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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 
 
Commissie Aangepast Roeien (CAR) uitgebreid. 
 
CAR van de KNRB heeft vorig jaar besloten om de groep uit te breiden. Gebleken was dat de coaches van 
het Paralympisch Talentencentrum en de medewerkster KNRB (Margriet Zietse) onvoldoende tijd 
beschikbaar hadden om naast het beantwoorden van alle vragen op het gebied van aangepast roeien ook 
de promotie van het aangepast roeien en de organisatie van evenementen geheel  te verzorgen. Gezocht is 
naar versterking, vooral onder de roeiers zelf. Inmiddels is de CAR versterkt door twee ervaren 
pararoeisters, Nanette van Ewijk  en Sjaan Quirijns en is Roel Christiaans namens de Stichting Roeivalidatie 
toe getreden. 

                                                 
Nanette van Ewijk stelt zich graag aan u voor: 
 
Ik, Nanette, ben geboren in 1973 en heb vanaf het jaar 2000 als gevolg van zenuwletsel weinig functie meer 
in mijn rechterbeen en ben afhankelijk van krukken en een rolstoel. Naast vioolspelen (conservatorium) ben 
ik altijd al sportief geweest: atletiek, skiën, tennis, zwemmen, zeilen, hockey, hardlopen. 
Na eerst een tijd aan rolstoeltennis te hebben gedaan kon ik voor mijn gevoel mijn energie in het 
rolstoeltennis niet genoeg kwijt. Ik zocht eigenlijk ook een sport zonder rolstoel waarbij ik mijn hele lijf kon 
gebruiken en ook vooral mijn nog goed functioneerde linker been ook kon gebruiken. Aangezien ik altijd al 
veel heb gezeild kwam ik in 2006 bij de Zwolsche Roei en Zeilvereniging terecht en ben daar inmiddels ook 
zeer actief in de commissie CARZ. 
 
In eerste instantie roeide ik recreatief maar daarna steeds intensiever en verbonden aan het Paralympisch 
Talenten Centrum in Amsterdam. In 2009 en 2010 was ik Nederlands Kampioen Indoor roeien met beide 
keren een nieuw Nederlands record.  
Samen met Harriët van Ettekoven, die veel voor mij heeft betekend in die tijd, heb ik diverse wedstrijden 
geroeid op de Bosbaan en elders in het land in een 2-. Ook heb ik wedstrijden geroeid door het hele land in 
verschillende ploegen in het valide veld. 
 
Helaas lukte het eind 2011 niet een volledige ploeg voor de LTA4+ te formeren en is dit project toen gestopt. 
Het blijft hard werken om het para roeien in Nederland op de kaart te zetten. Roeien is bij mensen met een 
handicap in Nederland een relatief onbekende sport en mede daardoor is het lastig om voldoende mensen 
te vinden en financiële middelen te werven om tot een goed niveau te komen. Er moet nog veel ontwikkeld 
worden om internationaal mee te kunnen doen, zeker voor de LTA 4+. Maar ook het recreatief roeien is bij 
niet alle verenigingen mogelijk. 
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Ik hoop door zitting te nemen in de CAR van de KNRB een steentje bij te dragen om het aangepast roeien 
meer onder de aandacht te brengen en verder te ontwikkelen. 
 

 
 
Vaste bank roeien. 
 
Clinic vaste bank roeien op 11 april bij RV Cornelis Tromp in Hilversum 
Het doel van deze clinic is om (potentiële) instructeurs aangepast roeien nader te laten kennis maken met 
roeien met een boot met een vaste bank.  

Nadere informatie over inhoud van de middag en het formulier om u op te geven vindt u op de site van de 
KNRB. 

Bruikleen 
De Vrienden van Roeivalidatie hebben 8 vaste bank skiffs aan de KNRB in bruikleen gegeven en de KNRB 
leent die door aan verenigingen en het PTC bij Willem III. Ze liggen op dit moment niet alleen bij het PTC en 
Willem III maar ook bij Dudok, De Hunze, Cornelis Tromp, Roeivalidatie, Scaldis en Het Spaarne.  
Heeft u een roeier, die in aanmerking wil komen voor een bruikleen skiff? Neem dan contact op met de 
KNRB via a-roeien@knrb.nl, u kunt ook ander materiaal waaronder een trailer met 2 vaste bank skiffs en 
een TA 2x reserveren voor een clinic of kennismakingsactiviteit. 
 
Nationale Tocht Aangepast Roeien, (NAR)  
 
Dit jaar wordt de Nationale tocht Aangepast Roeien georganiseerd door Willem III in Amsterdam op 12 
september. 
De NAR krijgt het karakter van een Grachtentocht over de Amstel en oostelijke grachtengordel met een 
lengte van circa 14 km die zo nodig kan worden ingekort.  
 
Inschrijving: u kunt zich per vereniging vanaf 1 mei 2015 tot uiterlijk 1 september 2015 inschrijven via 
willem3ontour@gmail.com onder vermelding van NAR 2015. Het inschrijfformulier is te vinden op de 
website www.willem3.nl. De inschrijfprijs is 7,50 euro per deelnemer. 
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Tijdschema: Het evenement start om 14 uur en zal om 18 uur afgelopen zijn. Dit keer dus geen 
gezamenlijke lunch, wel een hapje en een drankje na afloop. De ontvangst is al vanaf 13 uur met koffie en 
thee, zodat we de tijd hebben om rustig de boten af te laden, te verkleden etc. 
Vaartraject: De route is geschikt voor wherry’s (ook met boordriemen) en gestuurde C-boten. Willem III kan 
in beperkte mate boten zonder aanpassingen uitlenen, informeer zo nodig tijdig.  
Een goede stuurman of -vrouw is nodig gelet op de drukte op de Amstel en vooral de rondvaartboten in 
Amsterdam. Onderweg is het mogelijk te wisselen aan de steigers van roeistichting Berlage en 
roeivereniging de Hoop aan de Amstel.  
Voorzieningen: Willem III heeft een (nieuwe) lift om op de sociëteit op de eerste verdieping te komen, de 
kleedkamers en toiletten zijn op de begane grond. Een mindervalidetoilet bevindt zich op de eerste 
verdieping. Voor het gebouw is voldoende ruimte om eigen auto's en botenwagens te parkeren. Willem III 
heeft geen tillift maar wel een instaprek. Willem III zal helpers regelen voor het afladen en dragen van de 
boten; de begeleiding van de roeiers is zoals gebruikelijk een zaak van de vereniging van die roeiers. 
Informatie: Wij vragen u deze aankondiging nu al onder de roeiers van deze doelgroep te verspreiden, op 
uw vereniging verder bekend te maken en ons zo mogelijk al eind mei al een (voorlopige) opgave te sturen 
van het aantal deelnemers en boten dat we van uw vereniging kunnen verwachten. Dit helpt ons bij de 
verdere voorbereiding. 
Voor nadere informatie kunt terecht bij de toercommissie (willem3ontour@gmail.com). 
 
 
 
 

 
 

Verslag NAR 2014 in Breda  
Nationale tocht aangepaste roeien over de Bredase singels was een groot succes! 
Dit jaar had roeivereniging Breda de eer om meer dan 130 sportieve roeiers met hun begeleiders te 
ontvangen. Terwijl de harmonie vrolijke noten liet horen opende wethouder Bernie van de Berg de toch in 
een wherry. Daarna vertrokken in totaal 28 boten richting de lunchplek aan de Boeimeersingel in Breda. 
Halverwege was een pitstop ingericht voor een eventuele wissel en sanitaire stop. Tevens werd vanaf deze 
steiger een foto gemaakt en later op de dag als aandenken aan de deelnemers meegegeven naar huis. Voor 
de begeleiders die niet mee gingen in de roeiboten was er de gelegenheid om in te stappen in de 
rondvaartboten van Atea/BSW. Zo konden ook zij genieten van Breda vanaf het water! Onze eigen boord 
C4 mannenploeg samen met Ron Slagter beet de spits af bij de lunchplek, daarna volgden er nog veel meer. 
Daar stond alles al gezellig klaar en werd iedereen prima op maat geholpen bij het uitstappen. Ook de 
reddingsbrigade was hier actief en stapte zelfs waar nodig gewoon in het water. Voor de meer ervaren 
roeiers ging de tocht na de lunch weer door langs de singels en terug naar Terheyden.  
Degene die de korte tocht van 6 kilometer hadden geroeid, konden na de goed verzorgde lunch in een 
grote luxe bus stappen die iedereen weer veilig terugbracht naar de vereniging. Daar was al een start 
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gemaakt met de clinic 'vaste bank skiff' met drijvers, waar menigeen graag mee het water op wilde. Ter 
afsluiting werd er door de meest fanatieke ook nog een wedstrijd geroeid, waarbij de kamprechter een 
strakke regie voerde. Als feestelijke afsluiting werd er live muziek gemaakt door de Huysluy en werd er in 
de sociëteit het Italiaans buffet al klaargemaakt. Iedereen genoot van het lekkere eten, de muziek, het 
gezelschap en het heerlijke weer. Bij vertrek stond er beneden ook nog een ijscoman die heerlijk vers 
schepijs uitdeelde. 
Iedereen, inclusief de vrijwilligers, heeft genoten van deze dag waarop we met z'n allen het mogelijk 
hebben gemaakt dat er 130 deelnemers konden roeien over onze singels. En dat ondanks hun beperkingen! 
Dit kon alleen dankzij de enthousiaste inzet van zoveel betrokken vrijwilligers! De dankbetuigingen zijn nog 
weken daarna binnengekomen van de diverse roeiverenigingen. Een event die als mijlpaal voor ons 40 jarig 
jubileum opgeschreven mag worden!  

Adrienne Ogier (Roeivereniging Breda) 

 

Cursus Roei Instructeur Aangepast Roeien, niveau 2 (RIAR 2)  
 
Roeivereniging Beatrix heeft zich opgeworpen als gastheer en mede organisator voor een RIAR 2 cursus. 
Docent: Frederieke van der Blom 
Data: zaterdagen 11 en 25 april en 9 mei  
Tijd: 12.30 - 18.30 uur 
Locatie: Eindhovense Roeivereniging Beatrix, Kanaaldijk Noord 61 te Eindhoven 
Kosten: 175 p.p. 

Voor meer info over de inhoud van deze cursus op site van KNRB. 

Op de site van de KNRB u zich ook aanmelden voor de cursus. Begin maart waren er nog 4 plaatsen vrij! 
 

Para-roeien. 
Oud-militair Edwin Vermetten is Europees kampioen geworden op de 1.000 meter indoorroeien. 
Vermetten is mindervalide en nam deel in de TA-klasse (Trunk and Arms; romp en armen). Het EK vond 
plaats in Szczcen, Polen. 

“Voor het eerst werd het Wilhelmus gespeeld voor Edwin, een emotioneel moment”, vond trainer Theo 
Levöleger. De Nederlandse roeier verbeterde zijn persoonlijk record met 4 seconden tot 3:37,8 en bleef 
daarmee zijn directe concurrent 2,5 seconden voor. In de wedstrijd nam Vermetten het op tegen twee 
Polen en een Hongaar. Hierbij gebruikten zij alleen hun bovenlichaam en armen en roeiden ze op een 
roeiapparaat met een vaste zitting. 

Nog geen drie weken geleden veroverde Vermetten al de Nederlandse titel indoorroeien. In september 
vorig jaar vertegenwoordigde hij Oranje bij de Invictus Games in Londen. Hij won toen 2 medailles. Zo’n 400 
gewonde (oud-)militairen uit dertien landen namen het hierbij tegen elkaar op. Hij won toen 2 medailles  

Edwin komt uit in de klasse TA en roeit bij Dudok van Heel in Breda. Hij wordt gecoacht door Theo Levoleger 
en heeft helaas dit jaar geen partner in de TA mixed 2x.  
Belangstelling? Meld je aan bij a-roeien@knrb.nl 
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Foto en bron: Ministerie van Defensie, 2015 

 

Wereldkampioenschap op de Bosbaan. 
Aan het wereldkampioenschap roeien op de Bosbaan deden in september 2014 vier para-roeiers mee. Het 
team werd gecoacht door Martin Lauriks, zijn assistent Tim Lauriks en de teammanager was Leendert Van 
Dis. Het team heeft zich de hele zomer voorbereid op de Bosbaan en werd daarbij gesteund door Topsport 
Amsterdam, die heeft gezorgd voor lunches en paramedische ondersteuning en NOC* NSF. 

De Arm-Shoulder deelnemers Alexander van Holk en Sjaan Quirijns wisten tijdens hun eerste wereld 
kampioenschap de A-finales nog niet te halen, maar hebben wel ervaring opgedaan op internationaal 
niveau. 

De Trunk Arm mixed 2x met Corné de Koning en Esther van der Loos werden 5e in de A-finale en zij liggen 
daarmee op koers voor een uitzending naar de Paralympisch Spelen van Rio in 2016.  

 

 

 

          
 



Fonds Gehandicapten Sport. 
 
Fonds Gehandicaptensport ondersteunt het aangepast roeien in 2015 en 2016 met 50.000 euro van het fair 
share aandeel van Aegon, hoofdsponsor KNRB. Aegon besteedt volgens de fair share policy één procent van 
zijn sportsponsoring budget aan gehandicaptensport. 
Fonds Gehandicapten Sport, Aegon en de KNRB staan als een team achter de sporters met een handicap. 
Samen zetten wij ons in voor de roeiers binnen de top- en breedtesport. Met als een doel: zorgen dat 
gehandicaptensport op een dag vanzelfsprekend is. 
 
De fondsen die beschikbaar worden gesteld door FGS voor 2015 en 2016 worden ingezet voor:  
1. Grotere bekendheid aan de mogelijkheden van het aangepast roeien, zodat meer mensen met een 
beperking gaan roeien. 
Activiteiten / taken zijn: 

- Werving, promotie en communicatie  
- Kennismaken in en outdoor     
- Kennisdelen, instructeurs opleiden     
- Structurele coördinatie KNRB bondsbureau    

2. Betere randvoorwaarden creëren voor para- roeiers om aan te sluiten bij internationale top in 2016. 
De KNRB is met het para-roeien geen focussport. Het kost 8 jaar om dat weer te worden op basis van goede 
topresultaten!  
Activiteiten / taken zijn:  

• Ontwikkelen coach kader  
• Talentontwikkeling en ondersteuning    
• Ondersteuning bij trainingskampen en buitenlandse wedstrijden  
• Kleding roeiers en coaches  

 
Nog meer steun. 
Het Paralympisch Talent Team wordt daarnaast ook gefaciliteerd door Topsport Amsterdam met medische 
en specialistische ondersteuning. 
Vanaf 1 februari 2015 tot 1 juli 2016 wordt Fedor Hes voor één dag per week gedetacheerd bij de 
Koninklijke Nederlandsche Roeibond ten behoeve van het para-roeien . De inzet van Fedor heeft tot doel 
de sporttechnisch inhoud van het topsportprogramma para-roeien bij de roeibond te versterken en de kans 
op kwalificatie van 1 of meer paralympisch boten voor deelname aan de Paralympische Spelen in Rio te 
vergroten. NOC*NSF faciliteert deze detachering. 
 
District bijeenkomsten gehandicaptensport. 
 
In de maanden september en oktober 2014 zijn er door het NOC*NSF districtsbijeenkomsten aangepast 
sporten georganiseerd in samenwerking met Esther Vergeer. 
Tijdens deze bijeenkomst stonden de volgende vragen centraal: 

1) Hoe krijgen we meer mensen met een beperking aan het sporten en over een langere periode? 
2) Hoe zorgen we ervoor dat de vele instanties die zich met gehandicaptensport bezighouden beter 

gaan samenwerken? 
3) Hoe vindt een persoon met een beperking de juiste ingang naar de sport die bij hem past? 
 

De bijeenkomsten waren bedoeld voor alle intermediairs die zich bezig houden met het stimuleren van 
sportparticipatie van mensen met een beperking.  
Esther Vergeer hield een boeiend betoog rond bovengenoemde vragen.  
In haar betoog stelde Esther als doelstelling: “Het leggen van verticale contacten om gehandicapte sport te 
promoten.” 
Er zijn 1,6 mln. mensen met een lichamelijke beperking. Hiervan doet 29% aan een of andere sport. Voor 
mensen zonder beperking ligt dit percentage op 59%. Een behoorlijk verschil dus. 
Van de groep valide mensen is 44% lid van een sportvereniging. Voor mensen met een beperking ligt dit op 
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14%. 
Wie neemt de verantwoordelijkheid voor de gehandicapte sport in Nederland? Er zijn zeer veel initiatieven 
en instanties maar het is weinig gestructureerd. Esther Vergeer wil proberen hier eenduidigheid in te 
scheppen: een centraal orgaan waar alles samenkomt. 
Esther heeft het over haar droom: een nieuwe “Mount Everest.” 
 
In werkgroepen werden een viertal vragen behandeld: 
1. Welke partijen zouden regionaal / gemeentelijk samen moeten werken?  
2. Wat zijn de concrete producten en diensten die regionaal gedeeld kunnen worden?  
3. Hoe kunnen regio’s en landelijke organisaties als sportbonden structureel kennis delen?  
4. Wat zou er landelijk geregeld moeten worden? En wie zou dat op moeten pakken?  
 
Wilt u meer over deze bijeenkomst weten? Hans Peter Zoetmulder was namens de CAR aanwezig 
hpz@ziggo.nl.   
 
Menukaart Sportimpuls 
 
Met de interventie ‘iedereen kan sporten’ kan al het aangepaste sport- en beweeg aanbod voor alle 
verschillende doelgroepen aangevraagd worden.  Een aantal interventies, zoals Grenzeloos zwemmen, G-
honkbal en rolstoelbasketbal zijn daarom niet meer terug te vinden op de Menukaart. Lees hier de 
beschrijving: http://www.netwerkinbeweging.nl/interventies/overzicht/22563. Op de website 
www.nocnsf.nl/samensporten zijn alle tips voor de interventie weergegeven.  
 
Classificatie. 

 
Met ingang van 1 januari 2015 worden de classificatiekeuringen verzorgd door het NOC*NSF in 
samenwerking met de sportbonden. De keuringen voor sporters met een lichamelijke, visuele of 
verstandelijke beperking werden tot en met december 2014 verzorgd door het Classificatie Instituut van 
Onbeperkt Sportief. Sporters met een auditieve handicap verwijzen wij voor meer informatie door naar de 
Koninlijke Nederlandse Doven Sport Bond. 

Voor meer informatie over classificatie kunt u contact opnemen met het NOC*NSF via 
classificatie@nocnsf.nl of kijken op www.paralympisch.nl. 

Bij voldoende aanmeldingen via NOC *NSF zal de KNRB een classificatie dag in Amsterdam op bondsbureau 
organiseren. 
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Kalender 
 
Kijk voor meer informatie over de wedstrijden op site van KNRB 
 
28-29 maart   Tweeën en skiffhead, lange afstandswedstrijden 
11 april  Clinic vaste bank  roeien Cornelis Tromp 
10 mei            Amsterdam Masters, wedstrijd over 1.000 meter 
23 mei   Internationale Pinkster Roeiwedstrijden, 2200 meter, ook geschikt voor LTA  
5 juni  Nationaal Schoolroei Kampioenschap  
6 juni  ARB/NK TA 
13 juni   Dutch Masters Open 
20 juni  Midzomer Vechtrace, 5.000 meter ook geschikt voor ( beginnende) LTA ploegen 
27-28 juni Koninklijke Holland Beker  
19 september   Para regatta Breda, 1.000 meter  
19 september Army Regatta Breda , 1.000 meter 
26 september Eemhead 
 
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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