
Wintercursus
Verdieping lesgeven



Onderwerpen

• Oorzaak – gevolg

• Vanuit de stuurstoel

• Display ergometer



Oorzaak – gevolg

• Vervolg op lesavonden m.b.t. lesopbouw en 
verbeterpunten

- naar filmpjes -



Onderwerpen

• Oorzaak – gevolg

• Vanuit de stuurstoel

• Display ergometer



VANUIT DE STUURSTOEL

• Weinig uitzicht, alleen blad



Wat vanaf stuurplek gezien kan worden:

1. bij de uitpik

2. na de uitpik, bij begin van recover

3. tijdens recover nog vóór inpik

4. blad dat voor inpik van het water af gaat

5. backsplash

6. frontsplash

7. stand van het blad tijdens de haal

Wat wordt behandeld?



a. Uit het water lopen
Oorzaken

- Beide handen voor uitpik naar liezen bewegen i.p.v. recht aanhalen 
en met verticale beweging uitpikken

- Voetenbord verkeerd afgesteld. Hoe verkeerd? 

b. Bakboord en stuurboord ongelijk
Oorzaak

Door links boven rechts roeien, haalt men vaak de rechterhand ook 
lager bij. Hierdoor loopt het bakboord blad eerder uit het water dan 
het stuurboord blad  boot schommelt na uitpik door drukverschil 
tussen bakboord en stuurboord

1. Uitpik



c. Water opspatten
Oorzaak 

I.p.v. een schone verticale uitpik wordt het blad al (deels) onder water 
gedraaid

d. Blad komt niet uit het water
Oorzaken

- Voetenbord verkeerd afgesteld waardoor roeier geen ruimte heeft 
om uit te pikken

- Roeier valt niet voldoende door (moet ook niet gaan liggen)

- Roeier zit voorovergebogen met schouders voor de heupen en hoofd 
in de boot gericht

1. Uitpik (vervolg)



e. Eerder uit het water dan anderen
Oorzaken

Eerder

- Uitzet wordt te vroeg gemaakt, roeier blijft rechtop zitten

- Voetenbord staat te ver weg waardoor timing van de uitzet heel 
moeilijk is

Later

Voetenbord staat te dichtbij, roeier maakt de haal gewoon af maar 
maakt daardoor een langere haal dan de anderen

TIP!

Controleer voor je van het vlot vertrekt altijd eerst de afstelling van 
de voetenborden en laat de roeiers de inpik- en uitpikhouding 
aannemen ter controle!

1. Uitpik (vervolg)



a. Blad gaat traag weg
Oorzaken

- Roeier strekt armen te traag

- Blijft hangen bij de uitpik en buigt niet of traag in

b. Blad gaat traag weg en schiet daarna naar voren
Oorzaak

Roeier blijft eerst hangen en rijdt dan snel weg om anderen in te halen

2. Na uitpik begin recover



a. Blad valt terug op het water
Oorzaken

- Geen of te weinig doldruk; duim!

- Handen na de uitzet te hoog door de boot

- Onbalans dus zekerheid zoeken

b. Bladen gaan op ongelijke afstand over het water,

stuurboord t.o.v. bakboord
Oorzaak

- Handen zijn niet voldoende bij elkaar tijdens de recover

(Hierdoor kan ook onbalans ontstaan)

3. Tijdens de recover en nog voor de inpik



c. Bladen gaan naar de inpik toe steeds verder van

het water ( vlaggen)
Oorzaken

- Roeier kijkt naar beneden waardoor handen er achteraan gaan

- Roeier is te ver ingebogen en houdt handen te laag

3. Tijdens de recover en nog voor de inpik (vervolg)



a. Nareiken
Oorzaken

- Roeier rijdt te snel, komt stil te zitten, aanspanning buikspieren weg, 
buigt nog wat verder in

- Afstelling heelflex te hoog  roeier kan niet voldoende voor komen, 
eerder klaar met rijden en reikt na

- Roeier wil een extra lange haal maken

4. Blad gaat voor de inpik van het water af



b. Te laat terugdraaien van het blad (terug klippen) 
Oorzaak

Bladen tijdens aanglijden vlak boven het wateroppervlak  geen 
ruimte om terug te draaien, waardoor aan het eind van de recover 
eerst bladen nog van het water af gaan vóór het terugdraaien

4. Blad gaat voor de inpik van het water af (vervolg)



Inzet tijdens het aanglijden (niet helemaal verkeerd)

Oorzaken

- Inzet met gebogen armen, boot wordt op armen opgepakt

- Inzet niet soepel vanuit de schouder

Let op dat de inzet niet veel te vroeg plaatsvindt!

5. Backsplash (opspatten water achter het blad)



a. Blad komt van te grote afstand boven het water
Oorzaken

- Er wordt eerst getrapt en dan pas ingezet

- Te laat terugdraaien

- Nareiken

b. Inpik is met rugopzwaai
Oorzaak

In plaats van eerst te plaatsen vanuit de schouder wordt de rug ingezet 
waarbij het blad ook een stuk haal mist

6. Frontsplash (opspatten aan voorzijde)



a. Blad niet volledig bedekt
Oorzaken

- Roeier knijpt in handvat waardoor doorhaalhoogte niet wordt gevoeld

- Roeier beweegt handen te laag naar zich toe

- Roeier is niet sterk genoeg

- Dollen staan te hoog afgesteld

b. Blad maakt halverwege een op- en neergaande 
beweging in hoogte (zagen)
Oorzaak

Halverwege de haal valt de druk op het blad weg. Oorzaak is dat de rug 
al te ver omhoog is gekomen tijdens eerste deel haal.

7. Stand blad tijdens de haal



c. Blad met groot deel van de steel in het water 
(diepen)
Oorzaken

- Inzet met rugopzwaai

- Teveel knijpen handen waardoor haalhoogte niet goed gevoeld wordt

- Verkrampte arm/schouderinzet

- Verkeerde afstelling dolhoek (teveel achterover)

7. Stand blad tijdens de haal (vervolg)



d. Blad slaat over het water
Oorzaken

- Riem te ver gedraaid

- Verkeerde afstelling dolhoek (teveel voorover)

e. Boot niet in balans / recht
Oorzaak

Handen tijdens de haal niet voldoende bij elkaar

7. Stand blad tijdens de haal (vervolg)



1. Uitpik

a. Uit het water lopen

b. Bakboord en stuurboord ongelijk

c. Water opspatten

d. Blad komt niet uit het water

e. Eerder uit het water dan anderen

2. Na uitpik begin recover

a. Blad gaat traag weg

b. Blad gaat traag weg en schiet daarna

naar voren

3. Tijdens recover en vóór inpik

a. Blad valt terug op het water

b. Bladen gaan op ongelijke afstand   

over water

c. Bladen gaan naar de inpik toe steeds 

verder van het water (vlaggen)

Overzicht afwijkingen blad vanuit de stuurstoel

4. Blad vóór inpik van water af

a. Nareiken

b. Te laat terugdraaien van het blad

5. Backsplash

a. Inzet tijdens het aanglijden

6. Frontsplash

a. Blad komt van te grote afstand boven water

b. Inpik is met rugopzwaai

7. Stand blad tijdens de haal

a. Blad niet volledig bedekt

b. Blad maakt halverwege een op en neer-

gaande beweging in de hoogte (zagen)

c. Blad met groot deel steel in water (diepen) 

d. Blad slaat over water

e. Boot niet in balans/recht



Onderwerpen

• Oorzaak – gevolg

• Vanuit de stuurstoel

• Display ergometer



DISPLAY ERGOMETER PM2

Instellen training op tijd Instellen training op afstand

De gewenste trainingstijd
of trainingsafstand instellen

Ingestelde training
bevestigen



DISPLAY ERGOMETER PM2

Haalvermogen 
in snelheid 500 
meter

Display 
ingesteld in 500 
meter tijd

Gemiddelde
tijd over 500 meter

Aantal slagen 
per minuut



DISPLAY ERGOMETER PM2

Aantal afgelegde 
meters

Verstreken tijd



DISPLAY ERGOMETER PM2

Verbruikte watts

Haalvermogen in 
watts
Display ingesteld op 
watts



DISPLAY ERGOMETER PM2

Totaal aantal 
verbrandde 
calorieën

Haalvermogen in 
calorieën per uur

Display ingesteld op 
calorieën



DISPLAY ERGOMETER PM2

Verbruikte watts

Wattage laatste 
haal
Display ingesteld op 
watts



DISPLAY ERGOMETER PM3



DISPLAY ERGOMETER PM3



DISPLAY ERGOMETER PM3



DISPLAY ERGOMETER

Meer informatie op:

www.concept2.nl/nl/service/monitoren



Afsluiting

• Dank voor jullie aandacht!


