
Dit is 
Karin 



 Karin… is lid van 
jouw vereniging 
1 van de 10.000 recreatieve roeiers

Ken jij Karin al….?

Workshop Roeicongres 21 januari 2017
door Marina van den Berg platform Toer! en Nico van Ravesteyn Rv Rijnland



Karin 
leert...

http://www.youtube.com/watch?v=A1Olkp_zZic


Karin 
kijkt 
haar 
ogen uit



Roeigelukkig 

hoe blijven jouw leden net zo
worden



Basisinstructie en dan…? 

Zwarte gat…

+/- 70% is gemiddeld na 2 à 3 jaar weg, grote doorstroming van nieuwe leden

Zorg dat 50% blijft!!



Doelen Recreatief Roeiprogramma 

Roeiwereld leren kennen

Stevige basis meegeven

Zelfstandigheid stimuleren

Karin 
voelt 
zich 
thuis



Zelf ervaringen op 
laten doen

Karin = 
teamlid 



Recreatieve 
roei
kalender

Karin 
geniet



organi
seert 
zelf

Karin 



Karin op 
avontuur

Roeien in het 
buitenland

http://www.toertochten-marathon-roeien.nl/content/toerplatform


Concrete tips

Vaste Recreatieve roeimentorbij instructiefase
geen wedstrijdcoach of wedstrijdroeier

● Roeivaardig C4+ 
● Stuurvaardigheids challenge 
● Toercursus opzetten
● Zelf tochtjes laten organiseren
● Roeikampje jeugd
● Cursussen aanbieden of zelf organiseren/uitzoeken
● Vaste instroommomenten per jaar
● Verbreed je blik: aansluiten bij FB marathonroeiers/DCR/Toer!



Mogelijkheden vereniging 

delegeren en faciliteren
Benut bestaand talent bij nieuwe leden
Denk niet in cie’s maar in projecten
Laat het losssss! Delegeer naar nieuwe leden. Faciliteer ipv het zelf te doen.
Kijk buiten je eigen vereniging als je het zelf niet kan
Werk samen...met Toer! bv

http://www.toertochten-marathon-roeien.nl/content/roeien_nederland


Hier kijkt 
Karin naar 
uit!



Nico van Ravesteyn

3 groepjes 20 minuten over Roeimentor

Marco, Justine, Marijke
Marco 45 jaar, puber kinderen, transport bedrijf, manager logistiek, zittend beroep
Justine is 23 jaar, MBO tandtechniek loopt stage bij tandtechnisch bedrijf, staat open voor alles
Marijke is 55+, eigen bedrijf fysiotherapie, topfit, net gestopt met werken, volwassen kinderen

Je bent de roeimentor, wat kan jij voor ze betekenen? 

Denk niet in beperkingen maar in kansen! 
Probeer niet alleen vanuit je eigen vereniging te denken 

en nu Marco
die wordt nét lid, bij jou!



Resultaten Groepsgesprekken 1

● De aanwezige studentenverenigingen hebben ook belangstelling voor ondersteuning bij 
Recreatieroeien. Want ongeveer de helft van studenten gaat wedstrijd- of competitieroeien. Voor de 
rest ontbreekt nog een programma. Deze zouden na begeleiding aan uitdagingen zoals marathons of 
zeeroeien mee kunnen doen.

● De aanwezige deelnemers onderschreven de ervaring dat een meerderheid van de nieuwe recreatieve 
roeiers na ongeveer drie jaar met roeien stopt. Dit heeft bestuurlijke aandacht nodig.

● Nieuwe leden moeten groeien in de roeicultuur; gerichte opvang tijdens en na basisinstructie bv door 
roeimentor. Deze kan bv ook de rol van ploegenmakelaar vervullen.

● Verder algemene steun om het platform Toer! te gebruiken en eigen tochten daar aan te melden.



Vervolg Resultaten Groepsgesprekken 

● Praktische tips: 

○ jaarkalender met leuke tochten en marathons, kennismakingstocht voor de nieuwere leden.
○ actueel overzicht op de verenigings-site van recreatieploegen die openstaan voor nieuwe roeiers
○ inloop-roeien voor ploegenroeiers, dwz wekelijks roeien in C4+ met tips hoe beter lang samen te 

roeien (marathons bv) incl sturen

Karin 
blijft 
(g)roeien!


