
Jeugdcoaches  op de fiets



De roeihaal: waarnemen en begrijpen

1. Welkom, voorstellen, doel
2. Waarnemen
3. DVD’s bekijken
4. Discussie Roeihaal
5. Afsluiting (uiterlijk 22 uur)



De 5 zintuigen

HOREN

ZIEN RUIKEN

PROEVEN VOELEN



Veel mensen zien dat er in een elftal iets fout gaat. 

Veel minder zien waar de fout zit, 

en slechts een enkeling ziet wat je eraan kunt doen.

J. Cruijff

De empirische 

coach-cyclus



Tabel

Roeistijlen

Adam Russisch Oost-duits Verbeterd Amerikaans

Oprijden Ver (80 cm) Niet ver (<70 cm) Niet ver Niet ver

Kniehoek Zo klein mogelijk Ca. 45 graden Ca. 45 graden Ca. 45 graden

Oprijsnelheid Versnellend Niet versnellend Niet versnellend Niet versnellend

Inbuigen Weinig, vóór het rijden Ver, vóór en tijdens rijden Heel ver, tijdens rijden versnellend Ver, vóór het rijden

Catchbeweging Bankje rijdt onder rug door, 

tegelijkertijd gaan armen omhoog 

en wordt ingezet

Inzetten blad door handen 

snel omhoog te bewegen 

tijdens laatste deel oprijden

Inzetten blad door tijdens laatste deel 

oprijden ver door te buigen en op te 

pakken tijdens terugveren

Plaatsen vanuit armen valt samen 

met begin van de trap

Beentrap Niet heel sterk bij catch, wel 

grote krachtbron tijdens hele haal

Zeer sterk bij catch, 

belangrijke krachtbron tijdens 

haal

Beheerst sterk bij catch, met rug 

belangrijke krachtbron tijdens haal

Beentrap als mokerslag, benen zijn 

te vroeg klaar

Rugarbeid Sterke rugzwaai bij begin haal, 

weinig in eindhaal

Vespreid over hele haal Tijdens hele haal Alleen in eindhaal rugzwaai

Eindhaal Benen, armen niet heel sterk (bene) rug, armen soms 

verwaarloosd

(benen) rug, armen sterk Rug, armen niet sterk

Houding finish Vrij hoog, niet ver door verticaal Rond, niet ver door verticaal Rond, voorbij verticaal Vrij hoog, voorbij verticaal

Recover Na wegzetten direct inbuigen Na wegzetten vóór en tijdens 

rijden inbuigen

Na wegzetten vóór en tijdens rijden 

inbuigen

Na wegzetten direct ver inbuigen



Observatievermogen aanscherpen (1):

Essentie / doel roeitechniek:
dat de door de roeier geleverde inspanning 

leidt tot een zo groot mogelijke bootsnelheid 
(Roeibond).

dat je met zo min mogelijk inspanning de 
boot zo hard mogelijk (of prettig) laat gaan 



Observatievermogen aanscherpen (2a):

De roeihaal is onder te verdelen in:
1. Inpik, haal, uitpik, recover 
2. Aandrijving, water loslaten, rust, water 

pakken
3. Oprijden, catchbeweging, beentrap, 

rugarbeid, eindhaal, finish  



Observatievermogen aanscherpen(2b):

Waar begint de roeihaal:
1. Inpik, haal, uitpik, recover => het is een cyclisch proces
2. Aandrijving, water loslaten, rust, water pakken => bij de uitleg 

is het makkelijk om bij de aandrijving te beginnen

3. Oprijden, catchbeweging, beentrap, rugarbeid, eindhaal, finish => 
bij het aanleren van techniek wordt vaak vanuit 
de finish gewerkt



Observatievermogen aanscherpen (3):

Naar welke punten in de haal kijk je:

1. blad 5. schouders 8. bekken
2. dollen 6. hoofd 9. knieën
3. handen 7. rug 10. voeten
4. ellebogen 



Als coach moet je de basis-principes van de 

roeitechniek volledig begrijpen en beheersen.

Je moet een duidelijk beeld van de roeihaal 

hebben en in staat zijn om dit in simpele 

termen duidelijk te maken aan je roeiers.

Kris Korszeniowski



Scull greep Boord greep



Inpik-houding



Haal: 1e halve bank



Haal: 2e halve bank















Uitpik-houding



Recover



inpik

haal

recover



De hoeken v.d. belangrijkste spiergroepen die gebruikt worden bij het 
roeien. Links de hoeken bij de catch, rechts de hoeken bij de eindhaal. 

• Knie hoek - bepaalt been actie en de plaats van het bankje 
• Heup hoek - bepaalt the positie van het bovenlichaam 
• Elleboog hoek - bepaalt de arm positie en arm 'werk' 





Roeien is een cyclische beweging, daardoor is het moeilijk om precies 
aan te geven waar het fout gaat. Maar, zonder aandrijving geen roeien, 
dus begin bij een juiste trap-hang-houding.
Breng systematiek aan in je manier van kijken.

1. vorm een indruk van de gehele ploeg  :
ritme, gelijkheid en haallengte

2. kijk naar 1 roeier :
10 observatiepunten 

3. kijk naar één deel van de roeibeweging :
kies één uitgangspunt : haal, uitpik, recover of inpik



Tot slot:
Je hoeft niet perfect te kunnen 

coachen of roeien 
om PLEZIER te hebben !


