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10 punten van aandacht

Op deze 10 punten zou de focus moeten liggen bij het coachen van roeiers, dit 
zijn de aandachtspunten voor de coach. Vergelijk deze punten met de andere zijn de aandachtspunten voor de coach. Vergelijk deze punten met de andere 
roeiers om een beeld te krijgen van de locatie van de fout en coach mensen op 
deze punten.

1)  het blad 6)  nek/hoofd
2)  de dol 7)  rug
3)  hand/pols 8)  heup
4) elleboog 9)  knie
5) schouder 10) voetenboord

Het heeft geen zin om te zeggen het gaat fout met de benen, maar de knieen, 
voet of heup is duidelijker voor de roeier. Hoe concreter, hoe beter !



F1 Referentie: Meest gemaakte fouten 1

Fout 01:
Nabuigen / 
Nareiken

Fout 02:
Rug opgooien

Nareiken

Fout (02b/)09a:
Te vroeg met de rug

Fout 09b: 
Optrekken aan de riem/
Niet genoeg doorvallen



F2 Referentie: Meest gemaakte fouten 2

Fout 3:
Op de armen pakken

Fout 04:
Te ver inbuigen

Fout 05:
Te weinig inbuigen

Fout 06:
Door het bankje trappen

Op de armen pakken Te ver inbuigen



F3 Referentie: Meest gemaakte fouten 3

Fout 10 :
Te ver doorvallen achter

Fout: 11 ([Boord] zie ook: 29)
Optrekken van de schoudersTe ver doorvallen achter

Fout 14: 
Vlaggen

Fout 19:
Eruit laten lopen

Optrekken van de schouders



Symptoom: Wat zie je als deze fout plaatsvindt.

Oorzaak 1  (fout van de roeier(s))

Oorzaak 2 (technisch)

(zie ook de breedte van de pijlen)O
o

rz
a

a
k

Fout 00:  Naam van de Fout 

[BIC/R2/R3 Boord] Wanneer moet je zeker aan deze fout werken

Oplossing  of Aandachtspunt 

bij oorzaak 1

-Oefening

-Oefening

2e keus Oplossing of Aandachtspunt bij 

oorzaak 2 (technisch)

-Afstelmogelijkheden i.s.m. Materiaal-cie

Voetenbankjes en dolhoogtes en evt. 

bootgewicht worden normaal aangegeven, 

aangezien dit beïnvloedbaar is door 

roeier(s)/coach en tot hun verantwoor-

delijkheden behoort.
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A)  Fouten in de Lichaamspositie
Waarom corrigeren we deze fouten?

• In het algemeen zijn fouten in de lichaamspositie het 
schadelijkst voor roeiers en materiaal. Denk hierbij aan 
overmatige kans op blessures door vreemde (over)belasting van 
het lichaam en onnodige en rare belasting van het materiaal.

• De meeste fouten zijn relatief makkelijk op te sporen door een 
vergelijk te maken met andere mensen in de boot. Bij 
beginnende roeiers kan dit wat moeilijker zijn. Daarom verdient 
het altijd aanbeveling mensen op een ergometer of in een 
roeibak de eerste halen te laten maken zodat de lichaamspositie 
direct en duidelijk kan worden aangepast.

• In alle gevallen loont het de moeite om zo snel mogelijk aan de 
slag te gaan met deze fout.



(de recover/inpik)

01  Nareiken bij de inpik [BIC]

02  Inpikken vanuit de rug (rug opgooien / sloeproeien ) [BIC]

03  Met gebogen armen inpikken [BIC]

04  Te ver inbuigen [BIC]

05  Te weinig inbuigen [BIC]

A) Fouten in de Lichaamspositie

(Tijdens de haal)

06  Door het bankje trappen [BIC]

07  Gebrek aan controle op de slidings slechte rij/haalverhouding [R2/R3]

08  Benen niet gelijk naar beneden [BIC]

(Tijdens de uitpik)

09  Optrekken aan de riem(en) [BIC]

10  te ver uithangen [BIC]

11  Optrekken van de schouders [BIC]



Symptoom: Niet sterk zitten voor, het lichaam over de knieën gebogen, handen 

die naar de voeten bewegen, verlies van beentrap, knieën wijd, 

(kans op rugblessures) (zie ook: fout 13,14: missen voor,vlaggen).

Het niet volledig 

gebruiken van de 

beschikbare lengte 

van de slidings 

Een onjuiste 

afstelling van de 

voetenboord

Op een verkeerde 

manier een 

(langere) haal willen 

maken

Onvoldoende 

kracht in buik-

en rugspierenO
o

rz
a

a
k

Fout 01:  Nareiken (nabuigen) bij de inpik

[BIC]

van de slidings 

Uitleggen waarom 

de lengte  benut 

moet worden

- Uitlengen

- Pimanov-en

- Kuiten en ham-

strings rekken

Afstellen van het 

voetenboord 

(meestal staat het 

te hoog, te ver 

naar achteren of 

te steil afgesteld)

maken

Uitleg : de lengte van 

de haal wordt bereikt 

met een juiste 

manier van 

voorbereiden

- Uitlengen

- Plaatsoefeningen  -

Sterk zitten

Buik- en 

Rugspier-

oefeningenO
p
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ss
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Symptoom: Inpikken met het bovenlichaam (vanuit de heupen) in plaats van 

de armen, diepen, van het bankje afvallen

Vanuit de rug plaatsen,

Niet sterk zitten voor

Te veel hoogte op de dol /

Te zwaar afgebouwde boot

O
o
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Fout 02:  Inpikken vanuit de rug; Rug Opgooien,

[BIC] Sloeproeien, Obelixen

Focus op volgorde (in de wegzet). 

Armen achter meteen doorstrekken

- Roeien met vaste rug

- Catch oefenen in de inpik (Soppen)

- Schouders naar voren houden

- Accent doorstrekken armen

- Pimanov-en + driekwart 

- Strijkhaal

Een stelclip verwijderen onder de dol of 

anders een lichter afgebouwde boot 

afschrijvenO
p
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Symptoom: Armen gebogen op het moment dat het blad het water ingaat. 

Onvoldoende stuwing met de benen, Verzuurde armen, 

verkrampte houding van het bovenlichaam

Van achteruit niet voorbereiden en 

naar voren rijden met gebogen 

armen.

Op de armen pakken voor. 

O
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Fout 03:  Met gebogen armen inpikken 

[BIC] (Op de armen pakken)

Focus op volgorde (in de wegzet). 

Armen achter meteen doorstrekken.

- Uitlengen (focus op armen)

- Accent doorstrekken armen

- Pimanov-en

De handen ontspannen houden. Goed 

hangen aan de armen, de handen zijn 

niet meer dan haakjes. Ontspannen 

inpikken.

- Piano-oefeningen

- Pimanov-en

- Omgekeerd uitlengen

- Strijkhaal

(- Op de Ergometer: tegenhangen)
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Symptoom: Duidelijk plat de boot ingaan, onvoldoende oprijden. Neiging tot 

inpikken vanuit de rug (fout 02), door het bankje trappen (fout 

06) en vlaggen  (fout 14)

Geen idee 

hebben van de 

afstand inbuigenO
o

rz
a

a
k

Fout 04:  Te ver inbuigen bij de wegzet

[BIC]

Veel te laag of 

naar achter 

afgesteld 

voetenboord

Veel te laag 

afgestelde 

hoogte/dol

Niet sterk kunnen 

zitten

Afstand 

definiëren

Stop 3 en 

corrigerenO
p

lo
ss

in
g

voetenboord

Voetenboord 

stellen

Hoogte opnieuw 

afstellen:

Clips op dol naar 

onder verplaatsen

- Stopjes

- Strijkhalen



Symptoom: Erg rechtop blijven zitten tijdens de voorbereiding, op of achter 

de verticaal

O
o

rz
a

a
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Fout 05:  Te weinig inbuigen bij de wegzet

[R2/R3]

Veel te hoog of 

naar voor gesteld 

voetenboord

Veel te hoog 

afgestelde 

hoogte/dol

Erg korte 

hamstrings

Geen idee 

hebben van de 

afstand inbuigen

O
p
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Voetenboord 

stellen

Hoogte opnieuw 

afstellen:

Clips op dol naar 

boven verplaatsen

Warm lopen of 

roeien en de

Hamstrings en 

kuiten rekken

Afstand 

definiëren

Stop 3 en 

corrigeren



Symptoom: Het bankje richting backstops trappen voordat de riem/het blad in het 

water vast staat/ druk heeft. Knieën te snel naar beneden, geen druk 

voor, (evt fout 19: 2 fasen haal) Kans op rugblessures

Nareiken achter 

waardoor de rug in 

een te zwakke 

positie komt

Buik- en rug-

spieren niet 

sterk genoeg

Missen voor, 

trappen voordat 

het blad in het 

water is gegaan

De beentrap gaat 

sneller dan de armen 

de hendel  kunnen 

bewegen

O
o
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Fout 06:  Door het bankje trappen

[BIC]

positie komt

Begeleid bakken of 

ergometeren 

plaats markeren in 

de boot van de 

afstand van inbuigen

-Rechterop zitten

-Over de voor-

ganger heenkijken

Buik- en 

rugspier-

oefeningen

water is gegaan

-Plaatsoefeningen

-Backsplash

-Uitlengen

-Pimanov-en

bewegen

De handen en benen 

samen gecoördineerd 

bewegen 

-Goed aan de 

schouders hangen

-Omgekeerd uitlengen, 

strijkhaal

-Tegenhouden van de 

riem

O
p
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Symptoom: Het opgejaagde gevoel, het idee hebben dat je altijd te laat bent. 

Het gevoel hebben dat het tempo veel hoger is dan het is.

Een slecht ritme (onjuiste rij/haalverhouding), 

ruitenwisserhaaltjes, geen rust nemen tijdens de recover.

O
o
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a

a
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Fout 07:  Gebrek aan controle op de slidings  

[R2/R3]

Rust zoeken in de boot.

- Vertellen dat de rij- / haal-verhouding 2:1 hoort te zijn.

- Tellen tijdens de recover: een-en-twin-tig, twee-en-twin-tig.O
p

lo
ss
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Symptoom: Het niet gelijktijdig benedenkomen van de knieën aan het eind 

van de haal.

Ongelijke druk met beide benen op het voetenboord 

tijdens de haal
Slechte balans

O
o
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Fout 08:  Benen niet gelijk naar beneden tijdens de haal

(BIC)

Proberen met beide benen gelijk druk te leveren

Er kan ook sprake zijn van:

- Krachtverschil in de benen, na bijv. een botbreuk (krachttraining 

op het zwakke been)

- Een verschil in lengte van de benen (eventueel een inleg zooltje 

gebruiken)

- Mogelijke ernstige lage rug-klachten (zenuwfunctiebeperking/ 

hernia/ zeer zwakke rug (-spieren)/ scoliose)

Deze oorzaken kunnen tot permanente schade leiden, bij twijfel altijd 

een arts laten raadplegen! 

Balansoefeningen:

- Pimanov-en

- Extreem laag tempo 

varen

- Stopjes  (alle)

- Ongeklipt blad

O
p
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Symptoom: Tijdens de uitzet worden schouders en hoofd boven of voor 

de riem gehouden in plaats van erachter. OF het lichaam heeft 

vrijwel geen rugbeweging gemaakt en wordt (iets vóór de) verticaal 

vastgehouden. Weinig eindhaal, Ritmeverstoring, moeilijk uitzetten

Onvoldoende druk op het 

voetenboord in het 

tweede deel van de haal

De armen te vroeg in de 

haal gebruiken

[Boord]

Het niet meedraaien van  

de schoudersO
o

rz
a

a
k

Fout 09a/b:  Optrekken aan de riem 9a, 

[BIC] Niet doorvallen bij de uitpik 9b 

tweede deel van de haal

Goed op het 

voetenboord blijven 

staan in het laatste / 

derde deel van de haal  

- Vaste Bank

- 1e stop, Uitlengen

- Aanzwellende halen 

25% in -75% uit

Houdt de armen als 

touwtjes tot  minimaal 

de verticaal daarna de 

armbeweging.

-Accent aan de vingers en 

schouders hangen

-Omgekeerd uitlengen

de schouders

De schouders dienen de 

draai van de riem te 

volgen en mee te 

draaien met de 

beweging van de riem 

- Boordroeien met de 

binnenhand ver weg van 

de buitenhand 

O
o
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a

a
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Symptoom: Positie van de schouders ligt te ver achter de heup. Te laat/ 

moeilijk inbuigen. Dompende boot. Ritmeverstoring

Een te ver naar voor 

afgesteld voetenboord

Onvoldoende 

hoogte

Trekken met de armen wanneer 

de beentrap compleet afgelopen 

is en het bankje achter staatO
o

rz
a

a
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Fout 10:  Te ver uithangen / doorvallen achter

[BIC]

Afstellen van het 

voetenboord naar 

voren.

Hoogte opnieuw 

afstellen:

Clips op dol naar 

onder verplaatsen

Focus op het gelijktijdig afmaken 

van de beentrap en de armen

- Pimanov+driekwart

- Accent COMPACTE halen

O
p
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Symptoom: Niet durven hangen , maar de schouders geforceerd naar elkaar 

trekken, verzuring in de schouderspieren sloeproeien

Te sterke inpik 

met verkrampte 

schoudersO
o

rz
a

a
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Verkeerde hoek op 

de riem of dol 

teveel negatieve 

hoek 

(eventueel:

Fout 11:  Opgetrokken schouders 

[BIC] [Boord] binnenschouder zie fout 30

Te weinig 

gebruik 

rugspieren 

(niet sterk 

zitten/ hangen)

(Te) Veel naar 

beneden kijken

-Laat de roeier 

kijken hoe de haal 

verloopt in 

spoelhaal, 

langzaam kracht 

opvoeren

-Riem laten 

drijven

O
p
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(eventueel:

te veel hoogte)

Hoek laten 

nakijken door de 

materiaal 

commissie. 

Noteren in het log.

zitten/ hangen)

Vaste bank met 

gestrekte armen, 

haal op de rug.

Laat de roeier naar 

een vast punt op 

de horizon kijken 

of over de roeier 

voor zich…



B)  Handfouten

Waarom corrigeren we deze fouten?

• In het algemeen zijn handfouten aanleiding tot overbelasting 

van hand, pols en onderarm en veel blaren. In de praktijk 

komen ze meestal door onzekerheid in de boot. 

• Altijd op letten: dit zijn fouten die voornamelijk spelen bij • Altijd op letten: dit zijn fouten die voornamelijk spelen bij 

extreem onervaren roeiers. Eenmaal goed geleerd zullen ze 

weinig problemen meer opleveren.

(Algemeen)
12  Te hard knijpen [BIC]
13  Bokkepoten [BIC]



Symptoom: Het wit worden van de knokkels, (extreme) blaarvorming 

voornamelijk op de handpalm en de aanzet van de vingers.

Onzekerheid in de boot; 

Bijvoorbeeld een angst om om te slaan

O
o

rz
a

a
k Verkeerde 

hoek op de 

riem of dol

Fout 12:  Te hard knijpen in de riemen

[BIC]

Probeer vertrouwen te kweken

- Piano oefening (trommelen met vingers op hendel)

- (Slifferen )

- (Omslag - oefening, voor roeiers van kleine nummers)

O
p
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Hoek laten 

nakijken door 

de materiaal 

commissie. 

Noteren in 

het log.



Symptoom: De hand niet in 1 lijn hebben met de onderarm tijdens de haal. 

DE oorzaak van veel van de polsblessures peesschede ontsteking

Het idee hebben dat je het 

blad niet voldoende kan 

clippenO
o

rz
a

a
k De riem (verkrampt) in een vuist 

vasthouden 

(eventueel met knijpen zie ook fout 09)

Verkeerde 

hoek op de 

riem of dol

Fout 13:  Bokkepoten, met gebogen polsen de riemen 

[BIC] vasthouden

Ofwel bij de inpik of uitpik van de haal (laten) controleren of de 

riem wel juist wordt vastgehouden.  

- Pianoefeningen (trommelen met vingers op hendel) 

- Roeien met de riem tussen duim en wijsvinger

-(Met vast blad roeien)

O
p
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(eventueel met knijpen zie ook fout 09)

Hoek laten 

nakijken door 

de materiaal 

commissie. 

Noteren in 

het log.



C) Bladwerkfouten
Waarom corrigeren we deze fouten?

• In het algemeen zijn bladwerkfouten aanleiding tot instabiliteit of 
ongelijkheid. Herstel leid tot meer efficiëntie en snelheids-winst. Dit 
geldt vooral voor boordroeien, maar is in de praktijk zowel voor 
boordroeien als scullen erg belangrijk !

• Deze fouten leiden tot compensatie van de roeiers die hier 
instinctief voor zullen willen corrigeren. Roeiers compenseren vaak 
naar de meest ervaren roeiers toe. Mocht de ervaren roeier een 
duidelijke fout in zijn haalbeeld hebben, dan zal de fout zich door 
de ploeg verspreiden. Corrigeren is vaak een langdurig proces.

• Afstelling is vaak een onderliggend probleem bij niet gemiddeld 
gebouwde roeiers t.o.v. de ploeg.



C) Bladwerkfouten
(Tijdens de inpik)

14  Te laat inpikken (Frontsplash) [BIC]

15  Vlaggen bij de inpik [BIC]

16  Backsplash [BIC]

(Tijdens de haal)

17  Diepen [R2/R3]17  Diepen [R2/R3]

18  Te Korte Haal [BIC/Brd:R3]

19  Tweeledige Haal (2 fasen haal) [(BIC) R3]

(Tijdens de Uitzet)

20 Eruit laten lopen [BIC/Brd:R3]

21 Slechte uitpik (eventueel: snoeken) [BIC/R2/R3]

(Tijdens de recover)

22 Blad raakt het water tijdens de recover (slifferen) [BIC]



Symptoom: Het blad is niet bedekt en staat nog niet vast bij de inzet in 

vergelijking met de rest van de ploeg, frontsplash.

Te snel naar voren rijden 

zonder goed af te remmen 

naar voren toe, (evt. tot 

tegen de frontstops)

Gebrekkige coördinatie 

van benen en armen bij 

de inzetO
o

rz
a

a
k

Fout 14:  Timing van de inzet is te laat (frontsplash)

[BIC/R2/R3] Indirect plaatsen

Als ploeg:

Niet gelijk zitten met 

de voorganger maar 

concentreren op de 

slag
tegen de frontstops)

- Back-splashen 

- 3/4e & 7/8e bank plaatsen

- Accent op een goed ritme 

- De rij-/haalverhouding 2:1 

- Accent afremmen op het 

voetenboord

- Op ergometer met een steen 

onder de achterste standaard 

laag tempo varen

- Back-splashen

- Soppen

- Accent op stuwen

waarbij benen en armen 

tegelijk naar achter gaan

- hoogspoelen

O
p
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slag

- Iedereen in de ploeg 

de slag laten volgen in 

plaats van degene 

voor je 

-Iedereen laten 

anticiperen

- ogen dicht roeien



Symptoom: Bij de inzet nadert het blad het water niet maar gaat het juist 

omhoog, weg van het water.

(boord: vallende boot bij de inzet)

De handen de 

boot in bewe-

gen (naar 

beneden) voor 

de catch

Te veel lengte 

willen pakken

O
o
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Fout 15:  Vlaggen

[BIC]

Het hoofd te 

veel laten 

zakken

Te veel hoogte 

op de dol /

Te zwaar 

afgebouwde 

boot

Te dicht bij het 

water zitten en 

daarom ruimte 

moeten maken 

voor het 
de catch

-Actief blijven 

plaatsen

-Goed sterk 

blijven zitten

-Balans-

oefeningen

O
p
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boot

-Sterk blijven 

zitten vanuit de 

recover 

-Uitlengen

(Zie ook Fout 

01: Nareiken &

Fout 04: Te ver 

inbuigen)

- Focus op het 

over de 

voorganger of 

stuur heen 

blijven kijken

- Sterk zitten 

na recover

-Hoogte voor in 

en uitpik 

bepalen

-Roeien met 

ongeclipt blad

-Eerder 

terugclippen

Een stelclip 

verwijderen 

onder de dol 

of anders een 

lichter 

afgebouwde 

boot 

afschrijven

voor het 

terugclippen



Symptoom: Het blad gaat te diep door het water, niet alleen het blad bedekt 

maar ook een (groot) deel van de riem 

(boord: onbalans door de haal)

Onvoldoende druk 

op het 

voetenboord in 

het tweede deel 

van de haal

De armen te vroeg in 

de haal gebruiken

Niet 

voldoende 

positieve hoek 

op de 

riem/dol

O
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Fout 16: Diepen

[BIC]

Onvoldoende 

hoogte

van de haal

Goed op het 

voetenboord 

blijven staan in 

het laatste derde 

deel van de haal  

-Uitlengen

Houdt de armen als 

touwtjes tot  

minimaal de 

verticaal, daarna de 

armbeweging.

- Omgekeerd 

Uitlengen

riem/dol

Hoek laten 

nakijken door 

de materiaal 

commissie. 

Noteren in het 

log.

O
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- Zwaardere boot 

afschrijven

-Clips op dol naar 

onder 

verplaatsen

-(Hoogte op-

nieuw afstellen)



Symptoom: Water wordt weggeslagen richting de boeg

Een relatief trage plaatsbeweging 

t.o.v. de snelheid van de boot / 

stoppen op de voorstops om te 

plaatsen (wachten voor)

Te veel plaatsen vanuit het naar voren 

rijden. 

O
o
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Fout 17:  Backsplash

[R2/R3]

plaatsen (wachten voor)

De snelheid van het plaatsen te 

verhogen

- pimanov met maximum ¼ bank

- aanglijden en plaatsen zonder 

trappen (boot ligt stil)

Het blad plaatsen gebeurt door een 

snelle, maar subtiele beweging met de 

armen, scharnierend in de schouders. De 

plaatsbeweging wordt ingezet tijdens het 

laatste stukje rijden, zodat het blad op 

het verste punt in het water valt en 

bedekt is, voordat de trap begint. 

O
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Symptoom: De afgelegde (totale hoek van de) haal is duidelijk korter dan de 

halen van de rest van de ploeg,  bij inzet of uitzet of beide

O
o

rz
a

a
k

Fout 18:  Te korte haal

[BIC/Boord R3]

Voetenboord te ver 

naar achter of te steil 

afgesteld voetenboord

[Boord R3:] het niet volgen van 

de hoek van de riem met het 

lichaam: scullhalen in een 

boordboot.

(te veel span of 

outboard meestal op 

1 riem door verloop 

niet goed vaststaande 

dolpen) 

O
p

lo
ss

in
g

Voetenboord opnieuw 

afstellen (naar voren)

boordboot.

Zorgen dat er ingedraaid wordt 

en dat de schouders de lijn van 

de riem volgen

dolpen) 

Span/outboard laten 

nakijken door de 

materiaal commissie. 

Noteren in het log.



Symptoom: De versnelling van het blad valt weg bij de orthogonaal. Het blad 

wordt versneld vanaf de inpik, vertraagd in het midden van de 

haal en wordt weer versneld naar de eindhaal. 

Door het bankje trappen en op 

de armen afmaken

-binnenhendel van de 

riem of te lang 

afgestelde riem

-(te weinig span of 

outboard of te zwaar 

O
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Fout 19:  Tweeledige haal

[(BIC) R3]

[R3] Ongelijke 

versnelling gedurende 

de haal

Zie fout 03: Extreem op de 

armen pakken

Zie fout 04: Door het bankje 

trappen

-Pimanov (hele bank)

-Omgekeerd uitlengen

outboard of te zwaar 

afgestelde)

-Clips (ver)plaatsen 

om de binnenhendel 

korter te maken

-Span/outboard laten 

nakijken door de 

materiaal commissie. 

Noteren in het log.

O
p
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Streven naar een 

continue versnelling 

van de riem van de 

inpik naar de uitpik

Licht in - Strong uit

25%-75% t.b.v. 

versnelling 



Symptoom: Blad niet bedekt houden bij de uitpik

Naar het kruis 

trekken van de 

riem bij de uitpik

Boord;

Uit het boord vallen 

bij de uitpik

Niet 

voldoende 

positieve hoek 

op de 

riem/dol
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Fout 20:  Eruit laten lopen van het blad /

[BIC/Boord R3] Blad niet bedekt houden bij de uitpik 

Te veel hoogte

- Uitpik hoogte 

bepalen 

- Sterk blijven 

zitten

- Over de 

voorganger heen 

kijken

Mee blijven draaien 

met de schouders, de 

schouders dienen de 

hoek van de riem te 

volgen

riem/dol

Hoek laten 

nakijken door 

de materiaal 

commissie. 

Noteren in het 

log.

O
p
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- Lichtere boot 

afschrijven

-Clips op dol naar 

boven 

verplaatsen

-(Hoogte op-

nieuw afstellen)



Symptoom: Niet in staat zijn het blad uit het water te krijgen.

Het blad voelt alsof het de diepte ingetrokken wordt

Niet 

voldoende 

balans in 

de boot

(zie ook: 
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Fout 21:  Slechte uitpik / met eventuele snoeken

[BIC/R2/R3]

Blad wordt 

niet netjes 

uitgepikt

Onvoldoen-

de hoogte op 

de dol of te 

licht 

afgebouwde 

In het 

water  

terug-

clippen, 

baard aan 

De hoek 

met de boot 

te klein op 

de uitpik

Niet 

voldoen-

de hoek
(zie ook: 

fout 27)

O
p
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afgebouwde 

boot

Handen bij 

elkaar 

houden in 

de uitpik

- Balans 

oefenin-

gen

Tot de uitpik 

druk blijven 

leveren en 

ongeclipt het 

water 

verlaten

-Ongeclipt 

roeien

Zorgen dat 

er eerst 

uitgepikt 

wordt, dan 

pas geclipt

- Ongeclipt 

roeien

- Stelclip 

plaatsen 

onder de dol  

- Zwaarder 

afgebouw-de 

boot 

afschrijven

baard aan 

het blad 

de uitpik

-De positie 

van het 

voeten-

boord 

controleren

-Binnen-

hendel

Controleren

Hoek laten 

nakijken 

door de 

materiaal-

cie

Noteren in 

het log



Symptoom: Het blad raakt het water van de uitpik naar de inpik

Slechte balans Slecht of lui bladwerk (Onvoldoende hoogte)
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Fout 22:  Blad raakt het (herhaaldelijk) het water tijdens [BIC] 

de recover; Slifferen 

Balansoefeningen:

- Handen bij elkaar houden

- Pimanov-en

- Extreem veel rust in de recover nemen

- Stopjes (alle) met ongeklipt blad

- Ongeklipt varen

- Aanhaalhoogte bepalen

- Een stelclip plaatsen 

onder de dol  

- Een zwaarder 

afgebouwde boot 

afschrijven

O
o

rz
a

a
k
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D) Fouten van de hele Ploeg

Waarom corrigeren we deze fouten?

• Gelijkheid is essentieel voor een goed lopende boot en daarmee efficiëntie en 

snelheid. Balansproblematiek leidt tot ongelijkheid.

• Deze fouten leiden tot compensatie van de roeiers die hier instinctief voor zullen 

De hieronder behandelde fouten zijn specifiek voor de ploeg als geheel en 

kunnen veel problemen opwekken. Toch zijn het vaak persoonlijke fouten 

die de oorzaak van de verstoring in de ploeg zijn. 

• Deze fouten leiden tot compensatie van de roeiers die hier instinctief voor zullen 

willen corrigeren. Roeiers compenseren vaak met het lichaam, waarbij soms 

houdingen worden aangenomen, die weer nieuwe foute veroorzaken en/of ook 

die erg slecht kunnen zijn voor lijf en leden.

• Elke problematiek in de balans zal meer tot uitdrukking komen bij boordploegen, 

je kunt de balans niet regelen in je eentje... 

Noot:  Zeker bij het STUREN zal de balans NIET kloppen in gladde boten. Ervaring zal 

ertoe bijdragen dat dit verdwijnt. Als mensen afgeleid zijn dan heeft dit negatief effect op 

het ritme, iedereen volgt de slag en koppen in de boot



D) Fouten van de hele ploeg

(Algemeen)

23 Ongelijk bij de uitpik [BIC]

24 Ongelijk bij de wegzet [BIC]

25 Ongelijk op de slidings [BIC]

26 Ongelijk bij de inpik [BIC]26 Ongelijk bij de inpik [BIC]

27  Balansproblematiek [BIC/Brd:R2]



Symptoom: Ongelijk uitzetten, balansverstoring, ritmeverstoring 

Meedere roeiers zetten op verschillende momenten uit
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Fout 23:  Ongelijk bij de uitpik

[BIC(/Boord)]

Slag wordt niet gevolgd maar de roeier(s) voor de destreffende roeier(s)

Als de slag niet gezien kan worden anticiperen op het bladwerk: Slag volgen!!

- Stop 1, Stop 2

-Vaste bank:  armen.

-Uitlengen
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Symptoom: Ritmeverstoring, Armen/rug zijn op verschillende momenten gestrekt

Armen bewegen niet even snel naar voren. 

Eventueel veroorzaakt door ongelijke uitzet (zie ook: fout 20)
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Fout 24:  Ongelijk bij de wegzet

[BIC]

Direct met allen doorstrekken van de armen naar de 2e stop, direct inbuigen naar 

3e stop. Sterk blijven zitten 

-Stop 2 (met en zonder gedraaid blad), stop 3

-UitlengenO
p

lo
ss

in
g



Symptoom: Ritmeverstoring, Ongelijkheid van het rijden,  Boot loopt niet door
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Fout 25:  Ongelijk op de slidings

[BIC]

Ongelijk bij de wegzet (zie ook: 

fout 20/21)

Blad raakt het water tijdens de 

recover (zie ook fout 19)

Snelheidsverschil op de 

slidings. 

Veel 

lengteverschil 

in de ploeg...

- Stop 3 & go!

- Accent op ritme & rij-/haalverhouding 2:1

- Uitlengen

- Benen,benen-rug, benen-rug-armen

- Roeien met de ogen dichtO
p
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ss
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recover (zie ook fout 19)



Symptoom: Bladen worden op verschillende momenten geplaatst, 

Balansverstoring, Ritmeverstoring

Roeiers komen op verschillende 

momenten aan bij de inpik (zie ook: 

fout 20,21,22)O
o

rz
a

a
k

Fout 26:  Ongelijk bij de inpik

[BIC]

Persoonlijke fouten ondermeer:

- Vlaggen (zie ook: fout 12) 

- Nareiken (zie ook: fout 01)

- Te laat bij de inpik (zie ook: fout 11)

- Stopjes 1,2,3 (evt met ¼-,  ½-, ¾- bank oprijden)

-Focus op plaatsen uit het rijden

- UitlengenO
p

lo
ss

in
g



Symptoom: Vallende boot, slifferen , ongelijkheid in de catch/uitzet, 

blessures

Onjuiste aan-

haalhoogte

O
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Fout 27:  Balansproblematiek

[BIC/R2/R3(/Boord)]

Stuur-

correctie, 

wind, 

golfslag

Zie ook: 

Hoofdstuk A: 

Fouten in de 

Correctie van 

fouten door 

andere 

roeiers in de 

boot

[Boord]

Balans-

correcties in een 

boordboot

Aanhaalhoog-

te bij in- & 

uitpik bepalen

-Stopjes met 

nadruk op sterk 

zitten
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golfslag
Lichaams-

Positie

Hoofdstuk C: 

Bladwerk-

fouten

Hoofdstuk E: 

Boordroei-

fouten

boot

Logisch probleem... 

maar eigenlijk 

alleen op te lossen 

door de originele 

fouten te vinden.

boordboot

In een boordboot kun je 

eigenlijk alleen 

compenseren voor het 

andere boord...

B.v. Dieper wegzetten 

om ruimte te maken 

zorgt dat de boot over 

jouw boord valt



E) Boordroeifouten

Waarom corrigeren we deze fouten?

• In het algemeen zijn bladwerkfouten aanleiding tot instabiliteit of ongelijkheid. 

Herstel leid tot meer efficiëntie en snelheidswinst. Dit geldt nog meer voor 

boordroeien dan voor scullen maar in de praktijk is het voor beide roeimethodes 

De hieronder behandelde fouten zijn specifiek voor het boordroeien en 

kunnen door coaches die alleen scullende vaartuigen coachen genegeerd 

worden. 

boordroeien dan voor scullen maar in de praktijk is het voor beide roeimethodes 

erg belangrijk !

• Deze fouten leiden tot compensatie van de roeiers die hier instinctief voor zullen 

willen corrigeren. Roeiers compenseren vaak naar de meest ervaren roeiers toe. 

Mocht de ervaren roeier een duidelijke fout in zijn haalbeeld hebben dan zal de 

fout zich door de ploeg verspreiden. Corrigeren is vaak een langdurig proces

Noot:  In de hoofdstukken A,B,C (= lichaamspositie-, hand-, of bladwerkfouten) is een 

oorzaak specifiek voor boordroeiers te herkennen aan [Boord] onder de foutnummering. 

Overigens kunnen andere oorzaken ook nog relevant(er) zijn. Dit zijn dus niet alle fouten 

voor boordroeiers.



E) Boordroeifouten

(Fouten in de Lichaamspositie)

28  Uit het boord vallen tijdens de inpik [Brd: R2/R3]

29  Uit het boord vallen tijdens de uitpik [Brd: R2/R2]

30  Opgetrokken binnenschouder [Brd: R2/R3]

31  Buitenbeen te ver naar buiten [Brd: R2/R3]31  Buitenbeen te ver naar buiten [Brd: R2/R3]

(Handfouten)

32  Buitenhand gebruiken om te klippen [Brd: R2/R3]

33  Handen te ver uit elkaar [Brd: R2/R3]

34  Handen te dicht bij elkaar [Brd: R2/R3]



Symptoom: Buitenschouder hangt laag tijdens de inpik / vallende boot
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Fout 28:  Uit het boord vallen bij de inpik /

[Boord R2/R3] Laaghangende buitenschouder

Slechte balans

Het niet volgen van de hoek 

van de riem met het lichaam: 

scullhalen in een boordboot.

(binnenhendel / 

outboard verhouding 

niet correct

O
p
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Balansoefeningen:

- Extreem laag tempo 

varen

- Stopjes (alle)

- Ongeklipt blad

- Aanhaalhoogte 

bepalen

-Roeien met 

buitenhand

Zorgen dat er ingedraaid wordt 

en dat de schouders de lijn  

van de riem volgen

Outboard / 

binnenhendels laten 

nakijken door de 

materiaal 

commissie/coach



Symptoom: Buitenschouder hangt laag tijdens de inpik en een vallende boot 

door wegvallen van de doldruk

Lichaam de 

balans in 

de boot 

laten 

compen-
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Fout 29:  Uit het boord vallen bij de uitpik

[Boord R2/R3]

Het niet 

volgen van 

de hoek van 

de riem met 

het lichaam

Voeten-

boord te 

dicht bij

Riem uit de 

dol trekken

(geen 

doldruk 

houden)

Niet 

voldoende 

hoogte

Binnen-

hendel te 

kort
compen-

seren

O
p
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het lichaam

-Balans 

oefeningen

- Aanhaal-

hoogte 

bepalen

Zorgen dat 

er mee-

gedraaid 

wordt, 

zodat de 

schouders 

de lijn van 

de riem 

volgen

Zorgen dat 

er mee-

gedraaid 

wordt, 

zodat de 

schouders 

de lijn van 

de riem 

volgen

Voeten-

boord

verder weg 

stellen

houden)

- Zwaardere 

boot 

afschrijven

-Clips op dol 

naar onder 

verplaatsen

-(Hoogte op-

nieuw 

afstellen)

Binnen-

hendel 

laten 

nakijken 

door de 

materiaalci

e



Symptoom: Binnenschouder bevindt zich naast de oorlel en de schouder 

raakt niet ontspannen gedurende de haal
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Fout 30:  Opgetrokken binnenschouder

[Boord R2/R3] 

Te veel trekken met 

de binnenarm 

(komt veel voor met 

omboorden)

Handen te dicht bij elkaar 

Zie ook: Fout 30

Hand te ver naar de dol

O
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omboorden)

Worden de handen 

goed gebruikt?

- Ongeclipt roeien 

met de buitenhand

- Roeien met de 

binnenhand

- Binnenhand naar 

de dol

Handen naar de juiste plaats brengen: eerst roeien met 

de binnenarm en kijken wat de meest efficiënte plek is 

voor de binnenhand en dan de buitenhand op het eind 

van de riem leggen.

Niet dichter bij elkaar dan 2 handbreedtes, maximaal een 

schouderbreedte



Symptoom: Naar buitenknie uit de boot, te ver uit elkaar, knieen

ongelijk naar beneden onbalans

Trappen met binnenbeen Te veel binnenhendel
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Fout 31:  Buitenbeen te ver naar buiten

[Boord R2/R3]

Zie: fout 8

Met 2 benen laten trappen, 

Kijken naar de knieen

Binnenhendel corrigeren

O
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Symptoom: De pols van de buitenarm wordt gebruikt om te clippen in plaats 

van of in combinatie met de pols van de binnenarm

Te sterk vasthouden van de riem met met name de buitenhand. Dit zorgt ervoor 

dat de riem niet in de buithand kan draaien wanneer de riem gedraaid wordt met 

de binnenhand. Direct na omboorden: het wil wel gebeuren dat mensen ALLEEN 

met de buitenhand clippen. Vaak is dit onbewust maar wel een grote verstoring 

in de boot.
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Fout 32:  Buitenhand gebruiken om te clippen

[Boord R2/R3]

in de boot.

Duidelijk maken dat de binnenhand wordt gebruikt voor het clippen. 

- Roeien met de buitenhand (=altijd ongeklipt)

- Roeien met de binnenhand

- Binnenhand naar de dolO
p

lo
ss

in
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Symptoom: De handen mogen maximaal een schouderbreedte uit 

elkaar liggen

Voetenboord te ver naar voren Te veel binnenhendel
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Fout 33:  Handen te ver uit elkaar

[Boord R2/R3]

Voetenboord opnieuw stellen Binnenhendel corrigeren
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Symptoom: de handen moeten minimaal 2 handbreedtes uit elkaar liggen
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Fout 34:  Handen te dicht bij elkaar

[Boord R2/R3] 

Ongelijk trekken aan de riem
Voetenboord te 

dichtbij

Binnenhendel staat 

niet correct afgesteld
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Handen naar de juiste plaats 

brengen: eerst roeien met de 

binnenarm en kijken wat de 

meest efficiënte plek is voor 

de binnenhand en dan de 

buitenhand op het eind van 

de riem leggen

Afstand van het 

voetenboord 

aanpassen, verder 

weg.

binnenhendel laten 

nakijken door de 

materiaal 

commissie/coach



F) Oefeningen

Er zijn natuurlijk vrij veel oefeningen bedacht in de loop der jaren.

Om bepaalde fouten te corrigeren worden vaak meerdere oefeningen genoemd, maar 
het komt voor dat roeiers op een aantal maar zeker niet alle oefeningen perfect 
reageren

Hieronder staan een lijst van oefeningen zo als ze regelmatig worden toegepast om 
fouten te corrigeren. Hierbij staat ook een einddoel en de manier van uitvoeren. fouten te corrigeren. Hierbij staat ook een einddoel en de manier van uitvoeren. 
Let wel dat een fout niet spontaan verdwijnt als je een keertje een oefening met 
iemand doet. Zeker als iemand een fout al lange tijd maakt dan zal deze fout 
moeilijker te corrigeren worden.

Bij het uitkiezen en uitvoeren van oefeningen moet ook onthouden worden dat er 
vaak op een andere manier kracht geleverd word of er relatief rare krachten en 
minder natuurlijke bewegingen aan te pas kunnen komen. Deze verandering geeft 
een rare belasting voor mensen en zodoende is het aan te raden om oefeningen in 
beperkte series uit te voeren.



Wanneer geef ik oefeningen?

Oefeningen zijn een methode om fouten te corrigeren, net zoals uitleg. 
Uitleg is minstens zo belangrijk, want bij gebrek aan begrip zal de 
oefening nooit aanslaan.

Zware trainingen en oefeningen combineren is niet ideaal. 
Vermoeidheid kan leiden tot fouten in de oefening en daarmee een 
averechts effect op het haalbeeld.
Vermoeidheid kan leiden tot fouten in de oefening en daarmee een 
averechts effect op het haalbeeld.

Doe maximaal 2(-4) verschillende oefeningen in een training allemaal 
gefocussed op een zelfde doel. Je kunt niet alles doen in 1 training

Herhaal oefeningen regelmatig en bouw een training NIET om tot 
alleen een serie oefeningen. 



Voorbeelden van oefeningen 1
Algemeen

Tubben [BIC]

Uitlengen [BIC] 

Omgekeerd uitlengen (Benen, benen-rug, benen-rug-armen) [BIC] 

Piano oefening [BIC]

Roeien met riem tussen duim en wijsvinger [BIC]

Stil-zet oefening (bak of ergometer) [BIC]

Roeien met de ogen dicht [R2/R3]

Uitzetoefeningen 
Losse uitzetjes maken (=soppen, choppen) [(BIC)/R2/R3]Losse uitzetjes maken (=soppen, choppen) [(BIC)/R2/R3]

Losse uitzetjes + wegzetten van de handen [BIC]

Roeien zonder de bladen te klippen (=draaien) [BIC]

Roeien met vaste rug [BIC]

Roeien met vaste bank [BIC]

Roeien met de voeten los of uit de schoenen [R2/R3(/S3!)]

Recoveroefeningen
Slifferhalen maken [R2/R3]

Stopjes

Stop direct na de uitpik (= 1e stop) [BIC]

Stop na wegzetten van de handen (= 2e stop) [BIC]

Stop boven de schenen, (= stop na het inbuigen, = 3e stop) [BIC]

Stop op kwart ,halve (= 4e stop), drie-kwart, zeven-achste bank [(BIC)/R2/R3]



Voorbeelden van oefeningen 2

Inpik/plaatsing/haaloefeningen
Roeien met drie keer inpikken (bak, evt. ergometer) [BIC]

Tegenhouden van de riem (bak, ergometer) [BIC]

Losse halen maken/strijkhalen (sterk leren zitten) [BIC/R2]

Dynamisch plaatsen zonder kracht (=riem loslaten) [R3]

Roeien met halve sliding [BIC]

Afwisselend roeien op halve en hele sliding [BIC]

Roeien met driekwart sliding Roeien met driekwart sliding 

Losse recovers + inpik [R2/R3(/S3!)]

Hoogspoelen [R2/R3(/S3!)]

Accent op de inpik [R2/R3]

Trapoefening 1/8 bank of kwart bank uittrappen (= Pimenov-en) [(R2/)R3(/S3)]

Trapoefening driekwart bank (pimenov+driekwart) [R2/R3]

Boordroeien
Boordroeien met de binnenhand op de rug [Boord]

Boordroeien met de binnenhand ver weg van de buitenhand [Boord]

Boordroeien met de buitenhand op de rug [Boord]


