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Toelichting Talentprofielen Roeien 
 

In de KNRB Talentprofielen worden voor dames en heren, licht en open, vanaf acht jaar voor 
het podium, 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.   
 
Dimensies en parameters 

Als uitgangspunt hanteren we bij talentontwikkeling een periode van acht jaar als 
voorbereiding op presteren in het internationale seniorenveld. Derhalve is er voor elk jaar, vanaf acht 
jaar voor het podium (P-8), een profiel opgesteld. Daarbij is onderscheid gemaakt naar Men (HM), 
Lightweight Men (LM), Women (HW) en Lightweight Women (LW). 

Het talentprofiel is onderverdeeld in verschillende dimensies, welke samen een beeld 
vormen waar een roeier in een bepaalde fase van zijn opleiding idealiter aan moet voldoen om 
uitzicht te behouden op het mondiale senioren podium. 

De dimensies die onderscheiden worden zijn: prestatie, programma/belastbaarheid, fysiek 
en techniek. De dimensies strategie/tactiek, mentaal/cognitief en ploeg/teamdynamiek zijn (nog) 
buiten beschouwing gelaten. Per dimensie zijn er parameters en bijbehorende normwaarden 
afgeleid van de kenmerken van medaillewinnaars (podium). De relatie van de profielen met de 
roeiprestatie zijn onderbouwd door wetenschappelijke literatuur en/of ervaringen van coaches.   
 
Toepassing 

Talentprofielen kunnen voor meerdere doeleinden worden toegepast, namelijk: 
1. Bij het identificeren van de meest kansrijke sporters, waarbij de prestatie en de potentie bepaald 

worden; 
2. Bij het vormgeven van het bevestigingsprogramma en het daarbij identificeren van High 

Potentials; 
3. Bij het monitoren van de ontwikkeling van talenten gedurende acht jaar naar het podium.  

 
Het is van belang dat de talentprofielen worden gebruikt door alle coaches die betrokken zijn bij 

de opleidingsprogramma’s (acht jaar naar het podium). Op deze wijze vindt een effectieve en 
doelgerichte talentidentificatie en talentontwikkeling plaats.  
 
Zorgvuldigheid geboden 

Bij de toepassing van het talentprofiel moet goed rekening worden gehouden met de 
dynamische aspecten van de roeiprestatie. Dat wil zeggen dat het relatieve belang van een 
parameter kan veranderen met de leeftijd en/of voor verbetering vatbaar kan zijn middels training of 
rijping. 
 
De prioritering van de verschillende parameters kan veranderen.  

Zo zijn factoren die in meerdere mate erfelijk zijn als (verwachte) lengte, (verwachte) 
armspan en VO2max in het begin van de loopbaan belangrijker als “voorspellers” van een prestatie 
(ver) in de toekomst. Naarmate het aantal jaren voor podium kleiner is verliezen deze parameters 
aan belang ten opzichte van het belang van dimensies waar het echt om gaat: bootsnelheid en 
roeiprestaties. 
 
Verbetering middels rijping: de verwachte leeftijd bij de piek van de groeispurt. 

De biologische leeftijd, de leeftijd op basis van iemands fysieke ontwikkeling, is vooral 
tijdens adolescentie van grote invloed op de interpretatie van de scores die worden gehaald op de 
(fysieke) parameters uit het talentprofiel. De scores van vroegbloeiers vallen sneller op door hun 
voorsprong in fysieke ontwikkeling, terwijl de scores van laatbloeiers vaak niet de normscores 
kunnen evenaren vanwege het nog uitblijven van hun groeispurt. Dit terwijl na de groeispurt de 
fysieke verschillen tussen deze twee groepen verdwijnen. 

Door bij het proces van talentidentificatie en –bevestiging rekening te houden met de leeftijd 
van de verwachte piek van de groeispurt kan beter worden ingeschat hoeveel potentie tot 
doorontwikkeling er nog is. Aangezien de groeispurt van grote invloed is op parameters zoals 
bijvoorbeeld lengte, gewicht en spierkracht, worden laatbloeiers hierdoor niet afgerekend op hun 
fysieke achterstand. Voor jongens en meisjes tussen de 9 en 16 jaar kan middels een formule kan 
worden berekend wat de verwachte leeftijd is op de piek van de groeispurt. 
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Coaches kunnen met behulp van deze kennis een inschatting maken van de potentie tot 
doorontwikkeling die nog aanwezig is in de parameters van het individu en niet alleen hun keuzes 
baseren op de absolute scores van de parameters. Op deze manier worden de sporters niet 
afgerekend op hun groeiproces en kan het geboortemaand-effect worden tegengegaan. 
 

Verbetering middels training: trainingsachtergrond. 
Het aantal trainingsuren en -jaren van de sporter en de intensiteit hiervan moet worden gebruikt bij 
het interpreteren van de scores op de parameters uit het talentprofiel. Een coach moet de ervaring 
en trainingsachtergrond meenemen bij zijn/haar interpretatie van de scores van de desbetreffende 
sporter. Bij de beoordeling van twee sporters, waarbij deze sporters dezelfde scores halen maar 
waarvan de een reeds veel ervaring heeft in de sport en de ander nauwelijks, zal de voorkeur 
logischerwijs uitgaan naar het selecteren van de sporter met weinig ervaring, aangezien die sporter 
zich ondanks weinig trainingsprikkels het meeste heeft ontwikkeld. 
 
Verstandig mee omgaan 

Wie “talentkenmerken” opvat als “aanlegfactoren die op jonge leeftijd gemeten kunnen 
worden en op basis waarvan een prognose gemaakt kan worden van de prestatie op volwassen 
leeftijd” komt tot de conclusie dat er dan strikt genomen in het roeien geen “talentkenmerken” 
bestaan. Talentidentificatie met behulp van talentkenmerken kan door allerlei beperkingen van de 
methode en toekomstige ontwikkelingen nooit gelden als een doorslaggevend selectiecriterium. 

 
Ten eerste. De beperkingen zijn zowel van praktische aard (compensatie-fenomeen, aanleg 

versus omgeving, ongecontroleerde variabelen als weersomstandigheden, materiaal en 
tegenstanders) als van theoretische aard (veel, verschillende, onderling afhankelijke variabelen en 
geen eenduidig, geen discreet, maar relatief prestatiecriterium).  
Op verschillende manieren (o.a. scouting bij trainingen en wedstrijden, kennismakings-activiteiten, 
testbatterijen, onderzoek en screening) kunnen - liefst jonge - mensen worden opgespoord die 
bepaalde kenmerken bezitten en op basis daarvan worden getypeerd als kansrijk voor de sport. 
Echter talent kan niet geïdentificeerd worden aan de hand van een enkele test of meting. De KNRB 
ziet talentidentificatie dan ook niet als een moment opname maar als een proces en spreekt dan ook 
bij voorkeur over talentidentificatie en talentbevestiging, omdat we - na de eerste inschatting -  een 
fase voorzien waarin de mate van talent nader kan worden ingeschat en bevestigd. Deze 
bevestigingsfase vindt plaats in een meer specifieke context - een daarvoor ingericht en 
gestructureerd sportprogramma - waarin de respons van het talent op basis van een zo breed 
mogelijk scala van kenmerken, indicatoren en waarnemingen wordt geregistreerd en geanalyseerd.  
Het begin van het proces is de start van het identificatie- en bevestigingsprogramma waarbij roeiers 
een kans krijgen om te bewijzen dat ze het waard zijn in de opleiding gehouden te worden. Totdat 
het tegendeel is bewezen. Roeiers dienen bovendien ook op latere leeftijd nog de mogelijkheid te 
hebben in te stromen. 
 

Ten tweede. Een roeiprestatie is afhankelijk van diverse factoren. Identificatie, bevestiging 
en ontwikkeling moet dan ook een multidisciplinaire en integrale aanpak kennen. Naast prestatie, 
belastbaarheid, fysiek, en technisch zijn zeker ook mentale, (meta-) cognitieve, gedrag en team 
dynamische factoren prestatiebepalend. In de toekomst is het wenselijk ook parameters uit deze 
dimensies toe te voegen. 

 
Tot slot. Het talentenprofiel is een “levend” document, welke periodiek doorontwikkeld of 

bijgesteld wordt. Op basis van (toekomstige) ontwikkelingen in het roeien (internationale benchmark, 
ontstaan van nieuwe formats), verdere differentiatie naar disciplines (boord/scull) en de analyse van 
opgebouwde data of onderzoek, kan het talentprofiel worden aangepast.  
 
Samenvattend: “identificeren én bevestigen” 

Door het “zorgvuldig en verstandig” meten, testen en monitoren van de parameters uit het 
profiel over langere tijd kan voor het proces van identificeren, bevestigen, en ontwikkelen nuttige en 
aanvullende informatie worden verkregen.  

Talentontwikkeling moet gezien worden als een proces van talent naar topper en zou vooral 
moeten bestaan uit het identificeren, bevestigen en ontwikkelen van talent. Er is daarbij een centrale 
rol voor ervaren “talent”-coaches die aantoonbaar gespecialiseerd zijn in het identificeren en 
ontwikkelen van talenten. De talentprofielen geven hierbij richting en zijn daarbij een hulpmiddel. 
 


