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Analyze stroke,
benchmark,
row faster!

Row Analysis

Roeifouten verhelpen

Een systhematische aanpak

Even voorstellen

� Jeroen Brinkman

� Roeier sinds m’n 13

� Roeifamilie

� Oud wedstrijdroeier

� Wedstrijdcoach (KNRB RC-4)

� Voormalig materiaal- en wedstrijdcommisaris

� Docent KNRB & Saar rowingcenter

� Eigenaar Row Analysis

e
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Modulaire methode

Theorie Cursussen
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Verenigingsdeel in gebruik bij

Roosendaalse

De Kop

TOR

Jason
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Muiden
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Waarnemingspunten
1. Handen/hendel – belangrijk om het haalritme, uitzet en inpik te zien.
2. Polsen – Is de houding van de polsen goed.
3. Armen – laten zien hoe gekoppeld wordt en door de buiging

wanneer ze worden ingezet.
4. Hoofd – laat zien of het rechtop staat.
5. Schouders – laten zien of ze laag zijn.
6. Rug – laat zien of de rug goed gefixeerd wordt.
7. Bekken – laat zien hoe de onderrug 

scharniert en dus wanneer de rugzwaai wordt ingezet.
8. Bankje – laat zien hoe snel er wordt opgereden en hoe direct de keermomenten zijn.
9. Benen – laten met de beenhoek zien wanneer de beentrap wordt ingezet.
10. Blad – laat zien hoe het waterwerk van de roeier is.
11. Achterpuntje – (van de boot) laat de uitvoering van de keermomenten (inpik en 

uitpik) zien.
12. Dol – (van de boot) laat de balans en doldruk zien.
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Intermezzo - Voorbeeld 1
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www.RoeiApp.nl

De App bevat:

� het grootste Nederlandse roeiwoordenboek;

� de Nederlandse roeihaal van in- tot uitpik;

� 56 roeifouten met video's en oefeningen die helpen;

� 37 roei-oefeningen met video's uitgelegd 
(ook differentieel leren);

� alle stuurcommando's uitgeschreven;

� 28 afstelbegrippen met foto's uitgelegd;

� een roeicalculator, om bijvoorbeeld 500m splits om te 
rekenen;

� ergometerschema's;

� de NL roeikalender met 90 links naar de Nederlandse 
roeiwedstrijden.
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RoeiApp.nl (in de cloud, niet in de store)
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Waarom een kwantitatieve analyse?
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“Row Analysis is well worth the money. 

For a basic analysis of 50 EURO you get a 

valuable independent opinion on your technique, 

based on sound metrics, and some clear 

suggestions on potential improvement points. 

As a bonus, Row Analysis offers a personal 

explanation of the report by phone. 

How good value for money is that?”

Source: Rowing Analytics, http://analytics.rowsandall.com/

Meten met Video Motion Tracking
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Hoe werkt dat?

Rapport O-diagram
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Gewenst:

� Sterke, snelle beentrap

� Benen, rug, armen

� Druk achter vasthouden
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Rapport O-diagram
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Gewenst:

� Sterke, snelle beentrap

� Benen, rug, armen

� Druk achter vasthouden

Rapport – Goede en slechte recover
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Rapport – Keersnelheden
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Jij Referentie Verschil

Rapport – Vermogen en lichaamsdelen

18

Jij Referentie Verschil
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Rapport – Ploegweb
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Roeifouten

Soorten fouten:

� Individuele fouten: fouten die een individuele roeier maakt.

� Ploegfouten: fouten in de samenwerking en interactie tussen 
ploegleden.

� Collectieve fouten: fouten die het merendeel van de roeiers in de 
ploeg hebben, maar die in weze individuele fouten zijn.

21

Prioriteren individuele fouten
Prioriteren individuele fouten

1. Eerste prioriteit hebben die fouten die blessures veroorzaken. Denk hierbij 
aan polsen, schouders, rug, knieën en handen.

2. Dan de fouten die met een verkeerde lichaamshouding te maken hebben.

3. Vervolgens moeten fouten worden aangepakt die te maken hebben met de 
bewegingsvolgorde van benen, rug en armen.

4. Daarna hebben fouten prioriteit die te maken hebben met de het laatste 
stukje aanhalen, de uitzet en wegzet.

5. En dan worden fouten aangepakt rondom het rijden.

6. Tenslotte worden fouten aangepakt rondom de inpik.

LET OP: niet elke fout kan goed vanaf de kant in de boot verholpen worden!

22
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Prioriteren ploegfouten
Prioriteren ploegfouten

1. ritme – de basis van de haal, 
want zonder accenten in de haal onvoldoende

2. gelijkheid – de essentie van ploegroeien, 
want zonder gelijkheid geen

3. balans – de randvoorwaarde voor plezierig roeien, 
want zonder balans geen

4. watervrij roeiwerk – de randvoorwaarde om een goede roeihaal te leren, 
die weer helpt bij een goed ritme!
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Foutanalyse
Wanneer je bedacht hebt welke fout jouw aandacht krijgt, kun je de fout 
analyseren. Bij deze analyse staan twee punten centraal:

1. bepaal de achterliggende oorzaak voor de fout, weet waardoor en 
waar hij ontstaat;

2. zoek de meest effectieve coachmethode, die de roeier het beste helpt 
zijn fout te corrigeren.

LET OP: Omdat de haal cyclisch is, kan de oorzaak op een eerder moment 
in de haal liggen!
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Coachmethoden
Klassiek

� Van breed naar smal materiaal

� De instructeur leert je roeien

� Vooral volwassenen

Differentieel

� Leren door variëren, (vaker ≠ beter → gevarieerder = beter)

� Veel verschillende boottypen

� Vooral junioren van geest

26

Cybernetisch

� Direct in skiff of C1

� Zelflerend (de boot leert je roeien)

� Vooral junioren
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Differentieel leren
Context

� Beckmann & Schöllhorn 2006 bij kogelstoten

� Ook bij: tennis, volleybal, atletiek, hockey, etc.

� Relatief nieuw in de roeiwereld

Essentie

� Variaties rondom de ideale beweging trainen 
de hersenen sneller dan de ideale beweging 
steeds te herhalen.

� Tot 2x sneller een beweging aanleren
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Kies je aanpak
� Vorm: 

bak/ergometer/boot (welke?)

� Aanpak: 
klassiek/cybernetisch/differentieel

� Plek: 
vlotgebonden/stuurstoel/fiets/boot

� Moment: 
stilliggend onderweg/stilliggend op het keerpunt/roeiend/
video na afloop

Want:

De slechtste manier om iemand iets aan te leren is: altijd in dezelfde 
ploeg, altijd in dezelfde boot, altijd met dezelfde oefeningen leren.

28
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Interventie-opties
De drie volgende interventie-opties heb je altijd tot je beschikking:

1. vraag de roeier om het anders te doen, bijvoorbeeld “Kun je ook een 
stuk roeien zonder het water aan te raken?”;

2. kies voor het aanbieden van een remedie in de vorm van een oefening 
en heb een alternatieve oefening achter de hand wanneer de eerste 
remedie onvoldoende effect sorteert;

3. ga aan de slag met het 5-staps leerproces. 

NB: Leer de roeier in alle gevallen om zelf de feedback op de 
kwaliteit van de uitvoering te verzamelen!

30
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Wanneer doe ik het nu goed of fout?

Vijf hindernissen bij leren

31
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Hoe moet het dan wel?

Is dat dan belangrijk?

Wat doe ik precies fout?

Ik begrijp niet wat je bedoeld

5-staps leerproces
Individuele correctie met het 5-staps leerproces:

� Stap 1 – label (de verbetering)

� Stap 2 – (ervaar de) fout 

� Stap 3 – motiveer (de verbetering)

� Stap 4 – goed(e beweging aanleren)

� Stap 5 – (check de) feedback

Alleen na deze vijf stappen, ben je er zeker van dat de roeier zowel voldoende 
intrinsieke motivatie als de hulpmiddelen heeft om de fout aan te pakken.

32
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5-staps leerproces
Individuele correctie met het 5-staps leerproces:

� Stap 1 – label (de verbetering)

Positief formuleren: 

� “Niet door je bankje trappen”

� “Rug meenemen”

� Stap 2 – (ervaar de) fout 

� Stap 3 – motiveer (de verbetering)

� Stap 4 – goed(e beweging aanleren)

� Stap 5 – (check de) feedback
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5-staps leerproces
Individuele correctie met het 5-staps leerproces:

� Stap 1 – label (de verbetering)

� Stap 2 – (ervaar de) fout 

Fout overdrijven

� Stap 3 – motiveer (de verbetering)

� Stap 4 – goed(e beweging aanleren)

� Stap 5 – (check de) feedback
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5-staps leerproces
Individuele correctie met het 5-staps leerproces:

� Stap 1 – label (de verbetering)

� Stap 2 – (ervaar de) fout 

� Stap 3 – motiveer (de verbetering)

Antwoord op de vraag “So what”

� Stap 4 – goed(e beweging aanleren)

� Stap 5 – (check de) feedback
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5-staps leerproces
5-staps leerproces:

� Stap 1 – label (de verbetering)

� Stap 2 – (ervaar de) fout 

� Stap 3 – motiveer (de verbetering)

� Stap 4 – goed(e beweging aanleren)

Met bewegingsbegeleiding en/of oefeningen

� Stap 5 – (check de) feedback

36
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5-staps leerproces
5-staps leerproces:

� Stap 1 – label (de verbetering)

� Stap 2 – (ervaar de) fout 

� Stap 3 – motiveer (de verbetering)

� Stap 4 – goed(e beweging aanleren)

� Stap 5 – (check de) feedback

Visueel (zien)

Kinesthetisch (voelen)

Auditief (horen)

37

}
Door de roeier op 

de foute òf goede

beweging

Intermezzo - Voorbeeld 2

Coaches zien: roeier duikt de boot in vlak voor de inpik.

Remedie coach 1: stopje 3

Remedie coach 2: roeien met ongedraaid blad 

Remedie coach 3: stopje 4 en ongedraaid/gedraaid blad om en om

Remedie coach 4: 

� Wegzetdiepte oefenen

� 5-staps leerproces in de bak

� Aandacht op de ergometer

38
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De essentie…

Klassiek coach/instructeur

� Werkt lesgericht

� Laat de cursisten zich aanpassen
aan de lessen

� Heeft geen opleiding meer nodig

� Gebruikt de boot als enige
instructiemiddel

� Heeft moeite om roeiers binnen
de tijd op niveau te krijgen

Modern coach/instructeur

� Werkt competentiegericht

� Is flexibel en past zich aan, aan de 
behoefte van de cursist

� Is permanent op zoek naar
verbeteringen en leerervaringen

� Gebruikt bak/ergometer/video/ 
balansplank/bewegingsanalyse en 
verschillende boottypen

� Is eerder klaar en/of laat roeiers
op hoger niveau roeien

40
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Innovatie helpt… 

41

2

Roeiers twee tot drie keer sneller

laten leren met de Modulaire methode

Dit is leuk, hier wil ik wat mee!

Individuele analyse

� Bestel op: www.RowAnalysis.nl 

� Kosten: € 49,50

Ploeganalyse

� Voor de organisator gratis

� Voor acht roeiers of meer

� Wij maken de filmopnamen

� Inclusief presentatie op vereniging

� Kosten: € 45,00 per roeier

� Ook progressiemonitoring mogelijk!

Modulaire methode & RoeiApp

� Info op: www.RowAnalysis.nl

� Kosten: € 0,0

Instructeurscursus

� Gebaseerd op individueel deel

Modulaire methode

� Vier avonden op vereniging

� Met minimaal aantal deelnemers

� Rapportcijfer >8 bij de cursisten

� Kosten: € 72,50 per instructeur
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Vragen?
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