
De Roeihaal



De Roeihaal; hoe vertaal ik het

1. Welkom, voorstellen, doel

2. Feedback geven en ontvangen, theorie

3. Werken in 2-tallen :

roeier + coach, ervaren coach = 

begeleider

a. Instructie op de ergometer

b. Oefenen met abstract / concreet

4. Plenaire nabespreking + afsluiting + zaal 

opruimen



Feedback geven (en ontvangen)

Feedback geven ≠ kritiek leveren

Definities?



Feedback geven (en ontvangen)

Verschil

Feedback is gericht op het gedrag en 

geeft oplossingen aan.

Kritiek wijst de persoon of het gedrag af 

zonder verbeteringsvoorstellen.



Feedback regels

• Feedback heeft de intentie om de ander 

te laten groeien (niet af te breken)

• Feedback beoordeelt gedrag en geeft 

verbeteringsmogelijkheden aan

• Feedback heeft alleen zin als de 

ontvanger WIL ontvangen



Feedback geven

• Geef feedback binnen 5 minuten (NB: op het water 

is dit niet altijd mogelijk)

• Maak concreet wat je bedoelt, hoe specifieker hoe 

beter. 

1. Vermeld feit èn effect. 

2. Vermijd niet-statements, geef aan wat je wèl wilt.

• Geeft korte, gerichte feedback met respons-check:

laat de ander aangeven hoe hij/zij de feedback gaat 

omzetten in gedrag. NB: feedback is geen discussie.



Feedback ontvangen

• Luister aandachtig: het zijn eigenlijk 

cadeautjes

• Ga niet in de verdediging – geen 

verklaringen of ongenoegens uiten

• Geef in eigen woorden weer wat je gehoord 

hebt, om je eigen waarneming te checken

• Stel zonodig vragen ter verduidelijking of 

vraag om voorbeelden



Feedback als cadeautje

• Cadeautjes kunnen heel fijn en geschikt zijn.

• Cadeautjes zeggen sòms meer over de gever

dan over de ontvanger. Als iemand zijn best 

heeft gedaan om voor jou een cadeautje uit te 

zoeken, is het beleefd hem om die inspanning 

te waarderen. Jij bepaalt zelf welke waarde

het cadeautje heeft en of het bruikbaar is.

• Sta open voor ongebruikelijke cadeautjes. 



Sandwich methode
Let op: niet niet

• Plaats de negatieve feedback tussen

2 positieve statements, maak het beHAPbaar

+

-

+

• Maak er een lekker broodje van



Sandwich = Goed – Beter - Best

• + Wat ging er goed  goed

• - Wat kan beter/anders beter

• + Suggestie voor vervolg best

• Referentie extern (door instructeur) 

(maatstaf/check) intern (roeier voelt zelf)



De 5 zintuigen

HOREN
(Auditief)

ZIEN
(visueel)

PROEVEN

RUIKEN

VOELEN
(Kinestetisch)



Zintuiglijke waarneming

Visueel

• Ik zie het helemaal voor me

• Kun je dat plaatje nog een keer schetsen?

Auditief

• Ik luister naar de belletjes onder de boot 

• Hoor ik hier wat onvrede?

Kinestetisch

• Als ik eerst … doe, voelt het veel beter

• Het gaat vandaag wel erg zwaar (/ lekker)



Zintuiglijke waarneming

• Iedereen heeft een zintuiglijke voorkeur. Aan 

iemands taalgebruik kan je dit herkennen.

• Zorg er als coach voor dat je niet blijft praten 

in je eigen voorkeur, maar maak gebruik van 

het hele spectrum:

• Visueel, Auditief en Kinestetisch



Zintuiglijke representatie

• Visueel voordoen = laten zien;

visualiseren = roeier maakt

plaatje in zijn hoofd

• Auditief vertellen = uitleggen; laten

luisteren; respons vragen

• Kinestetisch laten voelen: bijv. in de juiste

houding zetten; overdrijven



Interactie feedback 
(nabespreking; ploegoverleg)

Is gericht op de relatie

De spreker geeft weer, wat de effecten zijn van het gedrag

van de ander op hem / haar zelf.

• Ik zie, hoor =  neem waar

• Ik denk, voel, vind =  betekenis

• Ik doe, ga, neig, wil =  actie



Oefenen op de ergometer, rouleren

Coach instrueert de roeier, die voor de eerste

training op de Hertog komt.

Gebruik de Sandwich (zie het coach-kaartje): 

• Goed
Wat ik zie / hoor is …./ Wat ik goed / interessant vind is….

• Beter
Wat ik liever wil zien is …/ Wat nog beter kan/wat ik nog wil weten is….

• Best
Vanaf nu ga je …../ We gaan nu werken aan / kun je me uitleggen ….



Opsplitsen in 2 groepen

Groep 1: ergometer / instructie

Werken in 2/3-tallen : roeier + coach, ervaren coach =

begeleider

Groep 2: Hertog Inn / interactie

Theorie en werken in 2-tallen



Chunken

is de techniek om te veranderen van

abstractieniveau:

van concreet  abstract

van specifiek algemeen/generalistisch

van details het grotere verband

èn weer terug



Het grote verband

Kenmerken:

• Abstract / globaal

• Algemeen

• Intuïtief

UPchunken = vragen naar het grotere 

verband, de overeenkomsten, de match



De details

Kenmerken:

• Concreet

• Specifiek

• Sensorisch (zintuiglijk)

DOWNchuncken is vragen naar details, wat 

precies, de verschillen, de mismatch



Chunking voorbeeld

BESTAAN

BEWEGING

TRANSPORT

(lateraalchunk) Bus – boot – auto – vliegtuig – trein

(merk) (onderdelen)

BMW---Volkswagen---Ford carosserie

Golf uitlaat



Roeien; veel abstracte termen

• Sterk zitten

• Actief plaatsen / plaatsen op de heenweg

• Rondje maken achter

• Aanzwellend roeien

• Veilig boord

• Klaarmaken om in te stappen

• Tubben

• Vaste bank roeien

• Ongeclipt roeien



Oef. in 2-tallen, downchunck uitleg 
van abstract naar concreet 

A = coach, B = roeier

A legt uit, B stelt zonodig downchunkvragen

• wat is ‘sterk zitten’

• wat is ‘aanzwellend roeien’

Wissel van rol

• wat is ‘mooi rondje achter’

• wat is ‘actief plaatsen’

Indien je feedback geeft : SANDWICH!



Oef. in 2-tallen, downchunck uitleg 
van abstract naar concreet 

DOWNchunck vragen:

• Wat specifiek, hoe precies?

• Geef eens een voorbeeld hiervan?

• Wat zijn de onderdelen, wat is de volgorde?

UPchunck vragen:

• Met welk doel …

• Wat is je bedoeling hiermee …

• Waar is dit een voorbeeld van …

• Waar leidt dit toe …



Tot slot
Plenaire nabespreking



Tot slot 

Je kan nòg zoveel van roeien afweten, 

als je niet weet HOE je dat moet communiceren, 

dan kom je niet ver.



Tot slot 

Je kan nòg zoveel van roeien afweten, 

als je niet weet HOE je dat moet communiceren, 

dan kom je niet ver.

Anderzijds : als je goed kunt communiceren, 

dan hoef je niet ALLES te weten van roeien, 

om ervoor te zorgen dat je ploeg het beter gaat doen.



Tot slot 

Je kan nòg zoveel van roeien afweten, 

als je niet weet HOE je dat moet communiceren, 

dan kom je niet ver.

Anderzijds : als je goed kunt communiceren, 

dan hoef je niet ALLES te weten van roeien, 

om ervoor te zorgen dat je ploeg het beter gaat doen.

Vergroot je kennis

èn

verbeter je coach-vaardigheden



Bedankt voor je aandacht


