
1. Slide 1: Prestatiegericht Coachen Trainingsopbouw voor wedstrijden  
2. Slide 2: Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus  
3. Slide 3: Inhoud van de Avond • Presentatie van ons beeld van coachen • Nadere kijk 

op trainingsopbouw- en planning • Veel discussie, tussendoor en achteraf  
4. Slide 4: De Prioriteiten van een Coach: 2. Hou je roeiers heel 3. Hard roeien 4. Mooi 

roeien  
5. Slide 5: Optimale prestatie Tactiek Afstelling Techniek Optimale prestatie 

Bootweerstand Mentale weerbaarheid Fysiek Gewicht Spieropbouw Energie 
Stemming Herstel Vetpercentage Voeding  

6. Slide 6: Optimale Prestatie = Zo hard mogelijk van A naar B op het moment dat jij 
gekozen hebt  

7. Slide 7: Wat is daar voor nodig: • Planning • Fysiek • Techniek • Mentale 
weerbaarheid • Tactiek in de wedstrijd • Coach • Afstelling • Bootweerstand • 
Voeding  

8. Slide 8: Planning • Een plan leidt naar een doel • Rekening houdend met de 
mogelijkheden en onmogelijkheden • VATH-cyclus: voorbereiding, aanpassing, 
toepassing, herstel • Een passende trainingsvorm loopt over fysiek, techniek en 
mentaal heen • Maak een trainingsschema ruim vantevoren • Hou je aan je plan!  

9. Slide 9: Fysiek • Energiesystemen train je specifiek • Herstel is essentieel • Sommige 
energiesystemen laten zich niet tegelijk trainen • Houd je aan je trainingen!!!!! Straks 
meer…  

10. Slide 10: Techniek  
11. Slide 11: ‘Just put the f*cking blade into the f*cking water, and for god’s sake, pull!!’ 

Kris Korzeniowski  
12. Slide 12: Techniek: • Cyclisch door de haal heen • Eén ding tegelijk • Maak 

oefeningen niet te moeilijk, • Leg uit waarom (voorbespreking!) • Geen oefeningen 
buiten het haalbeeld (bijvoorbeeld geen eerste stops!!!) • Tijdens oefeningen mag je 
overdrijven • Neem oefening mee in het gewone roeien  

13. Slide 13: Mentale weerbaarheid • Opbouw tot de wedstrijd: mentaal ‘spel’ dat je 
speelt • Vertrouwen in de ploeg uitstralen • Vertrouwen binnen de ploeg (roeiers en 
stuur) • ‘Arrogantie’ naar buiten, zelfkritisch naar binnen • Willen is kunnen • Door de 
pijngrens (met oog voor de blessuregevoeligheid)  

14. Slide 14: Tactiek bij de wedstrijd • Vaar minimaal de afstand van de wedstrijd 2-3 
weken vooraf • Oefen stuurcommando’s • Geen aandacht voor nieuwe problemen vlak 
voor de wedstrijd • Vooraf plannen van het parcours (google earth) • Voorbespreking 
met stuur & slag • Met ploeg: powerspeach (uitgebreide bespreking desnoods in Den 
Bosch) • Voorbespreking op rustige plaats.  

15. Slide 15: Coachstijl  
16. Slide 16: De ploeg kiest, De coach zorgt voor de consequenties  
17. Slide 17: Coachstijl • Basishouding • Hou je roeier heel • Je bent niet alwetend • Een 

ploeg stelt de doelen, jij faciliteert. • Plezier is niet verboden (hoppen, wisselrijden, 
sparren, bumping, haasje over)  

18. Slide 18: En verder… • Afstelling/materiaal: met slecht materiaal kun je niet varen, 
slidings recht, doelhoeken correct etc. • Bootweerstand: waxen, geen jasjes overboord, 
geen dikke stuurtjes • Voeding: het is je brandstof, je moet goed tanken (maar dat 
betekent niet bunkeren)  

19. Slide 19: Uitrusting van een coach: • Warme kleren (handschoenen, muts, 
thermokousen, etc.) • 10-13. En die leen je NIET uit. • Regenbroek • Stopwatch • 
Toeter • Schroefjes, ringetjes, etc. • Schroevendraaier, rolmaat • Warmtedeken • 
Zonnebril, Pet • Zonnebrand Extra’s: • Portofoon • Vouwfiets  



20. Slide 20: Planning van trainingen Energiesystemen, trainingsvormen en schema’s  
21. Slide 21: Energiesystemen • ATP / Creatine Fosfaat – Niet te trainen, gewoon 

opmaken de eerste 20 sec • Aeroob systeem – Gebruikt zuurstof – Geen verzuring – 
Trainen: verzuring uitstellen • Anaeroob systeem – Bij gebrek aan zuurstof dominant – 
Verzurend – Trainen: verzuring verdragen  

22. Slide 22: Trainingsvormen • Basisconditie/Aeroob: Extensieve duur • 
Verzuring/Anaeroob: Intensieve duur • Hoge intensiteit, niet verzuren: Interval kort • 
Kracht / Uithoudingsvermogen • Puur technisch • Hersteltraining  

23. Slide 23: Extensieve duur • Lang, veel en stevige halen • Minimaal 20 minuten aaneen 
• Bijv. 2x20’, 1x30’, 1x45’ • Max 5 min rust tussendoor • Hartslag op 80% van max • 
Doel: Inslijten haal, conditie, duurvermogen • Herstel: 24-36 uur  

24. Slide 24: Intensieve duur • Verzurend • Kortere afstanden of tijden • Bijv. 3x10’, 3x 
1000m, 6x500m • Max 3 min rust tussendoor • Hartslag op 90% van max • Doel: 
Presteren met verzuring en vermoeidheid, wennen aan baansnelheid • Herstel: 36-48 
uur  

25. Slide 25: Interval (kort/midden) • Kort, explosief , verzurend • Afwisselend hoge en 
lage belasting • Bijv. 2x 8x 40”/20” max/light, 2x 6x 30/15 halen • Ook: startjes 
training (10x startje, +5 halen etc.) • Tussen de series max 5’ rust • Verzuring herstelt 
deels in light stukken • Doel: Piekvermogen, hoge tempi, herstel ven verzuring • 
Herstel: 48-72 uur Zelfde energiesysteem als ID: let op herstel !  

26. Slide 26: Krachttraining • In de boot of op de ergo als Kracht- Uithoudingsvermogen: 
KUV • In de sportschool kan zuivere krachttraining ook • Lage tempi (14-18 spm) • 
Bijv. 4x 1km max t=16-18 • Maximale kracht • Doel: Krachtopbouw en 
uithoudingsvermogen • Herstel: 48 uur Niet te combineren met ED !  

27. Slide 27: Techniek • Niet belastend, wel stevig blijven varen • Meestal samen met 
andere trainingsvorm • Technische punten meenemen in latere belasting Herstel • Niet 
belastend • Bewegen om zuur te verwijderen • Geen leerdoel • Liefst leuk 
(bijvoorbeeld 2-)  

28. Slide 28: Wanneer wat? • Beginnende ploeg: eerst heel veel ED • Voor start 
wedstrijdseizoen ID toevoegen • Krachttraining alleen als nodig en bij voorkeur in 
blok tussen twee seizoenen in • Technische aspecten maken plaats voor belasting • 
Blijf ED doen • Begin niet te laat met tempo-werk  

29. Slide 29: Schema Voorbeeld: Schema Duca dec 2006  
30. Slide 30: Bedankt, veel succes en stel gerust vragen (behalve als we aan het coachen 

zijn!) 

 


