


RP3W 

Rowperfect 3 voor Windows, 
standaard software 



Gebruik RP3W 

• Hoe maak je user files? 

• Wat wil je tijdens het roeien zien? 

• Hoe moet je sessies opslaan (autosave 
functie)? 

• Hoe kan je de sessies terug kijken? 

• Hoe maak je een referentiecurve? 



• Bereid de PC of laptop voor 

– Maak een folder voor Rowperfect sessies 

– Maak een folder voor iedere roeier in de 
Rowperfect folder 

– Maak voor elke soort training een user file 

 

 

 



User files 

• Wat staat er in een user file? 

– Informatie over de roeier 

– Welke training de roeier gaat doen 

– Het is een lege file die je steeds opnieuw kunt 
gebruiken 

– Geef user files een herkenbare naam bijvoorbeeld: 
3x10 user.stg 
2x1000 user.stg 



Open RP3W 

Dubbelklik op het icoontje 



Klik op cancel 



Nieuw bestand openen om een user file te maken 



Gegevens van de roeier invullen. 
 
Met het juiste gewicht en boottype 
ingevoerd, berekent het programma 
realistische roeitijden bij neutraal weer. 

Workout tabblad 



Hier kun je kiezen of je op tijd, aantal 
halen, energie, afstand of intervallen 
wilt roeien. 



Kies je voor interval training, voer dan 
altijd 1 limit value meer in dan het aantal 
intervallen dat je wilt doen! Dus bij 4x10 
minuten roeien voer je hier een 5 in. 



General tabblad 

Title: naam van de training (kort) 
Name: naam van de roeier 
Type: soort training, bijv. ED of ID of Intv. 
Description: uitgebreide beschrijving 
van de training. 

Hier kun je de kleur van 
je curve kiezen 



Sla de user file op in de juiste map en geef aan 
dat het een user file is. Bijvoorbeeld: 
3x10 user.stg  



Autosave 

• Gebruik de autosave functie om je trainingen 
automatisch op te slaan 

• Hierdoor raak je nooit trainingen kwijt en 
komen ze in de juiste folder terecht. 

 





Hier kun je de 
kleuren van het 
programma 
veranderen 



Met de autosave functie sla je 
automatisch je trainingen in de 
juiste map op. 
Bijv: 
c:\folder\folder naam roeier\ 
{type}_{date}_{title}.stg 
wordt: 
c:\Rowperfect\Cas\ 
ED_20100802_3x10.stg 

Dit vakje aanvinken 
voor automatisch 
opslaan 



Bestanden in RP3W 

• Bestanden opgeslagen in RP3W krijgen de extensies  
.stg   .bmp or .str 

• .stg 
– .stg is een leeg bestand (user file) of een afgewerkte 

training 
– Let er op dat je die goed uit elkaar houdt 

• .bmp is een bitmap bestand (plaatje) 
• .str is een stroke file die je later (na opslaan) als 

referentiecurve op de achtergrond in je roeischerm 
kunt plaatsen 

• Het is handig om deze bestanden in een andere folder 
op te slaan 
 
 



Roei scherm 

• Er zijn acht vakjes waarin je verschillende 
waarden kunt laten zien 

• Als je met de muis in een vakje gaat staan en 
op de rechtermuisknop klikt kun je de waarde 
in het vakje veranderen 



Change cell 



Open RP3W 

Dubbelklik op het icoontje 



Klik op open 



Kies je naam en training 
(user file) 

open 



Start rowing 

Controleer de gegevens 





connect 



search 





Einde training 



sluiten 



Terugkijken van een sessie 

• Open een eerder geroeide sessie 

• Klik op het ‘open’ icoontje links boven in het 
scherm 

• Dubbelklik op de sessie die je wilt bekijken 

• Klik op het ‘session’ icoontje 

• Bekijk je sessie met de afspeelknoppen 

• Je kunt ook je gemiddelde curve bekijken 

 



session 





Referentiecurve maken 

• Kies een curve die je wilt gebruiken 

• Klik op ‘save as’ en sla de curve op als een .str 
file (stroke file) 

• Dit kan een gemiddelde curve zijn maar ook 
een enkele haal 



Referentiecurve gebruiken 

• Sluit alle openstaande sessies 

• Open een userfile 

• Klik op het roei icoontje 

• Open daarna ook de stroke file 

• Klik op connect 

• Je curve verschijnt permanent op de 
achtergrond 



Save as .str 


