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Deze handleiding dient als leidraad voor kennismakingslessen dit keer in het kader van de AH Sportactie en is 
tot stand gekomen dankzij de medewerking van Wouter Weerheijm.

De deelnemers aan de AH Sportactie maken in 3 tot 5 bijeenkomsten kennis met roeien en de roeivereniging. 
Het belangrijkste is dat de deelnemers enthousiast worden en een goede indruk krijgen van de vereniging en 
alle mogelijkheden die het roeien biedt.

Voorbereiding
Informeer de deelnemers van te voren over de inhoud van de lessen, het tijdstip en de kleding.
Qua roeikleding is een T-shirt en sportbroek voldoende. Bij koud weer is een jogging- of trainingspak handig. 
Nauwsluitende kleding is aan te raden. Als schoenen is een paar eenvoudige gympen voldoende, dus geen 
brede loopschoenen.

Lesprogramma
Dit voorbeeld lesprogramma helpt je structuur aan te brengen in je kennismakingslessen. Tijdens elke les wordt 
gewerkt aan een beperkt aantal doelen en aandachtspunten, die duidelijk zijn omschreven in het programma. 
Om deze doelen te bereiken worden er een aantal oefeningen aangereikt, met tips en uitleg.

Afsluiting
- Maak na afloop van de kennismakingslessen foto’s van de ploeg voor publicatie en promotie.
- Geef iedereen informatie mee naar huis of schrijf ze meteen in als aspirant-lid.
- Bel of mail de cursisten na een week om te vragen of ze het leuk vonden en of het aan de verwachting  
 heeft voldaan. Nodig ze uit voor de eerst volgende open dag.
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Introductie van de vereniging, vertel over:
- Geschiedenis van de vereniging.
- Vloot, roeiwater en loods.
- Commissies. Om de vereniging te laten draaien worden veel taken 
 door de leden verricht. Dit wordt door de diverse commissies georganiseerd. 
- Instructieprogramma. Aan de hand van het lesschema wordt uitleg gegeven over de gang van zaken. Leg ook  
 meteen uit wat de mogelijkheden na deze AH Sportlessen zijn om lid te worden van de vereniging.

Begin van de training
- Leid je ploeg rond door het gebouw en toon hen de faciliteiten.
- Ga met je ploeg op de ergometer zitten of in de bak om de basisbeweging uit te leggen. Doe de basis   
 roeibeweging voor, leg het uit, doe het nog eens voor en laat dan de roeiers de beweging maken.
	à	 Houd het simpel: benen-rug-armen tijdens de haal, armen-rug-benen bij de recover.
	à	 Leg uit wat 1e stop positie is en 3e stop positie.
Met deze ‘bagage’ kunnen ze naar de loods
- Toon je ploeg hoe dun en kwetsbaar de boten zijn, en leg het belang van een goede zorg voor het materieel  
 uit (schade zit in een klein hoekje; herstel is kostbaar en tijdrovend).

Eerste keer uittillen en in het water leggen van de boot
- Leg eerst de commando’s uit die je gaat gebruiken bij het tillen.
- Altijd geldt: geef pas je eerste commando’s wanneer de commando’s duidelijk zijn om ze daadwerkelijk  
 uit te voeren.
- Boot van de stelling tillen en naar buiten brengen.
- Leg eerst de commando’s uit die je gaat gebruiken bij het in het water leggen.
- Op correcte wijze boot in het water leggen.
- Leg eerst de commando’s uit die je gaat gebruiken bij het in de boot stappen.
- Op correcte wijze instappen.
- Voetenbord afstellen.
- Afzetten tegen het vlot en water op.

Oefeningen
Oefening handen omhoog/omlaag, laten omklappen van de boot:
- Doe deze oefening om deelnemers besef bij te brengen wat balans is en de rol van de riemen (balans   
 houden door middel van de riemen, niet met het lichaam).
- Leg uit wat ‘veilig boord’ is: met blad plat op het water is die kant ‘veilig’.
- Leg uit wat de uitgangspositie is: in 3e stop houding zitten met bladen plat op het water (veilig).
- Zet ze in de inpikpositie en in de uitpikpositie: dan is de haal een rechte lijn tussen deze twee punten.

Tubben: 
- Boegen of slagen roeien afwisselend, terwijl het andere koppel actief balans houdt. Actief betekent dat de  
 riemen bewust op een hoogte worden gehouden zodat de boot recht ligt en blijft liggen. 
- In het begin roeien met ongedraaid blad (niet clippen).
- Eerst roeien met alleen armen (geen rug), dan rug-armen, uitlengen naar kwart bank, halve bank,  
 driekwart bank, hele bank. Daarna wissel van koppel.

Hoofddoel: eerste kennismaking 
met het roeien en de vereniging
Duur van de les: ongeveer 1,5 uur

Deze les wordt er waarschijnlijk 
weinig geroeid. Het is van belang 

om rustig de tijd te nemen om 
verschillende basiszaken op  

de kant uit te leggen.
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- Eerste roeihalen: houd het basic (benen-rug-armen tijdens de haal, armen-rug-benen bij de recover).
- Bij grote ongelijkheid: laat lopen en begin opnieuw.
- Deze eerste keer tub je vrijwel de hele training.

Einde training:
- Haal na iedere les de boot uit het water, laat de boot niet aan het vlot liggen. Het uit het water halen en in  
 de loods leggen van de boot moet ook worden geoefend!
- Maak na de training de boot schoon (binnen en buitenkant) en leg de boot onder toezicht van 
 de instructeur weer in de loods. 
- Controleer of alles is opgeruimd en inspecteer het vlot.
- Sluit de deuren als je de laatste bent of mogelijk kan zijn.

Begin van de training:
- Ga met je ploeg op de ergometer zitten of in de bak om de basisbeweging uit te leggen. Doe de basis   
 roeibeweging voor, leg het uit, doe het nog eens voor en laat dan de deelnemers de beweging maken.
	à	 Houd het simpel: benen-rug-armen tijdens de haal, armen-rug-benen bij de recover.
	à	 Leg uit wat 1e stop positie is en 3e stop positie.

Uittillen van de stelling en in het water leggen van de boot:
- Vraag de roeiers naar de commando’s voor het uittillen of leg ze nogmaals uit.
- Pas wanneer het duidelijk is, geef je de commando’s om de boot uit de stelling te tillen, in het water te  
 leggen, in te stappen et cetera.
- Expliciet (en dus meer) aandacht voor het afstellen van het voetenbord: leg uit dat de roeier recht achter 
 de riem moet zitten, met het uiteinde van de riem bij het uiteinde van het lichaam. Er moet voldoende  
 ruimte zijn (ongeveer een vuist tussen beide riemen) om uit te pikken, niet te dicht op de riem.  
- Bij volledig uittrappen mag het wieltje niet tegen de achterstops aankomen; voorin niet tegen de frontstops.

Op het water:
- Na het instappen: nogmaals de oefeningen: handen omhoog/omlaag, laten omklappen van de boot om  
 uit te leggen wat balans is en de rol van de riemen (balans houden door middel van de riemen,  
 niet met het lichaam).
- Grootste deel van de training oefen je het tubben: twee roeien, twee houden balans. 
- Houd het basic (benen-rug-armen tijdens haal, armen-rug-benen bij recover).
- Coach op ontspanning: let er vooral op dat roeiers niet met kromme polsen, opgetrokken schouders,   
 kromme armen et cetera in de boot zitten. 
- Benadruk het belang van gelijkheid: bij grote ongelijkheid laten lopen en begin opnieuw.

Einde training:
- Boot uit water, schoonmaken, opruimen en het vlot inspecteren zoals reeds geoefend.

2 Hoofddoel: fasering
Duur van de les: ongeveer 1,5 uur

De eerste les was alles nog nieuw voor de 
beginnende roeiers, veel zal totaal langs 

hen heen zijn gegaan. Deze les wordt 
gebruikt om de lesstof ‘bewust’ te oefenen. 

Tijdens deze les ben je tijdens het roeien 
nog bezig met de basics.
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Begin van de training:
- Ga met je ploeg het liefst in de bak zitten, anders op de ergometer.
- Gebruik dit om de 1e en 3e stop uitgebreid uit te leggen. Doe het voor, leg het uit, 
 doe het nog eens voor en laat dan de deelnemers de beweging maken.
	à	 1e stop positie: bij de uitpik achterin rechtop vanuit het bekken, schouders iets achter het bankje. 
  In de bak: uitpik door met de buitenhand naar beneden te drukken, draaien met de binnenhand, 
  dan losjes doorbewegen van de handen en inbuigen.
  Op de ergometer: coach op goede houding en doorbewegen van de handen en de romp. 
  Gebruik van de binnenhand/buitenhand kan helaas niet op de ergometer, maar leg het wel uit.
	à	 3e stop positie: volledig ingebogen, voor op het bankje (volledig ingebogen betekent niet platliggen  
  in de boot). Coach op een hoge ontspannen zit: benen ontspannen, knieën niet op slot. 
  Pas als het strekken-inbuigen ontspannen is afgemaakt volgt het glijden.

Uittillen van de stelling en in het water leggen van de boot:
- Doe dit zoals reeds geoefend.

Op het water:
- Start het begin van de training met tubben : twee roeien, twee houden balans. Let goed op de houding  
 achter bij de uitpik (1e stop), en gelijkheid bij de 3e stop. Later meer met zijn vieren roeien.
- Ga dan werken aan de duidelijk herkenbare punten in de recover, namelijk de 1e en 3e stop. 
- Oefening 1e stop.
- Oefening 3e stop.
- Coach op ontspanning: let er vooral op dat roeiers niet met kromme polsen, opgetrokken schouders,   
 kromme armen et cetera in de boot zitten. Tijdens de stopjes kan je dit goed corrigeren.
- Bij grote ongelijkheid: laat lopen en begin opnieuw.
- Als dit de laatste bijeenkomst is, roei dan aan het einde van de training een stukje hard 
 of doe een wedstrijdje.

Einde training:
- Boot uit water, schoonmaken, opruimen en het vlot inspecteren zoals reeds geoefend. 

3 Hoofddoel: eerste kennismaking 1e en 3e stop
Duur van de les: ongeveer 1,5 uur

Opnieuw de kennismaking met de 1e 
en 3e stop. Tijdens de eerste lessen is 
het blad uit het water krijgen en ritme 

houden waarschijnlijk steeds de bottleneck 
geweest. Nu is het tijd om daar goed aan te 

werken door middel van stopjes. 
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4 Hoofddoel: herhaling
Duur van de les: ongeveer 1,5 uur

Gebruik deze les om bepaalde 
onderdelen uit de lesstof te herhalen 
of vraag aan de sporters wat ze graag 

willen herhalen.
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Begin van de training:
- Ga met je ploeg het liefst op de ergometer zitten, anders in de bak.
- Gebruik dit om een krachtige haal vanuit de benen te oefenen. Doe het voor, leg het uit,  
 doe het nog eens voor en laat dan de roeiers de beweging maken.
 Zet je roeiers neer in de inpikpositie en zeg tegen ze dat ze zo hard mogelijk moeten duwen op  
 het voetenbord.

Uittillen van de stelling en in het water leggen van de boot:
- Uittillen, in het water leggen, instappen en voetenbord zoals reeds geoefend.

Op het water:
- Start het begin van de training met tubben: twee roeien, twee houden balans. Coach op een lange,  
 krachtige haal vanuit de benen. 
- Tijdens de training: leg een paar keer de boot stil; laat de roeiers vanuit de inpikpositie een zo hard  
 mogelijke losse haal maken. Doe dit tubbend en met z’n vieren.
- Oefening; 1 haal hard, 1 haal light, 2 halen hard, 2 light (pyramide tot 10 halen hard – 10 light, en  
 dan weer terug naar 1 haal hard – 1 haal light).
- Als dit de laatste bijeenkomst is, roei dan aan het einde van de training een stukje hard of  
 doe een wedstrijdje.

Einde training:
- Boot uit water, schoonmaken, opruimen, en het vlot inspecteren zoals reeds geoefend.

5 Hoofddoel: lange krachtige haal oefenen
Duur van de les: ongeveer 1,5 uur

Afgelopen trainingen zijn de eerste stappen gezet met 
de juiste behandeling van het materieel en zijn de 

basisoefeningen uitgelegd. Met oefening 1e en 3e stop is er 
structuur aangebracht in de recover. 

Nu is het zaak om nadruk te leggen op het belang van een 
lange krachtige haal met stuwing vanuit de benen.

Als dit de laatste bijeenkomst is, roei dan aan het einde van 
de training een stukje hard of doe een wedstrijdje.


