
 
 

Lesprogramma Scullen/sturen 2 
 
Programmadoelen (exameneisen): 
Scullen: 

 Eisen scullen 1 

 Technisch goede roeihaal 

 Slippend strijken 

 Commando’s juist en direct opvolgen 

 Melden van schade 
Sturen: 

 Eisen sturen 1 

 Beheersing van de ploeg 

 Coaching en inzicht 
 
Lesoverzicht: 
Les 1 Balans 
Les 2 Houding + slippend strijken 
Les 3 Volgorde van bewegen (video) 
Les 4 Gelijkheid + melden van schade 
Les 5 Volgorde van bewegen (video?)  
Les 6 Ritme 
Les 7 Gelijkheid 
Les 8 Ritme 
Les 9  Bladwerk 
Les 10 Ritme (video) 
Les 11 en verder herhaling van eerdere lessen, afhankelijk van de (veel) gemaakt fouten. 
 
Het opvolgen van commando’s en de vaardigheden voor sturen 2 worden het gehele lesplan door 
onderwerp van aandacht. Aandachtspunten voor de instructeurs hierbij zijn: 

 Keuze van de vaarroute (stuurtechnische uitdaging, maar passend bij de uit te voeren 
oefeningen) 

 Toezien op juist gebruik en opvolging commando’s 

 De stuur stimuleren fouten (betreffende het lesonderwerp) te zien en te benoemen 
 
Andere aandachtspunten voor de instructeurs: 

 Keuze voor de indeling van de boot: wie zet je op slag en wie op boeg? 

 Iedere les begint met een korte herhaling van de vorige les



 
 

Lesonderwerp: Balans 

Nut:  Geeft rust in de boot, wat randvoorwaarde is voor een goede techniek 

Doel:  

Plaats instructeur: Boot 

Aandachtspunten:  Rechtop zitten (touwtje aan je hoofd) 

 Vooruit kijken (niet naar links/rechts) 

 Handen tijdens de gehele roeibeweging op gelijke hoogte door de boot bewegen 

 Niet ‘diepen’ met de riemen; handels losjes vasthouden (zie ook ‘bladwerk’) 

 Met beide benen even hard trappen 

 Niet stilzitten voor (zie ook ‘ritme’) 

 Gelijke in- en uitpik 

 Actieve in- en uitpik 

 Stuuractiviteiten van de stuur beïnvloeden de balans 

Oefeningen:  In een rustige beweging meerdere malen achterelkaar de roeibeweging maken 
zonder uitpik (bladen in het water houden). Daarbij de handels losjes vasthouden, 
zodat de riemen de juiste aanhaalhoogte aangeven. Deze hoogte bewust voelen, 
zodat deze tijdens de gewone roeibeweging herhaald kan worden. 

 Met de pinken omhoog roeien of met de vingers pianospelen tijdens de haal (pag. 74) 
(dwingt losjes vasthouden handels) 

 Vanuit uitpik op teken van stuur/instructeur uitzetten, wegzetten, in buigen en 
vervolgens zeer beheerst naar de voorstops glijden. Rustige inpik, rustig uittrappen en 
de handels naar het lichaam toe laten komen (bladen laten drijven). Boot stilleggen 
en oefening opnieuw starten (pag 57) 

 Een tijdje met alleen het rechterbeen trappen, daarna alleen met linkerbeen, zodat 
de roeier voelt uit welk been de meeste kracht komt en tijdens het trappen met twee 
benen hierop kan anticiperen  

 Opbouwoefening; 10 halen vaste bank vaste rug, 10x vaste bank,  
10x ¼ bank, 10x ½ bank, 10x ¾ bank, 10x hele bank 

 Met ongeclipte bladen roeien 

 Met de ogen dicht roeien (pag 71) 

 Met stopje 1 roeien (= na uitpik), evt. met ongeclipte bladen. 

 Extreem langzaam wegglijden en wegzetten (pag. 75): Roeien met maximale kracht, 
maar in een zeer laag tempo (max. 20). Het wegzetten en inbuigen gebeurt gelijk aan 
de haalsnelheid. Het glijden moet zeer ontspannen en beheerst zijn. 

 



 
 

Lesonderwerp: Houding 

Nut:  Is randvoorwaarde voor een goede techniek en voorkomt blessures 

Doel:  

Plaats instructeur: Combi boot/wal/ergometer 

Aandachtspunten:  Rechtop zitten (touwtje aan je hoofd) 

 Over je voorganger heen kijken (niet in de boot kijken) 

 Handen tijdens de gehele roeibeweging op gelijke hoogte door de boot bewegen 

 Handels losjes vasthouden, tijdens de haalbeweging alleen met de vingertoppen 
halen (zie ook ‘bladwerk’) 

 De pols staat recht op de hand (geen ‘bokkepoten’) 

 Schouders ontspannen en niet bewegen tijdens de haal 

 Ellebogen losjes langs het lichaam bij de uitpik 

 Rug recht 

 Bekken rechtop t.o.v. het bankje (niet gekanteld) 

 Armen niet overstrekken tijdens de haal/het oprijden 

 Voeten niet te strak aan het voetenbord vastknopen; bij omslaan altijd makkelijk los 
kunnen komen! 

Oefeningen:  Met de pinken omhoog roeien of met de vingers pianospelen tijdens de haal (pag. 74) 
(dwingt losjes vasthouden handels) 

 Uitzet-wegzetten (pag 53): uitpikhouding aannemen en op teken van de stuur of 
instructeur uitpikken, wegzetten en (zonder inbuigen/oprijden!) inpikken en zonder 
kracht halen (bladen laten drijven). De boot stilleggen en de oefening opnieuw 
starten. 

 Vanuit uitpik op teken van stuur/instructeur uitzetten, wegzetten, in buigen en 
vervolgens zeer beheerst naar de voorstops glijden. Rustige inpik, rustig uittrappen en 
de handels naar het lichaam toe laten komen (bladen laten drijven). Boot stilleggen 
en oefening opnieuw starten (pag 57). Let tijdens de oefening op juiste houding, mn. 
ontspannen armen en schouders 

 Soppen inzet (pag 61): in inpikhouding de inpik oefenen door de bladen in en uit het 
water te bewegen. Let op juiste (ontspannen) houding! 

 Algemeen: M.b.t. de houding geldt dat deze door de instructeur gecorrigeerd moet 
worden; mondeling, maar bij voorkeur door de fout voor te doen en vervolgens de 
juiste houding voor te doen. De ergometer is hiervoor bij uitstek een geschikt 
hulpmiddel. Probeer een aanwijzing te vinden waarbij de roeier automatisch de juist 
houding aanneemt. Deze aanwijzing kan tijdens het roeien makkelijk herhaald 
worden. 

 



 
 

Lesonderwerp: Volgorde van bewegen 

Nut:  Bepalend voor de (maximale) hoeveelheid kracht op het blad 

Doel:  

Plaats instructeur: Wal/ergometer (video!) 

Aandachtspunten:  Volgorde van bewegen: 

 Uitpik:  Blad via de handels uit het water duwen en clippen 
   Wegzetten 
   Inbuigen 

 Recover: Oprijden 
   Clippen 

 Inpik:  Blad plaatsen 

 Haal:  Benen strekken; armen, schouders en rug zijn gefixeerd 
   Rugzwaai (armen en schouders nog gefixeerd) 
   Armen buigen 

Oefeningen:  Oefenen met (afwisselende) stopjes.  
Stopje 1:  na uitpik 
Stopje 2: na wegzetten 
Stopje 3: na inbuigen 
Stopje 4: na oprijden 
Met name stopje 3 is een belangrijke stop; op dit moment moet de roeier met het 
bovenlichaam in de inpikhouding zitten. Na stopje 3 mag het bovenlijf niet meer 
verder inbuigen! 

 Vanuit uitpik op teken van stuur/instructeur uitzetten, wegzetten, in buigen en 
vervolgens zeer beheerst naar de voorstops glijden. Rustige inpik, rustig uittrappen en 
de handels naar het lichaam toe laten komen (bladen laten drijven). Boot stilleggen 
en oefening opnieuw starten (pag 57) 

 Glijden-inzet (pag. 61): Vanuit uitpik op teken stuur/instructeur uitpikken, wegzetten 
en inbuigen. Vervolgens zeer beheerst naar de voorstops glijden en vanuit het glijden 
de bladen vastzetten in het water (evt. met backsplash) door het omhoogbrengen van 
de handen. 

 Inzet-haal (pag. 62): als vorige, maar dan een haal maken ipv bladen vastzetten. 

 Inzet-haal-soppen (pag 63): vanuit inpikhouding de bladen driemaal laten soppen in 
een korte, snelle beweging. Vervolgens een haal laten maken (evt. uitdrijven in balans 
in de tweede stop). 

 Inzet-haal-stilstand (pag 64): vanuit inpikhouding een krachtige haal maken. Boot 
stilleggen en oefening herhalen. 

 Zwelhaal (pag 70) 

 Ergometer: In een rustige beweging meerdere malen achterelkaar de roeibeweging 
maken. Hierbij bewust zijn van de volgorde van de haal door de bewegingen expliciet 
te scheiden. Als dit goed gaat de bewegingen aan elkaar koppelen en vloeiender 
maken. 

 



 
 

Lesonderwerp: Gelijkheid 

Nut:  Beïnvloedt de snelheid van de boot (reduceert vertraging) 

Doel:  

Plaats instructeur: Combi boot/wal 

Aandachtspunten:  Als het om gelijkheid gaat is de slag leidend; iedere roeier dient te allen tijde de slag 
te volgen! 

 Gelijk dienen te zijn: 
o Uitpik:  Moment van uitpik 
o Recover: Moment start oprijden 
   Moment einde oprijden 
   Snelheid van oprijden 
   Moment van clippen 
   Hoogte van de bladen boven het water 
o Inpik:  Moment van inpik 
o Haal:  Kracht en snelheid van de haal (zie ‘ritme’) 

Oefeningen:  Opbouwoefening; 10 halen vaste bank vaste rug, 10x vaste bank,  
10x ¼ bank, 10x ½ bank, 10x ¾ bank, 10x hele bank 

 Oefenen met (afwisselende) stopjes.  
Stopje 1:  na uitpik 
Stopje 2: na wegzetten 
Stopje 3: na inbuigen 
Stopje 4: na oprijden 

 Met de ogen dicht roeien (pag 71) 

 Vanuit uitpik op teken van stuur/instructeur uitzetten, wegzetten, in buigen en 
vervolgens zeer beheerst naar de voorstops glijden. Rustige inpik, rustig uittrappen en 
de handels naar het lichaam toe laten komen (bladen laten drijven). Boot stilleggen 
en oefening opnieuw starten (pag 57) 

 Extreem langzaam wegglijden en wegzetten (pag. 75): Roeien met maximale kracht, 
maar in een zeer laag tempo (max. 20). Het wegzetten en inbuigen gebeurt gelijk aan 
de haalsnelheid. Het glijden moet zeer ontspannen en beheerst zijn. 

 De slag de haalsnelheid laten wijzigen. De overige roeiers moeten hierop anticiperen. 
Idem met kracht in de haal (let op: bij wijzigen van kracht de verschillen groot maken, 
dus van medium naar light en van light naar strong etc.) 

 



 
 

Lesonderwerp: Ritme 

Nut:  Beïnvloedt de snelheid van de boot (reduceert vertraging) 

Doel:  

Plaats instructeur: Boot (bij voorkeur tevens wal) 

Aandachtspunten:  Verhouding oprijden:haal is 2:1 

 Oprijden gaat vanzelf (boot onder je door laten glijden) -> rust 

 Haal is krachtexplosie 

 Gehele roeihaal is een vloeiende beweging 

 Verschil in snelheid van bewegen: 
  Inpik/haal/uitpik/wegzetten/inbuigen verloopt snel 
  Ná inbuigen gaat het oprijden langzaam 

 De rust tijdens het oprijden is nodig om 
Te herstellen van de krachtexplosie tijdens de haal 
Concentratie op de techniek, m.n. toewerken naar het moment van inpik 

 Tijdig clippen tijdens de recover (tijdig klaarzitten voor inpik)! 

 Moment van inpik = inpik inzetten bij het laatste stukje oprijden (voor het gevoel te 
vroeg) Op het moment van trappen cq terugrijden is het blad volledig in het water (en 
niet nog erboven) 

 Niet stilzitten voor! 

 De stuur ervaart een goed ritme wanneer de stuur vlak voor de inpik nauwelijks 
vertraging van de boot voelt. 

 Goed ritme bereikt men door goed samenspel tussen het tempo en de kracht van de 
haal. Dit is echter erg moeilijk! 

Oefeningen:  Tubben; slagen concentreren zich op het juiste ritme terwijl de slagen balans houden, 
en andersom. (pag. 49) 

 Vanuit uitpik op teken van stuur/instructeur uitzetten, wegzetten, in buigen en 
vervolgens zeer beheerst naar de voorstops glijden. Rustige inpik, rustig uittrappen en 
de handels naar het lichaam toe laten komen (bladen laten drijven). Boot stilleggen 
en oefening opnieuw starten (pag 57) 

 Oefeningen voor glijden (pag. 59): 
o In vier tellen naar voren glijden (stuur telt) 
o In drie tellen naar voren glijden (stuur telt) 
o Vaar een bepaalde afstand en tel het aantal halen dat je nodig hebt. Probeer 

dezelfde afstand met minder halen af te leggen. 
o Vaar een bepaalde afstand en neem de tijd op. Probeer dezelfde afstand in een 

langere tijd af te leggen. Let op het maken van een doorgaande haal en bladen 
tijdens de recover watervrij! 

o Probeer de afstand tussen de kolken zo groot mogelijk te maken 
o 80% kracht in de haal en rustig glijden. Tempo 16-20 varen. 

 Glijden-inzet (pag. 61): Vanuit uitpik op teken stuur/instructeur uitpikken, wegzetten 
en inbuigen. Vervolgens zeer beheerst naar de voorstops glijden en vanuit het glijden 
de bladen vastzetten in het water (evt. met backsplash) door het omhoogbrengen van 
de handen. 

 Inzet-haal (pag. 62): als vorige, maar dan een haal maken ipv bladen vastzetten. 

 Inzet-haal-soppen (pag 63): vanuit inpikhouding de bladen driemaal laten soppen in 
een korte, snelle beweging. Vervolgens een haal laten maken (evt. uitdrijven in balans 
in de tweede stop). 

 Roeiers ¾ bank laten rijden en tijdens het laatste deel oprijden het commando ‘in!’ 
geven. 

 Zwelhaal (pag 70) 

 Met de ogen dicht roeien (pag 71) 

 Extreem langzaam wegglijden en wegzetten (pag. 75): Roeien met maximale kracht, 
maar in een zeer laag tempo (max. 20). Het wegzetten en inbuigen gebeurt gelijk aan 
de haalsnelheid. Het glijden moet zeer ontspannen en beheerst zijn. 



 
 

Lesonderwerp: Bladwerk 

Nut:  Bepaalt hoeveel kracht overgebracht wordt tijdens de haal 

Doel:  

Plaats instructeur: Boot 

Aandachtspunten:  Uitpik:  Moment van uitpik 
   Actieve uitpik; ineens en rechtstandig (zie ‘gelijkheid’) 
   Moment van clippen 

 Recover: Hoogte van het blad (watervrij) (zie ‘gelijkheid’) 
   Moment van clippen 
   Water naderen tijdens laatste deel van de recover 

 Inpik:  Moment van inpik is als het blad helemaal ‘achter’ is,  
   evt. iets eerder (backsplash), maar zeker niet later 
   (‘in de lucht halen’) (zie ‘ritme’) 
   Actieve inpik; ineens inpikken 

 Haal:  Blad nèt bedekt in het water (zie balans) 
   Het blad trekt een rechte lijn onder het wateroppervlak  
   (niet ‘zagen’) tot het moment van de uitpik  
   (geen ‘sloephaal’) 

Oefeningen:  Met de pinken omhoog roeien of met de vingers pianospelen tijdens de haal (pag. 74) 
(dwingt losjes vasthouden handels) 

 


