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JAARPLAN TALENTONTWIKKELING DAMES 2018-2019 

Het jaarplan dames talentontwikkeling is een praktische uitwerking van het talentontwikkelingsbeleid van de KNRB. Dit jaarplan 
is bedoeld om duidelijkheid en structuur te bieden aan atleten zodat zij zich in eerste instantie primair kunnen richten op de 
individuele ontwikkeling om te voldoen aan de gestelde criteria om uitgezonden te worden naar diverse FISA-evenementen. 
Daarnaast geeft het coaches en atleten inzicht in de momenten waarop atleten worden beoordeeld ten behoeve van het 
formeren van diverse ploegen die zich kunnen voorbereiden op het WKU23, WK junioren en eventueel World Cup III. 
 
Doelstellingen jaarplan 

• Atleten (minstens 20 atleten) relevante internationale wedstrijdervaring op laten doen op het niveau leren racen en 
leren presteren 

• Prestatiedoelen zijn: 
o 70% van de uitgezonden atleten vaart in een A-finale tijdens FISA-evenement 
o 40% van de uitgezonden atleten wint een medaille (tijdens WK junioren/WK onder 23 jaar) 

• Creëren van eenduidige manier van roeien en trainen binnen vrouwenteams 
 
KNRB-meetmomenten & voorwaarden 
Atleten die in aanmerking willen komen voor een talentontwikkelingsproject hebben deelgenomen aan alle verplichte 
meetmomenten van de KNRB zoals vermeld in het jaarplan talentontwikkeling C-selecties. Indien een atleet niet kan deelnemen 
aan de verplichte meetmomenten dan is het belangrijk dat vooraf met de talentcoach af te stemmen. 
 
Daarnaast wordt van atleten verwacht dat: 

• Zij zich conformeren aan specifieke afspraken die worden gemaakt binnen de diverse projecten en betrekking hebben 
op het proces van selecteren. 

• Een selectie van atleten die in aanmerking komen voor het WK onder 23 jaar en het WK junioren worden uitgenodigd 
voor een 2K-test op de ergometer op het OTC op 2 maart 2019. 

• Alle atleten hebben een POP-formulier met de eigen coach gemaakt waarin zij met elkaar afspreken wat de 
belangrijkste ontwikkelingsdoelstellingen zijn van dit jaar en op welke momenten atleten willen presteren. 

 
Projecten 
Binnen dames talentontwikkeling zijn er vier projecten: 
 

Project Groep Talentprofiel Beoogde nummers 
EK-junioren JUN ontw P7 – P6 JW1x, JW2x, JW4x 
WK junioren JUN top P6 – P5 JW1x, JW2x, JW4x 
WK U23 U23 P5 – P4 BLW2x, BW8+, BW4x 
WC III 23+ P4 > W4-/W8+ 

 
Project: EK-junioren (JUN ontw) 
Voor wie: 
Het project EK-junioren is bedoeld voor de ‘nieuwe generatie’ talentvolle meisjes naast de huidige junioren WK-groep. Het is 
voor meisjes onder deze topgroep junioren een uitgelezen kans om relevante wedstrijdervaring op te doen. Hiermee willen we 
meisjes stimuleren om goed en gestructureerd te trainen.  
 
Meisjes die voor dit project worden uitgenodigd voldoen of op fysiek vlak of in de boot aan talentprofiel P-7. 
 
Doelstelling:  

• Top 8 tijdens het EK-junioren. 
• Minimaal vier meisjes stromen door naar het niveau van de WK groep (talentprofiel P6).  
• 20 atleten voldoen aan ten minste talentprofiel P7 

 
Proces 
Meisjes (naast de huidige WK groep) worden door de talentcoach na het NK klein uitgenodigd om mee te selecteren om (in 
ieder geval) een JW4x te formeren voor het EK-junioren. Zowel fysiek (profieltesten) als snelheid in een kleine boot tijdens het 
NK kleine nummers zijn hiervoor bepalend.  
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De selectie en directe voorbereiding voor een JW4x vindt na het NK klein plaats tijdens de meivakantie en in de daaropvolgende 
weekenden. 
 
Na het EK-junioren starten alle meisjes in de skiff en de dubbeltwee tijdens de ARB. De dubbeltweetjes wordt samengesteld 
door de talentcoach in overleg met de projectcoaches van de JW4x. De directe voorbereiding op de ARB gebeurd op eigen 
gelegenheid op de eigen vereniging. 
 
Na de ARB worden de ploegen voor het WK-junioren definitief geselecteerd. Vanaf 13 juli (of eerder indien mogelijk) bereiden 
de geselecteerde ploegen zich fulltime voor op het WK. Zij zijn dan ook fulltime beschikbaar om gezamenlijk te trainen op de 
Bosbaan. 
 
Organisatie 
Een verenigingscoach worden aangewezen om het proces van selecteren en het begeleiden van de atleten te organiseren (in 
overleg met de talentcoach dames) direct na de NK klein tot en met het toernooi. 
 
Project: WK-junioren (JUN top) 
Het project WK-junioren is bedoeld voor meisjes uit de topgroep junioren. Deze groep meisje worden uitgedaagd om zich in een 
kleinere boot te ontwikkelen (1x, 2x of evt 2-). 
 
Topgroep junioren bestaat uit meisjes die zowel op fysiek vlak als in de boot voldoen aan minstens talentprofiel P-6.  
 
Doelstelling:  

• Formeren van ten minste 1 medaillewaardige ploeg voor het WK junioren. 
• 6 atleten voldoen aan talentprofiel P6 of beter 

 
Proces 
In het voorseizoen wordt deze groep gestimuleerd om ‘zich te meten’ met U23 door met elkaar (U23 en (meetrainers)ANRT te 
trainen in zowel de grote als de kleine nummers tijdens centrale trainingsdagen. Daarnaast is het aan te raden deel te nemen 
aan lange-afstandswedstrijden zoals ‘de hel van het noorden’ en de winterwedstrijden. 
 
Deze topgroep junioren krijgt de mogelijkheid tijdens het EK-junioren om ervaring op te doen in kleine nummers. Na het NK 
klein worden de atleten in de meivakantie voor de kleine nummers geselecteerd voor het EK, dan wel direct aangewezen door 
de talentcoach. De geselecteerde atleten bereiden zich op eigen gelegenheid, met eigen coach, voor op dit toernooi. Vanwege 
eindexamens wordt met atleten op individueel afspraken gemaakt omtrent het EK-junioren. 
 
Na het EK-junioren starten alle dames in de skiff en dubbeltwee tijdens de ARB. De dubbeltweetjes wordt samengesteld door de 
talentcoach in overleg met de projectcoaches. De directe voorbereiding op de ARB gebeurd op eigen gelegenheid op de eigen 
vereniging. 
 
Na de ARB worden de ploegen voor het WK-junioren definitief geselecteerd. Uitgangspunt voor het formeren en selecteren van 
ploegen is dat er minstens 1 mogelijke medaillebot wordt geselecteerd. Indien de snelheid in het kleine nummer onvoldoende 
is, dan bestaat de mogelijkheid dat eerst de snelste grote boot wordt geselecteerd en dan pas kleinere nummers. Vanaf 13 juli 
(of eerder indien mogelijk) bereiden de geselecteerde ploegen zich fulltime voor op het WK. Zij zijn dan ook fulltime beschikbaar 
om gezamenlijk te trainen op de Bosbaan. 
 
Organisatie 
Coördinatie en selectie is de verantwoordelijkheid van de talentcoach dames. Ploegen worden begeleid door betrokken coaches 
van de atleten. 
 
Project: WKU23 (U23 ontw) 
Het project WU23 is bedoeld voor dames die voldoen aan minstens talentprofiel P-5. 
 
Doelstelling: 

• Formeren van tenminste 1 medaillewaardige ploegen voor het WK onder 23 jaar. 
• 8 atleten voldoen aan talentprofiel P4 of beter 
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Proces 
In het voorseizoen trainen dames (talentprofiel P5 of beter) met elkaar in grotere en kleine nummers. Hier sluit de topgroep 
junioren zich regelmatig bij aan om zich te kunnen meten. 
 
Na het NK klein worden diverse boten geformeerd die zich, met elkaar, voorbereiden op de Wedau Regatta in Duitsland.  
 
Na de Wedau Regatta bereiden alle dames U23 zich zelfstandig thuis voor om tijdens het NK groot te starten in het kleine 
nummer. Naast de voorbereiding in het kleine nummer zal regelmatig getraind worden in het grote nummer op de Bosbaan.  
Naast het kleine nummer wordt namelijk ook in het grote nummer gestart tijdens het NK groot. De talentcoach formeert voor 
het NK groot de grote boten.  
 
Na het NK groot worden de ploegen voor de WU23 definitief geselecteerd. Binnen een centraal programma bereiden deze 
ploegen zich voor op het WK gedurende een periode van 10 weken. 
 
USA-atleten (atleten buiten Europa) 
Er zijn meerdere atleten die in de USA studeren en in aanmerking komen om uitgezonden te worden naar het WK onder 23 jaar. 
Met deze atleten is afgesproken dat zij net als iedereen profieltesten inleveren. Daarnaast kunnen zij zich individueel laten zien 
in een klein nummer tijdens het NK grote nummers. Op basis van de resultaten tijdens de profieltesten en het NK grote 
nummers wordt besloten of een atleet mee kan selecteren voor een boot voor het WK onder 23 jaar. 
 
Organisatie 
Coördinatie en selectie is de verantwoordelijkheid van de talentcoach dames. Ploegen worden begeleid door coaches met een 
RC4 (of aantoonbaar RC4 niveau).  
 
Project: WC III (of Henley Regatta) (U23 top) 
Doelstelling:  

• Finalewaardige ploeg tijdens World Cup III of 
• Representatieve ploeg tijdens Henley Royal Regatta 

 
Proces 
ANRT-meetrainers die (nog) niet zijn opgenomen in het ANRT en atleten die voldoen aan talentprofiel P5 of beter worden 
uitgenodigd om mee te trainen in een trainingsgroep die met elkaar in grote boten start tijdens de Wedau regatta en uiteindelijk 
uitgezonden wordt naar de World Cup III en/of met elkaar start tijdens Henley Royal Regatta. Voor deze wedstrijden wordt 
toegewerkt naar een 8+ en een 4x. 
 
Organisatie 
Coördinatie en selectie is de verantwoordelijkheid van de talentcoach dames. Ploegen worden begeleid door coaches met een 
RC4 (of aantoonbaar RC4 niveau). 
 
Atleten 
Om voor de projecten in aanmerking te komen moeten atleten voldoen aan bepaalde criteria. Hieronder staan criteria 
gedefinieerd die zijn afgeleid uit het  (MOP) van de KNRB. 
 
Criteria 

Groep Talentprofiel Ergo* 1x 2- VO2max (ml) VO2max (ml/kg)* 
JUN top P6 – P5 7:08 – 7:03 < 7:56 < 7:34 4232 56,4 
JUN ontw P7 – P6 7:17 – 7:08 < 8.06 < 7:43 4092 54,6 
       
U23 top P4 – P3 6:59 – 6:54 < 7:46 < 7:24 4464 59,5 
U23 ontw P5 – P4 7:03 – 6:59 < 7:51 < 7:29 4371 58,3 

 
*  Op basis van 75kg lichaamsgewicht 
 
Op dit moment komen atleten in aanmerking op basis van prestaties in het afgelopen jaar. Na het NK klein wordt deze lijst met 
atleten opnieuw bekeken op basis van resultaten tijdens de profieltesten en het NK kleine nummers. 
 



TOPROEIENNL                                                         
 

 
JAARPLAN TALENTONTWIKKELING DAMES 2018-2019 
VERSIE : NOVEMBER  2018 

 
 
Programma 
Het selectieprogramma is ondersteunend aan het centrale programma talentontwikkeling. 
 
KNRB-meetmomenten & (fysiologische) testen 
Profieltesten  16 december en 4 maart uiterste inleverdata 
NK klein   20/21 april 
VO2max   2-6 januari (op uitnodiging) 
Fysiologische testen 22-28 oktober, 17-24 maart, 20-26 mei (op uitnodiging) 
 
Gezamenlijke trainingsdata 
Gedurende het jaar worden diverse trainingsdagen georganiseerd waar atleten met elkaar trainen in zowel grote als kleine 
nummers.  
 

Voorbereidingsperiode    
Data Activiteit Groep Locatie 
15 december Trainingsdag U23 U23 Bosbaan 
2-6 januari Winterkamp/identificatiekamp 23+/ U23/Junioren Top Bosbaan 
1 februari – 10 februari Trainingsstage buitenland met RTC’s 23+/ U23 n.n.t.b. 
23 maart Trainingsdag U23/Junioren Top U23/Junioren Top Bosbaan 
    
Competitieperiode    
Data Activiteit Groep Locatie 
26 april – 8 mei Trainingskamp Bosbaan 23+/ U23/Junioren Top Bosbaan 
10-12 mei Trainingsweekend t.b.v EK junioren Junioren Bosbaan 
7-9 juni Trainingsweekend  23+/ U23/Junioren Top Bosbaan 
    
Piekperiode    
Data Activiteit Groep Locatie 
7 juni – 21 juli Traininsperiode Bosbaan (fulltime) U23 Bosbaan 
19 juli – 4 aug Traininsperiode Bosbaan (fulltime) Junioren Bosbaan 
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Wedstrijdprogramma 
 

Week Wedstrijd Status Groep Opmerkingen 
 TBR Observatie Iedereen  
 Hel vh Noorden Verplicht* Iedereen * Alleen verplicht voor kandidaten ANRT 
 NKIR Verplicht* Iedereen * Alleen verplicht voor kandidaten ANRT 
 Ergohead Observatie JUN  
 Winterwedstrijden Observatie Iedereen  
 NK klein Verplicht Iedereen  
 Wedau Regatta Selecterend U23, 23+  
 EK Junioren Uitzending JUN  
 ARB Selecterend Iedereen  
 DAMEN NK groot Selecterend Iedereen  
 NSRF Kwalificatie JUN ontw Kwalificatiemoment voor de Coupe 
 World Cup III Uitzending 23+  
 WK onder 23 jaar Uitzending U23  
 Coupe de la Jeunesse Uitzending JUN  
 WK junioren Uitzending JUN  

 
Verplicht : verplicht voor iedereen die in aanmerking wil komen voor uitzending FISA-evenement 
Observatie : atleten die nog niet in beeld zijn kunnen zich op deze momenten laten zien   
Selecterend : resultaten zijn bepalend voor keuzes atleten en/of boottype 
Uitzending : eindtoernooi voor geselecteerde boten 
Kwalificerend : kwalificatiemoment voor het behalen van een uitzending 
 
 


