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De Algemene Vergadering heeft op 5 maart 2016 ingestemd
met dit document en heeft de KNRB-organisatie gevraagd 
deze ambities verder uit te werken.



I N H O U D S O P G A V E

INTRODUCTIE OP DE AMBITIES     3

AMBITIES UITGEWERKT      4

1. MET EN VAN ELKAAR LEREN     5

2. BINDEN EN BOEIEN      6

3. STERKE VERENIGINGEN DOOR STERK KADER   7

4. TALENTONTWIKKELING      8

5. SAMEN NAAR DE WERELDTOP     9

PAGINA 02    KNRB   



I N T R O D U C T I E  O P  D E  A M B I T I E S

De doelstelling van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) is het samen bevorderen van de 
roeisport. Dit willen we bereiken door het laten groeien van de roeisport in de volle breedte en het leveren 
van topprestaties. De roeisport is een schone en eerlijke sport die laagdrempelig is, sympathiek overkomt 
en op veel plekken in Nederland kan worden beoefend. We zijn blij dat hoofdsponsor Aegon ons ook de 
komende jaren hierin ondersteunt.

De KNRB wil dit waarmaken door gerichte ondersteuning en samenwerking met de verenigingen. We zijn 
ervan overtuigd dat door samenwerken nieuwe ideeën tot stand komen, creativiteit wordt geprikkeld en 
energie vrijkomt. Een kernthema hierbij is verbinden.

Hieronder is een korte introductie op de ambities, zoals die tijdens de regiobijeenkomsten en de Algemene 
Vergadering (AV) in het najaar 2015 zijn besproken, te vinden. In de hoofdstukken erna vindt een uitwerking 
van elke ambitie plaats. 

1. MET EN VAN ELKAAR LEREN
De roeisport zijn we met elkaar; de verenigingen, de commissies, het bondsbureau, het bondsbestuur, de 
roeiers en andere roeifans en betrokkenen die de roeisport een warm hart toedragen. Collega’s op de wal en 
concurrenten op het water; samen staan we sterk! We kunnen veel van elkaar leren. De KNRB wil hier een 
proactieve en verbindende rol in spelen.

2. BINDEN EN BOEIEN 
De context waarin verenigingen opereren is de afgelopen decennia enorm veranderd. Het aanbod voor leden 
van verenigingen is door de jaren heen gegroeid. Toch is het belangrijk bewustzijn bij (leden van) verenigingen 
te creëren dat de manier waarop roeiers in de toekomst lid zijn en blijven van een vereniging wellicht anders 
wordt en anders moet. De KNRB wil roeiers actief betrokken houden in de roeisport door middel van een 
passend en aansprekend aanbod voor alle huidige en nieuwe doelgroepen. Daarnaast moet het volgen van 
de roeisport aantrekkelijk zijn voor roeiers en roeifans. 

3. STERKE VERENIGINGEN DOOR EEN STERK KADER
Om roeiers een goede opleiding te bieden, veilige en eerlijke evenementen te organiseren en verenigingen 
gezond te houden, is het van belang het niveau van alle kaders binnen verenigingen en evenementenorganisaties 
te versterken. Op alle niveaus in de roeisport zijn vrijwilligers en professionals actief. Dit loopt van coaches, 
instructeurs, evenementenorganisatoren tot kamprechters en verenigingsbestuurders. De opleiding van 
roeiers gebeurt door vrijwilligers en professionals die zijn gekwalificeerd om de kwaliteit en het niveau van 
onze sport te borgen. 

4. TALENTONTWIKKELING
Talent is een geboortegeschenk, maar nog geen garantie voor succes. De KNRB wil in samenwerking met 
de verenigingen een meerjarenopleidingsplan voor talenten realiseren. Voor talentontwikkeling in de 
Nederlandse roeisport worden drie fasen onderscheiden, waarvan de eerste fase (ca. 3-5 jaar) zich bij 
(studenten)verenigingen afspeelt. In de tweede fase (ca. 2-4 jaar) vindt een transitie naar het Olympisch 
Trainingscentrum (OTC) en het Aegon Nationale RoeiTeam (ANRT) plaats. In de derde fase (de ‘beroepsfase’, 
ca. 4-8+ jaar) wordt centraal in het OTC gewerkt. 

5. SAMEN NAAR DE WERELDTOP
In topsport is de concurrentie scherp, de druk hoog en zijn de marges klein. Wij onderscheiden ons door 
met noodzakelijk minder middelen – in vergelijking met andere landen – meer te doen. Dit doen we door 
efficiënter te investeren in topsport door focus en professionalisering in de ontwikkeling naar winnende 
ploegen. De KNRB wil winnende ploegen die boegbeelden zijn voor verenigingen, roeifans en betrokken 
partners en hiermee impact hebben.
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A M B I T I E S  U I T G E W E R K T
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1 .  M E T  E N  V A N  E L K A A R  L E R E N

Wat verstaan we eronder?
Collega’s op de wal, concurrenten op het water. Samen staan we sterk! In de roeisport wordt goed met elkaar 
samengewerkt, maar het kan natuurlijk altijd beter. (Studenten)verenigingen, KNRB-commissies en andere 
belanghebbenden in het roeien hebben goed contact en wisselen veel kennis uit. Kennis vanuit het (roei)
netwerk wordt benut en wellicht wordt er kennis verworven en gedeeld vanuit input van sponsoren, partners 
en suppliers. De KNRB heeft hierin een proactieve en verbindende rol, maar wil dat verenigingen en roeiers 
hier ook een actieve rol in nemen.

Wat gaan we doen?
• Door middel van verenigingsbezoeken wordt kennis opgehaald en gedeeld. 
 Best practices delen we via www.knrb.nl.
• Het verder professionaliseren en enthousiasmeren van KNRB-commissies. Kennisuitwisseling en   
 samenwerking met alle KNRB-commissies stimuleren om zo grotere onderwerpen gezamenlijk   
 op te pakken en commissieleden de kans te geven om zich verder te ontwikkelen en bij te scholen. 
 We organiseren een KNRB-commissiedag om deze interactie en professionalisering te stimuleren.
• De KNRB houdt vast aan de huidige structuur van de regiobijeenkomsten. In het voorjaar zetten we in   
 op kennisuitwisseling tussen verenigingen en in het najaar op voorbereiding voor 
 de Algemene Vergadering. De keuze voor de inhoudelijke thema’s sluit zoveel mogelijk aan bij de 
 wensen van de verenigingen. De KNRB wil de roeigemeenschap via regiobijeenkomsten en begunstigers  
 meer betrekken bij nieuwe ontwikkelingen en wil verenigingen en roeiers motiveren om de aanwezige  
 kennis actief met elkaar te delen en zelf een rol te spelen in de organisatie hiervan.  
• Het bevorderen van het contact en de samenwerking tussen KNRB, verenigingen en begunstigers (ARB,  
 ZRB, NSRF, etc.) uit het (roei)netwerk op zowel regionaal als landelijk niveau. De KNRB neemt initiatief   
 om verschillende partijen bij elkaar te brengen en daarnaast worden initiatieven voor samenwerking   
 ondersteund. Ook zetten we de organisatie van het succesvolle roeicongres voort.

Wat kunnen we nog meer bij voldoende financiering?
Ontwikkelen van technische hulpmiddelen om de uitwisseling van ideeën en ervaringen 
beter mogelijk te maken.

Wat willen we bereiken? 
• Er wordt actief samengewerkt in de regio, maar ook landelijk. Verenigingen leren met en van elkaar.   
 De KNRB is de verbindende kracht en geeft structuur. Onze website www.knrb.nl is het centrale   
 informatiepunt van roeiend Nederland. De KNRB is een kenniscentrum dat verenigingen verbindt en   
 ondersteunt zodat ze optimaal zelfstandig kunnen functioneren. Daarbij weten verenigingen met vragen  
 de weg naar de KNRB te vinden en schromen ze niet om contact op te nemen voor informatie, feedback  
 of het aandragen van ideeën. 
• Tijdens regiobijeenkomsten is er een opkomst van minimaal negentig personen waar naast bestuursleden  
 minimaal één derde van de aanwezigen uit leden van verenigingen bestaat.
• Er is besef dat de roeigemeenschap GOUD is. Alle kennis is in huis om als roeigemeenschap te slagen.   
 Over het algemeen zijn roeiers hoog opgeleid en succesvol, wat bijdraagt aan het samen versterken van  
 de roeisport.
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2 .  B I N D E N  E N  B O E I E N

Wat verstaan we eronder?
De context waarin verenigingen opereren is de afgelopen decennia enorm veranderd. Het aanbod voor 
leden van verenigingen is door de jaren heen gegroeid. Toch is het belangrijk bewustzijn bij (leden van) 
verenigingen te creëren dat de manier waarop roeiers in de toekomst lid zijn en blijven van een vereniging 
wellicht anders wordt en anders moet. Om deze leden actief betrokken te houden bij de roeisport is een 
passend en aansprekend aanbod voor alle huidige en nieuwe doelgroepen nodig. Daarnaast moet het volgen 
van de roeisport aantrekkelijk zijn voor roeiers en roeifans.

Wat gaan we doen?
• Verzorgen en stimuleren van een passend en aansprekend aanbod voor alle doelgroepen 
 (o.a. competitieroeien, toerroeien, aangepast roeien, jeugd) en dit op heldere en transparante 
 wijze communiceren gebruikmakend van moderne media.
• Het in kaart brengen en structureren van de roeivaardigheids- c.q. afroei-eisen, zodat deze bij elke   
 vereniging dezelfde inhoud en betekenis hebben. Dit maakt het voor roeiers makkelijker om na 
 een verhuizing snel op eigen niveau aansluiting bij een andere vereniging te vinden of tijdens de vakantie 
 een boot te huren in overeenstemming met de roeivaardigheid.
• Het ondersteunen van wedstrijd- en evenementenorganisaties die goede ideeën hebben voor 
 het aantrekkelijk maken en het beter volgen van de roeisport voor roeiers en roeifans. Voorbeelden 
 hiervan zijn het verder ontwikkelen van het streamen van wedstrijden, meer content creëren 
 op het platform www.roeien.nl en het ondersteunen van het platform Toer!
• Het bewustzijn bij (leden van) verenigingen creëren dat de manier waarop roeiers in de toekomst 
 lid zijn en blijven van een vereniging wellicht anders wordt en anders moet. Het is van belang dat 
 we hier als roeigemeenschap met elkaar over in gesprek gaan. Maar ook dat we de verschillende 
 trends in het ledenaantal en de motivatie van roeiers beter gaan volgen. Op dit moment zijn er 
 geen eenduidige gegevens over ons ledenaantal en is de KNRB niet voldoende op de hoogte van 
 de motivatie van roeiers om lid te worden, te blijven of uit te stromen.

Wat kunnen we nog meer bij voldoende financiering?
• Het individuele contact met leden van verenigingen versterken middels doelgerichte nieuwsbrieven. 
 Dit draagt bij aan het beter volgen van de roeisport.
• Het binden van ergometerleden middels een eigen vereniging ‘Drooog’.
• Het laten aansluiten van GiG en coastal roeiers en voor deze groepen een passend aanbod organiseren.
• Het inzetten van ICT-instrumenten, zodat er relevante informatie over onze roeigemeenschap  wordt   
 verzameld welke een hoge commerciële waarde vertegenwoordigd.

Wat willen we bereiken?
Leden en roeiers die de roeisport op positieve en enthousiaste wijze uitdragen. Roeiers blijven hun ‘leven 
lang’ lid en nemen actief deel aan de roeisport en haar evenementen, waardoor het ledenaantal toeneemt.

PAGINA 06    KNRB   



3 .  S T E R K E  V E R E N I G I N G E N  D O O R  S T E R K  K A D E R

Wat verstaan we eronder?
Om roeiers een goede opleiding te bieden, veilige en eerlijke evenementen te organiseren en verenigingen 
gezond te houden, is het van belang het niveau van alle kaders binnen verenigingen en evenementenorganisaties 
te versterken. Op alle niveaus in de roeisport zijn vrijwilligers en professionals actief. Dit loopt van coaches, 
instructeurs, evenementenorganisatoren tot kamprechters en verenigingsbestuurders. De opleiding van 
roeiers gebeurt door vrijwilligers en professionals die zijn gekwalificeerd om de kwaliteit en het niveau van 
onze sport te borgen. 

Wat gaan we doen?
• In iedere regio wordt regelmatig een opleiding tot roeicoach of roei-instructeur door 
 een competente docent met actueel opleidingsmateriaal aangeboden. Voorbeeldverenigingen en/of   
 regionale trainingscentra (RTC’s) spelen een rol in de begeleiding, beoordeling en positief uitdragen 
 van deze opleidingen. 
• Samen vaststellen van kwalificatie-eisen die aan het coach- en instructeurskader op de vereniging 
 worden gesteld.
• Kwalificatie-eisen formuleren voor coaches die naar (inter)nationale wedstrijden worden uitgezonden.  
 Dit geldt ook voor de (nieuwe) coaches in dienst van de KNRB. Tijdens een overgangsperiode bieden 
 we maatwerktrajecten aan om betrokkenen op een pragmatische manier te ondersteunen in 
 het behalen van de juiste kwalificatie(s).
• Een netwerk ontwikkelen van KNRB-opgeleide instructeurs en coaches middels het opzetten van 
 een coachplatform. Dit leidt tevens tot een actieve uitwisseling van coaches en instructeurs 
 tussen verenigingen.
• Door de inzet van actieve vrijwilligers binnen de kamprechtercommissie wordt de kamprechteropleiding  
 doorontwikkeld naar een standvastige structuur met een hoge kwaliteit, welke voldoet aan de eisen 
 van NOC*NSF.

Wat kunnen we nog meer bij voldoende financiering?
Het bemiddelen in scholingsaanbod voor bestuursleden van verenigingen.

Wat willen we bereiken?
Sterke verenigingen door een sterk kader op verschillende niveaus:
• Binnen elke vereniging een gekwalificeerd kader dat leiding geeft aan een groep competente instructeurs  
 en coaches om het roeiniveau en roeiplezier van de roeiers te vergroten.
• Gekwalificeerd arbitrair kader, welke zorgt voor een veilig en eerlijk verloop van roei-evenementen.
• Competent kader (bestuur en commissies) dat leiding geeft aan een gezonde en sterke vereniging. 
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4 .  T A L E N T O N T W I K K E L I N G

Wat verstaan we eronder?
Talent is noodzakelijk om ook in de toekomst te presteren. Voor talentontwikkeling in de Nederlandse roeisport 
worden drie fasen onderscheiden, waarvan de eerste fase (ca. 3-5 jaar) zich bij (studenten)verenigingen 
afspeelt. In de tweede fase (ca. 2-4 jaar) een transitie naar het OTC en ANRT plaatsvindt. In de derde fase (de 
‘beroepsfase’, ca. 4-8+ jaar) wordt centraal in het OTC gewerkt. Het gaat hier om een meerjarenopleidingsplan 
voor talenten.

Wat gaan we doen?
• De regie voor de eerste fase talentontwikkeling ligt bij verenigingen en RTC’s met behulp van 
 een KNRB-jaarplan, inclusief meet– en selectiemomenten en uitzendbeleid.
• De KNRB is dienstverlenend, coördinerend en faciliterend in de eerste fase. 
 Hiervoor stellen we een coördinator Talentontwikkeling aan.
• Het oprichten van een junioren- en seniorencommissie. De commissies talentontwikkeling, 
 aangesteld door het bondsbestuur, bestaan uit vertegenwoordigers van verenigingen, RTC’s en KNRB.
• Goede transitie en doorstroming van talenten realiseren naar de beroepsfase van het toproeien in 
 het centrale bondsprogramma Toproeien in het OTC. Een helder recruterings- en selectieproces voor 
 de tweede en derde fase is hierbij belangrijk.

Wat kunnen we nog meer bij voldoende financiering?
De omvang en uitvoering van bovengenoemde punten moet nog nader worden bepaald 
en hangt mede af van financieringsmogelijkheden.

Wat willen we bereiken?
• De kwaliteit van de instroom van atleten en coaches is verbeterd met als jaarlijks doel de instroom van 
 High Potentials in het topsportprogramma in het OTC.
• De instroomprogramma’s van zowel jeugd, junioren als studenten sluiten nauw op elkaar en op 
 de KNRB-visie aan. Hierbij is er een goede samenwerking van verenigingen en RTC’s met de KNRB. 
• De instroomprogramma’s voldoen aan kwaliteitscriteria die worden gesteld door KNRB en NOC*NSF 
 waardoor deze mogelijk in aanmerking komen voor faciliteiten en financiering van 
 regionale topsportorganisaties.

PAGINA 08    KNRB   



5 .  S A M E N  N A A R  D E  W E R E L D T O P

Wat verstaan we eronder?
In topsport is de concurrentie scherp, de druk hoog en zijn de marges klein. Wij onderscheiden ons door met 
noodzakelijk minder middelen - in vergelijking met andere landen - meer te doen. Dit doen we door efficiënter 
te investeren in topsport door focus en professionalisering in de ontwikkeling naar winnende ploegen.

Bij deze focus is winnen de leidende norm en is het nodig om een professionele prestatiegerichte 
topsportcultuur te creëren door het samenbrengen van:
• De beste roeiers, coaches en ondersteunende specialisten in de best mogelijke omgeving in 
 het Olympisch Trainingscentrum (OTC).
• Programmabewakers (management en directie met aantoonbare resultaten en competenties 
 in roeien, topsport en management).
Dit alles vindt plaats in een topsportklimaat waar de kernwaarden hoog gehouden worden en de kritische 
principes van presteren gelden.

Wat gaan we doen?
De KNRB heeft de werkwijze en aanpak van het Aegon Nationaal RoeiTeam (ANRT) en de opleiding van roeiers 
bij verenigingen en RTC’s vastgelegd in het meerjarenopleidingsplan. Dit plan is afhankelijk van ontwikkeling 
en beschrijft de totale aanpak en de professionele standaards van waaruit systematisch wordt gewerkt. Om 
het verschil te maken met de concurrentie zijn er drie speerpunten waarop samen intensief ingezet wordt:
• Talentherkenning en talentontwikkeling bij verenigingen, RTC’s en Paralympisch Trainingscentra.
• Excellente coaching op alle niveaus.
• Vernieuwing en verbetering: innovatie, technologie en kennis.

Dit gaan we concreet maken door onderstaande aandachtspunten uit te voeren:
• Beter communiceren en betrekken van verenigingen (o.a. middels commissies).
• Ontwikkelen en vermarkten van een beperkt aantal sterke ‘businessunits’ (bijvoorbeeld Holland8) 
 door het aangaan van strategische allianties met partners, sponsors en suppliers.
• Professionaliseren talentopleiding. 
• Verbeteren OTC en het Fieldlab Roeien om het kennisniveau te verhogen in samenwerking 
 met onze partners o.a. AISS, CTO, NOC*NSF, VU en HvA
• Intensiveren eerste fase talentontwikkeling bij junioren en studenten (in-, door-, uitstroom).
• Competentie-ontwikkeling bij coaches (opleiding, kwalificatie en coachplatform).
• De basis om de visie te kunnen realiseren is een gezonde financiële huishouding. 
 Het financiële weerstandsvermogen en de investeringsreserve moeten omhoog.
• Rechtenpakket (her)definiëren en verdienmodellen baseren op de exploitatie van rechten 
 (marketing en sponsoring) en de verkoop van producten en diensten.
• De slagkracht en besluitvaardigheid van de topsportorganisatie van de KNRB moet worden 
 aangepast aan de organisatie van de toekomst (Topsportstatuut en reglementen).

Wat kunnen we nog meer bij voldoende financiering?
Voor volledige uitvoering van bovengenoemde punten hebben we extra financiering nodig. Wanneer we hier 
niet in slagen, moeten we keuzes en prioriteiten stellen in omvang en uitvoering.

Wat willen we bereiken?
De KNRB wil winnende ploegen op EK’s, WK’s, Olympische en Paralympische Spelen die boegbeelden zijn 
voor verenigingen, roeifans en betrokken partners en hiermee impact hebben.
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