succesvol olympisch jaar om nooit te 
vergeten. Eén van de beste bondsjaren ooit 
met goud, zilver en brons in Rio, maar ook de 

resultaten én de prestatie van het complete 
olympische roeiteam heeft veel mensen 
geïnspireerd en geeft de roeisport een 
geweldige uitstraling! 

• goud voor de lichte dubbeltwee (LW2x)
• zilver voor de vrouwen dubbelvier (W4x)
• brons voor de Holland Acht (M8+)
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De kers op de taart is dat onze roeisters, Maaike 
Head en Ilse Paulis (LW2x) ‘Sportploeg van 
2016’ zijn geworden tijdens het NOS|NOC*NSF 
Sportgala. Afgezien van de oeuvreprijs van Nico 
Rienks in 2014 is dat voor het roeien niet meer 
voorgekomen sinds 1991.

WK roeien 2016
Vlak na de Olympische Spelen zijn de roeiers al-
weer gestart aan hun volgende grote evenement: 
de wereldkampioenschappen roeien op de 
Willem-Alexander Baan. Ook in Rotterdam 
werden er medailles gehaald door Nederlanders 
waaronder de gouden medaille voor Marieke 
Keijser in de lichte skiff op de WK U23. Kijk voor 
het totale medailleoverzicht in de bijlage p14.  

In Rotterdam waren ongeveer 2.000 deelnemers 
vertegenwoordigd. Dit alles was goed voor ruim 
24.000 hotelovernachtingen in de stad en ook 
nog eens tienduizenden toeschouwers, waarvan 
een groot deel buitenlandse supporters die ook 
in hotels in de regio hebben geslapen.  
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TOPSPORT
2016 was een bijzonder jaar met meer medailles 
en nog meer bijzondere prestati es. De lijst is 
lang, maar denk bijvoorbeeld aan de overall 
ti tels, het drievoudig WK in eigen land en de 
Spelen in Rio. Aan het einde van het jaar werden 
olympisch kampioenen Maaike Head en Ilse 
Paulis ook nog ‘Sportploeg van het Jaar’. Het 
honderdste jaar van haar bestaan was voor de 
KNRB een heel succesvol jaar!

Integrale benadering van beleid
Het doel in Rio was medailles halen. Hard en slim 
werken en een poging doen om in minimaal vijf 
velden te excelleren en mee te strijden om de 
medailles. Alle Rio georiënteerde inspanningen 
zijn geprioriteerd in functi e van deze doelstelling. 
Algemene conclusie kan zijn dat Nederland deze 
olympiade 2012-2016 ‘naar behoren’ heeft  
gepresteerd. Waarbij de prestati es in 2016 
zonder meer ‘goed’ te noemen zijn. 

Naast de uitvoering was er aandacht voor de 
toekomst. In een zorgvuldig proces zijn de lijnen 
uitgezet voor de komende jaren. Zo zijn de meer-
jarenambiti es Toproeien en Talentontwikkeling, 
de beleidsvisie Toproeien ‘Samen naar de Top’ 
en het meerjarenopleidingsplan roeien, vaak na 
uitvoerig overleg met verenigingen en coaches, 

geactualiseerd. Deze documenten vormden de 
basis voor het opstellen van het Investeringsplan 
2017 voor NOC*NSF.

Internati onale ontwikkelingen
Met Agenda 2020 wil het IOC na de Spelen in 
Tokyo ingrijpend innoveren om de Olympische 
Spelen actueel en relevant te laten blijven. 
De roeisport staat hierdoor enigszins onder 
druk. Het grote aantal deelnemers (550 van de 
gelimiteerde 11.000) en de hoge kosten die met 
het aanleggen van een roeibaan gepaard gaan, 
leidde vanuit het IOC tot kostenbesparende 
voorstellen (minder deelnemers en goedkopere 
baan). FISA en de roeiwereld verzett en zich hier 
tegen, maar veranderingen geheel buiten de 
deur houden gaat waarschijnlijk niet lukken. 
Waar de roeiwereld zonder meer achter staat is 
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het bereiken van ‘gender equality’, wat betekent 
dat er evenveel mannen- als vrouwennummers 
en deelnemers komen. Hierdoor is het lichte 
roeien onder vuur komen te liggen, waarbij FISA 
reeds voor Tokyo heeft voorgesteld de LM4- in 
te ruilen voor de W4-. De lichte dubbels kunnen 
dan gehandhaafd blijven. De KNRB heeft aan 
FISA en collegabonden voorgesteld het lichte 
roeien juist te versterken, omdat wij het lichte 
roeien als een belangrijke verbreding voor het 
creëren van draagvlak voor de sport zien. Met 
drie lichte nummers (1x, 2x en 4x/4-) en vier 
zware nummers (1x, 2-, 4x, en 8+) ontstaat een 
gevarieerd en aantrekkelijk programma. Op het 
buitengewone congres van FISA in februari 2017 
moeten hier knopen over doorgehakt worden en 
volgt een aanbeveling aan het IOC. 

Beleid talentontwikkeling
Voor het beleid talentontwikkeling is de dialoog 
met alle stakeholders afgerond om zowel de 
kwaliteit, de omvang van de selectie en het pro-
gramma bij verenigingen, RTC’s en KNRB te 
verhogen. Op regionale en nationale bijeen-
komsten is gesproken over de herijking van 
het beleid, over het meerjarenopleidingsplan en 
over de urgentie tot intensivering van de 
sporttechnische jaarprogramma’s in de verschil-
lende fasen van het meerjarenopleidingsplan. Op 
de ledenvergadering is besloten tot contributie-
verhoging om het talentontwikkelingsprogramma 
te intensiveren. Talentontwikkeling is een 

complex meerjarenproces, met vele betrokkenen 
die verspreid over het hele land met veel energie 
en enthousiasme bezig zijn. De uitdaging voor 
de bond is deze energie op een positieve manier 
te kanaliseren en een proces te organiseren 
waarbinnen talenten, coaches en andere 
betrokkenen op een sociaal veilige, sportieve en 
onderling respectvolle wijze hun werk kunnen 
doen. De bond zal hier de komende jaren veel 
aandacht aan besteden.

Roeiparticipatie
Een brede basis is niet per definitie een voor-
waarde voor succes, maar kan succes wel in 
grote mate beïnvloeden. Dit vanwege het aanbod 
van jong talent en de mogelijkheden voor 
iedereen om te trainen en wedstrijden te varen 
op verschillende niveaus. 

In het kader van talentherkenning heeft de 
KNRB wederom geparticipeerd in Olympic 
Moves en de NOC*NSF Talentdag. Dit jaar zijn 
daar weer zo’n dertig deelnemers geselecteerd 
die een traject bij de verenigingen ingaan. Ook 
zijn de Talentprofielen geactualiseerd. Hierin 
worden de parameters en de daarbij behoorde 
normwaarden omschreven waaraan talenten 
moeten voldoen om een grote kans te maken op 
het bereiken van het olympische podium.
Tevens hebben de bondscoaches diverse clinics, 
presentaties, gasttrainingen en lezingen gegeven 
bij verenigingen en RTC’s in het land.

Opleiden van talent
Naast de centrale junioren- en talenten-
trainingsprogramma’s was er de selectie, 
voorbereiding en uitzendingen naar EJK te Trakai 
(drie medailles, waarvan goud voor Karolien 
Florijn), Coupe de la Jeunesse in Poznan (twee 
medailles), FISU WK in Poznan (een medaille) en 
het drievoudig WK in Rotterdam (zes medailles). 
Zeer succesvol was de deelname aan het WK 
U23 op de Willem-Alexander Baan met driemaal 
goud!

In het najaar werden onder andere het meer-
jarenopleidingsprogramma, jaarprogramma, 
junioren- en talenttrainingsprogramma’s en 
de talentprofielen herzien en op de website 
gepubliceerd. 

Trainingsfaciliteiten
Kwalitatief hoogstaande trainingsfaciliteiten 
zijn een belangrijke succesfactor omdat ze 
topsporters voorzien in hun behoefte om te 
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trainen. Het Olympisch Trainingscentrum (OTC) 
en alle trainingsfaciliteiten en trainingsmaterialen 
zijn optimaal benut. In 2016 werden de andere 
aanpak van de krachtraining, intensieve 
herstelmonitoring, uitvoering van hoogtestages, 
het gebruik van een hoogtekamer op het OTC en 
maaltijdvoorziening op het OTC gecontinueerd. 
Met dank aan het CTO Amsterdam.
Door een goede relatie met zowel Empacher, 
Fillipi, Roeigoed, Concept2, RowPerfect en Lorini 
werden de vloot, riemen, ergometers en kleding 
verder ontwikkeld en up–to–date gehouden. 

Coachvoorzieningen en 
coachontwikkeling
Op alle niveaus zijn instructeurs en coaches 
onmisbaar en spelen zij een absolute sleutelrol 
in de begeleiding van talenten en toppers. 
Aandacht voor de ontwikkeling van het technisch 

kader en de verbetering van de individuele 
rechtspositie en (leef)omstandigheden van de 
topcoaches is daarbij meer nodig dan ooit. 
In het najaar is middels het eerste Nationaal 
Coachcongres een begin gemaakt met 
het verbinden van coaches, waarbij het 
streven is dat er uiteindelijk een herkenbare 
coachgemeenschap ontstaat waar van elkaar 
geleerd kan worden en waar voor coaches 
duidelijke ontwikkelpaden ontstaan die kunnen 
leiden naar een professionele coachcarrière. 
Door een extra bijdrage van Aegon was het 
mogelijk om in het olympisch jaar de omvang van 
een aantal deeltijd-coachaanstellingen tijdelijk 
te upgraden naar de vereiste standaard. Als 
blijk van waardering werden Josy Verdonkschot, 
Nienke van Zijp en Mark Emke beloond met 
de gouden, zilveren en bronzen Coach Awards 
van NOC*NSF. Voor de samenstelling van het 
coachteam, zie bijlage p3 en p4.

Wetenschappelijk onderzoek
De participatie in de technologiestichting 
STW onderzoeksprojecten (optimalisatie van 
voorstuwing door en over water, zwemmen en 
roeien en trainingsstrategieën voor optimaal 
piek- en duurvermogen van schaatsers, wiel-
renners en roeiers) heeft direct en indirect grote 
betekenis. Direct bijvoorbeeld in het beschikbaar 
hebben van de benodigde apparatuur en 
menskracht, de geïntensiveerde monitoring van 
trainingseffecten en beter inzicht in belasting en 

belastbaarheid van het gehele ANRT en talenten. 
Indirect omdat er door samenwerking tussen 
wetenschap en praktijk er een brede opleiding 
en kennisdeling plaats vindt onder het gehele 
kader. Door Sportinnovator werden twee nieuwe 
projecten gehonoreerd ‘Van Meten naar Weten’ 
en ’Rugpijnvrij Roeien’.

(Inter)nationale competitie
Voor topsporters is het noodzakelijk hun 
ontwikkeling te meten met internationale 
concurrenten door middel van regelmatige 
deelname aan internationale wedstrijden. 

In 2016 werd onder auspiciën van de KNRB 
een recordaantal van 127 ploegen uitgezonden 
naar eveneens een recordaantal van zestien 
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verschillende internationale toernooien als 
Coupe, FISU WK, FISA-World cups, Pararowing 
regatta, EK’s, WK’s, OKT, PKT, OS en PS.
In eigen land werden verschillende kampioen-
schappen georganiseerd, zoals het Aegon NK 
Indoorroeien, Aegon NK Klein, Aegon NK Groot 
en de Aegon Koninklijke-Holland Beker en 
natuurlijk het WK in Rotterdam. 
Daarnaast is deelgenomen aan andere 
buitenlandse evenementen als Henley (GBR), 
Netz Cup (GER), Boston (USA) en de Silverskiff 
(ITA) en deden de Nederlanders van zich spreken.
Spannend was het Olympisch Kwalificatie-
toernooi. Hier wisten de vrouwen acht en de 
lichte vrouwen dubbeltwee het aantal geplaatste 
ploegen voor de Olympische Spelen op acht te 
brengen. Waarmee de olympische roei-equipe 
met 36 roeiers en roeisters en vier reserves de 
grootste olympische sportploeg van Nederland 
op de Spelen was. In de paralympische 
selectie werd door Alexander van Holk op het 
Paralympisch Kwalificatietoernooi de tweede 
quotumplaats voor Nederland behaald.

Output: resultaten
Op de belangrijkste evenementen WK Junioren, 
WK U23, World Cups, EK, WK, OS en PS werden 
in totaal 31 medailles veroverd en is de stijgende 
lijn van 2015 verder doorgezet. De dertien 
gouden medailles zijn daarbij van zeer grote 
betekenis.

Medailleklassementen en 
marktaandeel
In 2016 behaalde de SB-selectie in het medaille-
klassement van het wereldkampioenschap 
een fantastische 1e plaats. De junioren zakten 
helaas naar een gedeelde 12e plaats. Op de OS 
behaalde de Nederlandse equipe een 5e plaats 
en daarmee werd de top-5 ambitie werkelijkheid. 
Het marktaandeel op de Olympische Spelen 2016 
was 7,1% (2013 4,8%, 2014 0%, 2015 2,4%).

Dit was de eerste cyclus met het EK als het 
tweede jaarlijkse piekevenement. Naar markt-
aandeel 2013-2016 is Nederland hierin derde 
geworden, achter Groot-Brittannië en Duitsland. 

Over de Olympiade 2013-2016 (wereldkampioen-
schappen 2013 tot en met 2015 en de Olym-
pische Spelen 2016) staat Nederland met een 
marktaandeel van 3,8 procent op een 8e plaats.

Kijk voor alle tabellen in bijlage 4.
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SPORT-
PARTICIPATIE
Sportparti cipati e staat voor meer, beter en 
vaker roeien. De afdeling legt verbindingen, 
veelal vraag gestuurd, tussen verenigingen, 
KNRB-commissies en diverse experts. Onder 
sportparti cipati e vallen de programma’s 
sportontwikkeling, evenementenzaken en de 
KNRB-opleidingen.

Sportontwikkeling 
Sportontwikkeling focust zich op het delen van 
kennis en het bezoeken en bij elkaar brengen van 
verschillende parti jen.
Het jaar van sportontwikkeling begint traditi oneel 
met het Aegon Nati onaal Roeicongres in januari. 
Het congres met als overkoepelend thema 
‘perspecti ef’ had in totaal 330 aanwezigen. Mede 
mogelijk gemaakt door NOC*NSF, sprak Berend 
Rubingh de verenigingen toe in het plenaire 
gedeelte, wat door veel bezoekers als zeer 
positi ef werd ervaren. Totaal kreeg het congres 
een rapportcijfer 7,9. De afdeling heeft  verder 
kennisdelingsbijeenkomsten georganiseerd voor 
aangepast roeien, vertrouwenscontactpersonen 
en een inspirati esessie ‘vijf pijlers om jouw club 
effi  ciënt in de markt te zett en’ door Rijnhout 
Sport Consultancy. 

In 2016 zijn weer derti g verenigingen bezocht. 
Als ondersteuning bij de gesprekken is de 
Producten en Diensten matrix (P&D matrix) in 
een nieuw jasje gestoken. De P&D matrix geeft  
een totaal overzicht van diensten en door welke 
commissie of medewerker deze wordt opgepakt. 
Zo kunnen verenigingen met vragen gerichter 
contact opnemen. De bezoeken laten de 
diversiteit van verenigingen zien en de gedeelde 
uitdagingen probeert de afdeling centraal op 
te pakken. Zo is een groot aantal best practi ces 
over ledenwerving en ledenbehoud verzameld. 
Deze zijn gebundeld en samengevat tot een 
overkoepelend document. 

Het overall beeld is dat het met de meeste 
verenigingen goed gaat. Dit resulteert in een 
ledengroei van bijna duizend leden naar een 
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totaal van 34.000 unieke leden. Daarnaast is 
ook het aantal verenigingen gestegen. Met het 
toetreden van MSRV Odin, ASV Agon en RV de 
Waal komt het totaal aantal verenigingen nu op 
122. Er zijn nog initiatieven in Weert, Venlo, en
Ulft.

Veel verenigingen hebben een van de regio-
bijeenkomsten in het voorjaar (Weesp, Deventer 
of Dordrecht) of de centrale regiobijenkomst 
tijdens de openingsdag van het WK-roeien in 
Rotterdam bezocht. In het voorjaar werd er
gesproken over de Meerjarenambities en 
het verhogen van de contributie. De centrale 
regiobijeenkomst stond in het teken van de 
Meerjarenambities en de uitkomsten van de 
ledenenquête. De deelnemers gingen in 
groepen aan de slag met stellingen op basis 

van de ledenenquête en gingen de dialoog aan 
met de bondsorganisatie en het bestuur. De 
uitkomsten hiervan zijn grotendeels verwerkt 
in de Meerjarenambities. De uitkomsten van de 
ledenenquête zijn verwerkt in een infographic en 
zijn als bijlage 5 te vinden op pagina 17.

Aegon Bestuursbokaal
Studentenverenigingen gingen weer met elkaar 
de strijd aan om de Aegon Bestuursbokaal. De 
nieuwe opzet waarbij de verenigingen twee 
presentaties geven (één van het plan en één over 
de uitvoering) laat zien dat er veel talent is bij 
de studentenverenigingen. In mei won Asopos 
de Vliet met de presentatie over de uitvoering 
van hun plan voor Medi-cie, een commissie 
voor het voorkomen en sneller herstellen van 
blessures. Dit najaar deelden de Utrechtse 
studentenroeiverenigingen Orca en Triton de 
prijs, voor hun gezamenlijke plan voor een 
wedstrijdroeifaciliteit in Vianen. De presentaties 
zijn te vinden via knrb.nl/bestuursbokaal

Para-roeien
De afdeling heeft zich afgelopen jaar ingezet 
voor aangepast en para-roeien. Voorheen 
werden veel zaken door Stichting Onbeperkt 
Sportief gefaciliteerd, maar een groot aantal 
van deze werkzaamheden is nu bij de bonden 
neergelegd. Zo werden er naast de vaste 
kennisdelingsbijeenkomsten, classificaties 
georganiseerd, zijn mogelijke talenten onder-

gebracht bij verenigingen en is er een wervings-
actie voor para-roeiers bij studentenverenigingen 
opgezet. Zeven studentenverenigingen 
reageerden positief en wilden hierbij helpen.

De stijgende lijn van het para-roeien is in 2016 
doorgezet. De bijdrage van Fonds Gehandicapten 
Sport en de extra bijdragen van VWS en NOC*NSF
zorgden voor meer financiële mogelijkheden om 
de sport verder te ontwikkelen met als resultaat 
twee ploegen op de Paralympische Spelen in Rio.

Alexander van Holk werd 7e in de ASM1x en 
Esther Loos en Corné de Koning haalden een 
verdienstelijke 4e plek in de TAMix2x. 
Merel L’Ami (teammanager) en Jan Klerks (coach) 
waren als vrijwilligers van onschatbare waarde. 
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Ook is weer het Nationaal Schoolroeikampioen-
schap georganiseerd, is een toolkit ‘organisatie 
open dag’ gemaakt en zijn er gesprekken ge-
voerd met onder andere Gig en Coastalroeiers. 
Resultaat is dat er in 2017 waarschijnlijk 
gestart wordt met een cursus RI-2 voor Gigroei-
instructeurs. Het bovenstaande en veel andere 
activiteiten zijn alleen mogelijk door de vrijwillige 
inzet van de vele commissies die met de afdeling 
samenwerken. Dit wordt niet alleen door de 
KNRB, maar ook door de verenigingen enorm 
gewaardeerd.

Evenementen 
Na een zorgvuldige discussie met de betrokken 
verenigingen is in het begin van het jaar de 
knoop doorgehakt voor de lancering van het 
nieuwe nationaal wedstrijdprogramma dat in 

2017 zal starten. Dit programma is bedoeld om 
vollere en competitievere velden te creëren, de 
instroom van eerstejaarsroeiers te vergroten 
en de doorstroom naar hogere niveaus te 
versnellen. De belangrijkste wijzigingen zijn het 
uitbreiden van de klassementsvelden en het 
opnieuw indelen van de roeiniveaus. 

Kamprechters zijn onmisbaar voor het veilig en 
eerlijk verloop van wedstrijden. In 2016 is het 
definitieve besluit genomen voor een nieuw 
tenue dat de kamprechters vanaf 2017 tijdens 
de wedstrijden gaan dragen. Met de wijziging 
wordt de uniformiteit en uitstraling van de 
kamprechters verbeterd, zodat zij bij ieder 
weertype voor een eerlijk en veilig verloop 
van de wedstrijden kunnen zorgen en tegelijk 
herkenbaar zijn. De aanschaf van de nieuwe 
kleding is betaald uit de wedstrijdbijdrage
die de roeiers als onderdeel van hun inschrijfgeld 
afdragen.

Achter de schermen wordt er continu gewerkt
aan de doorontwikkeling van het inschrijf-
systeem, het verwerkingssysteem van de 
uitslagen en de portal wedstrijden.knrb.nl. 
Eén van de belangrijkste aanpassingen is 
de mogelijkheid dat verenigingen ook na 
de loting zelf wijzigingen doorgeven via het 
inschrijfsysteem, die door de wedstrijdleiding 
worden goedgekeurd. Dit scheelt een groot 
aantal handmatige aanpassingen, maar ook 

het aantal fouten wordt zo gereduceerd. 
Deze aanpassing is mogelijk gemaakt door 
een financiële bijdrage van de NSRF. Andere 
grote aanpassingen zijn het invoeren van het 
puntensysteem voor wedstrijden per 2017 
en het voltooien van de kamprechtermodule, 
waarmee het uitnodigen van kamprechters en 
het bijhouden van optreden is geautomatiseerd.

Het Eerstejaars- en Developmentklassement 
(EJK en DK) blijven een jaarlijks succes. Door 
middel van het EJK hebben gemiddeld 480 
roeiers en stuurtjes kennisgemaakt met 
wedstrijdroeien. Het DK is de brug naar 
overgangs- en SA-niveau. Dit jaar moesten 
ploegen zich aanmelden voor deelname aan 
het klassement, waarbij voor iedere ploeg een 
contactpersoon moest worden opgegeven. Dit 
resulteerde in betere communicatie en een 
enorm goed bezochte prijsuitreiking tijdens de 
slotwedstrijden.
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Voor de ondersteuning van wedstrijden is 
geïnvesteerd in twee nieuwe motoren voor 
de motorbootjes, wordt een nieuwe Egger 
(motorboot) ingebouwd en zijn nieuwe 
personenweegschalen aangeschaft.

Opleidingen en kader 
De KNRB-opleidingen dragen bij aan de ont-
wikkeling van instructeurs- en coachkaders 
binnen de roeiverenigingen. We willen dat er 
voor iedere roeier – ongeacht niveau – een ge-
kwalificeerde instructeur of coach beschikbaar is. 

De opleidingen zijn gericht op het leren 
leveren van prestaties op topniveau (coachen) 
tot en met het bijdragen aan het plezier in 
bewegen en de beoefening van de sport als 
sociale activiteit (instructie). De opleidingen 
zijn competentiegericht, waarbij de praktijk – 

onderbouwd met een gedegen theoretische 
basis – centraal staat. De meeste competenties 
(onderdelen van kerntaken) toetsen we door 
middel van praktijkopdrachten binnen de 
vereniging.

In 2015 en 2016 zijn de coach- en instructeurs-
opleidingen op niveau 2 en 3 vernieuwd, 
verbeterd, ingevoerd en geëvalueerd. De reacties 
van docenten en deelnemers zijn positief, vooral 
het toevoegen van een extra praktijkdag en de 
opzet met meer ruimte tussen de bijeenkomsten 
heeft goed gewerkt. De doorontwikkeling van 
de opleiding tot roeicoach 4 en het opzetten van 
masterclasses stonden in 2016 in het jaarplan, 
maar het zoeken naar een nieuwe medewerker 
heeft dit proces vertraagd.

In het najaar zijn alle coach- en instructeurs-
opleidingen geaudit waardoor de komende 
jaren het NOC*NSF logo gebruikt mag worden 
en coach niveau 3 en 4 een NLQF logo1 mogen 
dragen.

Ook is het eerste Coach- en instructeurscongres 
georganiseerd. Dit congres, waarbij de KNRB 
opgeleide instructeurs en coaches rechtstreeks 
zijn benaderd en voorrang kregen bij het 
inschrijven, was binnen 36 uur uitverkocht. De 
middag en avond werd bezocht door honderd 
personen en de eerste reacties waren zeer 
positief. 

Onderzocht wordt hoe we ook voor andere 
activiteiten specifieke doelgroepen rechtstreeks 
kunnen benaderen. De verwachting is dat dit 
bijvoorbeeld kan leiden tot een grotere deelname 
aan opleidingen en bijscholingsactiviteiten. 

In 2016 is de hele kamprechteropleiding 
omgevormd zodat deze aansluit bij de manier 
waarop de coach- en instructeursopleidingen 
worden aangeboden. In 2017 wordt de opleiding 
voor het eerst volgens het nieuwe format 
verzorgd. 

1  http://www.nlqf.nl/over-nlqf-eqf/het-nlqf
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COMMUNICATIE 
& SPONSORING
De afdeling Communicati e & Sponsoring is 
verantwoordelijk voor het promoten van de 
roeisport, het ondersteunen van de afdelingen 
topsport en sportparti cipati e, het beharti gen van 
de sponsorbelangen en het werven van nieuwe 
sponsoren met als doel roeiers, publiek en 
sponsoren te inspireren.

Het afgelopen jaar zijn de vertrouwde 
middelen ingezet, zoals de website, posters, 
fl yers en de ledenpost. Ook is met de afdeling 
sportparti cipati e een campagne ontwikkeld voor 
de werving van LTA-roeiers, is een begin gemaakt 
met de serie ‘De mooiste vereniging’ op 
knrb.nl en met de verzameling van best practi ces. 

Veel ti jd werd gestoken in de ontwikkeling van 
een nieuwe Producten- en Diensten matrix voor 
verenigingen. Samen met de afdeling topsport is 
weer volop aandacht besteed aan de resultaten, 
wijzigingen en ontwikkelingen rondom het 
Aegon Nati onaal RoeiTeam. Ook de resultaten 
van junioren, Coupe, U23 roeiers werden 
gecommuniceerd via de kanalen van de KNRB. 

Websites en social media
De KNRB heeft  twee websites. Knrb.nl is de 
website van de organisati e en heeft  als doel 
het informeren van bijvoorbeeld verenigingen. 
Deze site is in 2016 volledig vernieuwd met 
een heldere look and feel en een duidelijke 
navigati e. Uit de ledenenquête werd duidelijk 
dat de nieuwe site in de smaak valt. Het aantal 
gebruikers is 83.500. De andere website is 
roeien.nl. Deze is bedoeld om verhalen uit de 
roeigemeenschap te delen en heeft  als doel 
te inspireren. Het aantal gebruikers in 2016 
was 122.516 (100% sti jging) met 678.528 
paginaweergaven.

Het hele jaar werd gewerkt met een 
communicati e- en contentplan, gemaakt voor de 
afdelingen topsport en sportparti cipati e. 
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Er is extra geïnvesteerd in een speciale campagne 
voor de Olympische Spelen om zo optimaal 
gebruik te maken van de stijgende lijn (aantal 
betrokkenen) die is ingezet in oktober 2015. 
In 2016 is samengewerkt met het online 
sportmarketingbureau Tyrsday en hoofdsponsor 
Aegon. Dit vertaalde zich in filmpjes, korte 
en langere artikelen en foto’s. Voor de extra 
olympische campagne is samengewerkt met 
Helden en Aegon.

Tijdens de olympische maand augustus werd 
het record uit de maand mei (Olympisch 
Kwalificatietoernooi) verpulverd. Met meer 
dan 90.000 sessies en bijna 175.000 pageviews 
scoorde roeien.nl meer dan negen keer zo goed 
als in oktober 2015.

Via Facebook en Twitter werden roeigeïnteres-
seerden geattendeerd op bijvoorbeeld de 
artikelen op knrb.nl en roeien.nl. Inmiddels heeft 
de bond 6.655 ‘pagina vind ik leuks’ op Facebook 
(een verdubbeling ten opzichte van 2015) en 
2700 volgers op Twitter. In het najaar is ook 
gestart met het plaatsen van foto’s op Instagram. 
Hiermee bereiken we een jongere doelgroep.

Persverzoeken
In een olympisch jaar is het aantal media-
verzoeken voor roeiers en coaches hoog, niet 
alleen in aanloop naar de Spelen, maar ook 
na het evenement (tijdens de Spelen vallen 

de atleten onder de verantwoordelijkheid 
van NOC*NSF). Dit gaat om schrijvende pers, 
maar ook om televisie- en radio-interviews. De 
coördinatie en begeleiding lag in handen van de 
afdeling communicatie.

Hello, Goodbye
Voorafgaand aan de Spelen werd in het 
Olympisch Trainingscentrum aan de Bosbaan 
een uitzwaaimoment georganiseerd voor de 
olympische roeiers en hun familie en vrienden, 
pers en sponsoren. De pers ontving een 
uitgebreide persmap met persoonlijke verhalen 
van de Rio roeiers en coaches. Een bijzonder 
geslaagde bijeenkomst waar ook het olympische 
roeitenue werd gepresenteerd.

Huldiging
Alle olympische roeiers zijn in Nederland 
gehuldigd tijdens het WK in Rotterdam op een 
groot podium. De medaillewinnaars werden door 
de KNRB en Aegon extra in het zonnetje gezet. 

Sponsoring
Het verlengen van bestaande sponsorcontracten 
had in 2016 de focus. Zo is het contract 
met hoofdsponsor Aegon verlengd en ook 
kledingsponsor Lorini heeft voor vier jaar 
bijgetekend. In 2016 hebben zij het beide druk 
gehad met de Olympische Spelen, Lorini als 
leverancier van de olympische roeikleding en 
Aegon richtte zich op online communicatie en 
verbrak daarmee alle records op hun social 
media. 
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Holland Vier in Rio

Nieuwe olympische tenue
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De KNRB ontwikkelde samen met Lorini een 
merchandise lijn die in 2016 ‘live’ ging. MMID 
ondersteunde naast de talenten ook de KNRB bij 
het ontwerpen van de olympische roeikleding. 
Fonds Gehandicaptensport steunde, in samen-
werking met hun 1% FairShare® partner Aegon, 
het aangepast roeien. Tevens is Interbest in 2016 
als mediapartner toegetreden als sponsor van 
de KNRB. 

Bert Stevens Orthesebouw ondersteunde de 
paralympische roeiers in het paralympische jaar. 
Bert leverde op maat gemaakte zitortheses in de 
boten van paralympische roeiers Alexander van 
Holk, Esther van der Loos en Corné de Koning. 

Een andere nieuwe partner dit jaar is Open Skies. 
Zij voorzien tot en met 2017 de roeibond van het 
beste reisadvies en een scherp aanbod op het 
gebied van vliegti ckets voor het Aegon Nati onaal 
RoeiTeam. PowerBar biedt de equipe korti ng op 
sportvoeding zoals energie- en herstelproducten 
en diverse supplementen. Hiermee levert 
PowerBar een waardevolle aanvulling op de 
basisvoeding ten einde kracht, hydratati e en 
herstel van de roeiers te verbeteren.

Partner Zilveren Kruis deed in 2016 wederom een 
mooi aanbod voor de leden van de aangesloten 
verenigingen van de KNRB met betrekking tot de 
ziektekostenverzekering. 

Vanzelfsprekend stond het uitvoeren van de 
contractuele afspraken en de relati e met de 
sponsoren op de lijst van de accountmanager 
sponsoring. 

Roeien in de media
Door de afdeling Communicati e & Sponsoring 
is veel energie gestoken in de promoti e van 
de sport via social media, knrb.nl en roeien.
nl. Dit heeft  zijn vruchten afgeworpen kijkend 
naar de enorme groei op online gebied. Het 
onderstaande schema geeft  heel duidelijk weer 
dat het medialandschap is veranderd.
De media-aandacht voor roeien was in 2016 
ongekend hoog.
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Nieuwe merchandise line

Totale waarde in euro’s

2012 (OS) 2013 2014 2015 2016 (OS)

Online 13.863.508 11.769.149 17.352.340 20.232.624 50.567.209

Print 9.837.943 5.956.953 7.375.946 5.474.333 8.666.615

TV publiek 1.514.880 236.115 590.175 372.780 1.639.620 (t/m okt)

25.216.331 17.961.230 25.318.460 26.093.012 60.873.444

2012 (OS)
2013
2014
2015
2016 (OS)

Totale online aandacht
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