
 

 

 
Amsterdam, 29 januari 2021 

 
 
Geacht KNRB Bestuur, Beste Rutger, Chris en IJsbrand, 
 
Middels deze brief wil ik u, namens alle ondertekende studentenroeiverenigingen, in deze uitdagende tijden 
van corona vragen in actie te komen voor uw leden: de leden van de verschillende roeiverenigingen te 
Nederland.  
 
Over de KNRB 
Op www.knrb.nl vinden wij onder het kopje ‘wie zijn wij’: 
  
De Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) is de overkoepelende organisatie van alle roeiverenigingen in 
Nederland. 
 
De KNRB is opgericht op 21 januari 1917. De KNRB zet zich in voor deze verenigingen op het gebied van 
accommodatie, roeiwater, opleidingen en promotie van de roeisport. Daarnaast behartigen we de belangen van 
de topsport ten behoeve van (internationale) uitzendingen naar onder andere WK’s en Olympische Spelen. 
 
Verenigingen en topsport 
De KNRB, voor alle verenigingen én de topsport. Het afgelopen ‘coronajaar’ lijkt de inzet van de KNRB zich 
echter geregeld te beperken tot het behartigen van de belangen van het ANRT.  
 
 “Voor de roeiers van het ANRT gelden specifieke regels, waarvoor de KNRB afspraken heeft gemaakt met de 
gemeente Amsterdam en het Amsterdamse Bos” (…) “Het is echter van belang om vanuit de roeisport onze 
bijdrage te leveren aan de bestrijding van de crisis. Daarvoor is het nodig dat we de groep roeiers waarvoor nu 
een uitzondering wordt gemaakt te beperken tot onze professionele atleten.” 
 
Het siert de KNRB om alles uit de kast te halen voor haar toppers en dit is iets wat iedereen alleen maar 
aanmoedigt. Desalnietemin heerst bij de roeiverenigingen een gevoel van teleurstelling. Voor hen lijkt binnen 
de KNRB weinig aandacht. Er is tot op heden niets georganiseerd en weinig tot geen perspectief geboden. De 
nadruk blijft liggen op wat er allemaal niet kan, terwijl er - in ieder geval door de ogen van de verenigingen 
gezien - ook mogelijkheden zijn.  
 
Hiervoor vragen wij middels deze brief aandacht. Wij verwachten van onze Bond een daadkrachtige, proactieve 
houding voor al haar leden. Bied de leden handvatten en perspectief. Laten we samen door deze crisis komen. 
 
Praktisch gezien vragen wij op de korte termijn actie op de volgende punten: 
 
Financieel 
Elke (studenten-)roeivereniging in Nederland is in meer of mindere mate financieel afhankelijk van een winst 
op het barbedrijf en andersvormige exploitatie van het pand. Tegelijkertijd hebben vele (studenten-
)roeiverenigingen één of meerdere professionele coaches in dienst. De financiële gevolgen van de coronacrisis 
zijn voor veel verenigingen enorm. Tegelijkertijd is er sprake van een seizoen met minder dan wel geen 
wedstrijden. 
 



 

 

➔ De voorgenomen verhoging van inschrijfgelden voor klassementen zijn dit jaar ongewenst en dient 
herzien te worden. Dat op een eerdere poging dit aan te kaarten niet is ingegaan is teleurstellend en 
geeft weinig blijk van begrip voor de situatie van de verenigingen vanuit de KNRB. 

 
Perspectief 
De roeiverenigingen zijn de basis van de KNRB en haar (topsport-)successen. Het ondersteunen van de 
verenigingen zou een hoofdtaak moeten zijn, juist in deze coronatijd. Hier zijn honderden roeiers en coaches 
dagelijks bezig met roeien op het hoogste niveau. 
 
Topsportevenement 
Zolang er geen zicht is op een terugkeer naar ‘normaal’ is het van groots belang dat er perspectief wordt 
geboden door de KNRB. Wat kan er wel als de huidige situatie langer voortduurt? Een van de mogelijkheden is 
de doorgang van een NK als topsportevenement. Dit zou, naast het aanbieden van een doel, voor velen de 
trainingsmogelijkheden vergroten. 
 
Mogelijkheden om het NK voor een beperkte groep van sporters (ANRT-roeiers, roeiers uit het Talentteam, 
RTC-roeiers, mensen met een nationaal talentstatus, etc) te organiseren zijn binnen de KNRB vooralsnog niet 
opgepakt.1  
 

➔ Bied perspectief aan (een deel van) uw leden door het organiseren van het NK: een toernooi dat ook 
onder de huidige regelgeving doorgang kan vinden en een stip op de horizon kan zijn voor velen. 

 
Topsportcompetitie 
Nadat eind december bekend werd dat onder andere hockey, basketbal, waterpolo, volleybal, handbal, korfbal, 
beachvolleybal, honkbal, softbal, rugby, ijshockey, rolstoelbasketbal, zaalvoetbal, cricket, badminton en 
tafeltennis hun topcompetitie weer mochten opstarten was de verbazing groot dat de roeiers met lege handen 
stonden. 
 
Wij erkennen het unieke karakter van de roeisport en haar competitie. Het is echter onverklaarbaar dat de 
roeicompetitie voor de topsport van ondergeschikt belang wordt gezien. Wij wijzen graag op de competitie die 
menig verenigings- of talentploeg heeft geboden aan door de KNRB geformeerde ploegen, het belang van 
competitie voor de (statushoudende) leden van het Talentteam (de ANRT’ers van de toekomst) en de 
kweekvijver van talent die bij de verenigingen traint. Het is onbegrijpelijk dat het een niet-Olympische sport als 
korfbal wel gelukt is om de reserve korfbal league onder de topsportcompetitie te laten vallen, maar er in de 
roeisport niks kan. 
 

➔ Neem gerichte actie om tot een topsportcompetitie te komen die ook kan plaatsvinden als de huidige 
regelgeving langer duurt dan tot 9 februari. 

 
Wij vragen de KNRB dringend om op te komen voor al haar leden en met een (re)actie te komen op de 
bovenstaande punten. 
 
Namens het bestuur der A.S.R. Nereus en ondertekenende verenigingen, 
 
teken ik, 

 
1 Het NK indoor atletiek en het NK shorttrack (in respectievelijk januari en februari) zijn voorbeelden van NK’s die wel doorgang vinden. Het NK indoor atletiek heeft meer 
dan 250 inschrijvingen en het NK shorttrack is gevuld met topschaatsers en  RTC-schaatsers. Op door leden gevraagde argumenten waarom het NK klein (nog) geen 
topsportevenement is, wordt geantwoord dat “NK’s voor 95% uit mensen een status moeten bestaan” (deze uitspraak lijkt niet op feiten beaseerd.)  en “de mannen van het 
ANRT sowieso en de vrouwen waarschijnlijk niet meedoen met het NK klein’. Het feit dat vele leden van het ANRT het NK klein aan zich voorbij zullen laten gaan zou 
overigens in geen enkel jaar een reden moeten zijn voor het wel of niet door laten gaan van een NK.  
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Rosalie ten Wolde  
Praeses der K.S.R.V. "Njord" 
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President der D.S.R.V. “Laga” 
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Praeses der U.S.R. “Triton” 
 
Jogchem Brouwer 
Praeses der G.S.R "Aegir" 
 
Jaap van der Kolk  
Voorzitter der W.S.R. "Argo" 
 
Floor Ruttenburg  
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Boris Wolbink  
Praeses der R.S.V.U. ‘Okeanos’ 
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Voorzitter der D.R.V. Euros 
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Voorzitter der M.S.R.V. Saurus 
 
Niek van Limbergen 
Praeses der T.S.R. Vidar 
 
Jasper Weenink 
Voorzitter der H.S.R.V. Pelargos 
 



 

 

Koen van Wessel 
Voorzitter der E.S.R. Thêta 
 
Miriam Langhout 
Voorzitter der N.S.R.V. Phocas 
 
Lisanne van der Beek 
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Jill Oudshoorn 
Voorzitter der D.S.R. Proteus-Eretes 


