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JAARPLAN TALENTONTWIKKELING HEREN 2018-2019 
 
Het jaarplan heren 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 overige internationale evenementen. 
 
 
Doelstellingen jaarplan 

• Atleten  relevante (inter)nationale wedstrijdervaring op laten doen op het niveau P-6 t/m P-4 
(leren racen en leren presteren) 

• Creëren van eenduidige manier van roeien en trainen  
 
 
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.  
 

• Profieltesten, 100m, 1min, 2000m en 6000m, uiterlijk 16 december 2018 en 4 maart 2019 
• Aegon NK Klein, 20 en 21 april 2019 (1x of 2-) 
• Actuele scores en observaties van het talentprofiel, zie het KNRB Meerjaren Opleidingsplan 

(MOP) en een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP). 
 
Indien een atleet niet kan deelnemen aan de verplichte meetmomenten dan is het belangrijk dat 
vooraf met de talentcoach af te stemmen.  
 
 
Projecten 
Binnen de heren talentontwikkeling zijn er twee projecten in 2019: 
 

Project Groep Talentprofiel Beoogde nummers 
WK junioren JUN  P6 – P5 M4x, M2x, (M1x) 
WK U23 U23 P5 – P3 M8+, M2-, (M1x) 

 
 
Talentidentificatiedagen NOC*NSF – KNRB  
Tijdens het gehele selectieproces kunnen roeiers instromen die in samenwerking tussen NOC*NSF en 
de KNRB, vanuit de talentidentificatiedagen zijn geïdentificeerd en daarmee voldoen aan vooraf 
vastgestelde (fysieke) eisen. Deze roeiers kunnen te allen tijde op basis van een voordracht van de 
Talentcoach aan de WK selectie worden toegevoegd.  
 
  

https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2016/11/MOP-10-11.pdf
https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2016/11/MOP-10-11.pdf
https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2016/01/Bijlage-2.-TSA-Persoonlijk-Ontwikkelplan2.pdf
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Programma junioren 
Na de profieltesten van 16 december 2018 wordt er een groep gevormd die mogelijk in aanmerking 
komt voor het WK Junioren (mannen) 2019 in Tokyo. Op dit WK gaat een dubbelvier en dubbeltwee 
varen en de voorlopige selectie zal bestaan uit roeiers die voldoen aan het talentprofiel (P-6) en 
vallen binnen de fase ‘Leren Racen’, dit zijn de roeiers die in de afgelopen periode fysiek en qua 
roeivermogen voldoen aan genoemde fase. 

In de periode vanaf december zal deze voorlopige selectie onder leiding van betrokken coaches en 
Ronald Florijn getraind worden. Van de betrokken verenigingen wordt verwacht dat zij deze selectie 
met materiaal zullen ondersteunen. 

Na het Aegon NK Klein op 19, 20 en 21 april zal aan de hand van de resultaten in de skiff een 
aangescherpte 2e voorlopige selectie gevormd worden. Roeiers die in de tweezonder voor het WK in 
Tokyo willen kwalificeren, moeten dit bij de Talentcoach Ronald Florijn melden, zodat de eisen en 
voorwaarden besproken kunnen worden. 

Met de aangescherpte 2e voorlopige selectie roeien we op 18 en 19 mei het EK Junioren in Essen. Na 
het EK Junioren, wordt er op nationale wedstrijden nog in verschillende opstellingen en 
samenstellingen in de dubbelvier en dubbeltwee geroeid, om daarna de uiteindelijke selectie bekend 
te maken. 

 

Programma U23 
Na de profieltesten van 16 december 2018 wordt er en groep (voorlopige selectie) gevormd die 
mogelijk in aanmerking komt voor het WK U23 2019 in Sarasota. Op dit WK gaat een Holland Acht 
U23 varen en de voorlopige selectie zal bestaan uit roeiers die in de afgelopen periode fysiek en qua 
roeivermogen in fase P-4 (Trainen om te presteren) zitten. 

In de periode vanaf januari zal onder leiding van Rogier Blink en Ronald Florijn met deze voorlopige 
selectie getraind worden. Van de verenigingen wordt verwacht dat zij deze selectie met materiaal 
zullen ondersteunen.  

Na het Aegon NK Klein op 19, 20 en 21 april zal aan de hand van de resultaten in de skiff (voorkeur) 
en tweezonder een aangescherpte 2e voorlopige selectie gevormd worden. Mochten roeiers voor de 
tweezonder kiezen, dan is het niet noodzakelijk dat beide roeiers U23 zijn. Natuurlijk kan alleen de 
U23 roeier selecteren voor het U23 WK. In de tweezonder worden de roeiers afzonderlijk en 
individueel beoordeeld. 

Met de voorlopige selectie na het NK klein willen we indien mogelijk (niveau / geringe kosten / 
ondersteuning materiaal) op 11 en 12 mei op de Wedau Regatta in de acht starten. 

Op 22 juni 2019 is er een roeitest onder regie van de KNRB op de bosbaan, waarbij de aangescherpte 
2e selectie van het NK Klein, wordt aangevuld met de U23 roeiers die buiten Nederland roeien. Na 
deze test zal de uiteindelijke selectie voor het WK U23 bekend gemaakt worden. 
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