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De nieuwsbrief aangepast roeien is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de 
ontwikkelingen rondom roeien voor mensen met een beperking.  
 
Meer weten over aangepast roeien? Bekijk de informatie op knrb.nl/aangepastroeien 
 
 
Verslag Nationale Tocht Aangepast Roeien  
 
Op zaterdag 25 juni waren roeiers met een beperking uit het gehele land hartelijk welkom om op 
het water van Hilversum, Loosdrecht en Kortenhoef te komen roeien. Roeivereniging Cornelis 
Tromp had in overleg met de KNRB de organisatie van deze jaarlijks terugkerende tocht op zich 
genomen. De vereniging viert in 2016 haar 80ste verjaardag en het aangepast roeien op Tromp 
bestaat ook alweer 15 jaar! Tijd voor een feestje en eens extra uit pakken voor de NAR. 
 
De Commissie NAR 2016 kan na afloop van de dag tevreden terugkijken op een zeer geslaagde 
dag. Veertien verenigingen nemen deel met in totaal 130 roeiers in 31 boten. Dertien boten hebben 
zich voor de 8 km aangemeld en de overige roeiden 16 km. Voor begeleiders, die niet mee 
roeiden, waren er twee sloepen beschikbaar. Zij maakten een tocht op het Hilversums kanaal en 
omliggende plassen. Om 16.00 uur werd met acht boten een wedstrijd gevaren over 500 meter.  
 
Door de nattigheid buiten werd iedereen na afloop gezellig bij elkaar gedreven in de sociëteit van 
Tromp, in de speciaal voor deze dag georganiseerde feesttent. Om 17.30 uur was er een heerlijk 
Indonesisch buffet met ijs toe. Er was gevarieerde live muziek, waardoor sommigen gasten zich tot 
de dansvloer lieten verleiden.  
Grote dank aan alle sponsoren, waaronder de omliggende gemeenten, regionale fondsen en een 
aantal bedrijven en voor de medewerking van de brandweer en IJsclub van Kortenhoef. En niet te 
vergeten… alle Trompvrijwilligers.  
 

 
 
 
 
 
 
 

          
 



App Uniek Sporten 
 
Uniek Sporten is de verbindende schakel tussen de sportvraag en het sportaanbod. 
Met de overname van het digitale platform Uniek Sporten (website en app) door Fonds 
Gehandicaptensport, is de landelijke uitrol van deze handige app versneld. Mensen met een 
handicap kunnen via het platform een geschikte vorm van sport of bewegen vinden. Daarnaast is 
er een community tussen actieve, maar ook inactieve sporters met een handicap. De overname 
wordt ondersteund door NOC*NSF en sluit aan bij het Landelijk Gehandicaptensportbeleid, 
Grenzeloos Actief. 
 
De app komt per regio beschikbaar. https://www.unieksporten.nl/home 
Op dit moment is Uniek Sporten actief in de regio Arnhem, Nijmegen, Rivierenland (rondom Tiel), 
Stedendriehoek (rondom Apeldoorn), Amsterdam, Zeeland en Noord-Limburg. In september 
komen daar Friesland, de stad Utrecht en Rotterdam bij. 
 
Wil je je het eigen aanbod onder de aandacht brengen, neem dan contact op met regiocoaches of 
provinciaal consulenten. Zij begeleiden het uitrollen van de app. 
De contactgegevens van de regiocoaches en provinciaal consulenten vind je hier: 
https://www.volksgezondheidenzorg.info/sport/sportopdekaart/gehandicaptensport-aanbod  
 

 
 
 
Hofvijver Regatta 
 
Op 3 juni 2016 vond de jaarlijkse Pelargos Hofvijver Regatta plaats. Een benefiet roeiwedstrijd 
georganiseerd door de Haagse Studentenroeivereniging Pelargos, dit jaar verbonden aan het 
Fonds Gehandicaptensport.  
Op deze dag werd de alom bekende Hofvijver omgetoverd tot een waar roei spektakel, waarbij 
ervaren en onervaren roeiers de strijd met elkaar aangingen. De dag werd geopend door Esther 
van der Loos en Corné de Koning. Deze paralympische roeiers, die binnenkort in de gemengde 
dubbeltwee in Rio starten, worden ook ondersteund door het Fonds Gehandicaptensport, wat hun 
aanwezigheid extra speciaal maakte. Bedrijven als Techprofs, Prodemos en Aegon, werknemers 
van de politieke partijen van de VVD en D66 en verschillende (studenten) roeiverenigingen 
sprintten zo snel mogelijk 200 meter over de Hofvijver om als eerste de finishlijn te bereiken. Ook 
stapten vier Haagse wethouders in de boot, waaronder de wethouder van Sociale zaken, 
Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport Rabin Baldewsingh, om de betrekking met de Haagse 
studenten- en gehandicaptensport te steunen.  
Alle inschrijfgelden en de verkoopopbrengsten van de hapjes en drankjes droegen bij aan het 
totale bedrag voor het Fonds Gehandicaptensport. Dit kwam uit op €8.408.  
Wil je zelf ook een actie starten om het aangepast roeien en Fonds Gehandicaptensport te 
steunen? Neem dan contact op met Maaike Hooghiemstra via 
maaike@fondsgehandicaptensport.nl. 
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Roeien dé studentensport, ook als je een beperking hebt! 
 
Studentenroeiverenigingen in Nederland zijn op zoek naar enthousiaste HBO- en WO-studenten 
met een lichamelijke of visuele beperking, die in staat zijn om één riem vast te houden en met de 
benen kracht te zetten. Vooralsnog is het voor deze groep niet vanzelfsprekend om te gaan roeien 
terwijl er genoeg mogelijkheden zijn.  
 
Doel is in het eerste jaar te leren roeien en te integreren in actieve competitieploegen om hen 
daarna wellicht door te laten stromen richting het nationale para-roeien. Met als uiteindelijke stip 
aan de horizon de Paralympische Spelen van Tokyo in 2020.  
 
“Er is vooral een gebrek aan kennis hierover onder deze studenten. Ze denken dat ze toch niet 
kunnen roeien. Aan deze awareness willen we graag wat doen, want het is jammer dat deze groep 
niet in aanraking komt met de roeisport”, aldus Jordy Rovers, bestuurslid van de Nederlandse 
Studenten Roei Federatie (NSRF). Rovers mist zelf meerdere vingers en heeft aan den lijve 
ondervonden dat roeien met een beperking geen enkel probleem hoeft te zijn. “Er werden wel 
vraagtekens gezet bij mijn wens om te kunnen roeien, maar ik ben het gewoon gaan doen. Daar 
ben ik heel blij om, want ik heb daardoor een geweldige studententijd gehad. Dat gun ik anderen 
ook.” 
 
Onderstaande verenigingen werven actief roeiers met een beperking, maar uiteraard zijn deze 
studenten bij overige studentenverenigingen ook welkom. 
Amsterdam: Skøll 
Breda: Dudok van Heel 
Delft: Laga 
Enschede: Euros 
Maastricht: Saurus 
Rotterdam: Skadi 
Tilburg: Vidar 
 

          
 



 
Classificatie 

Op zaterdag 29 oktober 2016 organiseert de KNRB een classificatie voor roeiers die aan para-
wedstrijden willen gaan deelnemen. De classificatie vindt plaats in het Olympisch Trainingscentrum 
aan de Bosbaan 10, Amstelveen. 
Er kunnen die dag maximaal 4 mensen geclassificeerd worden. De kosten bedragen 50 euro per 
persoon.  
Informatie over classificeren is te vinden op site van KNRB en op de site van de FISA. 
Voor aanmelden klik hier. Dit kan tot en met 13 oktober. 

 

Paralympische spelen 

Van 7 tot en met 18 september 2016 worden in het Braziliaanse Rio de Janeiro de Paralympische 
Spelen gehouden.  
Namens Nederland doen drie roeiers mee! Alexander van Holk in de Arms Shoulders skiff (ASM1x) 
en Esther van der Loos en Corné de Koning in de Trunk Arms mixed 2x. (TAMix2x) Het team wordt 
gecoacht door Jan Klerks en organisatorisch ondersteund door teammanager Merel L’Ami. Bekijk 
het prachtige filmpje over het team hier. 
 
De KNRB heeft met Bert Stevens Orthesebouw een sponsorovereenkomst getekend voor 2016 en 
2017. Zij voorzien het para roeiteam van geheel op maat gemaakte zitortheses in de boten. 
 
Esther, Corné en Alexander varen hun races op 9, 10 en 11 september. Volg hun verrichtingen en 
belevenissen via roeien.nl, de KNRB facebook pagina en via twitter @roeibond en @pararoeien. 
 
Bekijk hier de meest actuele versie van het wedstrijdschema. Dit programma is onder voorbehoud 
van wijzigingen. 
 
Roeien met minder kracht 
 
De kennisdelingsbijeenkomst die de CAR dit najaar organiseert staat in het teken van roeien met 
minder of afnemende kracht. Gastheer is Stichting Roeivalidatie in Rotterdam. 
Tijdens de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aanbod: 

• Wat kun je met afstelling doen om roeien lichter te maken? 
• E-roeien: mogelijkheden van elektrisch ondersteund roeien. 
• Aanpassingen en oplossingen. 
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We zijn heel benieuwd naar de ideeën en oplossingen die verenigingen al hebben bedacht om hun 
minder sterke of minder mobiele leden aan het roeien te houden of te krijgen. Heb je een mooie 
oplossing? Mail die dan, graag met foto, naar a-roeien@knrb.nl dan maken we daar een overzicht 
van en bespreken we het tijdens de bijeenkomst. 
 
 
Promotiemateriaal 
 
Ga je het aangepast of para-roeien promoten op een beurs, revalidatiecentrum of andere 
bijeenkomst? Stuur een mail naar a-roeien@knrb.nl, dan ontvang je een stapeltje kaarten om uit te 
delen. 
       

                           
 
Nieuw beeldmateriaal 
 
In de lezingen reeks De kracht van sport, is er ook een gesproken column van Rita van Driel, 
werkend voor NOCNSF en lid van internationaal paralympisch comité. Zij roeit zelf al vele jaren 
met een aangepast roeier op RV Barendregt. 
www.youtube.com/watch?v=egYxVCeblM0&sns=em 
 
Annika van der Meer, Trunk Arms roeister bij Njord, heeft geëxperimenteerd met roeien in een 
reguliere skiff en hier opnames van gemaakt: https://vimeo.com/user53212782/videos) 
 
Stichting Roeivalidatie heeft een filmpje gemaakt hoe zij iemand begeleiden die roeit met een 
dwarslaesie: http://www.roeivalidatie.nl/film-roeivalidatie-dwarsleasie/  
 
 
Wedstrijden 
 
Samen met de organisatie van Ergohead wordt een nieuwe uitdaging voor para-roeiers ontwikkeld, 
de Ergo battle. De Ergo battle wordt een teamwedstrijd over 20 minuten. Teams bestaan uit vier 
roeiers met alle handicaps LTA, AS, TA M/V (alle combi’s mogelijk). 
 
Alle teamleden gaan er 20 minuten tegen aan om een zo groot mogelijke afstand af te leggen. De 
teamuitslag wordt bepaald met behulp van een omrekenfactor. Aan de winnaars van de drie para-
klassen worden ook individuele medailles uitgereikt. 
 
Het doel is: 

• Nieuwe uitdaging bieden aan sporters en teams die meedoen aan handbike battle. 
In de winterperiode gaan bikers minder de weg op, deze sporters zoeken een goed 
alternatief. 

• Het bieden van een uitdagende training met een doel voor sportieve revalidanten. 
Revalidatiecentra benutten mogelijkheden van de ergometer onvoldoende en kennen de 
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mogelijkheden van aangepast en para-roeien te weinig. 
• Meer revalidatiecentra, verwijzers en revalidanten laten kennismaken met de 

mogelijkheden van aangepast en para-roeien 
 
 
Kalender 
 
Kijk voor meer informatie over de wedstrijden op site van KNRB 
 
9-11 sept Paralympische Spelen Rio de Janeiro  
17 sept  Army Regatta Breda, 1.000 meter 
24 sept  Eemhead 
8 oktober   Abeelenrace 
10 december  Nederlands Kampioenschap Indoorroeien. 
22 januari 2017 Ergohead met de ergo battle. 
 
 
Mail informatie voor volgende nieuwsbrieven naar a-roeien@knrb.nl.  
 
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een mail naar  a-roeien@knrb.nl.  
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