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Beste ouders van de junioren wedstrijdroeiers,  
 
Komende dinsdagavond is er een gesprek met enkele ouders en het bestuur 
over het junioren wedstrijdroeien en met name het coachprobleem bij de 
jongens voor komend seizoen na het aangekondigd vertrek van Mattijs Kok. 
In deze brief willen we als bestuur de aanleiding, het probleem en het doel 
van het gesprek toelichten. 
  
Stoppen van Mattijs Kok 
Onlangs heeft Mattijs Kok aangekondigd na dit seizoen te stoppen met het 
coachen van de jongens junioren wedstrijdroeiers. Mattijs heeft 10 jaar lang 
met veel drive en enthousiasme de junioren gecoacht en is daarvoor onlangs 
benoemd tot lid van verdienste. 
De redenen voor Mattijs om te stoppen zijn meerdere en deze heeft hij in een 
brief naar het bestuur verwoord. In hoofdzaak gaat het om het volgende: 
Mattijs vindt a) dat de vereniging te weinig investeert in het junioren 
wedstrijdroeien en b) dat het coachen van de jongens junioren te veel op zijn 
schouders rust wat in deze zwaarte niet meer te combineren is met zijn 
privéleven, als vader van jonge kinderen. Deze punten zijn aan het begin van 
het seizoen aan de orde geweest in de coachvergadering en met de inzet van 
medecoaches is toen geprobeerd de inzet van Mattijs te verlichten. 
  
Visie op junioren wedstrijdroeien bij Naarden 
Mattijs wordt in zijn visie gesteund door de andere junioren wedstrijdcoaches: 
het onderwerp is vorige jaren en enkele maanden geleden nog besproken in 
de bestuursvergadering. De coaches zijn met hart en ziel bezig met junioren 
wedstrijdroeiers, gefocust op het wedstrijdroeien en vragen vanuit deze focus 
om oplossingen als meer en betere wedstrijdboten, betaalde (hoofd)coaches 
e.d.. 
Het bestuur kijkt naar de vereniging als geheel, naar een bij de vereniging 
passend invulling van het wedstrijdroeien (momenteel investeert de 
vereniging in verhouding al veel in het jeugdwedstrijdroeien): naar een 
botenpark dat een balans kent tussen boten voor wedstrijdroeiers en andere 
roeiers, naar het gegeven dat RV Naarden een vereniging is met veel 
senioren roeiers, waarin coaches voor junior wedstrijdroeien niet voor het 
oprapen liggen. 
Naar aanleiding van de brief van Mattijs is er onlangs een overleg geweest 
tussen de coaches van het junioren wedstrijdroeien en deel van het bestuur. 
In dit gesprek is door de coaches hun wens en frustratie verwoord en heeft 
het bestuur uitgesproken dat junior wedstrijdroeien een wezenlijk onderdeel 
van de vereniging is en blijft. De coaches hebben voorgesteld om een plan te 
maken voor het junior wedstrijdroeien; met het bestuur zal vervolgens 
gesproken worden hoe en in welke mate daar invulling aan gegeven gaat 
worden. 
  



 
  
Coachprobleem 
RV Naarden heeft een beperkt aantal coaches voor het junior wedstrijdroeien. 
Dit wedstrijdroeien gebeurt op landelijk niveau, vergt veel training en wordt 
gedaan door coaches met wedstrijdroeiervaring, die met voorkeur 
coachcursussen hebben gevoeld. 
Naarden kent geen ex-wedstrijdjunioren die na de middelbare school blijven 
bij of direct na hun studie terugkeren naar de roeivereniging en daar het 
natuurlijk coachkader gaan vormen. Veel ouders van wedstrijdjunioren 
hebben zelf niet geroeid. De tendens onder senioren is dat het merendeel niet 
zoveel privétijd wil investeren  als bij coachen gevraagd is. 
Daarom kent RV Naarden een veel kleinere bron van wedstrijdcoaches als 
bijv. hockey- en voetbalverenigingen. De huidige coaches zijn of (ex-
)wedstrijdroeiende ouders of de witte raven onder de (ex-)wedstrijdroeiende 
senioren. 
  
En wat nu ? 
Komende dinsdag avond wil het bestuur eerst horen wat er onder jullie als 
ouders leeft en vervolgens in een dialoog de volgende zaken bespreken: 
·      Acuut is het probleem dat er door het wegvallen van Mattijs te weinig 
coachcapaciteit voor het jongens wedstrijdroeien voor komend jaar is. Het 
bestuur probeert hiervoor een oplossing te zoeken. 
·      De coachcapaciteit is ons grootste probleem; bij RV Naarden kan op dit 
moment praktisch ieder jeugdlid wedstrijdroeien; een mogelijke maatregel is 
om dit beleid te wijzigen en (strengere) selectie te gaan invoeren voor het 
junioren roeien. 
·      Het botenvervoer wordt nu al zijn voor een groot deel door enkele ouders 
gedaan. Het idee is om een commissie wedstrijdroeien in het leven te roepen, 
waarin ook ouders zitting nemen, die het botenvervoer coördineren en andere 
ondersteuning gaan leveren bij het wedstrijdroeien. 
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