
Verslag FISA coach conference 2017 
 
Woensdag 6 december 
Woensdag bestond uit vliegen naar Londen, inchecken in het hotel en op het congres (op dezelfde 
locatie) en het welkomstdiner.  
 
Dondedag 7 december 
De eerste ´echte´ congresdag stond in werd afgetrapt door twee  algemene praatjes door Olympische 
en Paralympische coaches. Het eerste praatje door Roger Barrow (FISA coach van het jaar 2016) ging 
over zijn programma in Zuid-Afrika. Hij vertelde globaal over hun jaarprogramma, hun 
trainingslocaties, zijn trainingsfilosofie en de uitdagingen waarmee hij te maken heeft (. Met name 
interessant was hoe hij met zeer beperkte financiële middelen en in onze ogen ‘ouderwetse’ meet- 
en trainingsmethoden ook gewoon medailles haalt op mondiaal niveau. Het praatje van Roger 
Barrow werd gevolgd door een presentatie van Tom Dyson, de hoofdcoach van het paralympische 
programma in Groot Brittannië.  Ook hij beschreef de ontwikkeling van hun programma over de 
afgelopen olympische cycli en daarbij snelheid waarin het Para-roeien zich ontwikkeld heeft de 
afgelopen jaren. Hij bleef uitgebreid stilstaan bij de uitdagingen die het werken met roeiers met 
verschillende beperkingen en trainingsachtergronden met zich meebrengt. De balans die ze hierin 
moeten zoeken tussen standaardisatie en individualisatie van trainingsprogramma’s is hierin 1 van 
zijn grootste uitdagingen.  
 
In het middagprogramma lag de nadruk op technologie en begon met een presentatie van Valery 
Kleshnev. Zijn presentatie ging met name over de ontwikkeling door de jaren heen van ‘rowing 
science,’ en dan met name over de technologische toepassingen om biomechanische metingen te 
kunnen doen. Zijn presentatie werd gevolgd door een presentatie van Milan Bacanovic van WEBA 
sports over de toepassing van de door hun ontwikkelde oar power meter en een presentatie van 
Michael Naughton van Nielsen Kellermann over hun speedcoach die nu ook de mogelijkheid heeft 
om catch- en releaseangles te meten. Beide presentaties gingen in beperkte mate over de 
achterliggende theorie en kwamen af en toe over als verkooppraatjes. Hierna volgde een presentatie 
van Henk-Jan Zwolle over herstel en herstelmetingen en het belang van het meten van heart-rate 
variability, waarbij de MyPerfectCoach app ondersteunend kan zijn. Hij werd gevolgd door Adrian 
Cassidy, die Rower.rs ontwikkeld heeft. Een webplatform wat ondersteund in het op afstand 
monitoren van (grote groepen) roeiers doordat het in staat is, vergelijkbaar met myperfectcoach, 
data van verschillende bronnen samen te voegen. 
 
Na een korte pauze ging de middag verder met een presentatie van Conny Draper waarbij ze inging 
op de mate waarin technologie het roeien verbeterd heeft en hoe je als coach om zou moeten gaan 
met het gebruik van technologische toepassingen in je programma en je individuele trainingen. 
Hierbij is het bijvoorbeeld belangrijk goed af te wegen welke ‘feedback tool’ je gebruikt voor je 
trainingen en af te wegen of je tijdens een training bijvoorbeeld wilt dat de roeier directe feedback 
krijgt, of dat je dit enkel als coach wilt kunnen zien. Daarnaast was een van haar belangrijke 
statements dat bij het gebruik van technologie heel goed afgewogen moet worden hoe wanneer en 
vooral ook om welke reden technologie toegepast wordt in trainingen en het totale 
(jaar)programma. Daarnaast moet je als coach niet technologie toepassen om het toepassen, maar 
omdat het een aanvulling is op je coachstijl.  
 
Vrijdag 8 december 
Voor vrijdagochtend stond een ochtend gepland met als thema: ‘encouraging woman into coaching.’ 
Een studente van de university of Bath presenteerde haar onderzoek waarin ze gekeken had naar de 
reden waarom (in Groot-Brittannie) zo weinig roeicoaches vrouw zijn, en wat de redenen zijn voor 
vrouwen om te stoppen met coachen. In een heel interactieve presentatie gaf ze tips mee hoe elke 
vereniging of bond met kleine aanpassingen ervoor kan zorgen dat meer vrouwen aan het coachen 



blijven. Tijdens de leuke en verassende gesprekken met de andere coaches aan onze tafel over dit 
onderwerp (tijdens de sessie waren er veel discussiemomenten ingelast) werden we gevraagd om 
oplossingsrichtingen te verzinnen. Erg leuk om dit met zoveel verschillende coaches met zoveel 
verschillende achtergronden te doen.  
 
Na deze ochtendsessie volgde er een panel discussie met een deel van de sprekers van de dag 
ervoor. Waar de bedoeling was dat het een interactieve sessie werd met discussie tussen de 
panelleden, kwam dit niet helemaal van de grond en werd het vooral een Q&A sessie tussen de host 
en de 3 panelleden. De vragen gingen over uiteenlopende onderwerpen. Uiteraard technologie, maar 
ook de kijk op techniek, de manier van testen en de coachfilosofie van de drie coaches.  
 
’s Middags was de performance director van UK sports (vergelijkbaar met wat in Nederland NOC-NSF 
is) aanwezig om te vertellen hoe er in Groot-Brittannië omgegaan wordt met het werven en 
ontwikkelen van talentvolle sporters (in de volle breedte) met als doel zoveel mogelijk olympische 
medailles te halen. Ze nam ons eerst mee in de veranderingen die doorgevoerd zijn in de algehele 
structuur rondom de organisatie van sporten in Groot-Brittannie en besprak vervolgens een aantal 
actuele vraagstukken die invloed hebben op hoe er over organisatie rondom sport gedacht moet 
worden. In een interactieve sessie moest er per tafel een van de vraagstukken uitgewerkt worden, 
waarbij onze tafel moest meedenken over de invloed van technologie op het monitoren van fysieke 
en mentale gezondheid van sporters, en welke veranderingen dit met zich meebrengt voor de 
organisatie rondom de sport. Een leuke sessie, die af en toe wel iets te algemeen was en daardoor 
niet altijd goed te vertalen was naar onze dagelijkse bezigheden tijdens het coachen. De dag werd 
afgesloten met het World Rowing Awards Dinner, waarna het vroeg bedtijd was omdat we de 
volgende ochtend heel vroeg terugvlogen om weer op tijd op de NKIR aanwezig te kunnen zijn  
 
 
 
Samenvattend vond ik het een leuk congres waar ik geïnspireerd weer van thuisgekomen ben. Het 
feit dat je 4 dagen weg bent van coachen zelf, maar wel de hele dag met roeien bezig bent en 
coaches uit andere landen spreekt maakt dat je veel aan het denken gezet wordt over hoe je zaken 
aanpakt en organiseert. Ik wil de KNRB dan ook bedanken dat ik de kans gehad heb naar dit congres 
te gaan en kan het anderen van harte aanbevelen.  
 
De presentaties die gegeven zijn tijdens het coachcongres zijn hier te vinden:  
http://www.worldrowing.com/events/2017-world-rowing-coaches-conference/event-information  
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