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Vacature | Commissaris wedstrijdroeien 
 
Het bestuur van de Nederlandse Studenten Roeifederatie is op zoek naar geïnteresseerde kandidaten 
voor de functie van commissaris wedstrijdroeien. 

 

De Nederlandse Studenten Roeifederatie (NSRF) is al bijna 55 jaar de belangenbehartiger van alle 

Nederlandse studentenroeiverenigingen. In die rol onderhoudt ze namens haar achterban contacten met 

nationale en internationale studentensportkoepels, de nationale roeibond en andere relevante instanties. 

En de NSRF is dé spil bij uitzendingen voor studentenwedstrijdroeiers. Daarnaast is de NSRF als initiator 

en organisator betrokken bij een hele reeks aan evenementen. De meest bekende daarvan zijn de 

jaarlijkse NSRF Slotwedstrijden op de Willem-Alexanderbaan en het jaarlijkse NSRF Besturencongres.  

 

Wat zijn de taken van de commissaris wedstrijdroeien? 

Als commissaris wedstrijdroeien ben je hét aanspreekpunt voor de wedstrijdcommissarissen van de 

lidverenigingen op het gebied van wedstrijdroeien en uitzendingen.  

 

Uitzendingen 

Op het gebied van uitzendingen ligt een duidelijk afgebakende rol. Als hoofd van delegatie leidt je de 

uitzendingen naar het EUG/EUC in goede banen. Tijdens het gehele (voor)traject betrek je de 

verenigingen in dit proces. Tijdens de uitzending ga je mee om op locatie de ploegen te accorderen en zo 

goed mogelijk te laten presteren. 

Een ander internationaal traject dat valt onder de NSRF is het FISU traject WUC/WUG (ook bekend als de 

Universiade), de mondiale evenknie van het EUG/EUC. Hierbij is de NSRF verantwoordelijk voor het 

kwalificatietraject en de begeleiding rondom de uitzending. Afstemming KNRB selecties i.v.m. FISU doel 

trajecten is hierbij onderdeel van het takenpakket. 

 

Wedstrijdroeien 

Namens de NSRF neem je deel aan de KNRB Commissie Nationale Wedstrijden (CNW). De commissie 

nationale wedstrijden is verantwoordelijk voor het wijzigingen in de reglementen voor roeiwedstrijden 

(RvR) alsmede het vaststellen van de Nationale wedstrijdkalender en klassementen. Middels de NSRF zijn 

de verenigingen vertegenwoordigt binnen deze commissie.  

Contact met de (prof)coaches is van belang om grip te grijpen op wat er speelt. Hiervoor is een 

mailinglijst opgesteld. Coaches bepalen in grote mate het programma van roeiers en daarmee deelname 

aan uitzendingen.  

 

Hiernaast heb je een aantal algemene bestuurstaken: 

• constructief samenwerken met de andere bestuursleden, met name met de Commissaris 

Wedstrijden; 

• communicatie met SSN m.b.t. uitzendingen; 

• communicatie met KNSRB (RV Minerva); 

• opmerken van relevante ontwikkelingen in de roeiwereld die door het NSRF-bestuur zo nodig 

moeten worden opgepakt.  

 

Wat is het profiel van de nieuwe wedstrijdcommissaris:  

• actief lid zijn (of zijn geweest) van een studentenroeivereniging; 

• ervaring en affiniteit hebben met wedstrijdroeien en is bij voorkeur voormalig wedstrijdroeier of 

coach of bestuurslid van een vereniging; 

• strategisch inzicht en stressbestendig zijn; 

• adequaat kunnen handelen, integer en besluitvaardig; 

• krijgt energie van het samenbrengen van betrokken, uitwerken en analyseren problemen en 

plannen, en het communiceren met verschillende partners. 

• zelfstandig kunnen werken 
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Kennis over een breed scala aan onderwerpen is van belang bij deze functie. Of het nu gaat over 

bepalingen, beleidsontwikkelingen, NSK-deadlines of kwalificatienormen, voor velen ben je een 

belangrijke vraagbaken en informatiebron. Daarom is het belangrijk om te weten wat er speelt binnen 

het studentenwedstrijdroeien.  

 

Wat krijg ik ervoor terug? 

Je gaat deel uitmaken van een enthousiast team van bestuursleden van verschillende verenigingen 

afkomstig. In dit team krijg je de kans je verder te ontplooien en te ontwikkelen op beleidsmatig- en 

bestuurskundig gebied binnen de roeiwereld. Daarnaast biedt deze functie de kans impact op nationaal 

niveau te maken. Deze uitdagende veelzijdige bestuursfunctie heeft een relatief grote mate van vrijheid 

om zelfgekozen thema’s extra aandacht te geven. 

 

 

Functie  

De functieduur is in overleg in te vullen, in verband met de continuïteit wordt gestreefd naar langere 

beschikbaarheid (bijvoorbeeld voor drie jaar). De functie is onbezoldigd maar reiskosten worden vergoed. 

Onkosten voor uitzendingen worden eveneens vergoed. De grootte van de functie is gemiddeld 12 

uur/week.  

 

Reageren 

Wil je solliciteren of wil je graag wat meer weten? Neem dan vooral contact op met Vincent Wassenaar 

(huidig commissaris wedstrijdroeien NSRF). Dit kan via email: wedstrijdroeien@nsrf.nl of via telefoon: 

06-11838386. Geïnteresseerden kunnen hun interesse tot uiterlijk donderdag 30 september 

(vergezeld van CV en motivatie) per mail kenbaar maken bij het NSRF-bestuur (mailen 

aan secretaris@nsrf.nl).  
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