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Wijzigingen standaard programma 2016: 

Wellicht niet beste zes ploegen een punt, maar beste drie, vier of vijf afhankelijk van aantal 
ingeschreven ploegen. 
Er mag maar één niet eerstejaarsbeginneling per ploeg. Dit is besproken op de NSRF en toen zijn 
studentroeiverenigingen er mee ingestemd. 
Hoe wordt de inschaling van punten voor 2016 gedaan? à belangrijk om te weten dat alleen blikken 
mee tellen en er niet met terugwerkende kracht punten aan klassementswinnaars worden 
toegekend. Wedstrijdcommissarissen ontvangen op korte termijn verzoek om blik aantallen in te 
voeren. 
Er wordt in de reglementen een mogelijkheid ingebouwd om klasse twee te splitsen in twee velden. 
(Nu worden velden samengevoegd indien te weinig deelnemers, dit wordt dan gewijzigd in; indien 
een te groot veld opsplitsen.) 
Wat gebeurd er met junioren die een keer senioren veld gestart hebben? -> Die mogen nog steeds 
starten. Wint een junior een beginnelingen blik, dan mag dit niet meer. 
Krijgt iedereen die een keer mee gestart is met top 6 blik een punt aan het einde van het jaar? Dit 
maakt invallers zoeken lastig. In het huidige voorstel is dit wel het geval. Er wordt overlegd of het ICT 
technisch mogelijk is om dit alleen bij deelnemers die 2 keer mee gestart hebben toe te kennen. Dit 
moet echter niet een enorme administratieve last opleveren. 

 

MJP 2016+ 

Ambitie 1: Van elkaar leren en strategische ondersteuning 

Er wordt voorgesteld of het mogelijk is om rondom gemeenschappelijke thema’s bijeenkomsten te 
organiseren. 
Een profiel per vereniging zou helpen, zo kunnen verenigingen zelf zien welke verenigingen met 
zelfde onderwerpen bezig zijn. 
Er wordt voorgesteld dat regionaal ook meer samengewerkt kan worden. 
Welk probleem ligt hieraan ten grondslag? -> Nu veel los van elkaar? Welke rol ziet de KNRB hier 
voor zichzelf in? 

Ambitie 2: Binden en Boeien van leden 

Er wordt geopperd dat we als roeisport van de hockeysport kunnen leren. Zij hebben een diverser 
publiek aan zich weten te binden. 
Binden en boeien en hoe kan je meer in de beleving betekenen. In de maatschappij meer steun voor 
breedte 
Er zijn verenigingen die een proef gestart zijn met een stuur/coach lidmaatschap. 
Binding met de roeibond -> Roeierskaart zou een optie kunnen zijn om makkelijker van de ene naar 
de andere vereniging te kunnen gaan. Andere verenigingen zijn van mening dat dit tot 
consumentisme leidt. 
Binding houden/ fan zijn van het roeien. 
Soms moeten ego’s even ingeslikt worden, dan komt binding vanzelf. 
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Ambitie 3: Gekwalificeerd kader op elk niveau 

De meningen zijn erg verdeeld over het wel of niet betalen van kader. 
Diplomeren betekent ook belonen 
Database studenten met diploma aanleggen een roeicoachmarktplaats. 
Is het mogelijk om met sportopleidingen samen te werken. 
Kunnen er opfris cursussen ontwikkeld worden? 
RI-2 meer praktisch maken -> Er wordt op dit moment gewerkt aan vernieuwede RI-2 
Inventarisatie maken van alle basis instructiemethoden die door het hele land worden aangeboden. 

Ambitie 4: Focus op meerjaren opleidingsplan voor talenten 

Gemiddelde roeiers interesseert het niet hoe de toppers het doen. Dat is jammer, als Nederland 
voetbalt is het hele land in rep en roer. 
Waar zien of moet de jeugd de helden zien roeien? 
Waar zijn de RTC’s in dit verhaal van de ambitie van focus op meerjaren opleidingsplan? 
Er wordt naar regierol van de KNRB op RTC’s gevraagd. 

Ambitie 5: Aanbrengen meer focus Topsportprogramma’s 

Wordt de equipe dan kleiner? 
Kunnen er meer RTC’s komen? 
Hoe is de interactie tussen centraal en decentraal programma? 

Ambitie 6: Effectieve organisatie 

Regelmatig evenement organiseren zouden we toch wel moeten doen. Anderen vinden het zonde 
van het geld. 
Regels vereenvoudigen? 
De discussie over direct lidmaatschap of direct contact via e-mail met leden van roeiverenigingen kan 
volgens sommigen wel weer gevoerd worden. Anderen zijn daar principieel op tegen. 
In een specifieke groep verzoeken doen. Voorbeeld communicatie studenten/stagiaires vragen via 
studentenverenigingen. 
Verder wellicht een denktank met studenten oprichten voor het beter in beeld brengen van 
roeisport. 
Verhouding breedtesport en serieuze wedstrijdsport? Ziet er toch veel topsport uit. 

 


