
Aan: Bestuur KNRB 

Van:  Barend van Kouterik (voorzitter Die Leythe) 

Datum: 16 november 2017  

Betreft: Aanpassing Reglement voor Roeiwedstrijden, artikel 31 lid 5 

 

Mede namens de roeiverenigingen Het Spaarne, De Amstel, De Maas, Willem III en RIC wil ik bezwaar 
maken tegen de voorgestelde wijziging van artikel 31 lid 5 van het Reglement voor Roeiwedstrijden. 

Dit bezwaar wil ik gaarne tijdens de ALV van zaterdag 18 november toelichten. Ik verzoek u deze brief 
als ingekomen stuk op de vergadering bij punt 7 van de agenda te behandelen 

Het voorstel om voor de juniorenvelden in het vervolg heats in plaats van voorwedstrijden uit te 
schrijven staat haaks op de versterking van het juniorenprogramma die in de afgelopen jaren is 
gerealiseerd en waarvoor wij als juniorenverenigingen veel inspanning hebben geleverd en nog steeds 
leveren. 

Waarom is dit een ongewenste wijziging: 

- Hiermee wordt een onderscheid gemaakt op basis van leeftijd in de zin dat je als roeier pas serieus 
genomen wordt als je ouder dan 18 bent (discriminerend dus). 

- Het aantal starts voor junioren neemt af, waardoor het aandeel van de junioren in het 
wedstrijdprogramma op een oneigenlijke manier wordt teruggedrongen. 

- Veel junioren zullen na één start ‘uitgeroeid’ zijn terwijl juist zij moeten leren racen in 
voorwedstrijden en (halve) finales en de gelegenheid moeten krijgen om zich te meten met zoveel 
mogelijk tegenstanders. 

- De ‘betere’ junioren maken pas met een ‘normaal’ wedstrijdprogramma kennis als zij senior zijn; 
dat kan niet de bedoeling zijn, zo lijkt ons. 

- Er is meestal geen sprake van een echte competitie tussen de besten die doorgedrongen zijn tot de 
finale; medailles in heats zullen worden beleefd als een devaluatie van het begrip ‘overwinning’. 

- Er bestaat geen objectief goed systeem van ranking om de heats in te delen; dat leidt per definitie 
tot frustratie en discussie. 

- Met deze wijziging zal het voor Nederland nog moeilijker worden om gelijke tred te houden met de 
concurrerende ‘buitenlanden’ waar het juniorenroeien steeds professioneler wordt aangepakt. 

In de toelichting bij het wijzigingsvoorstel wordt de indruk gewekt dat de wijziging plaatsvindt ‘op 
verzoek van een aantal juniorencoaches’. Onze zes verenigingen vertegenwoordigen een aanzienlijk deel 
van de juniorencoaches en zijn hierover niet geraadpleegd en hebben dit voorstel dan ook niet 
ingebracht of ondersteund. Wij concluderen derhalve dat dit voorstel onzorgvuldig is voorbereid. 

Wij hebben dan ook het sterke vermoeden dat er een achterliggend doel voor de wijziging is: het 
creëren van ruimte in het overvolle wedstrijdprogramma ten koste van de junioren en ten gunste van 
het groeiende programma van de senioren (met name door de klassementen).  

Het juniorenroeien vormt de basis voor de toekomstige prestaties op Europees, Wereld en Olympisch 
niveau en dient daarom een gelijkwaardige plaats in het wedstrijdprogramma. Wij verzoeken het KNRB-
bestuur daarom dringend de voorgestelde wijziging in artikel 31 lid 5 in te trekken. 

Uiteraard zijn wij niet blind voor de knelpunten in het wedstrijdprogramma, en daarom zijn wij zonder 
meer bereid hiervoor samen met u een andere oplossing te zoeken dan dit ‘schadelijke’ voorstel. 

 

Namens de verenigingen Die Leythe, De Maas, De Amstel, Het Spaarne, RIC en Willem III 

Barend van Kouterik 


