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Het doel van de roeitechniek is, dat de door de roeier geleverde inspanning, leidt tot een zo groot 
mogelijke bootsnelheid. 
Het rendement is hoog wanneer het eigen fysieke vermogen efficiënt wordt aangewend en de boot 
goed loopt. Een goede roeitechniek vraagt om een fijn samenspel tussen roeier en boot.  
 
De roeibeweging is een vloeiende doorgaande beweging, met subtiel uitgevoerde snelle accenten in 
de keerpunten. De kracht wordt zoveel mogelijk horizontaal aangewend, er zijn geen onnodige 
verticale bewegingen. Tijdens de haal vindt een continue versnelling plaats, waarbij de druk snel 
wordt opgebouwd en tot het eind toe wordt doorgezet. Na de haal en de keerbeweging achter, volgt 
een rustig en ontspannen uitgevoerde recover waarbij de boot gelijkmatig en ongestoord doorloopt.  
 
De roeier zit sterk, relatief hoog in de boot, niet onderuitgezakt, in een natuurlijk houding.  
 
Keerbeweging voor 

De roeier zit goed klaar, dat wil zeggen, sterk en goed ingebogen vanuit de onderrug, waarbij de 
schouders zich duidelijk voor het bankje bevinden. De armen zijn lang en ontspannen. De polsen zijn 
gestrekt. Er wordt gegleden tot de onderbenen verticaal staan en de hoek tussen onder- en boven 
benen ongeveer 45° is. Wanneer de roeier goed klaar zit, is keren voor niets anders dan rustig 
aanglijden en zonder aarzeling meteen weer wegtrappen. Het blad plaatsen gebeurt door een snelle 
maar subtiele beweging met de armen. 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.  
De rug komt tijdens het plaatsen niet of nauwelijks op. De armen blijven ook na het plaatsen gestrekt 
en lang. 
 
De Haal 
De druk wordt snel opgebouwd met de benen. De rug hangt hierbij tegen de beentrap in om de druk 
over te brengen op het blad. De armen blijven ook na het plaatsen gestrekt en lang. De maximale 
druk wordt bereikt voordat de riem loodrecht op de boot staat. 
In het tweede deel van de haal komt de rug actief tegen de beentrap in.  
De armen worden bijgehaald als de rugactie nagenoeg voltooid is. De druk op het voetenbord wordt 
tot het laatst goed vastgehouden. De keten tussen voetenbord en riem blijft gesloten. Het blad blijft 
tot het eind toe goed bedekt.  
 
Keerbeweging achter 

In de finish bevinden de schouders zich achter het bankje. Tijdens het keren achter wordt de 
bewegingsrichting van de roeier in de boot in korte tijd omgekeerd.  
De keerbeweging achter is een dynamische maar subtiel uitgevoerde beweging. Voor een goede 
keerbeweging is het belangrijk dat de druk tot het eind van de haal toe, op het voetenbord behouden 
blijft en het blad goed bedekt blijft. De snelheid in de riem blijft behouden. De armen worden in één 
beweging door weer gestrekt. De rug is weliswaar trager dan de handen maar volgt de handen 
onmiddellijk.  
 
Recover 

De recover wordt rustig en ontspannen uitgevoerd waarbij de boot ongestoord doorloopt. De 
ontspanning in de recover begint zodra de bewegingsrichting van de riem en rug is omgekeerd. Het 
blad draaien begint bij boordroeien met de binnenhand met een beweging vanuit de pols waarbij de 
hand zich enigszins opent om het blad horizontaal in de dol te laten vallen. Het rijden begint pas als 
het inbuigen nagenoeg is voltooid. Het rijden is eenparig waarbij de boot vrij onder de roeier 
doorbeweegt. Tijdens het rijden wordt niet meer verder ingebogen. De armen zijn losjes gestrekt. Bij 
het boordroeien wordt ingedraaid doordat de armen eenvoudigweg de riem volgen. De 
buitenschouder reikt hierbij dus verder naar voren dan de binnenschouder. Het terugdraaien van het 
blad gebeurt in het laatste deel van het glijden als de handen voorbij de voeten gaan. Het 
terugdraaien van het blad gebeurt doordat de pols van de binnenhand zich weer strekt en de hand 
zich weer om de riem sluit.  
 
 



Bladwerk  

Het blad is continu in beweging en volgt zowel tijdens de haal als de recover een rechte lijn. De in- en 
uitzet zijn kleine ronde bewegingen, waarbij het blad schoon, met weinig splash het water in gaat en 
weer verlaat. Het blad is tijdens de haal goed bedekt en bevindt zich juist onder de oppervlakte van 
het water. Wanneer het blad goed vaststaat in het water is de kolk donker. Er is dan geen schuim. 
Tijdens de recover bevindt het blad zich ongeveer een bladbreedte boven het wateroppervlak. Tijdens 
het draaien van het blad, blijft de riem horizontaal doorbewegen. Het draaien van de bladen gebeurt 
bij het scullen door een beweging vanuit de pols, waarbij de hand zich enigszins opent om het blad 
horizontaal in de dol te laten vallen. Het terugdraaien van de bladen gebeurt doordat de polsen zich 
weer strekken en de handen zich weer om de riem sluiten.  
 
Biomechanische principes 
 
De haal 

De druk wordt opgebouwd met de benen, maar wordt via de rug op het blad overgebracht.  
Wanneer de benen in het begin van de haal al in een sterke positie zijn, moet de rug dus actief 
hangen om de druk over te kunnen brengen op het blad. De bult van een druk-curve, eigenlijk kracht-
tijd-curve wordt geleverd door het koppel benen en rug. Zodra de armen worden bijgehaald, daalt de 
druk snel. Een goed samenspel tussen benen en rug, zonder dat de armen actief buigen, is essentieel.  
 
Bij een scherpe knie-hoek, ver oprijden en minder buigen, zijn de benen bij het begin van de haal 
relatief minder sterk. De rug moet dan al, door de heupstrekkers, vanaf het begin meekomen. De rug 
wint als het ware…  
Andersom, bij minder ver oprijden en minder ver inbuigen, zijn de benen sterker en komt de rug in 
het begin van de haal niet of nauwelijks mee, maar hangt wel tegen de beentrap in, als een span-
boog. In het laatste deel van de beentrap zijn de benen weliswaar sterk, maar leveren niet veel arbeid 
meer, omdat een grote hoeksnelheid in het kniegewricht aan het eind van de trap, slechts weinig 
snelheid, dus verplaatsing van het bankje, oplevert. Om voldoende uitwendige arbeid te kunnen 
blijven leveren, moet de rug in dit deel van de haal, actief tegen de benen inkomen, de spanboog 
komt los, zodra hij de kans krijgt.  
 
Een catchpositie waarin niet extreem ver wordt gereden en de schouders zich duidelijk voor het 
bankje bevinden, verdient de voorkeur. De rug komt dan pas later in de haal tegen de benen in, op 
het moment dat het nodig is, de beentrap, als het ware, aan te vullen. De armen worden pas op het 
laatst bijgehaald. De armen zijn wel sterk genoeg om in gebogen toestand veel kracht over te 
brengen, maar, niet om tegen die kracht in te buigen.  
Deze fasering in de roeibeweging is te vergelijken met het werpen van een voorwerp in de sport.  
 
Keren achter  
Het keren achter wordt ingeleid door een actieve beweging omdat er een impulsverandering 
plaatsvindt : massa x snelheid. Om de bewegingsrichting om te keren, is er een aangrijpingspunt 
nodig. In het roeien zijn dat het voetenbord en de riemhandle. Wanneer de druk goed wordt 
vastgehouden en het blad goed bedekt blijft, genereert het loslaten als vanzelf de keerimpuls. 
Voorwaarde is, dat de handen goed doorlopen.  
Tijdens de keerbeweging wordt gedurende korte tijd getrokken aan het voetenbord. Voor een klein 
deel wordt dit keren ondersteund door in de laatste centimeters van de haal de schouders reeds een 
impuls naar voren te geven. Deze impuls mag echter niet te sterk zijn, omdat anders de druk op het 
voetenbord wegvalt. 
 
De recover 

Zodra de impulsverandering heeft plaatsgevonden en de bewegingsrichting van riem en rug is 
omgekeerd, is geen energie meer nodig en gaat het dynamische moment van het keren over in de 
ontspannen uitgevoerde recover. De recover dient ervoor te zorgen dat de roeiers klaar zijn voor het 
begin van de haal, zonder dat de bootsnelheid nadelig wordt beïnvloed. Uit energie-overwegingen 
moet de recover zoveel mogelijk ontspannen zijn. Rust is daarvoor een noodzaak. Kort na de omkeer-
impuls achter wordt die rust gezocht. De handen gaan ontspannen over de knieën. Het inbuigen 
onder in de rug is compleet in het begin van het rijden. Het bovenlichaam inclusief de armen is dan 
klaar voor de haal. Het rijden is eenparig en ontspannen tot in de volgende catch. 


