
Juniorenroeien op DDS 
 

DDS is al jaren succesvol met junioren. Succesvol in prestaties, maar ook in plezier in roeien. Door een goede 

structuur van het juniorenroeien kunnen het plezier van roeiers, instructeurs en coaches én de prestaties op 

peil gehouden worden of worden verbeterd! 

 

DDS biedt jeugd en junioren plezier in roeien.  

We leiden ze op tot een zo hoog mogelijk niveau dat bij hen past. 

Uitgangspunten voor het juniorenroeien op DDS 

- Junior-lid ben je bij DDS van het 11
e
 tot en met het 18

e 
levensjaar. Een cruciale fase in de persoonlijke 

ontwikkeling, waarin DDS een belangrijke rol kan spelen. DDS zet zich daarom met plezier in om daarvoor 

een gezellige, stimulerende, uitdagende en veilige omgeving te bieden. 

- We willen jeugd en junioren opleiden, begeleiden en faciliteren mits ze zelf gemotiveerd zijn. Junioren 

kunnen op DDS roeien als ze meedoen aan wedstrijden/evenementen. Roeien is geen buitenschoolse 

opvang, maar een sport! 

- Instroom van alle leeftijden is mogelijk, maar DDS richt zich vooral op de leeftijdsgroep van 11 tot 13 jaar. 

Junioren hebben dan een langere tijd om zich het roeien eigen te maken, met meer kans op het bereiken 

van een hoog niveau.  

- Veel 18 jarigen verlaten DDS om te gaan studeren. Dat is geen probleem; het doel van Junioren leren 

roeien ligt verder. Elders ook weer plezier beleven aan deze mooie sport!  (en door tot je 88
e
.) Mensen die 

als junior op DDS hebben geroeid herinneren zich dat hun leven lang als fantastische tijd. Daarom worden 

ze ook lid van een andere vereniging en zetten zich ook weer voor anderen in. 

- De opbouw en omvang van de groep junioren is stabiel en in balans met het aantal volwassenen.  

- DDS begeleidt/coacht junioren tot een zo hoog mogelijk niveau dat voor hen haalbaar is. Voor velen is dat 

competitieroeien, een kleinere groep doet mee aan nationale (2km-)wedstrijden, sommigen halen de 

Nederlandse top, een enkeling zelfs uitzending naar Coupe(EK) of WK-junioren. 

- Om roeien op (top)niveau op DDS te kunnen leveren is een competitieve sfeer nodig. Zonder uitdaging en 

rolmodellen komt topniveau niet boven! 

Groeimogelijkheden en doelen 

Roeien is een technische sport, om de roeibeweging aan te kunnen leren is wekelijks oefenen noodzakelijk. 

Maar met allen techniek ben je er nog niet, ook fysieke ontwikkeling is een belangrijke voorwaarde om goed en 

snel te  kunnen roeien. De opbouw van de jeugd/juniorengroepen is erop gericht alle aspecten te ontwikkelen. 

Roeien bij DDS begint in de JIG (jeugdinstructiegroep) hier wordt spelenderwijs de roeibeweging aangeleerd, 

maar ook samen roeien, kennismaking met DDS als vereniging en andere roeigerelateerde activiteiten. 

Na de JIG komt men in de doorstroomgroep terecht. Hier wordt  de trainingsfrequentie verhoogd, verder aan 

techniek gewerkt en is er ook een eerste kennismaking met competitief roeien zodat voor de volgende stap een 

gerichte(re) keuze gemaakt kan worden tussen competitie- of wedstrijdroeien. Kennismaking met competitief 

roeien vindt bijvoorbeeld plaats door deelname aan een aantal geselecteerde evenementen/wedstrijden. 

Vanaf  je 15de jaar maak je een keuze tussen competitieroeien of wedstrijdroeien. 

Bij competitieroeien neem je deel aan laagdrempelige wedstrijden waarvoor je minimaal 2x/week traint. 

Daarnaast kan je bv ook instructie geven of sturen. 

Wedstrijdroeien is uitdagend, intensief, spannend én gezellig. Wedstrijdroeiers trainen hard (4-8 x/week) om 

zich voor te bereiden op 2 km wedstrijden. Voor sommigen van hen is de nationale top weggelegd, een 

enkeling kwalificeert zich voor deelname aan EK of WK junioren. 


