
Van Verbeterplan naar de Praktijk – maart 2010 
 
Verslag overleg Werkgroep Stuurinstructie 8 februari 2010, aangevuld met vragen 
gesteld door de Comm Roeien en beantwoord door de coördinator Coach-commissie. 
 
Aanwezig : Will van Herpen, Ton Vreeburg, Jan Buitink, André Habets, Oda Schelhaas – van 
Gorkom (verslag). Afgemeld : Anneloes Vreugdenhil, Janet Mathijsse – Achterberg 
 
Doel van dit overleg is om de uitkomst van het overleg ‘formalisering stuurinstructie’ te 
bespreken en verder uit te werken tot werkbare procedures. Het overleg ‘formalisering 
stuurinstructie’ (fs) vond plaats op 21 januari 2010 o.l.v. Nikki de Jong (Comm. Roeien) met 
vertegenwoordigers van afroeicommissie, introductiecommissie en bestuur. Namens 
stuurinstructie was Ton Vreeburg aanwezig. 
 
In het verslag (fs) wordt een voorstel gedaan tot 3 opties : 
 
1. behouden van de huidige wijze van examineren 
2. sturen als stage (conform Sturen B – nieuw) in combinatie met stuurles, dus werken 
 met afvinklijst. Toetsing door Afroeicie is steekproefsgewijs. 
3. stuurinstructie conform verbeterplan : Stuurles met afvinklijst, examen vervalt 
 
Ad 1 : 
De werkgroep stuurinstructie kan zich vinden in optie 1. Dit zal met name aangevraagd 
worden door de zij-instromers of door leden die in het normale opleidingstraject (optie 3) 
vastlopen. Iedereen heeft / behoudt de mogelijkheid om zelf een stuurexamen aan te vragen 
bij de Afroeicommissie. 
 
Ad 2 : 
De werkgroep stuurinstructie ziet ‘stage’ niet als werkbare optie. Het verschil tussen sturen B 
en sturen A is, dat de stuur bij Sturen B reeds het ‘sturen als vaardigheid’ onder de knie 
heeft, maar dit moet kunnen toepassen in een gladde boot. Door het lopen van een stage 
(bij een Roeien 3 ploeg) leert men ook op welke wijze men een ploeg beter kan begeleiden 
tijdens de training. 
Iemand die opgaat voor sturen A kent de juiste commando’s over het algemeen nog niet of 
onvoldoende en beheerst zeker nog niet de bijzondere verrichtingen (zie afvinklijst). 
Stagelopen bij een tevens ‘onervaren’ ploeg (Roeien 1) leidt er niet toe dat de stuur de 
commando’s leert (de kans is namelijk groot dat de roeiers deze ook nog niet kennen), en er 
zullen trainingen ‘opgeofferd’ moeten worden om de bijzondere verrichtingen te oefenen 
t.b.v. het leerproces van de stuur (in een Roeien 0 boot). Dit biedt voor zowel stuur-in-
opleiding als de stageploeg geen voordelen boven de specifiek daarvoor ingerichte stuurles 
(optie 3). 
 
Ad 3 : 
De werkgroep stuurinstructie is verheugd dat deze optie erkend wordt door Afroeicommissie 
en bestuur.  
 
De werkwijze van optie 3 : 
Nieuwe leden starten in april met de introductieperiode en deze leidt in juni tot Roeien 1, 
tevens behaalt men het Theorie-examen. Daarna start de ‘vervolgperiode met nadruk op 
sturen’. De ploeg schrijft zich in voor : 
1) Stuurles, of  
2) men gaat met de eigen coach aan de slag 



 
Ad 1) Stuurles 
Bij stuurles werkt men 1x per week gedurende ongeveer 10 weken in een groepje van 5 of 6 
personen aan de bijzondere verrichtingen, o.l.v. een stuurinstructeur van de STIC (zie 
onder). Ook van kijken naar elkaar, leert men. De afvinklijst wordt afgewerkt. De Afroeicie 
kijkt steekproefsgewijs mee. De afvinklijst wordt afgetekend door de instructeur. Het 
examen vervalt. De Afroei-commissie stemt stilzwijgend in en zorgt voor aanpassing in het 
profiel van de geslaagde kandidaat.  
Normaliter wordt naast stuurles tevens 1x per week geroeid, o.l.v. een coach. 
 
Ad 2) eigen coach 
Het is ook mogelijk dat de coach zelf stuurles geeft. Eén van de twee wekelijkse trainingen 
bestaat dan uit het doen van de bijzondere verrichtingen (afvinklijst). Met een 
Stuurinstructeur van de STIC worden afspraken gemaakt over het leertraject, data en 
bootgebruik. Een lid van de STIC kan gevraagd en ongevraagd toezien op de stuurles. Indien 
de coach het sturen niet consequent oefent met zijn roeiers, zal de Stuurinstructeur een 
waarschuwing uitreiken. Zie toelichting 1. Verandert de inzet van de coach niet, dan wordt 
de afvinklijst niet afgetekend door de stuurinstructeur en wordt de ploeg voor de keuze 
gesteld : de gewone stuurles o.l.v. de stuurinstructeur of optie 1.  
De STIC tekent altijd af. Als alles goed gaat is aftekening ook geen issue, als het niet goed 
gaat, dan is het de stok achter de deur. Het examen vervalt. De Afroei-commissie stemt 
stilzwijgend in en zorgt voor aanpassing in het profiel van de geslaagde kandidaten.  
Zie toelichting 2.   
 
StuurInstructie Commissie (STIC) 
Conform de Afroeicommissie (groep wijze vrouwen en mannen met veel kennis van roeien) 
benoemen wij een groep van ervaren stuurinstructeurs (STuurInstructieCommissie (STIC)) 
die bevoegd is om stuurles te geven en de Afvinklijst Stuurinstructie af te tekenen. De STIC 
wordt in 2010 gevormd door de volgende 7 personen: 
Jan Buitink 
André Habets  
Will van Herpen  
Janet Mathijsse  
Ton van Os 
Ton Vreeburg  
Jules Wijne 
Zie toelichting 3.  
 
De stuurinstructeurs kunnen mede onder begeleiding van de Afroeicommissie een eenduidig 
en neutraal beleid voeren. Daarvoor is regelmatige afstemming gewenst. Dit zou 
bijvoorbeeld 1 à 2x per jaar kunnen plaatsvinden. Omdat de nieuwe aanpak in 2010 wordt 
geïmplementeerd, heeft het de voorkeur om dit in het najaar voor de eerste keer te laten 
plaatsvinden. In dit verslag wordt de nieuwe werkwijze uiteengezet, maar gezien de 
nieuwigheid, zal met één en ander nog flexibel omgegaan mogen worden. 
 
De eisen die worden gesteld aan (nieuwe) leden van de STIC zijn : 
* in bezit van Sturen A en Theorie, Sturen B strekt tot de aanbeveling 
* beheersen van de stof van de Handleiding Stuurinstructie 
* in staat om het aanleren van vaardigheden voor sturen over te brengen op de deelnemers 
* minstens 2x meelopen met en 1x zelf instructie geven bij stuurles, o.l.v. een Stuur- 
   instructeur van de STIC 
* het bijwonen van het overleg van Stuurinstructeurs, alsmede evaluatie-bijeenkomsten 



   bijwonen. 
* het gevolgd hebben van de BIC, of een KNRB-opleiding, strekt tot de aanbeveling 
 
Aan de Afvinklijst moeten de volgende punten worden toegevoegd : 
- kandidaat heeft Theorie examen behaald 
- kandidaat heeft tenminste 1x op de Aa een hele training naar tevredenheid gestuurd (o.l.v. 
  eigen coach). Toetsing is in overleg met de coach, dus op basis van vertrouwen. 
- kandidaat heeft als roeier kennis van het vaarwater Aa (toetsing zoals hiervoor). 
 
Verder ziet de STIC graag dat de kandidaat tenminste als roeier bekend is met de Dommel 
en Dieze tot aan Crevecoeur en nog beter is het om deze routes ook al eens gestuurd te 
hebben, maar dit is geen eis en wordt dus niet getoetst. 
 
Stuurinstructie vindt plaats in de Roeien 0 boten, dus ook als de bijzondere verrichtingen 
worden uitgevoerd o.l.v. de eigen coach : 
Damlee 
Taurus 
Hylas 
Houkesloot 
 
De werkgroep Stuurinstructie is de commissie die zich bezighoudt met de beleidsmatige 
zaken rondom Stuurinstructie. De STIC (Stuurinstructiecommissie) is de pool van ‘erkende’ 
stuurinstructeurs die stuurles geven en bevoegd zijn Afvinklijsten af te tekenen. Op termijn 
zullen we bekijken in hoeverre deze werkgroep en commissie kunnen samenvloeien. 
 
Het vlot zal in de loop van 2010 worden verplaatst in de richting van het nieuwe 
clubgebouw. Dit is wel van invloed op het geven van stuurinstructie en de ruimte om te 
manoeuvreren en aanleggen. 
 
Opleidingstraject RV de Hertog 
De Coachcommissie en de werkgroep Stuurinstructie stellen zich het opleidingstraject bij RV 
de Hertog als volgt voor : 
April – juni : introductieperiode + Roeien 1 + Theorie 
Juli – aug : vakantieperiode / vorming ploegen / roeien met coach 
Sept – nov : stuurles + Sturen A, start oefenen voor roeien 2 
Febr – maart : Basis Instructie Cursus 
April : basisinstructeur bij de introductieperiode + Coach A 
Verder : Roeien 2 halen en verder met coachen 
 
 
1. Wat is precies consequent en wat gebeurt er dan (administratief) met de waarschuwing of met de 

coach? Dient de coach de stuurinstructie binnen een bepaalde tijd te hebben afgerond? 
Consequent oefenen betekent dat in principe 1 les per week besteed wordt aan Stuurinstructie (en de 

andere training is dan een gewone roeitraining). Hierover worden dus afspraken gemaakt met de 

STIC, die moet uiteindelijk aftekenen, dus houdt die (steeksproefsgewijs) een oogje in het zeil. We 
gaan er dan maar vanuit dat de ploeg gemotiveerd is om het Sturen A te halen, dus dit binnen een 

bepaalde tijd wil afronden, maar uiteindelijk bepaalt de ploeg dat natuurlijk zelf. Bij de normale gang 
van zaken gaan we uit van 10x oefenen, bij handige ploegen kan het sneller, bij mensen met minder 

'gevoel' voor sturen, duurt het misschien wat langer. Zolang ze geen sturen A hebben blijven ze 
afhankelijk van moeten roeien met toezicht, maar dat was in de oude situatie natuurlijk ook zo. 

Door de nieuwe aanpak voorkom je dat het oefenen alleen bestaat uit het 'trucje tussen de paaltjes', 

we willen bereiken dat àlle bijzondere verrichtingen worden geoefend.  

 



2. Krijgt de coach nog een soort van credits als deze een ploeg succesvol naar StA heeft geholpen? 

Net zoals coach A, B en C, krijgt een coach dan ook een mogelijke stuurrating ? 

Over deze vraag was nog niet eerder nagedacht. Hier volgt een eerste reactie. De indeling A, B en C 
coach is een hulpmiddel voor de coach-commissie om inzicht te krijgen in niveau's, waar 

opleidingsbehoefte kan liggen, om ploegen en coaches te matchen, etc. Wij hebben wel criteria voor 
de indeling, maar er zitten geen privileges of wat dan ook aan. Als een A-coach besluit (of gevraagd 

wordt) om een Roeien 3 ploeg te coachen, dan kan dat gewoon en dan wordt-ie op een gegeven 

moment tot C-coach gepromoveerd, maar daarvoor hoeft geen examen afgelegd te worden. En een 
C-coach kan besluiten dat hij de rest van zijn leven alleen de introductiemensen coacht. De coach-

niveau's zeggen dus ook niet alles over de vaardigheden van de coach.  
Ik vraag mij dus af welke meerwaarde het heeft als een coach, die dus géén lid is van de STIC, de 

aantekening "kan ook stuurinstructie geven" heeft. In principe kan ieder lid van de vereniging dat, 
maar door ons nieuwe systeem met de STIC proberen we daar toch een bepaalde 

gecontroleerde 'kwaliteit' in aan te brengen. Mijn voorkeur gaat ernaar uit om geen 'rating' toe te 

kennen, maar mocht het zo zijn dat daar vanuit de praktijk wèl behoefte aan is (maar een argument 
daarvoor kan ik nu niet bedenken), dan kunnen we dat natuurlijk altijd nog invoeren. 

 
3. Hoeveel uur dienen deze instructeurs stuurles te hebben gegeven? Dit i.v.m. taakuren. Stel dat er 

het eerste jaar nog weinig enthousiasme is voor het volgen van instructie bij een instructeur. Wat 

dan? Wordt er een minimum aantal lessen of groepjes genoemd? 
Wij zijn uitgegaan van de huidige praktijk. Deze mensen geven allemaal al stuurinstructie, op één na 

(deze is op ad hoc basis beschikbaar). Eén cyclus is ongeveer 10 lessen van 1,5 uur. André en Jan 
bieden dit een groot deel van het jaar aan, werken soms met meerdere ploegen tegelijk. Hoe 

beoordeel je dat in 'taakuren'? 

Indien de STIC te maken krijgt met coaches die het zelf doen en waarbij zij 'toezicht' houden, hoeveel 
uur besteden zij hier dan aan: 2 of 3x een halfuurtje kijken?? 

De inzet zal ook per STuur Instructeur verschillen, dus zou ik uitgaan van een minimum van 1x per 
jaar een ploeg begeleiden naar Sturen A, staat voor x uur en voldoet aan het minimum aan taakuren 

(?) dat in een jaar verricht moet worden? 

 
4. Wordt er na het halen van StA, aandacht besteed aan een vervolginstructie/opleiding StB? 

Bijvoorbeeld dat leden die hun StA net hebben gehaald, ook 1 introductieles ‘glad sturen’ krijgen? 
Daar gaat zeker onze voorkeur naar uit, aangezien de meeste schade wordt gevaren door leden die 

net met StA in een gladde boot stappen. Dit zal hopelijk wel minder worden door de opleiding die 
leden nu kunnen volgen, maar toch zou een kleine kennismaking waardevol zijn. Mogelijk ook omdat 

leden dan enthousiast worden om glad te gaan sturen. Dan halen we de druk wat van de schouders 

van de leden die nu StB hebben. 
Deze vraag sluit aan bij één van de actiepunten in het Verbeterplan : A12: plan bedenken om Sturen 

B nieuwe stijl algemeen goed te laten worden, boven 3x aanleggen op het examen. 
Hier hebben we nog geen concrete voorstellen voor, maar jouw suggestie is zeker waardevol, daar 

gaan we over nadenken. 

 
 
 


