
Wintercursus

Roeitechniek



… een cyclische continue beweging

De roeibeweging bestaat uit 2 fasen
• de haal (voortstuwing) gevolgd wordt door 
• de recover (rustfase)

De roeibeweging is …



1. Inpik (catch)

2. Haal 1e en 1e helft

3. Uitpik (uitzet)

4. Recover

Praktijk: 4 fasen



Beschrijving 
van de 
roeibeweging





Inpik

 Demo op ergometer

 Spieren toelichten aan de hand van tekening door Afke



Kernpunten

• Onderbenen staan (vrijwel) verticaal

• Schouders zijn voor het bankje

• Ingebogen vanuit heupgewricht

• De armen zijn gestrekt

• De bladen worden op verste punt vanuit schouders 
ingezet ( handen gecontroleerd omhoog laten komen/ 
gewicht van de riem,zorgt voor laten vallen)

Inpik (inzetten bladen)



De haal

 1e helft / 2e helft

 Laten zien / doen

 Welke spieren



• Voeten afzetten tegen voetenbord, door knie naar 
beneden te drukken

• Alleen de benen: hoek in de knie

• Romp/ Rug blijft gebogen

• Armen blijven gestrekt.

De haal 1e helft



• Benen blijven uittrappen nu ook

• Romp/ rug naar achteren,

• Schouders blijven laag, eerst nog boven bankje

• Als de romp verticaal is beginnen de armen pas te 
trekken

• Aanhalen middenrifhoogte zoveel mogelijk 
horizontaal

De haal 2e helft



De uitpik

 Laten zien ervaren

 Welke spieren



• Aan het eind van de haal bladen verticaal uit water

= kleine beweging van de onderarmen en polsen vanuit de ellebogen

• Benen vrijwel gestrekt

• Armen gebogen in ellebooggewricht

• Rug helt achterover (vlak achter bankje)

• Handen blijven vlak voor het lichaam

Uitpik / uitzet



Recover/ rustfase

 Laten zien / ervaren

 Welke spieren 



• Begint met de wegzet (armen strekken)

• Inbuigen romp vanuit heupgewricht 

• Oprijden tot in inpikhouding bent

• Bladen dicht bij het water;  op tijd terug draaien( klippen)

Recover
De teruggaande beweging, tevens rustfase





• Welke spieren actief/ passief

• Zorg dat de keten niet verbroken wordt

Keten


