
• Referentiepunten gebruiken 
voor analyse

• Lichaams Houding

• Bewegingsvolgorde 



Referentie Punten Inpik

Grote Lijnen: 

• Onderbenen staan verticaal
• Er is ingebogen in het heup gewricht
• De romp komt tegen bovenbenen
• De loodlijn uit de schouders ligt voor het bankje
• De armen zijn gestrekt

Details: 

• De rug is ontspannen gestrekt
• Het hoofd staat recht op de 

romp
• Schouders zijn ontspannen
• Handen zijn iets lager dan 

schouder
• Handen staan niet te ver uit 

elkaar



Referentie Punten 1e Halve Haal

Grote Lijnen: 

• Alleen de hoek in de knieën verandert
• De houding van de romp verandert niet of nauwelijks
• Bankje en schouders gaan even snel richting boeg
• De loodlijn uit de schouders blijft voor het bankje
• De armen blijven passief gestrekt (hangen)

Details: 

• Alleen blad is onder water zo 
min mogelijk van de steel

• De polsen zijn gestrekt
• De riemen worden in de 

vingers gehouden, niet in de 
volle vuist

• De duimen liggen aan de zijkant 
van de riemen



Referentie Punten 2e Halve Haal

Grote Lijnen: 

• De benen leveren nog steeds kracht in het tweede gedeelte van de haal
• De romp opent zich met het heupgewricht als draaipunt; rug levert kracht
• Hierdoor komen de schouders eerst boven en in de uitpik achter het bankje
• De armen gaan buigen, armen leveren kracht

Details: 

• Aanhaalhoogte ter hoogte van 
middenrif

• Schouders blijven laag



Referentie Punten Uitpik

Grote Lijnen: 

• De benen zijn gestrekt en blijven gespannen
• De loodlijn uit de schouders ligt achter het bankje
• De armen zijn gebogen in het elle boog gewricht, hoek is kleiner dan 90°
• De handen zijn vlak voor het lichaam

Details: 

• De rug is ontspannen gestrekt
• Schouders zijn ontspannen
• Ellebogen wijzen licht naar 

buiten
• De handen zijn op middenrif 

hoogte



Referentie Punten Recover
Details: 

• Recover is rustpunt in de 
roeibeweging (ritme)

• Wegzetten en inbuigen kan als 
onderdeel van haal  gezien 
worden

• Het rijden is eenparig
• Tijdens het oprijden verandert 

er niets meer in de houding, 
alleen hoek in de knieën wordt 
kleiner

• Schouders zijn ontspannen
• Riemen worden ontspannen 

vastgehouden
• Riemen liggen in de laatste 

kootjes van de vingers
• De polsen zijn bijna gestrekt

Grote Lijnen: 
Volgorde van bewegen

1. Onderarmen maken een verticale beweging
2. De polsen draaien het blad 
3. De armen strekken
4. De romp draait in het heup gewricht
5. Daarna begint het oprijden: benen buigen
• Alle ruggen even ver ingebogen (ploeg)
• De armen zijn gestrekt
• Handen bewegen allemaal op dezelfde  hoogte naar voren (ploeg)



Actieve Lichaamshouding 

Alle spieren zijn aangespannen, maar “alleen” de bovenbenen 
zorgen op dit moment voor de voortstuwing van de boot



Lichaamshouding / Sterk zitten



Bewegingsvolgorde



Bewegings-
volgorde

Film/Stickfigure Roeien.mp4


Film 1

Film/Groep Ingrid.mp4


Film 1A

Film/Film ConceptII/Rug opgooien ergo.mp4


Verbeterpunt: Rug opgooien

Observatie

Inpikken met 

heupen als 

draaipunt in 

plaats van 

schouders.

De romp komt 

bij de inpik 

direct rechtop

Gevolgen

Te weinig 

eindhaal.  

Het blad gaat te 

diep in het 

water. 

De roeier trap 

zichzelf van het 

bankje af. 

Mogelijke

Oorzaken
De roeier is 

niet voldoende 

ingebogen. 

De roeier wil 

graag veel 

kracht zetten.

Oefeningen

3e Stop .

In de 

inpikhouding 

gaan zitten, 

terwijl de boot 

stil ligt.

Alleen in- en 

uitzetten vanuit 

de schouders. 

½ Halve 

strijkhaal.

Soppen.

Vaste bank 

roeien.

Kernpunten

De romp blijft 

ingebogen 

tijdens de 1e

helft van de 

haal.

De bladen 

worden op het 

verste punt van 

uit de 

schouders 

ingezet.

De romp komt 

in actie tijdens 

de 2e helft van 

de haal.

Juiste volgorde 

van bewegen. 



Verbeterpunt: Indirect plaatsen van het blad

Observatie

Eerst trappen 

en dan het 

blad inzetten.

De knieën 

gaan heel snel 

plat

Gevolgen

Verlies van 

beentrap.

De haallengte 

wordt sterk 

verkort.

Mogelijke

Oorzaken
De bladen zijn 

ver van het 

water af bij de 

inpik.

De bladen zijn 

niet op tijd 

teruggedraaid.

Er wordt 

stilgezeten 

voor de inpik.

Oefeningen

Tot 3 tellen tijdens de 

recover.

Alleen een recover + 

inpik maken (geen 

haal).

Alleen een recover + 

inpik + één haal 

maken.

3x Soppen + één haal.

Het moment van 

draaien aangeven 

(coach of stuurman)

Kernpunten

De onderbenen 

staan verticaal bij 

de inpik.

De bladen 

worden op het 

verste punt vanuit 

de schouders 

ingezet.

Op tijd 

terugdraaien.



Film 2

Film/Ida skiff.mp4


Film 2A

Film/Film ConceptII/Door het bankje trappen ergo.mp4


Verbeterpunt: Door het bankje trappen

Observatie

Het bankje 

naar achteren 

trappen zonder 

dat de kracht 

van de benen 

wordt 

overgebracht 

op de riemen.

Gevolgen

Verlies van 

beentrap.

Rug en armen 

maken de haal 

met een ruk af. 

Het blad gaat 

te diep door 

het water.

Geen druk op 

het blad bij de 

inpik. 

Hoge belasting 

van de 

onderrug

Mogelijke

Oorzaken
De roeier hangt 

niet in de 

schouders.

De roeien heeft 

geen druk op 

het voeten 

bord.

Oefeningen

½ Strijkhaal.

Tegenhouden 

op de 

ergometer.

Vaste bank 

roeien.

1/2 Halve bank 

roeien.

Kernpunten

Vloeiend 

bewegingspatroon.

De romp komt in 

actie tijdens de 2e

helft van de haal.

De acties van 

benen, rug en 

armen overlappen 

elkaar



Film 3

Film/Amarins.mp4


Verbeterpunt: Blad uit het water draaien bij de uitpik

Observatie

De bladen 

worden bij de 

uitpik te vroeg 

gedraaid. 

Gevolgen

De bladen 

komen niet los 

van het water. 

Er wordt water 

opgeschept.

Mogelijke

Oorzaken
Te kleine 

verticale 

beweging bij de 

uitzet.

Oefeningen

1e Stop.

Vaste bank 

roeien met vast 

blad (evt. + 1e

Stop.

In de uitpik op 

commando 

uitzetten vanuit 

de elle bogen, 

even 

balanceren, 

bladen weer 

rustig in het 

water laten 

zakken.

Kernpunten

De bladen worden

verticaal uitgezet.

De benen zijn 

gestrekt tijdens de 

uitpik.

De schouders zijn 

achter bankje 

tijdens de uitpik.

De elle bogen zijn 

gebogen tijdens de 

uitpik.



Film 4

Film/Lies.mp4


Verbeterpunt: Onbalans

Observatie

De handen zijn 

ver uit elkaar 

tijden de haal 

en de recover. 

Gevolgen

Snelheidsverlies

De roeiers 

kunnen niet op 

tijd terug 

draaien.

Te vroeg 

inpikken.

Rugpijn.

Mogelijke

Oorzaken
De handen zijn 

ver uit elkaar 

tijden de haal 

en de recover. 

Ongelijkheid.

Scheef zitten.

Bladen 

uitdraaien.

Verkeerd Grip

Oefeningen

2e +3e Stop.

Vingers 

strekken 

tijdens de 

recover en 

handen vlak 

over elkaar 

laten kruisen.

Kernpunten

De handen worden 

dicht bij elkaar 

gehouden tijdens 

de recover. 

De bladen worden 

verticaal uitgezet.



Film 5

Film/C4 Cursus.mp4


Verbeterpunt: Vlaggen

Observatie

De bladen gaan 

richting de inpik 

verder van het 

water af.  

Gevolgen

Indirect 

plaatsen.

Verlies van 

beentrap.

De haallengte 

wordt sterk 

verkort.

Mogelijke

Oorzaken
Te laat 

terugdraaien.

Nareiken.

Volgorde van 

bewegen in de 

recover klopt 

niet.

Oefeningen

Slifferen.

3e Stop.

Tot 3 tellen 

tijden de 

recover.

Het moment 

van draaien 

aangeven 

(stuurman of 

coach)

Kernpunten

De bladen worden 

op het verste punt 

vanuit de 

schouders ingezet.

Op tijd 

terugdraaien.

Juiste volgorde van 

bewegen.



Te ver inbuigen in de wervelkolom



Verbeterpunt: Te ver inbuigen in de wervelkolom (Kromme Rug)

Observatie

Het bekken is 

achterover 

gekanteld 

De wervelkolom 

is sterk gebogen. 

Geen sterke 

houding tijdens 

de inpik.

Gevolgen

Rugblessures.

Mogelijke

Oorzaken
Slecht 

ontwikkelde 

buik- en rug 

spieren.

Korte 

hamstrings

Oefeningen

3e Stop.

Eventueel 

rekkingsoefening

en voor de 

hamstrings.

Kernpunten

Er is ingebogen 

vanuit het heup 

gewricht.

De onderbenen 

staan verticaal 

tijdens de inpik.



Film 6

Film/Film ConceptII/Op de armen pakken ergo.mp4


Verbeterpunt: Op de armen pakken

Observatie

Armen direct 

inbuigen bij de 

inpik. 

Gevolgen

De armen 

verzuren.

Verkrampte 

houding van 

het 

bovenlichaam. 

De beenkracht 

wordt niet 

volledig benut. 

Mogelijke

Oorzaken
De roeier is 

angstig.

De roeier durft 

niet ontspannen 

te hangen.

De roeier heeft 

nog niet het 

gevoel van 

roeien met de 

kracht van de 

benen.

De benen stuwen 

niet genoeg.

Oefeningen

½ Halve 

strijkhaal.

De roeier wat 

meer kracht 

laten zetten 

tijdens de haal. .

Vaste bank 

roeien.

½ Halve bank 

roeien.

Balansoefening-

en

Tegenhouden op 

de ergometer. 

Kernpunten

Vloeiend 

bewegingspa-

troon.

Juiste volgorde 

van bewegen.

De schouders zijn 

voor het bankje 

tijdens de inpik.

De acties van 

armen, benen, 

rug en benen 

worden na elkaar 

uitgevoerd.



Film 7

Film/Film ConceptII/Te snel rijden ergo.mp4


Verbeterpunt: Te snel rijden

Observatie

Sneller rijden 

dan de boot 

vaart.

Gevolgen

Verstoord ritme 

(haasten).

De boot loopt 

niet goed door.

Wachten bij de 

inpik.

Voorslaan.

Er wordt 

doorgereden tot 

voorbij de 

verticale stand 

van de 

onderbenen 

tijdens de inpik.

Mogelijke

Oorzaken
De roeier wil 

graag hard 

roeien.

De roeier is te 

traag bij wegzet 

en het inbuigen. 

De roeier is 

bang om te laat 

te zijn bij de 

inpik.

Oefeningen

Tot 3 tellen 

tijdens de 

recover.

Benadrukken 

dat achter de 

handen 

aangereden 

moet worden.  

Zo min mogelijk 

halen.

Kernpunten

De onderbenen 

staan verticaal 

tijdens de inpik.

Vloeiend 

bewegingspa-

troon.

Zo langzaam 

oprijden als de 

boot vaart.



Film 8

Film/Film ConceptII/Kromme polsen ergo.mp4


Handle voering



Verbeterpunt: Bokkenpoten

Observatie

Met kromme 

polsen de 

riemen 

vasthouden.

Gevolgen

Blessuregevaar 

(peesschede 

ontsteking).

Verkrampte 

onderarmen.

Mogelijke

Oorzaken
De roeier knijpt 

in de riemen.

De riemen 

worden niet in 

de vingers 

gehouden, maar 

teveel in de 

volle hand.

De benen 

stuwen niet.

Oefeningen

Grip nog een  

voordoen.

De roeier wat 

meer kracht 

laten zetten 

tijdens de haal.

Tijdens de 

recover wordt 

met de vingers 

(niet met de 

duim) ‘piano’ 

gespeeld op de 

hendels.

Kernpunten

De armen zijn 

gestrekt tijdens 

de inpik.

De armen blijven 

gestrekt tijdens 

de 1e helft van de 

haal.

De polsen zijn 

recht tijdens de 

haal.

De riemen 

worden 

ontspannen 

vastgehouden 

tijdens de 

recover. 



Film 9

Film/Film ConceptII/Direct gaan rijden ergo.mp4


Verbeterpunt: Direct gaan rijden i.p.v eerst wegzetten en inbuigen

Observatie

Met rechte rug 

en gebogen 

armen gaan 

oprijden.

Gevolgen

Nareiken.

Vlaggen.

Te rechtop zitten 

in de inpik 

houding.

Verstoord ritme 

(haasten).

Stilzitten bij de 

inpik.

Voorslaan.

De handen 

stoten tegen de 

knieën in de 

recover/gevolg 

balansverstoring.

Mogelijke

Oorzaken
De wegzet en 

het inbuigen 

gaan te traag.

Oefeningen

Vanuit de 

uitpikhouding (boot 

ligt stil)op commando 

uitzetten en 

wegzetten. Daarna de 

bladen weer rustig in 

het water laten 

zakken en herhalen.

Vanuit de 

uitpikhouding (boot 

ligt stil) op commando 

uitzetten, wegzetten 

en inbuigen.

2e Stop

3e Stop

Kernpunten

Vloeiend 

bewegingspa-

troon.

Juiste volgorde 

van bewegen.

De schouders zijn 

voor het bankje 

tijdens de inpik.

De acties van 

armen, benen, 

rug en benen 

worden na elkaar 

uitgevoerd.



Film 10

Film/Film ConceptII/Na reiken ergo.mp4


Verbeterpunt: Nareiken

Observatie

Nog een stukje 

verder 

inbuigen vlak 

voor de inpik, 

terwijl er niet 

verder wordt 

opgereden.

Gevolgen

De handen 

gaan de boot 

in, dus het blad 

gaat verder van 

het water af 

(vlaggen).

Te laat 

inpikken.

Verlies van 

beentrap.

Soms gaan de 

knieën 

uitelkaar 

tijdens inpik. 

Mogelijke

Oorzaken
De roeier is niet 

op tijd 

ingebogen. 

De bladen zijn 

niet op tijd terug 

geklipt.

De roeier wil 

graag een lange 

haal maken.

De roeier is te 

snel opgereden. 

De blik richting 

is naar beneden 

gericht.

Oefeningen

3e Stop .

Tot 3 tellen tijdens 

de recover. 

Over de roeier (of 

stuurman) heen 

kijken die voor je zit

Kernpunten

De onderbenen 

staan verticaal 

tijdens de inpik. 

De bladen 

worden op het 

verste punt vanuit 

de schouders 

ingezet.

Vloeiend 

bewegingspa-

troon.

Juiste volgorde 

van bewegen.

De blik richting is 

naar voren.



Dank voor jullie aandacht

Zijn er nog vragen?


