
Informatie 

avond Jeugd 

roeien 21-09-2017 



Agenda  

 Belangrijke informatie over het 

jeugdroeien 

 Algemeen (Sybold) 

 Binnen- en buitentrainingen (Sybold) 

 Kleding (Clea) 

 Aanwezigheid (AnneMarie) 

 Vertrouwenspersoon (Anne-Lize) 



Jeugdavonden 
 Sinterklaasavond  

 24 november 

 Organisatie Jongens Junioren 

 Pannenkoeken 

 Surprises van max. €5,- met grap surprise 

 Spellen avond 
 2 februari 

 Organisatie Meisjes Junioren 

 Huisgemaakte lekkernijen 

 Met WII en bordspellen 

 Combi Roeien 
 6 april 

 Organisatie JongeJeugd 

 Maaltijd verzorgd door Jonge Jeugd 

 Slotavond 
 5 of 6 juli? 

 Organisatie Coaches 

 Behendigheidsroeien 

 BBQ 

 Materiaalavond 
 Onderhoud Jeugdvloot 

 Nog af te spreken 



Zwembadtraining 

 Zondag 14 januari in studenten 

Sportcentrum TUe 

 13:00 – 14:00 uur 

 Voor alle jeugd 

 



Roeiweken 
 Intensieve roeicursus nieuwe leden 

 16- 20 oktober  (herfstvakantie) 

 28 april- 6 mei (meivakantie), n.a.v. open dag 
april 

 Elke dag van 10:00 tot 12:00 uur 

 Voor onze jeugdleden 

 Roeiweek tijdens de schoolvakantie 2018 (7-7 
tot 19-8)  

 Afwisselend programma 

 Afsluitende BBQ 



Jeugdkamp 
 Lang weekend voorafgaand zomervakantie 

 29 juni tot en met 1 juli 

 Organisatie: 

 Jeugdleden/ coaches/ ouders 

 



Indeling jeugdgroepen 
 Jonge jeugd tot 14 jaar 

 Instructie: goed leren roeien 

 Vaardigheidsproeven 

 Regiowedstrijden en BTC’s in grote nummers 

 

 Junioren 14-18 (wordt nog verder uitgewerkt) 
 Opleidingsgroep: instromers van buitenaf zonder roei- ervaring 

 Gabbers (D-groep): een tot twee keer per week 
 Regiowedstrijden en BTC’s. 

 Rakkers (B- en C- groep): twee tot vier keer per week. 
 BTC’s, (regiowedstrijden) en sommige nationale wedstrijden. 

 Hakkers (A-groep): meer dan vier keer per week 
 BTC’s, nationale en mogelijk internationale 2 km-wedstrijden. 



Wedstrijden/ Competitie 
 Voor ieder jeugdlid tot 14 jaar en de 

juniorgroepen C en D: 

 Regio (Competitie) over 1000m/ 500m/ 400 m: 
 17-9- 2017 

 Breda 

 8-10- 2017 
 Tilburg 

 April 2018 
 Eindhoven 

 Mei/ juni 2018  
 Roosendaal 

 Andere wedstrijden in overleg met coaches. 

 



Wedstrijden/Competitie 
 Voor alle Jeugdleden 

 Beatrix Trial Competitie (BTC) over 3000 m: 

 17 september 

 17 december  

 21 januari 2018 

 25 februari 2018 

 Te roeien nummers (skiff, 2x, 4*) i.o.m. coach! 

 Beatrix Ergometer Kampioenschappen (BEK)  

 



Wedstrijden 
Jeugdroeiers uit de groepen B en C 

In overleg met coaches (jaarprogramma met 

doelstellingen): 

 wedstrijdvoorbeelden: 

 Herfst Regatta Thèta (eind september) 

 Jeugd- en Tweehead  (maart 2018) 

 ZRB (mei/juni 2018) 

 NSRF (juni 2018) 

 

 



Inzet Junioren 
 Voor wat hoort wat… 

 Met elkaar zijn we de club! 

 Er is een jeugdbestuur met inbreng 

coachgroepen: 

 Anneloes, Sien, Lara, Matthijs, Storm, en … 

 We doen alleen dingen die we samen willen en 

met elkaar kunnen doen! 

 Waar nodig helpen we elkaar: 

 Coaching  jeugd tot 14 jaar/ aspirant roeiers. 

 Hulp bij wedstrijden. 



Inzet ouders 
 Rijden voor de regiowedstrijden 

 Hulp nodig bij: 

 jeugdwedstrijden Beatrix 

 jeugdavonden 

 jeugdkamp 

  … 

 Vele handen… 



Inzet begeleiders/ coaches 
 Aanwezigheid trainingen. 

 Opleiding en begeleiding jeugdroeiers. 

 Scholing op het gebied van het geven van een 

positieve benadering jeugd bij instructie en 

coaching. 

 Contactpersoon ouders, “mentor” jeugdleden  

 Tussenpersoon voor het binnenhalen van meer 
expertise op roeigebied 

 

 



Binnen- en buitentraining  
 Trainingen gaan altijd door. 

 Weersomstandigheden kunnen aanleiding zijn 

voor training binnen en/of theorielessen. 

 In de donkere tijd door-de-weekse training 

junioren binnen: ergometer/ kracht en 

stabilisatieoefeningen ( aangepast aan de fysieke 

mogelijkheden jeugd). 

 Doel training binnen: opbouwen conditie en 

souplesse/ kracht voor komend roeiseizoen. 

http://www.e-pages.dk/trouw/131/article/632623/33/1/render/?token=17ea4ca3d6c7fba6844828b650fe7359

