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De nieuwsbrief aangepast roeien is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de 

ontwikkelingen rondom roeien voor mensen met beperking.  

Meer weten over aangepast roeien?  

Bekijk de informatie op www.knrb.nl/aangepastroeien 
 
Verslag Expertise-avonden RV Rijnland en R&ZV Het Spaarne 
 
“Pas op voor het leegtrekken van je accu” en “twee dagen na een training moet je je echt weer fit voelen “. 
Met dit soort adviezen besprak Jeanne Stockmann (KNRB) het thema Belasting en Belastbaarheid op de 
Expertise-avond Aangepast roeien van RV Rijnland op 30 oktober 2013 en op die van Het Spaarne van 15 
april j.l. 
In haar presentaties stelde Jeanne Stockman: Belasting is datgene wat iemand van zichzelf vraagt, mentaal 
en fysiek, belastbaarheid datgene wat iemand aan kan zonder extreme toename van klachten, mentaal en 
fysiek. Voordat je iemand gaat belasten, moet je weten hoe belastbaar hij is. Ze gaf enkele voorbeelden hoe 
hiermee om te gaan.  
Wat heeft dit nu met aangepast roeien te maken? Dit geldt toch ook voor valide sporters?  
Jeanne legde uit dat veel trainingsaspecten gelijk zijn, maar dat je bij mindervaliden wel extra op dit soort 
zaken moet letten. Zeker als de roeier afasie heeft waardoor hij of zij slecht kan vertellen hoe het roeien 
ervaren wordt. Registreer goed per roeier welke prestatie geleverd is en vraag ook een week later hoe die 
zich na afloop van het roeien voelde.  
Daarna ging Margriet Zietse beide avonden in op de vraag welke grenzen het aangepast roeien kent. Bij wat 
voor beperking moet je echt afraden om te gaan roeien. Een vereniging die aangepast roeien aanbiedt, 
moet zelf een duidelijke visie hebben op de vraag welk type gehandicapten men kan opvangen, uiteraard 
gekoppeld aan de kwaliteit en wensen van de vrijwilligers, de bereikbaarheid en de inrichting van het 
gebouw en het beschikbare roeimateriaal. Soms kan het beter zijn om tijdig “neen” te zeggen als het echt 
niet kan. Dit voorkomt teleurstelling bij de gehandicapte kandidaat en afhaken van de roeibegeleiders. Een 
felle discussie ontspon zich op Rijnland rond het roeien met een vast bankje door bv. mensen met een 
dwarslaesie. Laat je die in een aangepaste wherry beginnen of kunnen die beter meteen starten in een 
aangepaste skiff-met-drijvertjes? 
De beide avonden werden in totaal door ongeveer 50 mensen bezocht.  
Presentaties kunnen opgevraagd worden bij a-roeien@knrb.nl 
 
 
Samenwerking met Revalidatie Centra. 
 
Diverse verenigingen werken goed samen met Revalidatie Centra en houden een of meer keer per jaar een 
bijeenkomst voor (oud) revalidanten die kunnen komen kennismaken met roeien. 
Goede voorbeelden zijn Het Spaarne en Heliomare, Willem III/ ASMR en Reade en Cornelis Tromp  en 
Trappenberg. Kijk voor een verslag van clinic bij Tromp op www.ctromp.nl , ga naar nieuws, ART clinic. 
Roeivereniging Rijnland organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor behandelaars van Rijnlands Revalidatie 
Centrum (RRC) . 
 
Vaste Bank skiffs 
 
De Vrienden van Roeivalidatie hebben het afgelopen jaar 8 vaste bank skiffs aangeschaft. Deze skiffs zijn aan 
de KNRB in bruikleen gegeven en de KNRB leent die door aan verenigingen en het PTC  bij Willem III. Een 
geweldige impuls voor het vaste bank roeien en daarmee het roeien voor mensen die hun benen niet of 
onvoldoende kunnen gebruiken. Niet alleen bij het PTC  en Willen III maar ook bij Dudok, De Hunze, 
Cornelis Tromp, Roeivalidatie en Het Spaarne liggen nu vast bank skiffs. 
Hebt u een roeier, die in aanmerking wil komen voor een bruikleen skiff? Neem dan contact op:  

http://www.knrb.nl/aangepastroeien
mailto:a-roeien@knrb.nl
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a-roeien@knrb.nl, u kunt ook ander materiaal waaronder  een trailer met 2 vaste bank skiffs en TA 2x 
reserveren voor een clinic of kennismakingsactiviteit. 
 
 
Nationale tocht aangepast roeien in Breda op 6 september 
 
Op zaterdag 6 september 2014 organiseert RV Breda de NAR.  
Opgeven is nog mogelijk tot 1 augustus bij nar@rvbreda.nl.  
Kosten: 15 euro p.p. 
 
De tocht voert over de rivier de Mark naar de singels rond de oude stad van Breda. Halverwege, een klein 
stukje vanaf de singels, is een lunchplaats ingericht. Er worden geen lunchpakketten verstrekt, de lunch 
wordt ter plekke aangeboden. Na de lunch vervolgen de roeiers van de lange tocht de route over de singels 
en over de Mark terug naar RV Breda. Roeiers van de korte tocht worden met een bus teruggebracht naar 
RV Breda; de boten worden opgehaald.  
Om 15.30 uur wordt iedereen weer verwacht op RV Breda, waar onder leiding van Frederieke van der Blom, 
voormalig medewerker aangepast roeien KNRB een clinic vaste bank skiff wordt gegeven.  
Voor de liefhebbers houden we om 16.15 uur wedstrijden over 500 m. Deelnemers dienen zelf voor hun 
reddingsvesten te zorgen.  
Van 17 tot 18 uur sluiten we af met een borrel. We serveren geen diner, maar niemand hoeft met een lege 
maag naar huis te gaan.  
Boten: het makkelijkst is om met eigen boten en een eigen botenwagen te komen. Eigen boten kunnen ook 
worden gehaald en teruggebracht; dit vindt dan plaats op vrijdag en zondag. Er is een beperkte 
mogelijkheid tot het lenen van een boot.  
Voor begeleiders die niet meevaren, bestaat de mogelijkheid om een rondvaart te maken.  
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Dagprogramma NAR 2014  

09.00 - 09.30 Aankomst, ontvangst en inschrijving deelnemers 

09.45 - 10.00 Officiële opening door de heer B. van den Berg, wethouder Sport Gem. Breda 

10.00 - 10.45 Afvaart boten vanaf RV Breda 

11.00 - 11.15 Vertrek naar Belcrum Beach op eigen gelegenheid van belangstellenden voor de 

rondvaartboot 

11.45 - 11.55 Inschepen op rondvaartboot  

12.00 - 13.00 Lunchpauze 

13.00 - 13.30 Afvaart vanaf lunchplek Boeimeerlaan 

13.00 - 14.30 Roeiers korte tocht worden per bus teruggebracht naar RV Breda.   

                        Boten worden teruggereden. 

14.00 - 14.15 Rondvaartboot meert af in Belcrum Beach, deelnemers gaan op eigen gelegenheid 

naar RV Breda                                                                                                                               

14.30 - 15.30 Aankomst roeiers lange tocht bij RV Breda 

15.30 - 16.15 Clinic vaste bank skiff onder leiding van Frederiek van der Blom,   

16.15 - 17.00 Wedstrijden over 500 m, finish bij clubgebouw, wedstrijdleider Bert Verlaan. 

17.00  Prijsuitreiking, borrel, warme en koude hapjes 

18.00  Afsluiting 
 

Para-roeien op de Wereld Kampioenschappen op de Bosbaan van 24 tot 28 augustus 
 
Moedig de Nederlandse ploeg op de Bosbaan aan, de heats voor het para-roeien zijn op 24 en 25 augustus 
en de finales op donderdag 28 augustus vanaf 17.15 uur. Kaarten kosten dan resp. 10 en 15 euro. 
Kom met je ploeg en andere para-roeiers van je vereniging en geniet van gezellige middag met een picknick 
langs de baan, www.amsterdamrowing.com 
  
 
Samenstelling Nederlandse ploeg para- roeien. 
Nederland komt dankzij goede prestaties op de laatste buitenlandse wedstrijden in Varese en World Cup in 
Aiguebelette met drie ploegen uit op het WK op de Bosbaan.  
Het begeleidingsteam bestaat uit de Coaches Martin en Tim Lauriks en teammanager is Leendert van Dis. 
Het meest kansrijk zijn Esther de Loos en Corné de Koning in het nummer Mix TA 2x (TA: trunk-arms) die 
een zilveren plak haalden in Aiguebelette. Zij haalden eerder de A-status van het NOC-NSF met hun 3e 
plaats in Varese. Daarnaast komen Sjaan Quirijns en Alexander van Holk uit in de nummers AS1x voor 
respectievelijk dames en heren. Zij roeien in een skiff-met-drijvertjes op een vast bankje waarbij ook hun 
bovenlichaam gefixeerd is ( AS: arm-shoulders). In Varese en Aiguebelette roeide nog een tweede 
Nederlandse TA mixed ploeg van Dudok van Heel, bestaande uit Edwin Vermetten en Agmaja Kolman. Zij 
behaalden een B-status. Het onderlinge gevecht om WK uitzending is door Esther en Corné gewonnen. Het 
botentransport naar Italië werd verzorgd door Dudok van Heel. 
 
Van de TA ploeg is Esther het meest ervaren, zij roeit al vanaf 2006. Corné en Sjaan hebben pas anderhalf 
jaar geleden het Para-roeien ontdekt, terwijl Alexander nog geen jaar roeit. Corné is gekozen als  sport 
ambassadeur van Goes en een van de 14 van Johan. Prachtige promotie voor het aangepast sporten en 
roeien in het bijzonder. 
Lees ook de portretten van para-roeiers in de spotlight op roeien.nl 
Het para-roeien is geen focus-sport van het NOC-NSF, daarom hebben de roeiers hun voorbereiding 
grotendeels zelf moeten financieren. Voor de twee uitzendingen naar buitenlandse wedstrijden heeft dit 
jaar de Stichting Paralympisch Aangepast Roeien een belangrijke bijdrage geleverd. 
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Steun nu de Stichting PAR  
 
De Stichting PAR is opgericht om het talentvolle para-roeiers financieel te ondersteunen bij hun trainingen, 
reiskosten, materiaal, botentransport en dergelijke. De stichting heeft dit jaar bijvoorbeeld in de aanloop 
naar het WK dankzij een “sponsoractie Roei je eigen WK” van Sportservice Amsterdam bij kunnen dragen 
aan een aangepaste skiff voor Sjaan. De huidige groep para-roeiers zou zonder de steun van de stichting PAR 
zeker niet zo ver gekomen zijn. Iedereen die het aangepast wedstrijdroeien wil steunen, zou daarom zeker 
dit jaar een bijdrage aan het PAR moeten leveren. Dit kan via stichtingpar.nl/vrienden-donateurs. Elk bedrag 
vanaf 5 euro is zeer welkom! 
Volg ook de stichting PAR  en de para-roeiers op facebook. 
 
 
De CAR is gewijzigd, nieuwe leden nodig. 
 
Richard Louwaard heeft vorig jaar afscheid genomen als voorzitter van de Commissie Aangepast Roeien 
(CAR) van de KNRB en is opgevolgd door Nico van Ravesteyn. Verder zitten nu in CAR Hans-Peter 
Zoetmulder, Margriet Zietse ( bureau KNRB) en Geri Donkervoort (bestuur KNRB). We hebben ook afscheid 
genomen van Sandra van Manen, die als revalidatie arts ons medisch ijkpunt was, maar gelukkig blijft ze wel 
beschikbaar voor advies. 
De commissie krijgt een meer uitvoerend karakter, omdat er op het bondsbureau weinig  uren voor het 
aangepast roeien beschikbaar zijn. We hebben daarom dringend nieuwe leden nodig, vooral voor het 
ondersteunen bij  promotiewerk op beurzen, het geven van clinics en secretariaatsklussen (zoals de CAR-
Nieuwsbrief). 
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Agenda Aangepast Roeien 
 
24-31 augustus   Wereldkampioenschap Roeien op de Bosbaan 
6 september  Nationale Tocht Aangepast Roeien  
20 september  Army Regatta 
27 september  Eemhead 
11 oktober   Para Regatta Breda 
7 december·   Amsterdam World ErgoHead, met sponsoractie voor Stichting PAR 
 
Informatie voor volgende nieuwsbrieven kunt u mailen naar a-roeien@knrb.nl 
 
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door een mail te sturen aan a-roeien@knrb.nl 
 
Voorschoten, 17-7-2014, N. van Ravesteyn 
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