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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 www.knrb.nl/aangepastroeien 
 
Nationale Tocht Aangepast Roeien, (NAR)  
 
Afgelopen jaar werd de tocht georganiseerd door Roeivereniging Willem III in Amsterdam. De tocht 
was beperkt tot de middag omdat de vereniging anders in problemen kwam met de ‘eigen roeiers’. 
Toch kwamen ruim 100 deelnemers uit het hele land om op dit prachtige roeiwater (de Amstel en 
een stukje door de Amsterdamse grachten) te roeien. Men kon kiezen uit een korte of wat langere 
afstand (12 km). De reacties van de deelnemers waren enthousiast.  

 
Een aantal roeiers is niet gekomen, omdat ze 
de reis en het transport van de boten te veel 
van het goede vonden voor een halve dag 
roeien. Dank voor Roeivereniging Willem III 
voor de organisatie, gastvrijheid en gezellige 
maaltijd. 
 
Roeivereniging Cornelis Tromp in Hilversum is 
al gestart met de voorbereidingen voor de 
NAR 2016. Cornelis Tromp bestaat in 2016 
tachtig jaar en wil van de NAR een echt feest 
maken. Noteer alvast in uw agenda zaterdag 
25 juni 2016. 
 

 
Deze tocht duurt de hele dag duren en er is 
keuze uit een langer of korter traject. Tot slot is 
er een wedstrijd over 500 meter te varen in 
wherry's, C-boten en skiffs-met-drijvertjes bij 
voldoende aanbod. Desgewenst kan men 
gebruik maken van boten van Cornelis Tromp. 
Deelnemers krijgen een lunch en heerlijke 
maaltijd na afloop. 
 
Kijk voor alle informatie op de website van 
Cornelis Tromp http://www.ctromp.nl/ en klik 
vervolgens door naar NAR 2016. 
 
Kennisdelen. 

Bijeenkomst vaste bank roeien bij Cornelis Tromp 2015.  
Het doel van deze kennisdelingsbijeenkomst was de instructeurs aangepast roeien nader te laten 
kennis maken met roeien in een boot met een vaste bank, kort wat techniek uitleg en 
aandachtspunten voor de instructie in een skiff met drijvers of dubbeltwee. Ruim dertig 
belangstellenden lieten zich informeren door Margriet Zietse en Theo Levoleger. Daarna ging de 
hele groep ondanks naar buiten om zelf in een skiff met vaste bank te varen en elkaar instructie te 
geven. De middag werd afgesloten met een discussie over ideeën en maatregelen om meer 
aangepaste roeiers de stap naar het para-roeien te laten nemen. 

De Commissie Aangepast Roeien (CAR)  organiseert op18 mei 2016 een bijeenkomst bij Hemus 
van 19 uur tot 21.30 uur. 
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Het thema is: “Hoe krijg je meer jongeren met een beperking aan het roeien?”  
De definitie van jongeren is tot 25 jaar. Aanmelden kan hier. 
Er zal door enkele verenigingen die ervaring hebben met AR roeien verteld worden hoe zij het 
werven van jongeren aanpakken. Daarna volgt een discussie in groepjes.  
Onderwerpen zijn: 

• Hoe en waar vind je jongeren en hoe vinden zij de vereniging? 
• Wat heeft een verenigingen te bieden aan jongeren van de diverse doelgroepen. 
• Wat is er landelijk georganiseerd en wat wordt er gemist? 

 

Workshop Nationaal Roeicongres 
Leden van de commissie aangepast 
roeien hebben tijdens het Nationaal 
Roeicongres op 30 januari een 
workshop gegeven met titel: ‘Vol 
verwachting klopt ons hart’. Er is met 
elf deelnemers van gedachte 
gewisseld of de vraag en het aanbod 
binnen het aangepast roeien met 
elkaar in balans zijn.  
 
De presentatie en uitkomst van de 
discussie is terug te lezen op site van 
de knrb. 
 
 

Classificatie 

Tot 1 januari 2015 lag de verantwoordelijkheid voor de organisatie en het uitvoeren van 
classificaties in Nederland bij Stichting Onbeperkt Sportief. Hierna worden nationale 
classificatiekeuringen in Nederland centraal gecoördineerd door NOC*NSF en voorbereid, 
uitgevoerd en afgehandeld door de nationale sportbonden. Kijk voor meer informatie op site van 
NOC. 

De KNRB kan voor de classificaties een beroep doen op Frederieke van der Blom, internationaal 
classifier sport specifiek en Ilse Hoogeveen, nationaal medisch classifier. De KNRB heeft in 2015 
twee classificatie bijeenkomsten georganiseerd en vijf mensen geclassificeerd. 
Wil je ook geclassificeerd worden? Neem dan contact op met a-roeien@knrb.nl 
 
Skiff met drijvers en vaste bank 
Dankzij de Stichting Roeivalidatie kan de KNRB acht skiffs in bruikleen geven aan verenigingen. 
Enkele verenigingen hebben afgelopen jaar ook zelf een skiff met drijvers aangeschaft.  
Er zijn skiffs met drijvers en vast bank aanwezig in: Groningen, Rotterdam. Breda, Leidschendam, 
Leiden, Hilversum en Amsterdam. Heb je belangstelling voor een skiff in bruikleen of wil je een 
keer varen in een skiff met vaste bank en drijvers? Neem dan contact op met a-roeien@knrb.nl 

Para-roeien 
Sinds 1 januari 2015 krijgt de roeibond steun en advies voor de para-groep van Fedor Hes, oud 
zwemcoach en handbike coach bij KNWU (Wielrenunie). De begeleiding van het para-team is in 
de loop van het jaar overgenomen door Jan Klerks als coach en Merel L’ Ami als teammanager 
nadat Martin Lauriks en Leendert van Dis besloten te stoppen. De KNRB is Martin en Leendert 
zeer erkentelijk voor hun jarenlange inzet voor het team en het aangepast roeien in de breedste 
zin. 
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Sinds december is er weer een coördinator voor het Paralympisch Talentcentrum. Niels Hoekstra, 
fysiotherapeut, kanoër, in bezit van diploma NOC*NSF Topcoach 5 vervult deze vrijwillige functie. 
Samen met Fedor Hes maakt hij een plan hoe er meer para-roeiers en daaruit talenten gevonden 
en opgeleid kunnen worden. Daarnaast gaat hij beginnende talenten volgen en coaches 
ondersteunen en stimuleren. Het e-mailadres van Niels is: ptc@knrb.nl  
 
Willen we in Tokio (2020) goed voor de dag komen met een para-team, dan is het ondersteunen 
van talentontwikkeling en scouting heel belangrijk. Daarom zijn nieuwe wegen bewandeld om het 
FGS voor dit doel financieel te versterken. De CAR heeft de studenten-roeivereniging Laga, 
organisator van de Ringvaartregatta (100 km) benaderd om ploegen te vragen om als sponsoractie 
voor het FGS geld in te zamelen. Ook de Haagse studenten roeivereniging Pelargos gaat het FGS 
sponsoren door dit goede doel te koppelen aan hun traditionele Hofvijver Regatta, een 200 meter 
boord-aan-boord sprint wedstrijd die in de maand juni wordt gevaren op het bekendste water van 
Den Haag: de Hofvijver; zie www.hofvijverregatta.nl 
 

Nederland kwam met twee para-
ploegen uit op het Wereld 
Kampioenschap roeien in 
Aiguebelette. 
Esther van der Loos en Corné de 
Koning behaalden in de TrunkArm 
(TA) mixed 2x een vijfde plaats en 
voldeden hiermee aan de kwalificatie 
eis voor Paralympische Spelen in 
Rio. Alexander van Holk werd zesde 
in de ArmShoulder (AS) skifffinale en 
strijdt dit voorjaar om zijn ticket 
tijdens de internationale ontmoeting 
in Varese. Het team heeft zich de 
hele zomer voorbereid op de 
Bosbaan en werd daarbij gesteund 

door Topsport Amsterdam, met lunches en paramedische ondersteuning en deze laatste steun 
ontvangt het team ook tot aan Rio. Dankzij de financiële steun van Fonds Gehandicapten Sport 
(FGS) uit 1% fairshare van Aegon kon de voorbereiding worden verbeterd en uitzendingen naar de 
World Cup en Wereldkampioenschap worden betaald. Ook richting de Paralympische Spelen in 
Rio maakt deze steun een betere voorbereiding mogelijk. De bondscoach is bijvoorbeeld in staat 
regelmatig in Goes trainingen van Corné te begeleiden en de sporters hebben vorig jaar een 
kledingpakket ontvangen. Daarnaast kunnen we meer aandacht besteden aan de promotie van het 
para-roeien.  
Er is een mooie kaart gemaakt als opvolger van de oude flyer die kan worden uitgedeeld op 
evenementen. 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. 
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Koninklijke Nederlandsche Roeibond ontvangt in 2016 subsidie in het kader van de éénmalige 
impuls die het ministerie VWS aan de sport ter beschikking heeft gesteld voor de ontwikkeling van 
niet-focus topsportprogramma’s. Het programma Paralympisch Roeien is door NOC*NSF positief 
voor deze regeling beoordeeld en zal een bijdrage van € 45.000 ontvangen.  
De bijdrage wordt verstrekt ter stimulering van het ondernemerschap en de creativiteit van de 
Roeibond ten behoeve van het Paralympisch roeien.  
Dit bedrag zal met name besteed te worden aan: 

• Verbeteren van de dagelijkse trainingssituatie, inclusief specifiek materiaal 
• Intensiveren van de voorbereiding op Rio middels trainingsstages en wedstrijden 
• Kwaliteitsverbetering  van het programma. Toevoegen van impulsen aan het programma 

para-roeien en daarmee aansluiting vinden als focusprogramma. 

De KNRB en in het bijzonder roeiers, begeleiders en direct betrokkenen van het  para-roeien zijn 
bijzonder blij met deze extra steun om meer ontwikkelingen in gang te zetten en te realiseren. De 
professionalisering en verbeteringen die in 2015 met steun van NOC*NSF en Fonds 
Gehandicapten Sport zijn ingezet kunnen nu met beide geldstromen een vervolg krijgen en naar 
een  hoger plan worden gebracht.  
 
Kalender 
 
Kijk voor meer informatie over de wedstrijden op site van KNRB 
 
5 maart  Ganze Regatta 
2-3 april    Tweeën en skiffhead, lange afstandswedstrijden 
20-24 april   Gavirate, PKT en Para regatta 
24 april             Amsterdam Masters, wedstrijd over 1.000 meter 
14 mei   Proteus-Eretes in ’t kort 
14 mei   Internationale Pinkster Roeiwedstrijden, 2200 meter, ook geschikt voor LTA  
18 mei   Kennisdelen bij Hemus, Amersfoort. 
4-5 juni  Aegon Koninklijke Holland Beker en open NK 
11 juni    Dutch Masters Open 
17 juni   Aegon Nationaal Schoolroei Kampioenschap  
24 juni   Okeanos Competitie Sprint 
17-19 juni  World Cup III Poznan  
9-12 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 
 

 
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.  
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