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ROEITECHNIEK

Inleiding
Als we het hebben over techniek in het algemeen en roeitechniek in het bij-
zonder, dan is het misschien aardig om eerst eens te kijken wat er eigenlijk 
met techniek bedoeld wordt.

Definitie: Techniek: 

1) Het geheel der bewerkingen of verrichtingen om in een bepaalde tak 
van kunst, nijverheid iets tot stand te brengen. 

2) Bedrevenheid, of een na een lange oefening verworven vaardigheid.

Definitie: Roeitechniek: 

"De bedrevenheid of vaardigheid om een roeiboot op de meest effectieve 
manier voort te bewegen".

De vraag dient zich al snel aan of er zoiets bestaat als een ideale of gewenste 
techniek met betrekking tot het roeien. Indien deze vraag met ja beantwoord 
wordt, aan welke eisen dient deze techniek dan te voldoen?

1) De boot moet met een goede snelheid voortbewogen worden en de roei-
er moet het lang vol kunnen houden.

2) op de lange termijn mag de techniek geen gevaar opleveren voor het 
ontstaan van blessures.

De discussie over de ideale roeitechniek is niet nieuw. Reeds in 1886 ver-
scheen het eerste leerboek over roeitechniek in de Nederlandse taal. "Het 
Nederlandsch Handboek voor den roeisport" van de hand van Damsté en 
Pels Rijcken. Het lijkt er op dat veel van de basisprincipes over het roeien 
uit die tijd nog steeds gelden. Roeitechniek dient om een boot een zekere 
snelheid te geven door deze met behulp van een riem tegen het water, dat 
als vast punt fungeert, af te zetten. Toch heeft de roeitechniek in de loop van 
de jaren een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. Vooral de ontwikkeling 
van het boten materiaal, de ontwerpen van riggers, slidings en riemen en 
voornamelijk bladen hebben de laatste 30 jaar invloed gehad.

Voor degenen die roei-instructie geven is het van belang te beseffen dat er 
een belangrijk en essentieel verschil bestaat tussen roeitechniek en roeistijl.

Roeitechniek is een combinatie van een aantal algemeen geldende voor-
waarden waaraan de roeibeweging dient te voldoen. Techniek is het uit-
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gangspunt bij het uitvoeren van de roeibeweging, en bestaat uit een basispa-
troon met grondbeginselen waaraan men zich dient te houden om tot een 
efficiënte en verantwoorde manier van voortbewegen te komen. Deze 
grondbeginselen dienen de basis te zijn voor roei-instructie.

Roeistijl is de bewerkte vorm van deze techniek, de zogenaamde "artist im-
pression" (bijvoorbeeld van de instructeur of coach) van roeitechniek. In de 
stijl wordt de techniek aangepast aan boottype, ideeën van de instructeur of 
coach, lichaamsbouw van de roeiers. Hierdoor kunnen op enkele facetten 
van de roeitechniek extra nadruk gelegd worden. Alle roeistijlen dienen 
echter aan de principes van roeitechniek te voldoen.

1. Stijl en roeitechniek
Het roeien in een zware en brede boot als een sloep wordt zonder veel 
moeite door iedereen eenvoudig geleerd. Het roeien in wedstrijdboten heeft 
hetzelfde simpele patroon. Bij de roeibeweging wordt het blad vastgezet in 
het water en zet de roeier, door aan de riemen te trekken, zich af tegen het 
water dat als vast punt fungeert. Hierdoor wordt een voortstuwende kracht 
aan de boot afgegeven. Echter de grotere snelheid van de boot, de kleine 
massa van het schip, het glijden op rolbankjes, en de smalle boot met als ge-
volg het de noodzaak tot balanceren maken de beweging veel moeilijker. 
Daarom zijn een goede techniek en instructeurs om deze techniek aan te le-
ren noodzakelijk.
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Opvallend is dat er in de natuur geen dieren op het scheidingsvlak van wa-
ter en lucht worden aangetroffen die zich op een op roeien gelijkende ma-
nier voortbewegen. Kennelijk is het zich op deze wijze voortbewegen zo on-
gelukkig, dat dieren met deze eigenschappen geen kans hebben om in de 
evolutie te overleven.

Om de ontwikkeling en huidige inzichten in roeitechniek te kunnen begrij-
pen is het zinnig om af te dalen in de historie van het roeien. We beperken 
ons daarbij tot dat gedeelte van de roeihistorie dat nog steeds sporen achter-
laat in het tegenwoordige roeien. De roeiwedstrijden zoals de Egyptenaren 
die reeds in 6000 v. Chr. in 8 riems en 6 riems boten hielden, kunnen wij 
daarom buiten beschouwing laten. Bij een poging een lijn te ontdekken in 
de historie van de roeistijl zijn er twee dingen die duidelijk opvallen.

1) Er zijn grote overeenkomsten tussen de stijlen, maar ook grote verschil-
len.

2) De verschillen worden voor een groot deel verklaard uit veranderingen 
in het materiaal.

In Engeland werd er al geroeid voordat de eerste wedstrijden (1715) werden 
gehouden. Op de Thames voeren een aantal roeiboten waarvan de gelijkenis 
met de latere wedstrijdboten onmiskenbaar is. De koning en andere respec-
tabele burgers bezaten zo'n door 4 tot 6 roeiers voortgeroeide staatsieboot 
die hen van hun buitenverblijf naar de stad toebracht. De stijl van deze be-
roepsroeiers verenigd in het gilde van de “watermen” werd voor een groot 
gedeelte door het materiaal ingegeven. Op de vaste banken werd de inpik 
met de rug gemaakt, de armen waren gestrekt. De vermogende booteigena-
ren pronkten behalve met hun mooie schepen en de in livrei gestoken roei-
ers ook met de stijl van roeien, zodat er niet een piramachochel-uitpik werd 
gemaakt waarbij de haal met een ruk wordt afgemaakt en het lichaam wordt 
opgetrokken aan de riem. De voorkeur werd gegeven aan een esthetische 
orthodoxe uitpik waarbij de roeier de lichaamszwaai die bij de inpik begon 
doorzet tot uitpik. De roeier eindigt de haal ongeveer 70 graden achterover-
zittend met kaarsrechte rug. Het bijhalen van de handen is gesynchroni-
seerd met het rugzwaai, d.w.z. de handen bereiken het lichaam als de zwaai 
is beëindigd. Bij het bijhalen blijven de armen langs het lichaam. Deze vaste- 
banken-stijl werd overgenomen door de eerste wedstrijdroeiende ploegen. 
Ook zette het bewegingspatroon zich in eerste instantie door toen de boten 
allengs smaller werden, zelfs toen de boten zo smal werden dat ze niet van 
zelf in balans bleven maar dat de roeiers moesten balanceren. Verbazend is 
dat aanvankelijk ook het invoeren van de sliding geen invloed had op de 
stijl. Dit kan echter begrepen worden als men zich realiseert dat de slidings 
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aanvankelijk 10 tot 15 centimeter lang waren (we spreken nu over het jaar 
1870).

De klassieke stijl (Engelse stijl)
De klassieke roeistijl had veel overeenkomsten met de stijl van de “water-
men” en werd zeker tot de jaren ‘50 en begin jaren ‘60 op de wedstrijdbanen 
gezien. Vaak zie je oudere veteranenploegen nog op deze manier roeien. 
Het meest opvallend van deze stijl is de rechte rug. Het hoofd werd in het 
verlengde van de romp doorbewogen. Het eerste deel van de recover was 
snel, het tweede deel van de recover was vertraagd. De inpik begon niet met 
benenwerk maar met een rugopzwaai. Er wordt dus niet getrapt. Het li-
chaamswerk is belangrijk, niet het waterwerk.

De Fairbairn-stijl
Hier is niet zozeer belangrijk wat boven water gebeurt maar veel belangrij-
ker wat er met het blad in het water gebeurt. Fairbairn is wat dit betreft nog 
steeds voor ons van belang omdat er te vaak meer aandacht besteed wordt 
aan het lichaamswerk dan aan het waterwerk, terwijl het laatste uiteindelijk 
de efficiëntie van het roeien bepaalt. Belangrijk aspect van de Fairbairn-stijl 
is dat het blad al op snelheid is als er wordt ingepikt. Fairbairn denkt hier-
door een stokkende inpikbeweging tot een minimum te reduceren. Er wordt 
bij het keerpunt meteen kracht gezet met de benen. Het blad beweegt als het 
ware een beetje over het water voordat water gevat wordt. Er wordt dus 
niet op het verste punt gecatched. Aan het eind van de haal propageerde 
Fairbairn niet de klassieke rughouding, maar de roeier zit enigszins onder-
uitgezakt met een bolle rug. De roeier viel nog steeds naar moderne begrip-
pen ver achter door. Latere Fairbairn-ploegen adopteerden de moderne vi-
sie dat ver uitzwaaien voor en achter niet effectief is. Het rijden bij deze stijl 
gaat als bij de klassieke stijl, d.w.z. achter werd vlot weggegleden en naar 
voren toe werd dat vertraagd. Nadeel is de zeer harde trap waardoor de 
boot teruggetrapt wordt. Tevens zijn door de explosieve beentrap de benen 
relatief snel plat getrapt, waardoor deze in het tweede gedeelte van de haal 
niet effectief zijn. Later werd deze stijl aangepast tot de vernieuwde Ameri-
kaanse stijl waarbij de beentrap meer gedoseerd werd.
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Afbeelding 2:  Amerikaanse of “Rosenberg”-roeistijl

Bij de klassieke stijlen waren de snelheidswissellingen gedurende de haalcy-
clus vaak enorm groot. Dit werd mede veroorzaakt door het feit dat er bij de 
inpik ook nog stilgezeten werd. In de jaren ‘60 werd de behoefte aan effici-
ëntie in het roeien groot.

De Adam-stijl
Als geen ander heeft Karl Adam zijn stempel gedrukt op de roeitechniek. 
Adam probeerde met zijn stijl het aantal inefficiënte bewegingen van de 
boot te minimaliseren. De bootsnelheid moest volgens hem tijdens de haal-
cyclus zo constant mogelijk zijn. Adam vond dat een coach in eerste instan-
tie naar de boot moest kijken en in tweede instantie naar de beweging van 
de roeier. Kenmerk van Adam is de nadruk op het benenwerk. Uitzwaaien 
van de romp wordt schadelijk geacht wegens het dansen van de boot en een 
overbodige belasting van de buikspieren. De rugzwaai wordt dan ook gemi-
nimaliseerd. Het rijden is versneld naar de inpik toe om zodoende een voor-
spanning in de beenspieren voor de catch te creëren. Er wordt ver gereden 
op de zeker 80 centimeter lange slidings. De benen bereiken bij de inpik een 
positie verder dan verticaal. Er wordt als het ware onder de schouders 
doorgereden. Het waterpakken is snel en op de benen, er wordt hard ge-
trapt. Echter in tegenstelling tot de klassieke stijl wordt op het verste punt 
water gepakt, een beetje backsplash is toegestaan. Als nadeel van deze stijl 
kan de grote belasting van de knieën aangevoerd worden. Tevens is de hoek 
van de onderbenen bij de inpik ongunstig om kracht te zetten.

Behalve vanwege zijn invloed op de roeitechniek is Adam van belang van-
wege zijn visie op de instructiemethode. Adam meent dat de eigenschappen 
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van het materiaal effectief gebruikt kunnen worden bij het leren roeien. De 
skiff daagt de leerling bijvoorbeeld uit om er in te blijven zitten en niet om 
te slaan. Of in algemenere termen: het materiaal fungeert als leermeester 
voor de roeier. Adam stelt dat de beweging aangeleerd moet worden onder 
omstandigheden waar balans houden essentieel is.  Hij stond met zijn idee-
ën aan de wieg van de “cybernetische” instructiemethode.

Afbeelding 3: de Adam-roeistijl

De Russische stijl
Kenmerk van de Russische stijl is de zeer krachtige haal, waarbij de recover 
heel rustig uitgevoerd wordt. De roeier zet in deze stijl niet snel weg en 
buigt in voor en tijdens het oprijden. De rij-afstand is ongeveer 70 centime-
ter. Aan het eind van het rijden gaan de handen snel omhoog zodat er zon-
der rugzwaai snel kan worden getrapt. Zodoende ontstaat er een kernachti-
ge haal. Omdat de uitvoering van de beweging niet altijd even fraai is, 
wordt dit roeien ook wel “kracht-roeien” genoemd.
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Afbeelding 4: de Oostduitse of DDR-roeistijl

De Oostduitse stijl
De Oostduitse stijl kenmerkt zich door het lichaamswerk. Er wordt ver inge-
bogen, waarbij men tussen de benen door reikt. Na de uitzet wordt er snel 
weggezet. Er wordt ongeveer 70 centimeter gereden totdat de benen verti-
caal komen te staan. Bij de inpik wordt er niet meteen hard weggetrapt, ter-
wijl de rug wordt gebruikt bij de inpik-beweging. De houding van de rug is 
steeds in verhouding tot de stand van de benen en wordt dus gedurende de 
hele haal ontwikkeld. Daardoor zijn benen, armen en rug tegelijk klaar met 
de haal.

Vooral de zware belasting van de rug is bij deze stijl een bezwaar. De goede 
uitvoering van deze stijl vergt veel training en kan normaal gesproken al-
leen succesvol zijn als er op jonge leeftijd mee begonnen wordt en als de stijl 
vanaf het begin goed wordt aangeleerd.

Afbeelding 5: de DDR-stijl - - - en de Adam-stijl _____
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Discussie
Een indeling in roeistijlen kan op vele manieren gemaakt worden. Een inde-
ling is daarom ook tamelijk arbitrair. Het onderscheid in de diverse roeistij-
len gaat voornamelijk om grove kenmerken. Tussen de stijlen bestaan daar-
naast veel globale overeenkomsten. Vaak is het niet mogelijk om de stijl van 
een roeier zonder meer bij een van de klassieke roeistijlen onder te brengen. 
Een opvallende nieuwe ontwikkeling is dat men de laatste jaren na het weg-
vallen van het Oostduitse roeien op de grote toernooien geen extremen in 
stijl meer ziet. De verschillende roeilanden lijken het er min of meer over 
eens te zijn wat de optimale stijl is.

De belangrijkste ontwikkeling van de laatste jaren is dat de roeistijlen meer 
genivelleerd zijn. Grote verschillen zijn er nauwelijks meer. De tempo's 
waarin geraced wordt, lijken steeds hoger te worden. Mogelijk onder in-
vloed van het roeien met big blades lijkt het haalsegment meer naar het 
midden te zijn verschoven.
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2  Ideaalbeeld van de roeitechniek

2.1  Beschrijving van de roeibeweging

Afbeelding 6:  onderdelen van de roeibeweging

– 9 –



CURSUS ROEI-INSTRUCTEUR KNRB ROEITECHNIEK

Versie 02 februari 2007

Bij bestudering van de roeibeweging zien we een cyclische continue bewe-
ging. Een cyclus bestaat uit een ellipsvormige beweging die we in vier 
hoofdonderdelen kunnen verdelen. Opvallend is dat de boot slechts tijdens 
een deel van deze beweging wordt aangedreven.

1) Finish 

2) Gedeelte waar de boot niet aangedreven wordt (recover)

3) Catch (of inzet)

4) Gedeelte waar de boot aangedreven wordt (haal)

Hierbij is de volgorde bij de haal: Benen-Rug-Armen 

en bij de recover: Armen-Rug-Rug

De navolgende zaken vormen het uitgangspunt bij de beschouwing van de 
roeitechniek. De bootsnelheid moet zo constant mogelijk zijn. De roeier 
moet in staat zijn optimaal arbeid te leveren. Deze arbeid moet ten goede 
komen aan de bootsnelheid. Ook bij het observeren van een goed roeiende 
ploeg zien we dat de snelheid van de boot niet constant is. Dit fenomeen 
(het ‘hokken’) kunnen we het beste zien aan de punt van de boot.

Het niet constant zijn van de bootsnelheid heeft twee oorzaken:

1) De aandrijving is niet continu.

2) De roeier beweegt zijn massa heen en weer door de boot.

Het cyclisch snelheidsverloop van de boot wordt weergegeven in afbeelding 
7. Hier wordt er echter van uitgegaan dat de roeier stil zit in de boot. Wan-
neer de roeier zijn massa door de boot verplaatst wordt de situatie gecom-
pliceerder (zie afbeelding 8). Goede roeitechniek is er op gericht de rem-
mende krachten zoveel mogelijk te reduceren en de versnellende krachten 
zo optimaal mogelijk te benutten. Tijdens het rijden beweegt er een grote 
massa naar de achterzijde van de boot. Voor de inpik wordt deze massa af-
geremd, door tegendruk op het voetenbord. Dit is de enige vaste verbinding 
tussen de roeier en de boot. Na de inpik wordt de boot, wanneer er vol-
doende kracht op het blad staat, weer versneld. De boot wordt dus voor de 
catch geremd en weer versneld na de catch.

Voor het bereiken van minimale snelheidsvariaties tijdens de haal is een op-
timaal verloop van de druk tijdens de haal nodig. De druk moet ongeveer 
20 graden voor de orthogonaal maximaal zijn. Afbeelding 9 toont de druk-
opbouw tijdens de haal. Bij snelle nummers, d.w.z. achten en (dubbel-)vie-
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ren, is dit iets eerder. Een te grote hoek van de riem ten opzichte van de or-
thogonaal betekent energieverlies. Relatief ‘kernachtige’ halen zijn dus ener-
getisch gezien het voordeligst. Afbeelding 10 geeft een overzicht.

Afbeelding 7: cyclisch snelheidsverloop van een boot (geen massaver-
plaatsing

afbeelding 8:  cyclisch snelheidsverloop van een boot (met massaver-
plaatsing)
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afbeelding 9:  drukopbouw tijdens de haal

afbeelding 10:  energieverlies als functie van de hoek van de riem 

Bij boordroeien beweegt de riem over een hoek van ongeveer 90 graden. 
Een relatief groot deel van die hoek (50 tot 60 graden) legt de riem af voor 
de orthogonaal. De finish (positie van de uitpik) bevindt zich circa 30 gra-
den achter de orthogonaal.
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Bij scullen bedraagt de totale hoek die de riemen aflegggen ongeveer 105 
graden; circa 70 graden voor de orthogonaal, terwijl de finish zich 40 graden 
achter de orthogonaal bevindt (dus niet extreem lang bijhalen).

afbeelding 11:   overzicht van de totale roeibeweging
De vier fasen van de roeibeweging worden hieronder toegelicht.

2.1.1 De finish

afbeelding 12:  finish

Uitpik
Er moet voldoende ruimte zijn voor de uitpik. De bladen moeten verticaal 
omhoog komen. Zij moeten tot het laatste moment onder water blijven. Dat 
betekent hoog aanhalen en dat door druk op de handen de handen verticaal 
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naar beneden bewogen moeten worden. In de praktijk wordt er een ronde 
beweging gemaakt. Het rondje heeft een doorsnede van ongeveer 20 centi-
meter. Een voldoende hoge afstelling is dus wel een vereiste. De beweging 
moet voldoende snel gebeuren om dat er op het moment van de uitpik ei-
genlijk geen voorwaartse stuwing is. Bij te langzame beweging ontstaat er 
rem en vuil water. Dat zelfde gebeurt natuurlijk als de bladen niet verticaal 
uitgetild worden. De druk op het voetenbord moet tot op het laatste mo-
ment met twee voeten zijn. Een onvoldoende hoge afstelling maakt het uit-
pikken onmogelijk!!

2.1.2  De recover

afbeelding 13:  recover

Keerpunt en wegzet
Voor het ritme is een goede omkeerbeweging een vereiste. De riem dient tij-
dens de omkeerbeweging snelheid te behouden; dat betekent dat de riem 
direct na het keren weer op snelheid moet zijn. Gebeurt dit niet dan ontstaat 
er een dood punt. De armen dienen in een doorgaande eenparige beweging 
te worden gestrekt. In de visie van velen dient dit zo snel mogelijk te gebeu-
ren. Reden daarvoor is dat de positie bij de uitzet ongelukkig is voor de ba-
lans. Wegzetten geeft daarnaast weinig netto massa verplaatsing in de boot; 
de armen en een deel van de riemen bewegen tegen de vaarrichting in, het 
andere deel van de riemen beweegt met de vaarrichting mee. Snel wegzet-
ten geeft dus maar weinig aanleiding tot remming en demping. De schou-
ders worden vlak voordat de armen geheel gestrekt zijn naar voren bewo-
gen (ongeveer 10 centimeter).

Inbuigen
Het wegzetten en inbuigen moeten gereed zijn voordat er met rijden begon-
nen wordt. Als de handen niet voorbij de knieën zijn voordat het rijden be-
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gint, is er bij golven niet voldoende ruimte om te voorkomen dat de handen 
de knieën raken en balans verstoring ontstaat. De catch moet op elk moment 
van het rijden probleemloos kunnen volgen.

Draaien van het blad
Over het moment van het draaien van het blad wordt regelmatig gediscussi-
ëerd. Van belang is in ieder geval dat het blad volledig is opgedraaid (weer 
in de verticale positie is) voordat aan de inpikbeweging wordt begonnen. 
Daarnaast kunnen weersomstandigheden een belangrijke rol spelen bij de 
keuze van het draaimoment; bij tegenwind, bijvoorbeeld, zullen rechtop ge-
draaide bladen de boot remmen, zodat 

het voor de hand ligt om de bladen dan zo laat mogelijk op te draaien. In de 
skiff wordt veelal later gedraaid dan in een groter nummer zoals 4 en 8.

Het draaien van het blad is het gevolg van een subtiele beweging van de 
pols en de vingers. De verticale positie van het blad wordt daarbij vrijwel 
automatisch bepaald door de vlakke achterzijde van het manchet van de 
riem, en het het aanlegvlak van de dol. De kraag van de riem behoort zowel 
tijdens de haal als tijdens de recover tegen de dol aan te liggen (doldruk).

Oprijden (glijden)
De tijd die gewonnen is bij het (snelle) wegzetten en inbuigen kan ten goede 
komen van het rustige rijden. De wegzet en het inbuigen dienen voltooid te 
zijn voordat men begint te rijden. Dat wil zeggen dat de handen de knieën 
moeten hebben gepasseerd voordat het rijden begint. Gebeurt dit niet dan 
zullen (zeker bij slecht water) de bij het rijden omhoog komende knieën de 
handen raken. Op elk punt tijdens de recover dient men de inpik te kunnen 
maken.

Het rijden is de rustfase in de roeibeweging. Het is essentieel om te bena-
drukken dat het glijden geen actief gebeuren is. De roeier zit als het ware 
stil en laat de boot onder zich door bewegen. Misschien is het zelfs beter te 
spreken van zweven.

Het tweede deel van het rijden is een uiterst kritieke fase. De boot glijdt ver-
der onder de roeier door en de snelheid neemt af. De balans wordt daardoor 
steeds moeilijker. Aan de andere kant moeten juist nu invloeden die de snel-
heid ongunstig beinvloeden, zoals balans verstoringen en hokkende bewe-
gingen worden vermeden. In deze fase van de haal moet de roeier ontspan-
nen zitten. Dit kan door de roeier te leren naar het geborrel van de boot te 
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luisteren, door stop-oefeningen, etc. Knijpen in de riemen en onregelmatig 
rijden moet worden vermeden. Globaal duurt de recover bij rustig roeien 
ongeveer tweemaal zo lang als de haal. In wedstrijdtempo gaat die verhou-
ding meer richting 1 op 1.

2.1.3  De catch

afbeelding 14:  catch

Inpik
Bij de inpik komt de subtiliteit van het roeien bij uitstek naar voren. Het ma-
ken van een goede inpik heeft niets te maken met kracht maar alles met ti-
ming en snelheid. Het bewegen van het blad naar het water toe gebeurt in 
eerste instantie door de massa van de riem. De zwaartekracht zorgt er im-
mers voor dat het blad naar het water toekomt. De inpik zelf volgt door het 
actief omhoog bewegen van de handen. Dit is echter een uiterst subtiel ge-
beuren. Indien er teveel activiteit is wordt er gehakt. Het blad moet op het 
verste punt ingezet worden, er mag dus niet over het water heen geslagen 
worden. Backsplash is ook niet netjes (lees Adam er maar op  na) omdat dit 
een remmende invloed heeft op de boot. Alles ligt dus zeer fijngevoelig. De 
trap moet meteen beginnen. De positie van de schouders moet ten opzichte 
van de rug gelijk blijven. Kortom geen slip (door je bankje trappen), wel 
aanspannen! Ook geen actieve rugzwaai in het begin. Men spreekt bij de in-
pik wel van een “trap-hang-beweging”: eerst (aan-)trappen met de rug ge-
fixeerd in de inpikpositie, daarna wordt pas de rugzwaai ingezet. 

Er mag nooit stil gezeten worden. Het omkeermoment van het bankje moet 
snel zijn. Een van de moeilijkheden van de inpik is dat de boot snelheid 
heeft tegengesteld aan de bewegingsrichting van het blad. Wordt de bewe-
gingsrichting van het blad niet voldoende snel omgedraaid, dan staat het 
blad relatief stil ten opzichte van de bewegende boot en wordt er geremd. 
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Het is dus essentieel dat direct nadat het blad in het water is er een waterbal 
achter het blad ontstaat. Er moet dus snel druk zijn.

2.1.4  De doorhaal

afbeelding 15:  haal

Haal
Tijdens de haal wordt het blad niet door het water gehaald, maar het blad 
wordt als het ware tegen het water afgezet. Tijdens de haal neemt de snel-
heid van de boot toe. De lichaamscoördinatie moet zodanig zijn dat er 
steeds voldoende druk op het blad staat om de boot aan te blijven drijven. 
Als dit niet lukt doordat de coördinatie van rug armen en benen afneemt, is 
dit onmiddellijk zichtbaar als zagen. Een goed samenspel van benen, rug en 
armen is noodzakelijk. Voorts zijn het bladwerk en de balans in de bood be-
langrijk.

Benen: in het begin heel fanatiek trappen geeft aanleiding tot “door het 
bankje trappen”. De rug is dan niet sterk genoeg om de kracht van de benen 
te weerstaan. Nooit mogen de armen gebogen worden aan het begin van de 
haal. De armen moeten als touwtjes tussen riem en schouder zijn.

Rug: Wanneer de rug te star wordt gehouden ontstaat er een cirkelvormige 
beweging van de schouders. De rug moet op een soepele manier afgerold 
worden. Er moet op een makkelijke manier in de boot gezeten worden, en 
dat is niet te rechtop. De rugzwaai komt na helft van de beentrap. “Door het 
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bankje trappen” is te voorkomen door het aanspannen van de rugspieren 
(eventueel hoofd achterover bij inpik). Het lichaam hoort tijdens de haal on-
geveer op één niveau te blijven omdat anders de boot gaat “dansen”. Te veel 
in elkaar zakken bij de uitpik door het naar achteren kantelen van het bek-
ken moet voorkomen worden. Het kantelen van het bekken draagt niet bij 
aan de effectiviteit van de roeibeweging, de boot gaat er door dompen en 
het gekantelde bekken moet tijdens de recover weer rechtop gezet worden. 
Het kantelen van het bekken kost dan ook alleen maar energie en het ver-
stoort het rustig lopen van de boot. Doorvallen tot ongeveer 15 graden ach-
terover is normaal.

afbeelding 16:  de armen worden niet te vroeg gebogen
Armen: De armen te vroeg buigen tijdens de haal is fout. De benen en de 
rug zijn namelijk altijd sterker dan de armen zeker in het begin van de haal. 
De armen moeten touwtjes zijn tussen schouders en riemen. De armen wor-
den pas aangehaald als de benen al gedeeltelijk uitgetrapt zijn en de rug al 
gedeeltelijk afgerold is. Er mag niet tot te ver naast het lichaam bijgehaald 
worden. Het versnellen van de riem is in die positie (onder die hoek) name-
lijk onmogelijk. De aanhaalhoogte is ongeveer te hoogte van de tepels. De 
punten van de ellebogen wijzen bij de uitpik schuin opzij. Tussen ellebogen 
en schouder is ongeveer een vuist breedte.

Bladwerk: Het blad moet geheel bedekt zijn. Stand goed in de dol. Schuine 
stand voorover bij inpik geeft aanleiding tot uit lopen. Achterover geeft aan-
leiding tot diepen.

Balans: Voldoende doldruk is hiervoor een vereiste. Hoogte van aanhalen: 
twee handen even hoog. Bij boordroeien constante aanhaalhoogte bakboord 
en stuurboord. Met twee benen even hard trappen. En natuurlijk op twee 
billen zitten.
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2.2 Voorwaarden voor het uitvoeren en oefenen van tech-
niek

Zoals in het begin al is gezegd is de roeitechniek afhankelijk van verschillen-
de factoren.

Om de roeibeweging goed te kunnen uitvoeren en om de techniek op een 
zinvolle wijze te kunnen oefenen en leren te beheersen, moet voldaan wor-
den aan enkele essentiële voorwaarden:

Het materiaal moet zijn afgestemd op het gewicht en de afmetingen van de 
roeier, en moet voldoende stijf om de roeier feedback te geven over zijn be-
wegingen. De roeier dient voldoende gemotiveerd te zijn.De roeier moet 
niet zo angstig zijn dat er niet ontspannen gezeten of bewogen kan worden.-
De boot (voetenbord) is zo afgesteld dat een optimale uitvoering van de be-
weging mogelijk is. De externe (wind, water etc.) omstandigheden zijn ge-
schikt voor het oefenen. Bedenk wel dat dit slechts een kleine selectie is van 
alle factoren is die van belang zijn voor een goede roeitechniek. Zoals je 
kunt zien, bepalen ook het materiaal en de externe factoren sterk de roei-
techniek.In de instructie-situatie is de stand van het voetenbord vaak het 
enige dat de roeier ter beschikking heeft om het instructiemateriaal aan de 
specifieke eisen van de roeier aan te passen.  De positie van de handles in de 
uitzet is een goed meetpunt. Bij goede afstelling van het voetenbord raken 
de duimen de onderste ribben. Als het voetenbord te ver afstaat zijn de han-
den in de uitzet te dicht bij elkaar en is een goede uitpik onmogelijk. De be-
nen moeten altijd geheel uitgetrapt kunnen worden, zonder de achterstops 
te raken. Wanneer bij het afstellen blijkt dat beide stops geraakt worden, 
moet er altijd voor gezorgd worden dat er geheel uitgetrapt kan worden. 
Het gevolg is dat er minder ver kan worden opgereden, maar met ¾ bank is 
ook te roeien. Anderom gaat niet!

De houding van de roei(st)er is heel belangrijk. Zowel van de roeier zelf 
(hoe zit hij fysiek in elkaar) als de roeier in de boot: is de boot de juist, is de 
afstelling goed. Heel belangrijk is ook hoe de riem(en) worden vastgehou-
den (hendelvoering, of handlevoering). Het bladwerk is afhankelijk van zo-
wel de houding als het vasthouden van de riem(en).

2.3 Hendelvoering
Beginnende roeiers moeten vroeg leren hoe ze een riem goed kunnenvast 
houden. Een verkeerde grip kan veel fouten veroorzaken, en is moeilijk te 
veranderen als het eenmaal aangewend is. Je hoeft niet bang te zijn om bij 
beginnende roeiers veel tijd te besteden aan het aanleren van een goede 
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grip. Een goede routine is het oefenen van de grip, het klippen en wegzetten 
over het water aan het begin van iedere training. 

2.3.1 Scull-grip 
De scull-grip hoort zeer ontspannen te zijn, met de duimen op het uiteinde 
van de hendels om de riemen in de dollen te drukken. De andere vingers 
horen om de hendel heen te liggen. De handpalm is los van de hendel en de 
polsen blijven relatief vlak gedurende zowel de haal als de recover. Het 
klippen van de riemen gebeurt door de druk van de vingers, die de hendel 
roteren in de haak van de vingers. De polsen blijven de gehele tijd zo vlak 
mogelijk. 

2.3.2 Boord-grip 
De handen horen ongeveer twee handbreedtes van elkaar op de riem te 
worden gelegd. De vingers moeten losjes om de hendel heen worden ge-
legd, met de duimen onder de hendel. Beide polsen horen vlak te zijn, met 
de handpalmen los van de riem. De riem moet gestuurd worden vanuit de 
vingers—niet vastgehouden worden met de handen. 

Figuur 2.3: De skull-grip. 

Figuur 2.4: Bij het klippen draait de riem in de vingers. 

Figuur 2.5: De boord-grip. 

Bij de uitzet drukken de vingers van de buitenhand de hendel naar beneden. 
(Bij het boordroeien is de arm die het verst van de dol verwijderd is de bui-
tenarm.) De riem wordt gedraaid met de vingers van de binnenhand. Het is 
belangrijk dat gedurende deze beweging de buitenpols vlak blijft. Vertel de 
roeiers dat ze niet de buitenhand gebruiken bij het klippen. De roeiers bui-
tenhand blijft bewegingsloos terwijl de hendel in de vingers draait. 

Terugklippen gebeurt door de vingers en de duim van de binnenhand, ter-
wijl de vingers van de buitenhand geheel om de hendel heen blijven gesla-
gen. Draaien en terugdraaien van het blad gebeurt alleen door de binnen-
hand. 

De buitenhand blijft ontspannen en vlak, zodat de hendel in de vingers kan 
ronddraaien. Het gebruik van de buitenhand en -arm om “in te haken” is es-
sentieel vanwege de gunstigere hefboom van de buitenarm. De vingers van 
de buitenhand mogen niet van de riem glijden. De buitenhand en -arm moet 
gereed zijn om direct na het plaatsen van het blad het grootste gedeelte van 
de kracht over te brengen.
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2.4 Bladenwerk 
Het bladenwerk is een vaardigheid die direct van invloed is op het doorlo-
pen en de snelheid van de boot. Om deze reden geven coaches meer aan-
dacht aan het bladenwerk dan aan de lichaamsbeweging. Toch is wat ge-
beurt bij het blad een directe afspiegeling van wat in de boot gebeurt. Het 
kan voorkomen dat op het bladenwerk wordt geoefend, terwijl het li-
chaamswerk verbetert, of andersom. Een geschematiseerd voorbeeld van 
het bladenwerk is te zien in het onderstaande figuur. Begin terugklippen 
alshanden enkels passeren

 

Uitzet 
Het uitzetten moet volgen op de laatste voortstuwing van de boot. De roeier 
moet de bladen met een snelle, schone, doorgaande, ronde beweging van de 
handen de bladen uitzetten, de bladen nog steeds ongeklipt. Het klippen ge-
beurt nadat het blad is uitgezet.

Recover 
Tijdens de recover bewegen de bladen zich in een doorgaande horizontale 
lijn op één hoogte naar de boeg. De roeier moet zorgen voor genoeg ruimte 
om het blad voor het plaatsen terug te klippen zonder het water te raken. 
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Terugklippen 
In het ideale geval begint het terugklippen op het moment dat de handen 
over de enkels bewegen. Terugklippen moet met een constante snelheid 
over het laatste gedeelte van de recover worden uitgesmeerd. Het moet de 
beweging van het blad noch doen versnellen noch doen vertragen. 

Plaatsen van het blad
Het plaatsen moet snel zijn, als voortzetting van de recover. Het moet goed 
aangepast zijn aan de snelheid van de boot, zonder teveel back- of fronts-
plash te veroorzaken. Voor beginnende roeiers is echter enige backsplash 
aan te raden om er zeker van te zijn dat zij geen water missen. Het idee is 
om in plaats van spierkracht de zwaartekracht en het gewicht van de riem te 
gebruiken om het blad te plaatsen. Het “haken” van de bladen in het water 
moet gevolgd worden door een directe horizontale krachtinzet (beentrap) 
wanneer de bladen geheel bedekt zijn. 

Doorhaal 
Tijdens de gehele haal blijven de bladen ongeveer vijf tot acht centimeter 
onder het wateroppervlak. Omdat de boot gedurende de haal versnelt is het 
belangrijk om de hendels te blijven versnellen, daardoor blijft de kracht van 
de riemen op het water effectief en horizontaal 

Bedenk dat uiteindelijk het waterwerk (hoe het blad door het water gaat) 
bepaalt hoe de kracht van de roeier wordt overgebracht. Hieronder is een fi-
guur weergegeven dat je zelf verder kan invullen en dat je helpt te begrijpen 
wat de relatie is tussen de beweging van de handen en het lichaam, en het 
blad.
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3 Observatie van de roeibeweging
De roeibeweging betstaat uit de opeenvolging van elkaar overlappende 
deelbewegingen die hierboven zijn beschreven. Het exact waarnemen van 
de afzonderlijke aspecten van de beweging is niet eenvoudig. Het observe-
ren van de totale roeibeweging is door het overlappen van deelbewegingen 
gecompliceerd. Vaak ontstaat bij de coach of instructeur tijdens het kijken 
naar de roeibeweging een onvolledig beeld.Door systematisch naar de roei-
beweging te kijken kan een goed beeld van de roeibeweging worden verkre-
gen. 

We noemen 3 gebruikelijke manieren van observeren die afzonderlijk of in 
combinatie met elkaar gebruikt kunnen worden.

Allereerst kijk je naar het algemeen-beeld, je algemene indruk. Je ziet vaak 
direct “iets dat afwijkend is” van het (jouw) ideale beeld, maar je weet nog 
niet precies wat.

1. Bewegingsvolgorde (totaal beeld)

2. Balans

3. Coördinatie

4. gelijkheid

5. Ritme  

6. Bootgrootte, (doorlopen) van de punt (boegbal) van de boot

1.2 Het vergelijken van de roeibewegingen

De roeibewegingen van twee of meer roeiers worden vergeleken. Als uit-
gangspunten bij de observatie dienen de hierboven vermelde observatie-
punten en fasen van de roeibeweging.

1 Observeren van een fase van de roeibeweging

Vervolgens deel je de hele haal op in 4 fasen, zoals in 2.4.1 ?? beschreven,

De roeibeweging wordt hiertoe onderverdeeld in 4 fasen: uitzet, recover, in-
pik en haal. De instructeur/coach kijkt hier naar één fase (bijvoorbeeld de 
uitpik) en ‘noteert’ de bevindingen. Ook hier geldt dat het soms nuttig is om 
te bevindingen genoteerd in twee fasen te combineren (recover en inpik zijn 
bijvoorbeeld een ‘beroemd’ koppel).

Samengevat:

- de uitzet, dan
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- de recover, dan

- de inzet, en vervolgens

- de doorhaal.

1) Observeren aan de hand van een observatiepunt

Er wordt bijvoorbeeld naar een observatiepunt gekeken en de bevinding 
wordt zonder waardeoordeel opgeschreven of onthouden. Bijvoorbeeld: het 
blad gaat van het water af in plaats van het blad vlagt. Soms is het zinnig 
om de relatie tussen twee observatiepunten in hun onderlinge samenhang te 
observeren. Bijvoorbeeld de beweging van het hoofd in combinatie met die 
van de schouders.

10 observatiepunten de beweging per onderdeel, eventueel weer per fase 
bekijken. Pas dan kun je analyseren en zie je er vaak ook de (verschillende) 
verbanden tussen “fouten” (=afwijking van het ideaalbeeld).

Een voorbeeld van zo’n systematische observatiemethode deelt het geheel 
van roeier, riem(en) en boot op in 10 

afbeelding 17: 10 observatiepunten

3.1 Ritme 
Met name ritmisch zie je vaak grote verschillen tussen ploegen. Internatio-
naal zie je over het algemeen een goed gecontroleerde recover met voldoen-
de rust en ontspanning. Over het algemeen wordt er rustig weggereden, 
waarna òf eenparig òf versneld wordt gereden. In Nederland zie je maar 
zelden een ploeg die een dergelijk ritme roeit. 

Jongerejaars ploegen—met name op studentenverenigingen—krijgen aange-
leerd dat je snel tot zeer snel moet wegzetten en inbuigen om daarna lang-
zaam weg te rijden. Als belangrijkste reden hiervoor wordt vaak genoemd 
dat een trage wegzet leidt tot blijven hangen achter, waardoor je niet meer 
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op tempo komt of problemen ontstaan. Bovendien wordt aangevoerd dat 
rustig wegzetten en inbuigen zorgt voor het dompen van de boot. 

Het blijven hangen in de uitzet kan worden voorkomen door met druk uit te 
zetten en te letten op goed horizontaal keren. Dat het niet goed is om de 
boot te laten dompen spreekt voor zich, maar is in een wat lager tempo min-
der belangrijk. 

Wél belangrijk is een goed ontspannen en dus rustig uitvoeren van een be-
weging. Geef je roeiers de tijd om een beweging uit te voeren. De snelle 
wegzet en het snelle inbuigen kosten vaak veel energie en leiden tot een 
soort “haastje-repje”–spel: wie is het eerst aan het rijden. 

Bovendien wordt het wel erg moeilijk om na een dergelijke snelle beweging 
opeens rustig te rijden, vaak zie je dan ook snel wegrijden met daarna een 
vertraging. Rustig wegzetten en inbuigen maken juist rustig wegrijden mo-
gelijk—bij rustig wegzetten is de wegzetsnelheid kleiner of gelijk aan de 
aanhaalsnelheid. 

Bedenk verder dat ontspanning niet hetzelfde is als niets doen. Tijdens de 
recover ben je nog steeds actief. Een niet onaanzienlijk deel van de energie, 
die tijdens een haal geleverd wordt, zit in de recoverbeweging—ongeveer 
30%. 

Het is misschien een open deur, maar het spreekt voor zich dat een wed-
strijdtempo niet meer samengaat met langzaam oprijden, maar wel met 
“rust”. 

Belangrijk voor het ritme is een krachtige eindhaal, het met druk los laten 
van het water in de uitzet en het goed horizontaal keren. Na het keren wor-
den de handen rustig—dat wil zeggen dat de wegzetsnelheid kleiner is dan 
de aanhaalsnelheid—weggestrekt, tijdens het wegstrekken wordt gebogen. 
Er wordt weggereden als de handen over de knieën zijn en daarna wordt 
eenparig, zonder te vertragen naar de catch gereden. De haalkracht is hoog
—ook in de lagere tempi. Dit ritme geldt natuurlijk voor de lagere tempi, 
zeg tempo 18 tot 24. Tempoverhoging wordt gerealiseerd door sneller door 
te strekken, sneller te buigen en sneller te rijden, waardoor de recover als 
het ware vlakker wordt. 

Enkele algemene wenken bij het observeren:

Het is in het algemeen zinnig de constateringen (zonder waardeoordeel) op 
papier te zetten. Goed hulpmiddel daarbij is het “Observatieformulier”, ook 
wel bolletjesformulier genoemd. Hiermee is het ook mogelijk verbanden te 
leggen tussen de verschillende “afwijkingen” en vaak snel een juiste analyse 
te maken waarmee je de hoofdfout sneller kan bepalen.
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De plaats die de instructeur inneemt ten opzichte van de roeier bepaalt over 
welke observatiepunten hij informatie krijgt (zie onderstaand schema). 
Soms is het van belang een observatiepunt vanuit meerdere gezichtspunten 
te bestuderen.

De plaats die de instructeur kiest om de roeibeweging te observeren bepaalt 
over welke observatiepunten hij informatie krijgt, zoals in onderstaand 
schema wordt verduidelijkt.
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Observatiepunt BB/SB voor achter Schuin voor Schuin ach-
ter

boven

1. Blad(en) Uitzet,
Recover,
Inzet,
haal

Uitzet,
Inzet,
gelijkheid

Inzet,
gelijkheid

gelijkheid gelijkheid Gelijkheid

2. Dol(len) doldruk doldruk Doldruk

3. Handen Afstand  tus-
sen  handles 
(scullen)

Symmetrie 
(scullen)

Afstand  tus-
sen  handels 
(scullen), 
symmetrie

4. Ellebogen Moment  van 
inbuigen

hoogte Hoogte

5. Schouders Hoogte
symmetrie

Hoogte Hoogte

6. Hoofd Stand Stand Stand

7. Rug Coördinatie Houding Houding

8. Bekken Stabiliteit

9. Knieën Symmetrie,m
oment  van 
buigen  en 
strekken

Symmetrie, 
moment  van 
buigen  en 
strekken

Symmetrie, 
moment  van 
buigen  en 
strekken

10. Voeten Druk op voe-
tenbord

Gelijkheid
Balans
Ritme
Voorpunt van de 
boot

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X X X

afbeelding 18:  observatieschema
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PLAATS 

VAN OBSERVEREN:

vanaf hulpmiddel: Waarvoor? doel:

van opzij fiets of boot houding, beweging en coördinatie

van achteren boot of brug balans, handen knieën

van boven brug idem

van voren boot of brug balans

schuine projecties fiets of boot om combinaties te kunnen maken

3.2  Verbeteren van de Roeitechniek
Fouten-observatie, analyse en correctie.

Om “afwijkingen van het ideaal-beeld” (fouten) te verbeteren, moet eerst 
goed gekeken (geobserveerd) worden wat er aan de hand is. Dan kun je be-
denken hoe dat komt (analyseren). Pas dan kun je verbeteren (corrigeren).

Bij de analyse wordt gekeken welke fout gecorrigeerd wordt en hoe dit het 
beste kan gebeuren. Van belang is dus de oorzaak van de fout te vinden. 
Doordat roeien een cyclische beweging is, ligt de oorzaak van de fout vaak 
in een fase eerder; het nareiken bij de inpik (verkeerde inpik dus) vindt bij-
voorbeeld vaak zijn oorsprong in de recover (niet op tijd inbuigen).

Zaken die aanleiding geven tot fouten zijn in twee categorieën onder te ver-
delen:

1) Oorzaken die buiten de roeier liggen

voorbeelden: mederoeier zit scheef zit, harde wind of veel golven (uit zich 
vaak in een onzekere inpik), te moeilijk boot type (halve sliding gebruiken, 
onrustig rijden), roeier zit te ver achter zijn werk (riemen worden uit de dol 
getrokken in de uitpik), boot staat te laag afgesteld.

2) Oorzaken die bij de roeier liggen

voorbeelden: het beeld dat de roeier heeft van de roeibeweging is fout, het 
bewegingsgevoel van de roeier is onjuist, slechte motorische vaardigheid, 
fysiek onvermogen van de roeier (bijv. te klein of te stijf), rugklachten, etc.
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Bij het corrigeren van fouten moet er een keuze gemaakt worden welke fou-
ten er gecorrigeerd moeten worden en met welke fout er begonnen moet 
worden. Niet alle fouten behoeven (onmiddellijk) correctie. Er dient een 
plan gemaakt te worden voor de correctie van de fout. Afhankelijk van de 
fout gaat het om een lange of een korte termijn planning.

In sommige situaties is het zinnig om de correctie van een fout eerst “in vi-
tro” te oefenen: in de bak bijvoorbeeld, of zittend op de grond of op de roei-
ergometer. Het is zinnig om de correcties in eerste plaats in lage intensiteit 
uit te voeren. Tijdens het oefenen is het te allen tijde belangrijk om contact 
met de roeier te houden. De instructeur dient zich af te vragen begrijpt de 
roeier mij wel goed. De instructeur moet open staan voor de terugkoppeling 
(feedback) van de roeier en zo nodig zijn opdracht, uitleg of oefening aan-
passen.

Samengevat is het de taak van de instructeur (of coach) om

1) De fout te herkennen (observatie) 

2) De oorzaak van de fout te achterhalen (analyse) 

3) Door een plan en oefening(en) de fout te herstellen (correctie)

Bedenk: je kan pas iets verbeteren als je weet wat er fout is (of vaak de fou-
ten zijn) en waarom of hoe dat komt?

Enkele wenken bij het corrigeren:

• Let op afstelling en geschiktheid van het materiaal

• Pak de hoofdfout (na grondige analyse) en begin daar eerst mee.

• Niet meerdere fouten tegelijk verbeteren.

• Leg de nadruk op “voelen”

• Kleine nummers bieden meer mogelijkheden

• Let op je taalgebruik; wees duidelijk

• Niet te veel informatie ineens, geef voldoende tijd om een beweging te 
oefenen.

• Wees geduldig

• Instructie geven vanuit de boot is mogelijk, coachen vanuit de boot kan 
over het algemeen niet

• Corrigeren kan op verschillende manieren (zie volgende opsomming)

– 30 –



CURSUS ROEI-INSTRUCTEUR KNRB ROEITECHNIEK

Versie 02 februari 2007

We zullen een aantal veel voorkomende fouten, en eventueel de  oorzaak 
daarvan en de mogelijke correcties bespreken. De correctie kan op een aantal 
manieren gegeven worden:

• door het goede voorbeeld te geven, en de roeier aanschouwelijk te ma-
ken wat hij fout doet ; een goede roeier laten volgen, video, foto, etc.

• door de fout in extreme vorm te laten maken en zo de roeier te laten 
voelen wat er precies gebeurt 

• door de roeier het tegenovergestelde van de fout te laten doen

• door de oorzaak van de fout (bijvoorbeeld een slechte afstelling) weg te 
nemen

• door speciale oefeningen te geven (zie bijlage)

Het volgende deel is een serie fouten die vaak voorkomen.

De volgorde is gelijk aan het Observatieformulier (fig.??, blz. ??) 

Overigens zullen niet alle “afwijkingen van het ideaalbeeld” (fouten) hier 
worden behandeld.

Bedenk ook dat je veel verbanden tussen de verschillende fouten kan, en 
moet, leggen zodat je een juiste analyse kan maken. Pas dan kan je gaan ver-
beteren (corrigeren)

Noot: bedenk wel dat de hieronder genoemde mogelijkheden (zowel in ana-
lyse als in correctie) niet volledig (kunnen) zijn. Heel belangrijk is dat je het 
TOTAALBEELD van de roeier meeneemt in de analyse en die heb je niet bij 
de hieronder genoemde opsomming. De genoemde oplossingen zijn dus 
MOGELIJKE oplossingen.!!

Er is niet een “Dé Oplossing”

3.2.1 Fouten betrekking hebbend op de bladen

Observatie: Bladen onder water draaien
Oorzaak: Riemen te krampachtig vasthouden. Bladen al draaien voor blad 
uit het water is.

Remedie: Met ongekanteld blad roeien.
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Observatie: Ongelijke uitzet aan bakboord en stuurboord
Oorzaak: handen ongelijke hoogte, te laag aanhalen, verkeerde afstelling.

Remedie: handen gelijke hoogte , uitzetoefeningen, afstelling controleren.

Observatie: Stilzitten bij inzet of uitzet. Geen doorgaande keer-bewe-
ging maken

Oorzaak A: uitzet: niet snel genoeg wegzetten. Blijft de roeier in kleding 
hangen??, angst of onzeker 

Remedie: tweede en/of derde stop, afstelling controleren, veilig laten voe-
len.

Oorzaak B: inzet: nareiken? Bladen nog niet (op tijd gedraaid?) wachten 
door te snel rijden?

Remedie: derde stop (leren inbuigen), bladen over de knieën leren draaien, 
rust in glijden!

Observatie: Vlaggen. Onderrand van het blad gaat van het water af bij 
de inpik

Oorzaak: nareiken

Remedie: beter inbuigen na de wegzet (3e stop) (zie ook 3b)

Observatie: Backsplash
Oorzaak: De inpik beweging wordt te vroeg gemaakt waardoor de onder-
rand van het blad tegen het water aankomt. 

Remedie: Handen diep door de boot bewegen

Observatie: Hakken
Oorzaak: Het blad wordt te krachtig in het water geplaatst.

Remedie: Handen minder actief omhoog bewegen bladen en door eigen ge-
wicht naar beneden laten gaan.

Observatie: Indirekt plaatsen
Oorzaak: De bladen bewegen over het water heen voordat ze het water pak-
ken. Niet klaarzitten voor de inpik.
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Remedie: Actieve verticale beweging van de handen bij de uitpik. Midden-
stops.

Observatie: Zagen
Oorzaak: Riem wordt niet met constante kracht door het water gehaald.mn 
het koppelen, overname van benen naar rug en armen.

Remedie: Laag tempo harde haal. Of juist spoelhaal en voelen!

Observatie: Diepen 
Oorzaak: Niet voldoende draaien van het blad.

Remedie: Ongekanteld blad roeien.

Observatie: Over het water slaan
Oorzaak: Onvoldoende hoog bijhalen. Verkeerde stand blad. Verkeerde af-
stelling.

Remedie: Hoog bijhalen. Handen diep door de boot. Rondje maken achter. 
Afstelling aanpassen

3.2.2 Fouten betrekking hebbend op de dollen

Observatie: Geen doldruk
Oorzaak: Verkeerde afstelling voetenbord. Riemen verkeerd vasthouden.

Remedie: Riemen goed vasthouden. Duimen over eind van de riem (op de 
kopse kant van de riem).

3.2.3  Fouten betrekking hebbend op de handen

Observatie: Krampachtig de riemen vast houden. Witte knokkels. 
Oorzaak: Angst, te moeilijk boottype, slechte afstelling. 

Remedie: Pianospelen. Riem in recover laten balanceren onder vlakke hand.

Observatie: Duimen niet op kopse kant van de riem
Oorzaak: simpelweg vergeten te doen, mogelijk verkeerde afstelling. 
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Remedie: Goede voorbeeld geven, afstelling aanpassen.

Observatie: Verkeerd draaien van de riem bij boordroeien
Oorzaak: Draait riem met buitenhand in plaats van de binnenhand. 

Remedie: Met één hand laten roeien.

Observatie: Handen in hoogte te ver uit elkaar bij scullen
Oorzaak: Te veel hoogteverschil. Balans-verstoring. 

Remedie: Afstelling aanpassen, handen achter elkaar doorhalen.

Observatie: Gebogen polsen
Oorzaak: Verkeerde handhouding, verpakken tijdens de roeibeweging

Remedie: Ontspannen laten hangen aan de armen.

3.2.4  Fouten betrekking hebbend op de armen & ellebogen

Observatie: Ellebogen te ver naar buiten of gespannen tegen het li-
chaam. 

Oorzaak: Afstelling te hoog of te laag, gespannen zit, fout voorbeeld.

Remedie: Afstellig aanpassen, armen ontspannen naar beneden laten han-
gen.

Observatie: Armen te vroeg gebogen.                               

Oorzaak: Armen worden te vroeg bijgehaald bij de inzet. 

Remedie: vaak onzekerheid, eerst (leren te ) trappen, “Pimenoven”.
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Observatie: Armen te vroeg gebogen.                                 

Oorzaak: Armen worden te vroeg bijgehaald tijdens de haal. 

Remedie: Laten hangen aan de armen.

Observatie: Armen te laat gestrekt, nareiken voor de inpik 
Oorzaak: Onvoldoende klaar zitten voor de inpik, volgordeprobleem

Remedie: Middenstops. Vooral 3e stop, zowel ieder haal een stop als “om-
en-om”. Dit voor de koppeling met snelheid van de beweging.

3.2.5  Fouten betrekking hebbend op de schouders

Observatie: Opgetrokken, verkrampte schouders

 

Oorzaak: Afstelling te hoog of te laag, gespannen.

Remedie: Afstelling aanpassen, in lichte haal ontspannen roeien, schouders 
ontspannen laten hangen.

Observatie ongelijke hoogte
Oorzaak: Afstelling te hoog of te laag, gespannen.

Remedie:

Observatie Schouderkoppen wijzen naar voren
Oorzaak: aanhalen , over de roeim heen trekken
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Remedie: schouderbladen naar elkaar toetrekken. (goed laten voelen)

3.2.6 Fouten betrekking hebbend op het hoofd

Observatie: Bij uitpik optrekken aan riem (“over de riem kotsen” )
 

Oorzaak: onvoldoende doorvallen en doorhalen. Schouderbladen onvol-
doende naar achter doortrekken.

Remedie: Laten voelen dat de schouderbladen naar elkaar toe gehaald moe-
ten worden. Leren doorvallen. Uitzethouding oefenen, hangen aan de buik-
spieren.

Observatie: Hoofd bungelt voorover, of naar links of naar rechts
Oorzaak: controle ontbreekt. Vaak ook het gevolg van opgetrokken schou-
ders.

Remedie: Trots zitten, kijk naar de horizon.

3.2.7  Fouten betrekking hebbend op de rug

Observatie: Hoofd en schouders zijn bij de uitpik vòòr de riem
 

Oorzaak: Optrekken aan de riem.

Remedie: 
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Observatie: Bij trappen beweegt de onderrug naar achteren. Blad 
blijft op de plaats. “door het bankje trappen” 

Oorzaak: Rugspieren zijn niet op tijd aangespannen bij inpik. 

Remedie: Hoofd in nek bij de inpik.

Observatie: Inpik wordt te veel met rug opzwaai gemaakt
 

Oorzaak: De rug wordt te vroeg ingezet. De roeier heeft een verkeerd beeld 
van de inpik beweging. 

Remedie: Proberen iets door het bankje te trappen. Vaste banken roeien.

3.2.8  Fouten betrekking hebbend op het bekken

Observatie: Bekken voorover gekanteld, waardoor er een holle rug 
ontstaat bij de inpik

Oorzaak: 

Remedie:

Observatie: Bekken is te ver achterover gekanteld in de uitzet
Oorzaak: 

Remedie:

3.2.9  Fouten betrekking hebbend op de knieën

Observatie: Hoek onderbeen bovenbeen is niet scherp genoeg. 
Oorzaak: Niet ver genoeg oprijden.
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Remedie: Lenigheidsoefeningen.

Observatie: Hoek onderbeen bovenbeen is te scherp
Oorzaak: Te ver rijden.

Remedie:

Observatie: Knieën niet gelijktijdig plat getrapt
Oorzaak: Beenlengteverschil, niet met twee benen trappen; geen druk laatste 
deel van de haal.

Remedie: nameten benen, goed trappen (leren voelen), langer laten trappej 
met meer druk.

3.2.10  Fouten betrekking hebbend op de voeten

Observatie: Voeten komen los van het voetenbord bij de uitpik. 
Oorzaak: Er wordt aan het eind van de haal opgetrokken aan de riem.

Remedie: met losse voeten riempjes laten varen (moet daardoor beheerst). 
Of heel simpel voeten riempjes strakker doen maar daar los je de OOR-
ZAAK niet mee op!

Observatie: Er wordt alleen met de tenen getrapt
Oorzaak: voeten bord te laag? Niet durven te trappen

Remedie:voetenbord (hiel)hoogte aanpassen, met de bal van de voet laten 
wegspringen (ook te oefenen op de kant)

3.2.11  Algemeen

Observatie: Het ritme is niet goed. Het roeien ziet er dan uit als de be-
weging van een ruitenwisser. N.B. De verhouding haal recover hoort 
ongeveer 1 staat tot 2 te zijn.

Oorzaak: Niet op tijd ingebogen zitten. Onvoldoende ontspannen zit. Niet 
met twee benen tegelijk trappen. Scheefzitten.

Remedie: Middenstop oefening.
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Observatie: Balansstoringen (veelal bij ploegen)
Oorzaak: Niet op constante hoogte aanhalen en wegzetten van de riemen, 
ongelijkheid van uitpik, rijden en inpik

Remedie:

Observatie: Tempoverhoging uit het rijden (i.p.v. de wegzet)
Oorzaak: Verkeerd haalbeeld, vaak volgorde probleem; verkeerde wegzet

Remedie: Stop-oefeningen, broekrand stop. 2e stop, 3e stop maar ook vaste 
banken kan heel goed werken. Tempo(verhoging) komt uit de wegzet!.
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Opdrachten

Opdracht 1
Een neefje (15 jaar) van je zoekt een voor hem geschikte sport. Hij twijfelt 
tussen zwemmen, voetbal en roeien. Hij weet eigenlijk niets van roeien en 
vraagt jou hem het roeien uit te leggen. Wat vertel je hem? Waarom is roei-
en makkelijk of juist moeilijk? Zijn er factoren of zaken die hem juist ge-
schikt of ongeschikt maken voor roeien? Maak groepjes van 3 en speel om 
de beurt een rol.

Opdracht 2
Uw pupil trapt door zijn bankje. Na de training probeert u hem uit te leggen 
wat hij fout doet. Doe de fout voor en u maakt een plan voor de oefeningen 
die u de volgende training wilt doen. Groepjes van 3.

Opdracht 3
Discussieer over de invloed van het materiaal op de instructie. Bijvoorbeeld 
over voor- en nadelen van het gebruik van C-boten etc.

Open vragen
1. Hoe verklaar je dat een kanoër, die alleen arbeid levert met zijn bo-

venlichaam, net zo hard kan gaan als en roeier.

2. Op welk moment van de haal is de snelheid van de boot het hoogst?

3. Geef in eigen woorden een omschrijving van de kenmerken van de 
roeibeweging.

4. Beschrijf de beweging van de rug, de polsen, het hoofd en de armen 
tussen de finish en de catch.

5. Wat zijn belangrijke aspecten bij het observeren van de polsen tij-
dens de roeibeweging?

6. Hoe bewegen de boeg en de achtersteven tijdens de vier fasen van 
de haal?

7. Waarom is een goede catch van belang? Waarom is op het goede 
moment catchen in een snel nummer moeilijker dan in een lang-
zaam nummer?
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Kennistoets
Geef van de onderstaande beweringen aan of ze volgens jou juist of onjuist 
zijn.

1. Roeien is een sport voor gehandicapten.

2. De snelheid van de boot is het hoogst bij de uitpik.

3. De versnelling van de boot is het laagst na de inpik.

4. Roeistijl en roeitechniek zijn het zelfde.

5. Er bestaat maar één juiste roeistijl.

6. Bij de inpik dient de rug hol te zijn.

7. Bij de wegzet dienen de handen de knieën gepasseerd te zijn voor-
dat het rijden begint.

8. De verschillende roeistijlen vertonen geen overeenkomsten.

9. De ontwikkeling van de roeistijlen is voor een groot gedeelte ver-
oorzaakt door veranderingen in het materiaal. 

10. Onder alle omstandigheden dient met instructie in de skiff begon-
nen te worden.

11. In de Oostduitse stijl wordt er extreem ver gereden.

12. De rechte rug is het meest opvallend van de Engelse stijl.

13. Over het water slaan voor de inpik zie je vooral in de Fairbairn stijl.

14. Karl Adam vond dat de snelheidswisseling tijdens de roeicyclus zo 
klein mogelijk moesten zijn. Hij propageerde daarom een grote rug-
zwaai voor en achter. 

15. Adam vond dat instructiemateriaal geen rol mocht spelen bij het le-
ren roeien.

16. Om een goede inpik te kunnen maken moet je vlak voor de catch 
nog een stukje inbuigen.

17. De balans is het moeilijkst in het laatste gedeelte van de recover om-
dat de bootsnelheid daar het hoogst is.

18. Bij scullen is de houding van de handen links over rechts.

19. Om goed balans te kunnen houden is het van belang dat de boot zo 
afgesteld is dat er op navelhoogte bijgehaald wordt.
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20. De snelheid van de boot wordt bepaald door een lange en vooral 
krachtige uitpik. 

21. De ellebogen dienen in de uitpik ongeveer 60 graden naar buiten te 
wijzen.

22. Indien er op een technisch juiste manier geroeid wordt, is het een 
van de efficiëntste manieren van voortbewegen die over het water 
mogelijk is.

23. De bootsnelheid moet gedurende tijdens de haal zo constant moge-
lijk zijn.

24. Bij topploegen is de fluctuatie in bootsnelheid niet groter dan onge-
veer 20%.

25. Als de hoek van de riem bij de inpik en/of uitpik groter dan 50 gra-
den is, bedraagt het energieverlies maar liefst 50%.

26. Het haalsegment in graden is bij scullers vaak groter dan bij boord-
roeiers.

27. De uitpik beweging van de handen kan effectief beschreven worden 
als een rondje.

28. Om een goede uitpik te maken kan de afstelling beter te laag dan te 
hoog zijn.

29. Direct na het uitpikken begint het rijden. 

30. Bij het oprijden mag men de voetenriempjes niet gebruiken om zich 
aan op te trekken.

31. Bij de inpik wordt er al een beweging met de rug gemaakt voordat 
het blad onder water is. 

32. Direkt na de inpik bewegen de schouders naar achteren ten opzich-
te van het bankje.

33. Voordat de rugzwaai begint dienen de benen geheel plat getrapt te 
zijn.

34. De inpik beweging is het gevolg van een snelle en krachtige vertica-
le beweging van de handen.

35. Bij rustig roeien duurt de recover ongeveer even lang als de haal.

36. Indien er aan het begin van de haal zo hard getrapt wordt dat de 
rugspieren niet sterk genoeg zijn, wordt er door het bankje getrapt.
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37. Het lopen van de boot kan het best beoordeeld worden door naar 
de punt van de boot te kijken.

38. Het voetenbord dient uitgaande van de voorstops afgesteld te wor-
den.

39. Als het blad tijdens de haal te veel achterover staat zal het diepen.

40. Zagen wordt veroorzaakt door het feit dat het blad niet met con-
stante druk door het water gehaald wordt. 

41. Als de handen bij de uitpik te dicht bij elkaar staan, staat het voeten-
bord te dichtbij. 

42. Wanneer de coach spreekt over ruitenwisseren bedoelt hij hiermee 
dat het ritme niet optimaal is.

43. Correctie van een fout kan het beste meteen met een behoorlijk in-
spannings-niveau geoefend worden.

44. De armen mogen direkt na de inpik aangespannen worden.

45. Audiovisuele hulpmiddelen kunnen behulpzaam zijn bij het her-
kennen van een technische fout.

46. Tijdens de haal trapt de roeier voornamelijk met z’n tenen.

47. Voor het optimaal samenroeien van een ploeg is het van belang dat 
alle roeiers over een min of meer gelijke lichaamsbouw beschikken.

48. Bij een roeier die gespannen en angstig in de boot zit kun je dat zien 
aan de handen.

49. Door het bankje trappen kun je mede voorkomen door de roeier tij-
dens de haal het hoofd in de nek te laten gooien.

50. Nareiken kan vaak verklaard worden door het niet op tijd inbuigen 
en klaarzitten voor de inpik.

51. Een instructeur dient zelf over voldoende roeivaardigheid te be-
schikken.

52. Bij optrekken aan de riem, worden wel de armen gebogen maar het 
blad beweegt niet.Oorzaak is dat de rug dan niet gespannen wordt 
gehouden.

53. Bij de oostduitse stijl kan de zware belasting van de rug een be-
zwaar zijn.

54. Alle roeiers in Nederland moeten volgens één stijlconcept leren 
roeien.
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55. De stuurstoel is een van de goede posities voor het observeren van 
de catch.

56. Als een roeier door z’n bankje trapt, dan kan dat komen omdat hij te 
langzaam oprijdt.

57. Bij het beoordelen van de roeivaardigheid van een ploeg zijn de be-
wegingen boven water het belangrijkst.

58. Bij het niet klaar zitten voor de inpik kunnen stop-oefeningen zin-
nig zijn.

59. Bij een ploeg met een slechte balans heeft het tubben met ongekan-
teld blad zin.

60. Het zogenaamde soppen is een oefening voor de inpik.
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BIJLAGE: AD DUBBELDAM, OEFENVORMEN TER VERBETERING VAN DE 
ROEIBEWEGING, 1987

Uitzet

Uitzethouding

Beschrijving van de oefening
De roeier neemt de uitzethouding aan. Op een teken van de 
instructeur/coach worden de bladen verticaal uit het water getild, m.a.w. de 
handen vanuit de ellebogen naar benenden geduwd. Even balanceren en 
dan de bladen weer rustig in het water laten zakken.

Doel(en) van de oefening
Uitzet houding

● verbeteren en/of aan laten voelen van de juiste uitzethouding/bewe-
ging.

 Uitzetbeweging:

● verticale uitzetbeweging

● tegelijkertijd naar beneden duwen van de handen

● neerwaarts bewegen van de handen vanuit de ellebogen

● handen met gelijke snelheid nar beneden duwen

Bladen

● tegelijk uit het  water tillen, in het water laten zakken

● bladen tot einden van de haal vol bedekt

Dol(len)

● dol(len)druk

● tijdens de beweging geen klap in de dol(len) horen of voelen.
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Observatiepunten
Uitzethouding, bladen, dol(len), handen, balans.

Verzwaring/variatie
1. geen commando...initiatief bij de roeier (slag)

2. balanceren

Commando’s 
Uitzet...nu!

VASTE BANK-GEKANTELDE BLADEN-STOP NA UITZET

Beschrijving van de oefening
Na 3e, 2e of iedere haal ongeveer 2 sec. in uitzethouding blijven zitten. Tij-
dens de stop balden watervrij...balanceren.

Doel(en) van de oefening
- zie 1-1

- balans

- uitzethouding (zie oef. 1-1)

- blad : druk op het blad tot einde van de 
haal vasthouden, bladen niet laten uitlopen

: het maken van een schone uitpik, m.a.w. geen water opwerpen of met 
het/de blad(en) aan het 

 water blijven plakken

- handen : gelijktijdig naar beneden duwen vanuit de elle-
bogen en “met evenveel “kracht”

Observatiepunten
Uitzethouding, bladen, handen, balans, dollen.
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Verzwaring/variatie
1-5, 1-10

Commando’s 
Stop!...go!

Haal...uit!...go!

VASTE BANK– ONGEKANTELDE BLADEN

Beschrijving van de oefening:
Vast bank roeien, bladen ongekanteld

Doel(en) van de oefening:
Zie 1-2

Observatiepunten
Uitzethouding, bladen, handen, balans.

Verzwaring/variatie
1. Iedere 5e haal de uitzet met ongekantelde bladen maken

2. Iedere 4e haal de uitzet met ongekantelde bladen maken

3. Bovenstaande vormen terugbrengen tot het iedere haal met onge-
kantelde bladen roeien.

4. 1-4

5. 1-5

Commando’s 
Stuurman/instructeur/coach kan, aansluitend op het doel van deze oefening, 
d.m.v. een accent in het stemgebruik nadruk leggen op de duwwerking die 
de handen vanuit de ellebogen maken.
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VASTE BANK – ONGEKANTELDE BLADEN – STOP NA UIT-
ZET (1ste stop)

Beschrijving van de oefening:
Na de uitzet(duw)beweging waarbij de bladen verticaal uitgedrukt zijn 2 
sec. in deze houding blijven zitten alvorens met het wegzetten te beginnen. 
Tijdens de stop balanceren.

Doel(en) van de oefening:
Zie 1-2

● stimuleren, voorwaarde scheppen tot rond wegzetten

● balans

● gelijkheid

Observatiepunten
Uitzethouding, bladen, dollen, handen, balans, gelijkheid

Verzwaring/variatie
1. Iedere 5e haal stop bij de uitzet 

2. Iedere 4e haal stop bij de uitzet 

3. Bovenstaande vormen terugbrengen tot het iedere haal maken van 
een stop bij de uitzet

Commando’s 
● zie 1-2

VASTE BANK – HAAL UITLENGEN VIA ¼, ½, ¾,1/1 SLI-
DING - ONGEKANTELDE BLADEN

Beschrijving van de oefening:
Het opglijden vanuit het roeien met vaste bank verlengen via ¼,1/2, ¾ sli-
ding naar het roeien met gebruik van hele sliding.
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Tijdens het verlengen van het sliding-gebruik met ongekantelde bladen uit-
zetten.

Doel(en) van de oefening:
Zie 1-2

Gelijkheid van het maken van de uitzetbeweging en het wegzetten van de 
handen en inbuigen van de romp.

Observatiepunten
Uitzethouding, bladen, handen, gelijkheid.

Verzwaring/variatie
1. na b.v. 5 halen vaste bank, ongekanteld, 5 halen ¼ sliding, 5 halen ½ 

sliding, 5 halen ¾ sliding, 5 halen 1/1/  sliding. Haal afbouwen (op 
dezelfde manier) naar vaste bank na 5 halen hele bank, einde oefe-
ning, doorgaande haal blijven maken.

2. idem bovenstaande vorm, geen commando van de stuurman.

3. slag bouwt de haal op eigen initiatief op, ploeg volgt.

4. zie oef 1, de slag kan ook de haalkracht variëren, b.v. eerst één serie 
(b.v. 20 halen) in light paddle, dan een serie in strong paddle.

 Commando’s 
● Tellen, aangeven van het uitlengen

● Roeien van ¼ sliding

HELE BANK – ONGEKANTELDE BLADEN – HALVE PLOEG (TUBBEN)

Beschrijving van de oefening:
De helft van de ploeg roeit met de bladen ongekanteld terwijl de rest van de 
ploeg met de bladen plat op het water balans houdt. Na b.v. 5 of 10 halen 
wisselen (tubben)
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n.b.-1 De roeier(s) die niet roei(t)(en) moet(en) in gedachten het ritme blij-
ven volgen zodat het wisselen goed (zonder dat de bladen elkaar raken) ver-
loopt.

n.b.-2 Denk aan de weersomstandigheden (b.v. veel wind - afkoeling, dus 
snel wisselen of deze oefening niet doen)

 Doel(en) van de oefening:
roeien zonder te hoeven letten op balans.

Zie 1-2

Anticiperen

Leren rustig te glijden

Observatiepunten
Bladen, handen, algemeen...gelijkheid.

Verzwaring/variatie
1. stuurman telt het aantal halen en geeft het wisselen aan,

2. ploeg moet zelf het aantal halen tellen en zelfstandig wisselen

3. boegen en slagen moeten op elkaar anticiperen. Het aantal te ver-
roeien slagen wordt door de roeiers zelf bepaald

4. de boegen of de slagen leggen de bladen niet ‘plat’ op het water 
maar los van het wateroppervlak (balanceren)

5. wedstrijdvorm: de slagen proberen van de 10 halen zoveel mogelijk 
halen in balans te blijven c.q. tijdens de recover watervrij te blijven. 
Hoeveel gelukte pogingen voor de slagen en hoeveel voor de boe-
gen?

6. in een acht eerst de vier slagen laten roeien, de vier boegen houden 
balans, dan de vier in het midden, dan de vier boegen.

Commando’s 
Aantal halen tellen en het wisselen aangeven. Eerste, tweede, derde, 
enz....wissel: eerste, tweede, derde, enz. ...wissel.
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HELE BANK – ONGEKANTELDE BLADEN – PLOEG

Beschrijving van de oefening:
De gehele ploeg roeit met ongekantelde bladen.

Doel(en) van de oefening:
Zie 1-2

Stimuleren, voorwaarde scheppen tot rond wegzetten

Balans

Gelijkheid

Observatiepunten
Bladen, handen, balans

Verzwaring/variatie
1. iedere 3e haal een uitzet met ongekantelde bladen maken

2. iedere 2e haal een uitzet met ongekantelde bladen maken

3. iedere haal een uitzet met ongekantelde bladen maken

4. meer kracht in de haal

5. accent in kracht in het laatste gedeelte van de haal (aanzwellende 
haal)

6. ogen dicht roeien....luisteren naar de uitzet

7. accent in kracht in het eerste gedeelte van de  haal

Commando’s 
zie 1-4

HELE BANK – ONGEKANTELDE BLADEN – STOP NA UIT-
ZET
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Beschrijving van de oefening:
Direct na de uitzet beweging in de uitzethouding blijven zitten. De handen 
worden vanuit de ellebogen naar beneden geduwd zodat de bladen verti-
caal uit het water getild worden. De onderrand(en) van de blad(en) tijdens 
de stop los van het wateroppervlak houden, dus balans! De stop ongeveer 2 
seconden aanhouden, daarna starten met de wegzetbeweging.

Doel(en) van de oefening:
Zie 1-2

Stimuleren, voorwaarde scheppen tot rond wegzetten

Gelijk uitzetten

Observatiepunten
Uitzethouding, bladen, handen, balans

Verzwaring/variatie
1. iedere 3e haal een stop bij de uitzet maken,

2. iedere 2e haal een stop bij de uitzet maken,

3. iedere haal een stop bij de uitzet maken

4. meer kracht in de haal

5. accent in kracht in het laatste gedeelte van de haal

6. stop verlengen (accent verschuift naar het balanceren)

7. stop inkorten...relatieve stop...doorgaande haal

Commando’s 
Stop!.....go!

Waarschuwing: doe deze oefening niet te lang, omdat het gevaar bestaat, 
dat de roeiers tijdens het ‘normale’ roeien, ook in de uitpik stil gaan zitten, 
terwijl de handen en de romp juist direct in moeten buigen na de uitpik.
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UITZET - WEGZETTEN

Beschrijving van de oefening:
De roeier neemt de uitzethouding aan (zie blz. 2) Op een teken van de in-
structeur/coach worden de bladen verticaal uit het water getild, m.a.w. de 
handen vanuit de ellebogen naar benenden geduwd, en vervolgens naar vo-
ren weggezet. Het/de blad(en) rustig in het water laten zakken en de hand-
le(s) zonder kracht naar het lichaam ‘halen’ (blad(en) laten drijven)...De boot 
stilleggen, uitzethouding innemen...enz.

n.b. de rug niet/weinig inbuigen

Doel(en) van de oefening:
Uitzethouding : zie beschrijving uitzethouding

Uitzetbeweging : nadat de handen naar beneden geduwd zijn, pol-
sen kantelen

: ellebogen met een vloeiende, soepele beweging 
strekken

: polsen terugkantelen

Blad(en) : onderrand(en) van de/het blad(en) vrij van het 
wateroppervlak, dan

  Blad(en) kantelen (‘horizontaal’ draaien)

Observatiepunten
Uitzethouding, blad(en), handen, polsen, ellebogen, balans

Verzwaring/variatie
1. geen commando/teken, ploeg c.q. roeier heeft initiatief

2. bladen blijven ongekanteld

3. stop...relatieve stop...doorgaande haal

Commando’s 
Uit!...stop, uit!.
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UITZET – WEGZETTEN- VASTE BANK

Beschrijving van de oefening:
Roeien met vaste bank, de bladen worden gewoon opgedraaid. Het tempo 
van het wegzetten opvoeren, maar ondanks de snelheid waarmee deze be-
weging uitgevoerd moet worden de duw-strek-beweging rond en vloeiend 
blijven maken.

Doel(en) van de oefening:
Ervaren van het: direct wegzetten; gelijktijdig wegzetten; vloeiend wegzet-
ten

Observatiepunten
Bladen, handen, ellebogen

Verzwaring/variatie
Snel wegzetten...sneller wegzetten, kracht in de ‘haal’ blijft gelijk, snel weg-
zetten...sneller wegzetten, kracht in de haal wordt parallel met de streksnel-
heid van de armen opgevoerd (snelheid van aanhalen= snelheid van weg-
zetten.

Commando’s 
● Weg!

● Haal...en weg!

Waarschuwing: doe deze oefening niet te lang, omdat het gevaar bestaat dat 
de roeiers tijdens het ‘normale’ roeien  “stil” gaan blijven zitten, terwijl men 
juist na het wegzetten van de handen de romp moet inbuigen, (alleen doen 
bij roeiers die een fout hebben bij de uitzet).

TWEEDE STOP

Beschrijving van de oefening:
Na de haal worden de riemen uitgezet en de armen gestrekt, de romp blijft 
in de uitzethouding ongeveer 2 seconden in deze houding blijven zitten en 
daarna (op commando) inbuigen en (rustig) naar de voorstops glijden.
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Doel(en) van de oefening:
Doorgaande, vloeiende beweging; uitzet – wegzetten

Coördinatie uitzet, wegzetten, inbuigen, glijden

Balans

Observatiepunten
Handen

Verzwaring/variatie
1. ongekanteld blad

2. stuurman geeft geen commando’s

3. variatie in de kracht van de haal

4. variatie in tijdsduur van de stop

Commando’s 
Easy...all...go! (of:easy...up...rijden)

Easy bij de inzet, go! Na de stop, wanneer men weer rustig naar de voor-
stops mag glijden.

Waarschuwing zie: oef. 2-2

UITZET-WEGZETTEN-INBUIGEN-VASTE BANK

Beschrijving van de oefening:
Vaste bank roeien met het accent op het inbuigen

n.b. nadeel van deze oefening: Versterkt het na-of doorreiken en het maken 
van een rugopzwaai

Doel(en) van de oefening:
Wegzetten  en inbuigen

Observatiepunten
Blad(en, handen, schouders, rug, bekken
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Verzwaring/variatie
Variaties in de mate van inbuigen

Commando’s 
Haal...en buig in!

UITZET-WEGZETTEN-INBUIGEN-DERDE STOP

Beschrijving van de oefening:
Na een (zie verzwaring/variatie) haal worden de handen weggezet totdat de 
handen boven de knieën zijn. In deze houding zijn de benen dus nog ge-
strekt en is de rug maximaal ingebogen, ongeveer 2 seconden in deze hou-
ding blijven zitten en daarna (op commando) achter de handen aan naar de 
voorstops glijden.

Doel(en) van de oefening:
Doorgaande, vloeiende beweging uitzet – wegzetten,

Coördinatie uitzet-wegzet-inbuigen-glijden

Ontspannen, ‘laag’ zitten

Balans, of balans herstellen

Handen: hoogte van de handen/handles – met gelijke snelheid wegzetten

Ellebogen: in een vloeiende beweging volledig strekken

Rug: mate en wijze van inbuigen – tijdens het glijden de stand van de rug 
niet meer veranderen.

Observatiepunten
Blad(en, handen, schouders, rug, bekken, bankje-rustig glijden

Verzwaring/variatie
1. ongekantelde bladen

2. variaties in de mate van inbuigen

3. opbouw van de oefening via stop na iedere 3e haal, 2e haal, iedere 
haal
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4. stuurman geeft geen commando meer

5. langere stop boven de knieën

6. relatieve stop...doorgaande haal...duur inkorten door twijfeling in 
de stoppositie

Commando’s 
Easy...all...fo1

Easy bij de inzet, all bij de uitzet, go! na de stop (start van het glijden)

LET OP: Iedere ploeg zou deze oefening in de warming-up moeten hebben 
opgenomen

UITZET-WEGZET-INBUIGEN-GLIJDEN

Beschrijving van de oefening:
De roeier neemt de uitzethouding aan (zie 1-1) Op een teken van de instruc-
teur/coach worden de handen naar beneden geduwd en naar voren wegge-
zet. De rug wordt dan ingebogen tot inzethouding en vervolgens wordt er 
zeer beheerst naar de voorstops gegleden. De bladen rustig in het water la-
ten zakken, uittrappen en de handles nar het lichaam toe laten komen 
(blad)(en) drijven door het water). De boot stilleggen, uitzethouding inne-
men...enz

Doel(en) van de oefening:
zie 1-1, 2-1

Rustig glijden

In balans glijden

Doördinatie uitzet-wegzetten-inbuigen-glijden

Gelijk starten van het glijden

Ontspannen van de armen/schouders
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Observatiepunten
Uitzethouding, blad(en, dol(len), handen, ellebogen, schouders, hoofd, rug, 
bekken, knieën, voeten, balans

Verzwaring/variatie
Geen commando/taken van de stuurman, roeier/slag heeft het initiatief.

Bladen blijven ongekanteld

Stop...relatieve stop...doorgaande haal

Glijden naar de voorstops in een aantal tellen (3à 4)

Commando’s 
Tellen

Uit!...stop

UITZET-WEGZET-INBUIGEN-GLIJDEN (VIERDE STOP)

Beschrijving van de oefening:
zie oef. 3-2 (derde stop), we maken alleen niet de stop wanneer de handen 
weggezet zijn en de romp ingebogen is, maar als het bankje ¼ sliding opge-
gleden is.

Doel(en) van de oefening:
oefenen: wegzetten-inbuigen-glijden –coördinatie

balans

gelijkheid van het starten van het glijden

Observatiepunten
zie oef. 3-2

Verzwaring/variatie
Glijden naar de voorstops in een aantal tellen (3à 4)
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Zie oef: 3-2

Commando’s 
Zie oef: 3-2

5 DIVERSE OEFENINGEN – GLIJDEN

Beschrijving van de oefening:
1. In vier tellen naar voren glijden (stuurman/ploeg/slag telt);

Idem in drie tellen naar voren glijden.

2. Vaar een bepaalde afstand en tel het aantal halen dat je nodig hebt. Pro-
beer dezelfde afstand met minder halen af te leggen.

3. 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, bladen tijdens de recover watervrij.

4. Probeer de afstand tussen de kolken zo groot mogelijk te maken.

5. 80% kracht in de haal en rustig glijden. Tempo 16-20 varen.

Doel(en) van de oefeningen:
Zie 4-1

Coördinatie: combinatie light paddle haal – glijden en/of, krachtige haal – 
glijden.

Observatiepunten
blad(en), handen, schouders, hoofd, rug, bekken, knieën.

Commando’s
Tellen
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GLIJDEN-VASTE BANK-1/4-1/2-3/4-1/1 V.V.

Beschrijving van de oefening:
Variatie in gebruik van slidinglengte b.v.: 5 halen vaste bank,

5 halen ¼ sliding

5 halen ½ sliding

5 halen ¾ sliding

5 halen 1/1sliding

v.v.

Doel(en) van de oefening:
Coördinatie van de deelbewegingen; uitzet-wegzetbeweging-inbuigen-glij-
den

timing

Gelijk starten van het glijden – lengte van het glijden

Anticipatievermogen

Concentratie

Observatiepunten
Knieën

Riemen

Verzwaring/variatie
3) stuurman telt

4) stuurman telt niet, roeier/slag telt zelf

5) slag lengt halen uit c.q. kort in, in 10 halen

6) slag lengt haal op eigen initiatief uit, c.q. in, ploeg anticipeert

Commando’s 
tellen

slidinglengte aangeven.
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GLIJDEN-INZET

Beschrijving van de oefening:
De roeier neemt de uitzethouding aan (zie 1-1). Op een teken van de instruc-
teur/coach worden de handen naar beneneden geduwd, en naar voren weg-
gezet. De rug wordt dan ingebogen tot inzethouding en vervolgens wordt 
er zeer beheerst naar de voorstops gegleden. Vanuit het glijden de bladen 
vastzetten in het water (zie beschrijving roeitechniek) door het omhoog be-
wegen van de handen

Doel(en) van de oefening:
Doorgaande beweging

Zuiver vastzetten van het blad

Inzethouding handhaven (niet doorreiken)

Handen omhoog laten komen, blad(en) nader(t)(en) het water

Gelijkheid

Observatiepunten
Blad(en, handen, schouders, rug

Verzwaring/variatie
Ogen dicht, luisteren naar de inzet

Commando’s 
In!

INZET-‘SOPPEN

Beschrijving van de oefening:
De roeier zit in de inzethouding bij de voorstops. De blad(en) staan verticaal 
in het water. De handen tegelijk vanuit de schouders naar benenden duwen 
zodat de blad(en) uit het water getild worden. Het in en uit het water bren-
gen van de bladen is een korte, snelle beweging vanuit de schouders. De 
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bladen worden op een teken van de instructeur/coach verticaal in en uit het 
water gezet

Doel(en) van de oefening:
Ontspannen inzethouding

Blad(en) gelijktijdig in/uit het water plaatsen, verticale inzetbeweging

Aanvoelen van het omhoog laten komen van de handen

Inpik geschiedt vanuit de schouders:”kogelen” in het schoudergewricht,

Fixeren van de rug  (niet doorreiken)

Balans

Observatiepunten
Inzethouding, blad(en, handen, ellebogen, schouders

Verzwaring/variatie
Langer balanceren (frequentie van de inzetbeweging verminderen), 8-2

Geen commando...initiatief bij de roeiers (slag)

Commando’s 
Ja, Nu!

INZET-HAAL

Beschrijving van de oefening:
De roeier neemt de uitzethouding aan. Op een teken van de 
instructeur/coach worden de bladen verticaal uit het water geduwd en ver-
volgens naar voren weggezet tot de armen gestrekt zijn. De rug wordt dan 
ingebogen tot inzethouding en vervolgens wordt er zeer beheerst naar de 
voorstops gegleden. Vanuit het glijden wordt de inzetbeweging gemaakt 
met daarop volgend één haal.
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Doel(en) van de oefening:
Doorgaande beweging

Timing

Coördinatie benen, rug en armen

Optimale koppeling van krachten

Men  leert de boot (effectief) versnellen

Observatiepunten
1 t/m 10, balans

Gelijkheid in de haal

Beentrap

Commando’s 
Ja, Nu!

Laat lopen de boot...houden - uitzethouding aannemen - klaar? Etc.

INZET-HAAL- ‘SOPPEN’-, VERVOLG

Beschrijving van de oefening:
De roeier zit in de inzethouding bij de voorstops. De balden staan verticaal 
in het water. De handen, op commando van de stuurman/coach, tegelijk 
vanuit de schouders naar beneden duwen, zodat de bladen uit het water ge-
tild worden.

Het in en uit het water brengen van de bladen is een korte, snelle beweging.

Na b.v. drie korte ‘sop’ bewegingen één haal laten maken (evt. uitdrijven in 
balans – handen boven de knieën (tweede stop)

Doel(en) van de oefening:
Doorgaande beweging

Timing

Coördinatie benen, rug en armen

Optimale koppeling van krachten
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Zie 8-1

Observatiepunten
1 t/m 10, balans

Verzwaring/variaties
De boot na de stop boven de knieën d.m.v. vastroeien, houden, stilleggen. 
Opnieuw in de inzethouding gaan zitten en start van de volgende serie

Na de stop boven de knieën glijden naar de inzet met daaropvolgend één 
haal.

Commando’s 
In...Uit! In...Uit! In – en één haal – Uit!

INZET-HAAL-STILSTAND

Beschrijving van de oefening:
Vanuit de inzethouding één krachtige haal maken. De boot d.m.v. vastroei-
en, houden, stilleggen, opnieuw in de inzethouding gaat zitten, enz.

Doel(en) van de oefening:
Coördinatie benen, rug en armen (leren trappen)

Optimale koppeling van krachten

Observatiepunten
1 t/m 10, balans

Vooral: beentrap/coördintatie

Verzwaring/variaties
Helft van de ploeg maakt één haal, andere helft houdt balans (bladen op of 
boven het wateroppervlak) (denkaan de riemen, zie 8-1)
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Eén haal strijken met de bladen in de haalstand, zodat de boot achterwaart-
se snelheid krijgt. Wanneer de roeier in de inzethouding aankomt, rustig di-
rect de haal maken – vooral d.m.v. de beentrap.

n.b. niet teveel kracht in de haal, denk aan het materiaal!

Commando’s 
D.m.v. Ja, Nu, het starten van de haal aangeven

INZET-HAAL- VASTE BANK

Beschrijving van de oefening:
Vaste bank roeien, gekantelde bladen

Doel(en) van de oefening:
gelijk inzetten

zonder inzetverlies inzetten

Observatiepunten
Blad(en), handen, schouders, rug

Verzwaring/variaties
Meer kracht in de haal

Commando’s 
In...Uit! .

INZET-HAAL- VASTE BANK – ¼-1/2-3/4-1/1. V.V.

Beschrijving van de oefening:
De haal uitlengen c.q. inkorten via b.v.:

5 halen vaste bank
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5 halen ¼ sliding

5 halen ½ sliding

5 halen ¾ sliding

5 halen 1/1 sliding v.v.

Doel(en) van de oefening:
Gelijk inzetten

Zonder inzetverlies inzetten

‘Snel’ inzetten

Het/de blad(en) vanuit het glijden vastzetten

Oorzaak wegnemen van het doorreiken

Leren coördineren inzet-beentrap-armen/romp

Observatiepunten
Blsd(en), handen, schouders bankje

Verzwaring/variaties
Aantal halen variëren

Slag lengt haal uit, in 10 halen

Slag lengt haal op eigen initiatief uit c.q. in, ploeg anticipeert

Commando’s 
Tellen, slidinglengte aangeven.

INZET-HAAL- REAKTIE

Beschrijving van de oefening:
Op ‘Ja’(een willekeurig moment tijdens de recover) van de stuurman moet 
het/de blad(en) ingezet worden. Men wordt gedwongen het/de blad(en) 
steeds verticaal te draaien alvorens snel het water te pakken.
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Doel(en) van de oefening:
De roeier moet zorgen dat hij ‘bereid’ is om in te kunnen pikken

Blad verticaal inzetten

Gelijkheid

Reageren, anticiperen

Observatiepunten
1 t/m 10, balans

Verzwaring/variaties
Op initiatief van de slag wordt/worden het/de blad(en) ingezet

Commando’s 
Ja!.

INZET-HAAL- ACCENT

Beschrijving van de oefening:
Een accent leggen bij het maken van de inzetbeweging

Pas op dat de roeier niet met de rug in gaat zetten, maar blijft ‘kogelen’ in 
het schoudergewricht

Doel(en) van de oefening:
Coördinatie: inzet

Gelijkheid

 

Observatiepunten
Blad(en), handen, schouders

Verzwaring/variaties
Ogen dicht...luisteren naar de gelijkheid, zuiverheid van de inzet,
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n.b. prima onder bruggen

Commando’s: 
In!, Pak!

INZET-HAAL- (PIMENOV OEFENING)

Beschrijving van de oefening:
Door de ploeg wordt ingezet (goed met gestrekte armen vanuit de schou-
ders) ener wordt ¼ sliding getrapt, dan wordt er met gestrekte armen voor 
de knieën uitgezet, en weer rustig naar de voorstops gereden.

Doel(en) van de oefening:
Coördinatie: inzet/trappen

Oefenen van het vastzetten/drukpakken bij de inpik en het meenemen van 
de snelheid van de boot.

Observatiepunten
Timing: blad plaatsen/beentrap

Ontspannen: gestrekte armen en schouders

Verzwaring/variaties
Eerst de twee slagen, dan het middenschip, dan de twee boegen

Oefening mogelijk in skiff, 4+, 4-, 8+

Let op: oefening voor gevorderden

HAAL- SPOELHAAL

Beschrijving van de oefening:
De roeier laat het blad door het water naar zich toe drijven, zonder kracht 
uit te oefenen. De roeier merkt dat hij geen kracht hoeft te zetten om het 
blad goed in het water te laten ‘staan’.
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Doel(en) van de oefening:
Blad(en):  Het aanvoelen van de stand van het blad in het water

Aanvoelen van de ‘diepte’  van het blad in het water

Handen: Ontspannen vasthouden van de handles (niet knij-
pen)

De weg die de handen van inzet tot uitzet doorlopen voelen

De hoogte van de handles van inzet tot uitzet voelen

De stand of hoek van het blad t.a.v. het water voelen

Observatiepunten
Blad(en), handen

Verzwaring/variaties
In de bak de handle begeiden in de roeibeweging

Commando’s:
geen

ACCENT OP EERSTE HELFT VAN DE HAAL

Beschrijving van de oefening:
De haal wordt vanaf de inpik met (meer)  kracht vastgezet vanuit de been-
trap, maar de haal wordt vervolgens niet met diezelfde kracht doorgezet (of 
zelfs zonder kracht).

Doel(en) van de oefening:
Oefenen van het vastzetten/drukpakken bij de inpik en het versnellen/mee-
nemen van de snelheid van de boot.

Roeiers die het aanhalen met de armen te krachtig doen (rukker), zijn nu ge-
dwongen dit passief te doen.

Zie 9-1

– 69 –



CURSUS ROEI-INSTRUCTEUR KNRB ROEITECHNIEK

Versie 02 februari 2007

Observatiepunten
Blad(en) - handen - ontspannen haal

Verzwaring/variaties
Met wind tegen, maar dan wel de kracht doorzetten

Commando’s: 
geen 

Waarschuwing: deze oefening niet laten uitvoeren door roeiers die een te 
sterke nahaal c.q. sleur hebben.

HAAL-AANZWELLENDE HAAL

Beschrijving van de oefening:
Tijdens de haal de druk op het blad opvoeren, de kracht moet toenemen.

Doel(en) van de oefening:
Coördinatie: benen, rug, armen optimaal op elkaar afstemmen

Blad(en): druk op het/de blad(en) tot het eind van de haal.

Leren de boot door te laten lopen

Observatiepunten
1 t/m 10

Verzwaring/variaties: geen

Commando’s: 
geen 

Waarschuwing: deze oefening niet laten uitvoeren door roeiers die een te 
sterke nahaal  c.q sleurhaal hebben.
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HAAL-AANZWELLENDE HAAL-ACCENT OP BEENTRAP

Beschrijving van de oefening:
Oefening in de bak: de instructeur/coach staat voor de roeier; hij pakt de 
riem vast, wanneer de roeier inpikt en weerstand geeft, gaat hij langzaam 
mee, de roeier maakt zijn haal af, etc.

Doel(en) van de oefening:
Trap/hang coördinatie

Observatiepunten
Knieën

Verzwaring/variaties: 
Instructeur/coach houdt de twee uiteinden van een touwtje vast dat hij om 
de riem, tussen de handen van de roeier heeft geslagen.

Commando’s: 
geen 

COORDINATIE: ROEIEN MET OGEN DICHT

Beschrijving van de oefening:
Roeien met de ogen dicht

Doel(en) van de oefening:
Luisteren naar de gelijkheid van de uitzet. 

Voelen/ervaren: houdt het blad tot het einde haal druk? Wordt het blad 
schoon uitgezet?

Observatiepunten
Iedereen ogen dicht?
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Blad(en)

Verzwaring/variaties: 
Prima onder bruggen!

Commando’s: 
geen

VASTE BANK-ONGEKANTELDE BLADEN-COORDINATIE-
SCULLEN

Beschrijving van de oefening:
Het bakboord blad wordt ongekanteld uitgezet, terwijl het stuurboord blad 
gekanteld wordt (en omgekeerd).

Doel(en) van de oefening:
Het bewust worden van de uitzet/draai - en duwbeweging van zowel de 
rechter - als de linkerhand.

Het bewust worden van de kracht/snelheid van de duwbeweging van de 
resp. rechter en linkerhand.

Het kunnen coördineren van de rechter t.o.v. de linkerhand.

Observatiepunten
Bladen, handen, polsen.

Verzwaring/variaties: 
a. bakboord blad ongekanteld uitzetten, stuurboord gekanteld uitzetten, 

b.v. na tien halen wisselen.

b. idem, na vijf halen wisselen

c. één haal bakboord ongekanteld, stuurboord gekanteld...volgende haal 
bakboord gekanteld, stuurboord ongekanteld.

d. met gebruik van de gehele sliding
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Commando’s:
Rechts.....nu, links.....nu

VASTE BANK-ONGEKANTELDE BLADEN-COORDINATIE-
OARSEN

Beschrijving van de oefening:
Er wordt met vaste bank geroeid, met ongekanteld blad en de binnenarm 
wordt op de rug gelegd, dus er wordt alleen met de buitenarm geroeid.

Met gebruik van hele sliding

Commando’s:
Binnenarm op de rug...nu!

LUCHTHAAL

Beschrijving van de oefening:
Tijdens de haal blijven de bladen boven water, worden bij de inzet dus niet 
in het water geplaatst.

n.b. oefening voor gevorderden.

Doel(en) van de oefening:
Coördinatie

Balans

Gelijkheid

Observatiepunten
Gelijkheid

Dollendruk

Verzwaring/variatie
Om de vijf halen,
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Om de haal.

Commando’s
Volgende haal wordt een luchthaal,,,nu!

LUCHTHAAL MET DRAAIEN VAN DE RIEMEN

Beschrijving van de oefening:
zie 10-4, maar tijdens de luchthaal  wordt de riem 360 graden in de hand ge-
draaid.

n.b. alleen voor gevorderden

Doel(en) van de oefening:
Algehele coördinatie

Ontspannen vasthouden van de handles

Observatiepunten
Handen, Dol.

Verzwaring/variaties: 
Om de vijf halen.

Commando’s:
Zie 10-4

PIANOSPELEN

Beschrijving van de oefening:
Tijdens de recover  wordt er met de vingers (niet met de duim) ‘piano’ ge-
speeld op de handles.

Doel(en) van de oefening:
Onspannen handles-voering, niet knijpen in de riemen.
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Observatiepunten
Hand, pols, dol

Verzwaring/variaties: 
De duim wordt op de handles gelegd, niet om de top. Roeien met de pinken 
omhoog (z.g. Haagsch roeien).

Om de vijf halen, om de haal.

Commando’s:
Piano spelen,,,nu!

EXTREEM LANGZAAM WEGGLIJDEN EN WEGZETTEN

Beschrijving van de oefening:
Roeien met maximale kracht, maar in een zeer laag tempo (max. 20). Het 
wegzetten en inbuigen gebeurt gelijk aan de haalsnelheid. Het glijden moet 
dus zeer ontspannen en beheerst zijn.

Doel(en) van de oefening:
Rustig leren glijden.

Het aanbrengen van een ritme

Het leren ontspannen tijdens de recover

Leren na de uitpik door te gaan met de handen en de romp in te buigen.

Gelijkheid.

Balans.

Observatiepunten
Tempo

Bankje – opkomen van de knieën

Gelijkheid

Balans
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Verzwaring/variaties: 
Een afstand varen, de halen tellen, hierna weer dezelfde afstand varen, maar 
dan met minder halen.

Opbouwen in tempo: b.v. eerst 20 halen tempo 14, dan 20 halen tempo 16, 
dan 20 halen  tempo 18, dan 20 halen tempo 20, en v.v.

Commando’s
Halen tellen

EXTREEM LANGZAAM GLIJDEN-ACCENT EERSTE DEEL 
HAAL-SNEL WEGZETTEN.

Beschrijving van de oefening:
Na de uitzet strekt de roeier sneller dan hij gewend is zijn armen en buigt 
iets sneller in, daarna glijdt de roeier extreem langzaam naar de voorstops. 
De inpik gebeurt rustig, de eerste helft van de haal mag er stevig getrapt 
worden, maar vanaf het moment dat de armen bijgehaald moeten worden, 
wordt de haal zonder kracht uitgeroeid, de uitzet gebeurt heel rustig, etc.

Doel(en) van de oefening:
Leren de snelheid van het wegzetten en inbuigen te ontkoppelen van de 
snelheid van glijden met het bankje.

Leren rustig te glijden.

Goede ‘ritme’ oefening

Observatiepunten
Uitzet

Snelheid van wegzetten met de handen

Goed inbuigen van de romp

Rustig glijden

Goede coördinatie inzet/beentrap
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Verzwaring/variaties: 
Haal in kracht doorzetten (ook de armen)

Eerst ‘Pimenov’-oefening (8-8) uitvoeren, daarna 10-8

Commando’s:
Zie onder observatiepunten

WATER NADEREN – SLIFFEREN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Beschrijving van de oefening:
Als men een ‘goede’ inpik wil maken, is het van belang dat men water na-
dert.

Doel(en) van de oefening:

Observatiepunten

Verzwaring/variaties: 

Commando’s:
Piano spelen,,,nu!
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