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in de Volans², zoals Ranomi Kromowidjojo en 
zeiler Pieter-Jan Postma. En tijdens het Aegon 
Amsterdam City Rowing event afgelopen juni 
bonden Ajax-trainer Frank de Boer en oud-
doelman Edwin van der Sar in deze boot de 
strijd met elkaar aan.  

Best wel hard
Eind oktober kreeg een dertigtal scholieren 
bij de Eindhovense Studenten Roeivereniging 
Thêta een clinic in Volans²-boten. “In één 
woord: geweldig. Het is moeilijk, maar je 
kunt ook al snel best wel hard gaan,” zei 
een van de leerlingen. “Als je eenmaal aan 
het roeien bent, gaat het vanzelf,” vond een 
ander. Een volgende stap van Volans Rowing 
is de VolansKIDS, een skiff voor kinderen 
van 8 tot 12 jaar, met bijbehorende les- en 
trainingsprogramma’s. “Op dit moment zijn er 
eigenlijk weinig of geen goede mogelijkheden 
voor jongere doelgroepen om sportief te 
(leren) roeien,” constateren Van Bladel en 

Volans Rowing ontwikkelt skiff voor kinderen
Onder de naam VolansKIDS ontwikkelt Volans Rowing een skiff voor kinderen van 8 tot 12 jaar, in 
samenwerking met InnoSportNL, TU Delft, Haagse Hogeschool en de KNRB. 

Twee jaar geleden introduceerde Volans 
Rowing de Volans², een nieuwe high tech skiff 
met een roll rigger. Licht en compact, en op 
een auto te vervoeren. Het Nieuwe Roeien 
noemt Volans Rowing het, omdat je met deze 
boot kunt gaan roeien waar en wanneer je 
wilt. Bovendien is gebleken dat leren roeien 
in de Volans² heel gemakkelijk gaat en al heel 
snel de beleving geeft van sportief roeien.

Toppers
De roeisport toegankelijker maken en 
verbreden, dat is de achterliggende drijfveer 
van Cees van Bladel en Lenneke de Voogd, 
oprichters van Volans Rowing. “Diverse 
toppers zoals Nico Rienks en Kirsten van 
der Kolk tonen zich enthousiast. Ze zien 
dat het de roeisport helpt.” Hessel Tacoma, 
marathonroeier van het jaar 2012, voltooide 
de Ringvaart Regatta in een Volans² en 
besloot zo’n skiff aan te schaffen. Diverse 
andere topsporters maakten hun eerste slagen 

De Voogd. “Het materiaal is ontworpen en 
gemaakt voor volwassenen, is kwetsbaar, duur, 
log en zwaar. En de programma’s zijn gericht 
op trainen en minder op spel en fun.” 

Talenten
Ook de roeibond ziet in de VolansKIDS een mooi 
middel om de roeisport beter toegankelijk te 
maken voor de jeugd en om talenten eerder in 
de boot te krijgen. Ronald Florijn, bondscoach 
van de junioren, noemt het een van de 
belangrijkste projecten van de roeibond voor 
de komende jaren. Volans Rowing heeft  
dit voorjaar nog een prototype van de 
VolansKIDS in hetwater en zal later in 2014 de 
boot op de markt brengen.
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