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Voorwoord
Beste roeier,
Welkom bij de Maastrichtsche Watersport-Club MWC! Je krijgt dit roeiboekje aangeboden als nieuw
roeilid bij onze vereniging. Dit roeiboek wordt aangeboden aan alle (roei)leden van onze club.
Onze instructeurs gebruiken een vast lesprogramma als leidraad bij het geven van instructie. Dit
boekje is een handig naslagwerk voor de roeiers.
De beginnende en gevorderde roeier vindt informatie over roeitechniek in hoofdstuk 7. De stuurman of
-vrouw vindt informatie over de commando's, de omgang met het materiaal, en de vaarregels in de
hoofdstukken 3, 4, 5 en 6.
In separate documenten ten slotte vind je het huishoudelijk reglement en de clubregels van MWC (zie
onder Vereniging / bestuurszaken). Een actuele ledenlijst is beschikbaar via (een met paswoord
beveiligd deel van) onze website: ( www.maastrichtsche.nl ).
Met vriendelijke watersportgroeten,
Maastrichtsche Watersport-Club
Christien Pulles en Theo Peereboom
Commissaris Roei-instructie en Bestuurslid Sportzaken
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Maastrichtsche Watersport-Club

De Maastrichtsche Watersport-Club MWC, opgericht op 27 juni 1914, is een watersportvereniging
voor roei- , zeil- en motorboten.
Het bestuur bestaat uit vijf leden, die worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV).
Naast een voorzitter, secretaris, en penningmeester, hebben zitting in het bestuur een bestuurslid
Faciliteiten en een Bestuurslid Sportzaken. Op een aantal terreinen worden de bestuursleden
ondersteund door actieve commissies. MWC wil nadrukkelijk een vereniging van, voor en door de
leden zijn.
De ledenvergadering stelt jaarlijks de contributie vast (zie website voor de actuele bedragen).
MWC heeft een commissie voor roei-activiteiten die bijvoorbeeld toertochten en deelname aan
wedstrijden organiseert (Toercommissie) , voor het onderhoud van het roeimateriaal (Romatcom) en
een roei-instructiecommissie (Instructiecommissie). Voor een volledig overzicht van de commissies
verwijzen we hier naar de website.

De vlag van de vereniging heeft een blauwe achtergrond waarop een rode pastille, met in het midden
een witte ster. Deze kleuren komen terug in het clubshirt, waarbij een blauwe roeibroek wordt
gedragen. De bladen van de roeiriemen zijn deels blauw, deels rood geschilderd.
Het roeien geschiedt op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Bovendien is de roeier
verantwoordelijk voor het materiaal dat hij / zij gebruikt.
MWC is lid van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB). Dit lidmaatschap houdt in dat leden
van MWC gebruik kunnen maken van faciliteiten van de bond, zoals het huren van boten en
deelnemen aan toertochten en andere activiteiten van de KNRB. De KNRB publiceert alle activiteiten
in het betreffende jaar in het januari-nummer van haar blad ‘Roeien’, dat in het clubgebouw ter inzage
ligt.
MWC is ook lid van de Zuidelijke Roeibond (ZRB), waarbij burger- en studentenroeiverenigingen in
Limburg, Noord-Brabant en Zeeland zijn aangesloten. De ZRB organiseert de regiowedstrijden
waaraan met name de jeugdroeiers deelnemen.
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MWC geeft regelmatig een melding News Splash MWC per mail aan clubleden, waarin de activiteiten
en verslagen van de activiteiten worden gepubliceerd. Dit nieuws is te vinden op de website van
MWC, www.maastrichtsche.nl. Onze site is tevens te openen via de link op "de Nederlandse Roeisite"
www.nlroei.nl onder "verenigingen".
Het clubgebouw wordt verzorgd door eigen leden. De openingstijden worden door het bestuur, in
overleg met de clubhuis-commissie.
Tenzij een vaarverbod geldt kan het gehele jaar geroeid worden van een kwartier na zonsopgang tot
een kwartier voor zonsondergang, indien de stroming en weersomstandigheden dit toelaten (zie
Bijlage C). In het winterseizoen van 1 december t/m 30 maart is er een beperkte roeimogelijkheid die
geregeld wordt in het MWC-winterreglement.
Voor beginnende roeiers is er een instructieprogramma. Van de leden die roei-instructie krijgen, wordt
verwacht dat zij zich aan de afspraken houden met hun instructeurs, die allen op vrijwillige basis deze
taak op zich nemen.
Om te kunnen roeien moet de roeiploeg compleet zijn. Bij slechte weersomstandigheden wordt ter
plekke besloten of er geroeid kan worden.
Het is de bedoeling dat nieuwe leden zo snel mogelijk leren roeien (scullen), om daarna hun roeistijl te
blijven verbeteren. Er wordt instructie gegeven voor:
• het C-brevet: beginselen van de roeihaal, in een gestuurde C-dubbelvier, C-dubbeldrie of Cdubbeltwee
• het stuur-brevet
• het boordroeien in een C-vier
• het B-brevet: verfijning van de roeihaal en ongestuurd roeien in een C-één
• het A-brevet: roeien in glad materiaal en ongestuurd in een skiff
Voor sloeproeier kent MWC een vergelijkbare instructie voor basis (C ) brevet en stuurbrevet.
Het is wenselijk, doch niet altijd haalbaar, dat in het jaar van aanmelding een nieuw roeilid zijn C- en
stuur-brevet haalt. Immers, men kan (met zijn groepje) zelfstandig doorroeien na behalen van het
stuurbrevet.
De Toercommissie organiseert jaarlijks enkele roeitochten van een of meer dagen in de omgeving van
Maastricht en elders in Nederland of in het buitenland.
Ook wordt in clubverband aan roeitochten van de KNRB deelgenomen, zoals de Elfstedentocht.
MWC-roeiers nemen daarnaast op eigen initiatief of na overleg met de toercommissie aan landelijke
tochten deel, of lenen een boot bij een roeivereniging elders.
Van alle roeiers wordt medewerking verwacht bij het schoonmaken en -houden van de ruimten,
onderhoud van het materiaal, enz. De Romatcom werkt iedere week aan de botenvloot voor
onderhoud en herstel van ontstane schade.
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2.

Termen en benamingen

2.1.

Algemene roeitermen

Binnen de Nederlandse roei- en watersport zijn de volgende termen gangbaar. Deze worden ook bij
aanwijzingen en commando’s gebruikt.
Stuurboord

•
•

Bakboord

•
•

groen en rechts in de vaarrichting en vanuit de stuurstoel gezien, in de
richting van de boeg gekeken
stuurboord is voor de roeiers links en vaak herkenbaar aan de groene
kraag van hun riem
rood en links in de vaarrichting en vanuit de stuurstoel gezien, in de
richting van de boeg gekeken
bakboord is voor de roeiers rechts en vaak herkenbaar aan de rode
kraag van hun riem (ezelsbruggetje: rood is rechts voor roeier)

Boeg

de roei(st)er die het dichtst bij de voorpunt zit

Slag

de roei(st)er die het dichtst bij de achterpunt zit, tevens de roeier die het
tempo en ritme aangeeft

Boegen

de boeg en de roeier(s) gezeten in het voorste deel van de boot

Slagen

de slagroeier en de roeiers gezeten in het achterste deel van de boot

één, twee, drie enz.

elke roeier resp. positie heeft een nummer waarbij oplopend geteld wordt
van de boeg (één) naar de slag (bv. twee / vier / acht)

2.2.

Benamingen van boot-types

De algemene benaming resp. codering voor de diverse boot-types is gebaseerd op 4 categorieën en
is als volgt samengesteld:
1.

2.

3.

4.

Waarbij:
1. de bouwwijze
• Ov : Overnaadse boten: de huid bestaat uit elkaar overlappende planken
• C : C-boten: gladde, gebogen huid met een buitenkiel, van hout of kunststof
• géén aanduiding: gladde boten of wedstrijdboten: gladde, gebogen huid zonder
buitenkielbalk, met een schegje of vin, van metaal of kunststof
2. het aantal roeiers
• Bij het aantal roeiers wordt de stuurman / -vrouw niet meegeteld
3. de manier van roeien
• x : scullen (elke roeier heeft twee riemen)
• géén x : boordroeien (elke roeier heeft één riem en roeit stuur- of bakboord)
4. het al dan niet aanwezig zijn van een stuurplaats
• + : boordroeien met een stuurplaats
• * : scullen met een stuurplaats
• - : of geen aanduiding = zonder stuurman / -vrouw
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2.2.1. Boot-types
Wherry: brede overnaadse boten, met een of twee roeiersplaatsen en een stuurplaats
Bij C-boten (gladde, gebogen huid met een buitenkiel; van hout of kunststof) wordt onderscheiden in:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C1
C2+
C2x
C2*
C3*
C4+
C4*
C8+
C8∗

:
:
:
:
:
:
:
:
:

C-één
C-twee, boordroeien, met stuur
C-dubbeltwee zonder stuur
C-dubbeltwee met stuur
C-dubbeldrie met stuur
C-vier, boordroeien, met stuur
C-dubbelvier met stuur
C-acht, boordroeien, met stuur
C-dubbelacht met stuur

Bij gladde boten of wedstrijdboten (gladde, gebogen huid zónder buitenkielbalk, met een schegje of
vin; van hout of kunststof ) wordt onderscheiden in:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1x
:
2:
2+
:
2x
:
4:
4+
:
4x+ = 4*:
8+
:
8∗
:

skiff
twee zonder (boordroeien)
twee met stuur (boordroeien)
dubbeltwee zonder
vier zonder stuur (boordroeien)
vier met stuur (boordroeien)
dubbelvier met stuur
acht met stuur (boordroeien)
dubbelacht met stuur

2.2.2. Roeiboten van de Maastrichtsche Watersport Club
Roeiers met een C- en stuur-brevet kunnen bij MWC gestuurde C-boten uitschrijven (zie
roeireglement). De namen van deze boten zijn te vinden in het uitschrijfsysteem, my fleet.
Roeiers met C-brevet mogen in een gestuurde C-boot het water op, mits de stuurstoel bezet is door
een stuurman/-vrouw die in bezit is van het stuur-brevet.
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Roeiers met een B-brevet kunnen ongestuurde en gestuurde C-boten en enkele gladde boten
uitschrijven (zie roeireglement). De namen van deze boten zijn te vinden in het uitschrijfsysteem dat
op onze website te vinden is.
Ervaren roeiers met een A-brevet mogen in gladde boten zonder begeleiding roeien.
Ervaren roeiers met een A-brevet mogen na overleg met het bestuur in bepaalde gladde boten
zonder begeleiding roeien, de zogenaamde beschermde boten.

Voor instructie worden niet alle boten van een bepaalde categorie gebruikt. Binnen elke categorie zijn
daartoe oefenboten aangewezen. Ook dit is te zien in het uitschrijfsysteem op de website van MWC.
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Figuur 2: gladde boot (boven) en C boot

Onderdelen van riem, dol en roer:
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bladvormen:
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Roei- en Stuurcommando's

Dit hoofdstuk bevat de lijst van de roei- en stuurcommando’s zoals die door de KNRB in het "blauwe
boekje" zijn vastgesteld. Deze commando’s hebben betrekking op het tillen van de boten naar en van
het water, alsmede op de commando’s die tijdens het roeien gegeven kunnen worden.
In de volgende hoofdstukken beschrijven wij hoe deze commando’s worden gebruikt. Daarbij wordt
beschreven welke (aanvullende) afspraken en/of commando’s binnen MWC gangbaar zijn.
Voor uitgebreidere informatie en voor de samenstelling van commando’s om manoeuvres uit te voeren
wordt verwezen naar het MWC Stuurtheorieboek “De Touwtjes in Handen”. (tzt nieuwe boek)
3.1.

Opbouw commando's

Roeicommando’s bestaan altijd uit drie onderdelen:
• een waarschuwings- of aankondigingscommando
• een uitvoeringscommando
• een beëindigingscommando
Zowel op het water als op het land is het belangrijk dat commando’s duidelijk uitgesproken worden.
Het waarschuwingsgedeelte moet duidelijk aangeven wie wat moet gaan doen. Soms vraagt een
bepaald waarschuwingscommando al om een bepaalde actie.
Na het waarschuwingscommando kan vaak een (korte) pauze volgen. Deze moet de roeiers de tijd
geven het commando in zich op te nemen en zich erop voor te bereiden. Neem dus bij het geven van
commando’s zo mogelijk de tijd voor een pauze!
Tot slot moet het uitvoeringscommando "NU!" ervoor zorgen dat iedereen het commando tegelijkertijd
uitvoert. Om het voor de roeiers op het water zo gemakkelijk mogelijk te maken, kan het
uitvoeringscommando het beste tijdens de inpik gegeven worden. Bij uitzondering wordt het
commando op een ander moment tijdens de roeihaal gegeven.
In het commando "STUURBOORD HALEN .... NU!" bijvoorbeeld geeft het gedeelte "stuurboord halen"
de stuurboordroeiers aan dat zij zich moeten voorbereiden te gaan halen (bij het ronden);
"…." geeft aan dat de stuurman / -vrouw een korte pauze laat volgen bij het geven van het
commando. Het uitvoeringscommando "NU!" geeft het begin aan.
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Commando's bij het roeien

instappen: ............................- "INSTAPPEN GELIJK EEN ... TWEE ... DRIE"
bij instructie één voor één ...- "INSTAPPEN .... EEN ... TWEE ... DRIE"
overslagen sluiten: ............... - "OVERSLAG(EN) DICHT"
van het vlot wegkomen: ....... - "VEILIG BOORD STUURBOORD" (als stuurboord de waterzijde is)
(met een C4∗) ......................- "STUURMAN STAPT IN EN ZET UIT"
.............................................- "SLAG, GESLIPT STRIJKEN AAN BAKBOORD EN UITBRENGEN ZO
............................................. GAUW HET KAN" (als bakboord de vlotzijde is)
.............................................- "DRIE, TWEE EN BOEG MEESTRIJKEN AAN BAKBOORD"
wegroeien: ...........................- "SLAGKLAAR.MAKEN" (. vervangen door spatie) (bladen horizontaal
vlak boven het water)
.............................................- "SLAGKLAAR" (bladen verticaal in het water)
.............................................- "AF!" (Of: "GO!")
ophouden met roeien: ..........- "LAAT ... LOPEN" (handvat met gestrekte arm; bladen boven het water)
.............................................- "BEDANKT" (de bladen worden op het water gelegd)
vaart afremmen: ..................- "VASTROEIEN ... BEIDE BOORDEN" (bladen hoek 45° schuin in het
water en roeibeweging stoppen)
.............................................- "VASTROEIEN ... STUUR- / BAKBOORD"
stilleggen:............................. - "HOUDEN ... BEIDE BOORDEN" (bladen 90° loodrecht in het water)
.............................................- "HOUDEN ... STUUR- / BAKBOORD"
noodstop vanuit roeien: ....... - "NOODSTOP (houden) ... NU (met gestrekte armen)!"
achteruitroeien: .................... - "STRIJKEN ... GELIJK"
.............................................- "STRIJKEN ... STUUR- / BAKBOORD"
wenden vanuit stilstand: ...... - "RONDEN OVER STUUR- / BAKBOORD" (aankondigingscommando)
.............................................- "STUUR- / BAKBOORD HALEN/STRIJKEN" (uitvoeringscommando)
wijzigen koers tijdens het roeien:
.............................................- "STUURBOORD …. STERK (verder "openen")
.............................................- "BAKBOORD .... BEST" (verder "openen")
.............................................- "BEIDE BOORDEN .... GELIJK"
riemen langszij leggen: ........- "SLIPPEN ... BEIDE BOORDEN"
.............................................- "SLIPPEN ... STUUR- / BAKBOORD"
riemen in / uittrekken: ..........- "RIEMEN ... INTREKKEN"
.............................................- "RIEMEN ... UIT!"
.............................................- "PAS OP DE RIEMEN" (beide boorden of stuur- / bakboord)
bij het aanleggen: ................ - "LAAT .... LOPEN" (handvat met gestrekte arm; bladen boven het water
en vlot)
.............................................- "BAKBOORD .... RIEMEN HOOG" (vlotzijde)
.............................................- "HOUDEN .... STUURBOORD" (waterzijde)
uitstappen: ...........................- "UITSTAPPEN GELIJK …. EEN .... TWEE .... DRIE"
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4.

Naar het water

4.1.

De roeiloods en algemene regels

Behalve de twee wherry’s liggen in de roeiloods de boten met hun boorden op een stelling.
Een deel van de stellingen is uitschuifbaar, waardoor de roeiers aan beide boorden kunnen gaan
staan om de boot van de stelling te tillen. De laagst liggende boten liggen op een verrijdbare stelling.
Alle boten liggen met de achterpunt gericht naar de poorten van de loods.
4.2.

Uitschrijven van de boot

De boot wordt uitgeschreven in het digitale uitschrijfsysteem voordat de riemen en de boot naar buiten
worden gebracht. De stuurman, of in een ongestuurde boot de boegroeier, is verantwoordelijk voor de
uitschrijving. Het uitschrijven van een boot heeft tot doel:
• te weten wie met welke boot op het water is
• waar men heen vaart, ivm problemen weet men op de club waar te zoeken
• tot hoe lang de boot gebruikt wordt
• het melden van gebreken van, of schade aan, het materiaal
• om aan het eind van het seizoen te kunnen bepalen hoe vaak de verschillende boten gebruikt zijn.
Deze informatie is van belang voor het inschatten van het benodigde onderhoud en voor de keuze
van aanschaf van nieuwe boten.
Het uitschrijfsysteem is te vinden op de website van MWC, nadat je als lid bent ingelogd. De computer
op de lessenaar in de botenloods staat ook ingesteld op dit uitschrijfsysteem. Hierin wordt bij de naam
van de boot op de gekozen datum, de vertrektijd en het tijdstip van terugkomst (maximaal twee uur
uitschrijven), de voor- en achternaam van de bootverantwoordelijke genoteerd. Het uitschrijven en
bevestigen gebeurt door de bootverantwoordelijke, dus de stuurman/vrouw of boegroeier. Reserveren
(vanuit thuis) is mogelijk. Bij aanvang van het effectieve roeien, dient de reservering bevestigd te
worden in het systeem in de botenloods. Een boot kan niet eerder dan een kwartier voor uitvaren,
"meegenomen" worden. De uitschrijving vervalt als de boot een kwartier na het vermelde
vertrektijdstip nog niet is “bevestigd". Na toestemming van de commissaris Sportzaken kunnen boten
gedurende een bepaalde periode op een vast tijdstip gereserveerd worden voor instructie, trainingen,
tochten en wedstrijden. Indien een roeier schade maakt of constateert, dient hij / zij dit onmiddellijk te
vermelden via het reserveringssysteem. Blijft een roeier in gebreke ten aanzien van deze
meldingsplicht, dan kan het bestuur tot schorsing overgaan. Boten kunnen door de commissaris roeimaterialen uit de vaart genomen worden. Als een boot het bordje uit de vaart aan zich heeft hangen,
kan deze boot niet meegenomen worden.
4.3.

Klaarleggen van het materiaal

Na het uitschrijven worden eerst de riemen, het roertje en losse bankjes naar het vlot gebracht. Omdat
de bladen van de riemen gevoelig voor beschadiging zijn, is het verplicht dat bij het dragen van de
riemen de bladen naar voren wijzen, zodat je kunt zien wat je er mee doet. Boordriemen (de palen)
moeten één voor één naar het water gedragen worden, scullriemen mogen met twee tegelijk, doch elk
op een andere schouder. Op het vlot worden de skull-riemen in het riemenrek aan de linker zijde (lage
rek) gehangen en de boord-riemen aan de rechterzijde (hoge rek). Als de rekken vol zijn worden de
riemen op de grashelling gelegd met het blad naar boven. De handle mag hierbij niet op het beton
van de helling liggen.
Als de boot een roer heeft, wordt dit ook eerst op de helling bij het vlot, of op het vlot naast het
riemenrek gelegd.
Skiff en dubbel tweeën worden bij voorkeur in- en uit het water gehaald op het buitenvlot. De riemen
worden klaargelegd in de rekken aan weerszijden van de helling naar het vlot.

Editie Februari 2020 , Christien Pulles en Theo Peereboom
MWC - Roeiboek

15 van 42

MWC

Roeiboek

Controleer voordat je de boot tilt of er een bankje ontbreekt. Indien er een bankje ontbreekt, hangt dit
aan het rek in de loods. Leg ze op het vlot voordat de boot naar buiten wordt gedragen en let erop dat
je ze niet met de wieltjes naar beneden neerlegt, want dan kan er zand tussen de asjes en op de
wieltjes komen, wat leidt tot een snelle slijtage van het bankje en de slidings.
4.4.

De boot naar het vlot

Bij het tillen van de boot geeft één persoon de commando's. De stuurman / -vrouw is de meest
geschikte persoon. Doordat hij / zij zo min mogelijk meetilt kan de stuurman / -vrouw het beste het
overzicht houden over de hele boot. In geval van een ongestuurde boot wordt één van de roeiers
aangewezen.
Bij uitschuifstellingen wordt de stelling eerst uitgetrokken na:
UITSCHUIVEN GELIJK!
Bij het tillen rangschikken de roeiers zich naar lengte bij de boot. Dit opdat ieder evenveel tilt en de
boot zo gelijkmatig mogelijk wordt belast. De slagdragers stellen zich tegenover elkaar op achter de
rigger(s) van de slag, de boegdragers voor de rigger(s) van de boeg. De stuurman / -vrouw staat bij de
voorpunt en loopt, om overzicht te houden, bij het naar buiten brengen achter de boot aan.
De boten worden op verschillende manieren van de stelling getild en gedragen.
De lichte ongestuurde boten worden door twee personen getild en gedragen. Bij:
• de C-één in de eerste spant vanaf de boeg en vanaf de achtersteven, de boot is hierbij gedraaid
met de kiel naar beneden.
• de gladde skiff aan de dwarsstang achter de voetenplank en aan de boeg
• de gladde dubbeltwee beide aan de kuip of binnen 50 cm van de kuip
• de ongestuurde C-dubbeltwee (de Tureluur) circa een meter vanaf de punten bij de kuip (denk om
de taften over voor- en achterschip), de Taling en de Kluut als de C-één.
De gestuurde C-twee, C-drie en de C-vier:
• de gestuurde C-twee wordt door de stuurman aan de
• boeg en de roeiers, beide op dezelfde afstand van de achtersteven, aan het boord tussen stuuren slagplaats naar buiten gedragen;
• bij de C-drie staat de stuurman met een roeier tegenover zich voor de rigger van de boegplaats,
de andere twee roeiers staan tussen de stuur- en slagplaats;
• bij de C-vier gaat de stuurman bij de boeg staan, twee roeiers tegenover elkaar voor de rigger van
de boegplaats en twee roeiers tussen de stuur- en slagplaats. De boot wordt door de vier (of zes)
personen gedragen, de stuurman tilt en draagt niet.
De lichte gestuurde boten:
• deze A-boten worden in schuine stand op de schouder getild, zodanig dat de kuip naar de drager
is toegekeerd.
4.4.1. Boten op de boorden in de stelling
In de loods worden de overslagen niet losgedraaid om beschadigingen aan andere boten te
voorkomen.
De C-twee, C-drie en C-vier
De C2* , C3* en C4* worden onderhands getild; bij hoger liggende boten wordt de boot eerst
bovenhands op schouderhoogte van de stelling getild en daarna onderhands overgenomen:
LET OP DE DOLLEN, TILLEN GELIJK .... NU!
De boot wordt een centimeter omhoog getild en voorzichtig uit de stelling naar het midden van het pad
tussen de stellingen getild. Let op dat de huid van je boot niet de dol van de bovenliggende boot raakt
en ook een eigen dol niet de huid van de eronder liggende boot. Loop naar het midden van het
gangpad.
IN EEN HAND
NAAR BUITEN .... NU!
De boot wordt naar buiten gedragen met de kiel naar boven. Het boord wordt met één hand
vastgehouden. De boot wordt hangend aan een gestrekte arm gedragen met een rechte rug. Alle
roeiers lopen voorwaarts en letten op dat de riggers nergens tegen aan stoten.
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De C-één
De C1x wordt door twee personen bij de voor- en achtersteven uit de stelling getild en naar het
midden van het gangpad gedragen. De boot wordt daar gedraaid, getild in de spanten, en dus met de
kiel naar beneden naar het vlot gedragen.
De gladde skiff, de dubbeltwee, de gladde vier en de acht
De skiff en dubbeltwee worden uit de stelling genomen en op de schouders naar buiten gedragen.
De grotere gladde boten worden uit de stelling genomen en in de handen naar buiten gedragen.
AAN DE BOORDEN ...
De roeiers stellen zich gelijkmatig langs de boot op en gaan bij een spant staan, bij de acht
(boordgeriggerd) tegenover een rigger.
TILLEN GELIJK ...
De roeiers plaatsen beide handen aan de boorden, in de directe nabijheid van een spant. Bij boten die
wat lager liggen moeten de roeiers wat door de knieën. Dus niet met een kromme rug onder de boot
gaan staan!
... NU!
Til de boot voorzichtig en gelijkmatig op. Let er op dat de huid niet langs de riggers of dollen van de
bovenliggende boot krast en evenmin de er onder liggende boot raakt. Loop naar het midden van het
gangpad.
Hierna wordt de boot in de handen genomen:
IN DE HANDEN ... NU!
óf
BOVEN DE HOOFDEN OP DE (LINKER/RECHTER) SCHOUDER … NU!
4.4.2. Boten op een verrijdbare stelling
Nadat de boot op de verrijdbare stelling naar het midden van het pad is gereden, stellen de roeiers
zich op naar lengte gerangschikt en tegenover elkaar. Door de knieën gezakt en met rechte rug, tillen
zij de boot met twee handen op, om deze daarna in één hand te nemen en naar buiten te dragen.
4.4.3. Boten met de kiel op de grond
De wherry’s hangen in de loods boven een middenpad. Met een lier kan men ze laten zakken tot op
de grond. De singels waar hij in hing worden losgemaakt terwijl de boot in balans wordt gehouden,
staande op de kiel. De boot wordt pas daarna met gebogen knieën en rechte rug getild. Draag de
wherry met minstens drie man naar buiten. Een bij de boeg en twee aan het spant achter de
stuurplaats.
4.5.

Het draaien van de boot

Er zijn drie methoden om een boot te draaien:
• de C-twee, C-drie en C-vier worden voor de buiken gedraaid
• de C-één wordt in de loods gedraaid met de handen bij de voor- en achtersteven
• de boten uit de A-klasse mogen (door een ervaren ploeg) worden gedraaid door na de boot van
de ene schouder boven de hoofden naar de andere schouder te tillen, maar kunnen ook voor de
buiken worden gedraaid.
•
4.5.1. De C-twee, C-drie en C-vier
De C2* , C3* en C4* worden op de helling of op het vlot "voor de buiken" gedraaid na:
Over de rol:
Deze boten mogen over de rol in het water gelegd worden.
NAAR DE ROL!
Men loopt over de helling naar beneden tot de onderste dragers bij de rand van de helling staan.
DRAAIEN MET DE KIEL NAAR DE MAAS (SINT PIETER) .. NU
HOOG DRAAIEN
PAK IN DE SPANTEN
na het draaien pakt de stuurman de boeg
ZET DE BOOT ZACHTJES NEER OP DE ROL (en eventueel met de kiel op de helling).
Houdt de boot in balans. Hij mag niet met de huid op de grond komen.
Op het vlot:
DRAAIEN MET DE KIEL NAAR DE WATERZIJDE ... NU!
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Bij het draaien van de boot worden de handen van het boord naar een verbindingsspant verplaatst.
De boot wordt half gedraaid tot het boord van de boot in de lies en de huid op het dijbeen van de aan
landzijde staande roeiers ligt. Eén of twee van de roeiers, die aan de waterzijde staan, lo(o)pt(en) één
voor één om en nemen ook het boord in de liezen en met een hand een spant vast.
4.5.2 De C-één
De C1x wordt in de loods gedraaid met handen bij de voor- en achtersteven met het commando:
DRAAIEN ... NU!
4.5.3 De gladde skiff, de dubbeltwee, de gladde vier en de acht
De skiff en dubbeltwee: worden op de schouders naar het vlot gedragen.
Op het vlot:
VOOR DE BUIKEN .... NU!
Laat de boot tot voor de buiken zakken.
OVERSLAGEN WATERZIJDE LOS .... NU!
steun de boot op je bovenbeen, waardoor je onderste hand een vrije hand wordt.
Maak met je vrije hand de overslagen aan de waterzijde alvast los.
De gladde vier en de acht:
twee mogelijkheden:
in de handen (zoals de C4) of op de schouders gedragen.
in de handen:
DRAAIEN MET DE KIEL NAAR DE WATERZIJDE ... NU!
Bij het draaien van de boot worden de handen van het boord naar een verbindingsspant verplaatst.
De boot wordt half gedraaid tot het boord van de boot in de lies en de huid op het dijbeen van de aan
landzijde staande roeiers ligt. Eén of twee van de roeiers, die aan de waterzijde staan, lo(o)pt(en) één
voor één om en nemen ook het boord in de liezen en met een hand een spant vast.
op de schouders:
boven de hoofden getild en gedraaid met het commando:
BOVEN DE HOOFDEN ... NU!
Houd met beide handen de boot aan de boorden boven je hoofd vast.
VOOR DE BUIKEN .... NU!
Laat de boot tot voor de buiken zakken. Alle roeiers staan nu aan de landzijde van het schip, de scheg
wijst omlaag.
OVERSLAGEN WATERZIJDE LOS .... NU!
Maak met je vrije hand de overslagen aan de waterzijde alvast los.
4.6.

In het water

4.6.1. Over de rol
De wherry's worden over de rol in het water gelegd. De C2, C3 en C4 worden bij voorkeur ook op
deze wijze in het water gelegd. Maak gebruik van het commando:
NAAR DE ROL!
De roeiers lopen voor de stuurman / -vrouw naar de rol. De boot wordt deels boven het water
gedragen tot de slagdragers bij de rol staan.
Zie draaien van de boot hfdt 4.5.1.
ZET DE BOOT ZACHTJES NEER OP DE ROL (en eventueel met de kiel op de helling).
Houdt de boot in balans. Hij mag niet met de huid op de grond komen.
OVERSLAGEN WATERZIJDE LOS!
De dragers aan de waterzijde maken de overslagen aan die kant los en gaan op zij of achter de
stuurman staan.
BOOT IN HET WATER ... NU!
De stuur, eventueel geholpen door een boegdrager, tilt de boot met rechte rug, voorwaarts lopend, het
water in. Hierbij heeft de kiel van de boot geen contact met de rol.
Zij letten op elkaar, opdat de boot recht wordt gehouden. De stuurman / -vrouw zakt door de knieën en
laat de boot rustig in het water zakken. Als de boot in het water ligt, houdt de stuurman de boeg vast
en trekt vervolgens de boot langs het vlot. Hierna wordt het roer bevestigd en worden de riemen in de
dollen gelegd.
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4.6.2. Langs het vlot
De boten worden langs het vlot in het water gelegd met het commando:
NAAR DE WATERKANT, VOETEN AAN DE RAND VAN HET VLOT.... NU!
De roeiers schuifelen naar het water en zetten hun voet voor de rand aan het vlot.
WEGZETTEN .... GELIJK! NU!
De boot wordt rustig en gelijkmatig ver weg van het vlot in het water gelegd. Met één hand aan een
spant en de andere aan een boord (bij de smalle, gladde boten beide handen aan de boorden, bij de
skiff de bovenste hand aan het dwarsstangetje bij het voetenbord) kan het schip goed recht gehouden
worden. Let op de huid en bij A-boten ook op het vinnetje en het eventuele roer.
4.6.3 Plaatsen van de riemen
Leg daarna direct de riemen aan vlotzijde in de dollen om te voorkomen dat de boot afdrijft. Let er op
dat als de boot langs het vlot ligt met de boeg gericht op de loods, eerst de bakboordriem(en) in de dol
worden gelegd. Leg de riem met een smal deel in de dol, schuif dan de riem naar buiten. De manchet
komt geheel in de dol te liggen, zodat de rode kraag tegen de dol drukt. De bolle zijde van het blad
wordt ALTIJD naar beneden gedraaid en op het vlot gelegd. Leg daarna de riemen aan de waterzijde
met de hals in de dol. Zorg dat de handles vrij blijven van het vlot.
Bij een aantal boten zijn de riemen plaatsgebonden. Hiervoor zijn ze dan genummers van 1 = boeg tot
2 --- 8 slag.
Controleer de bankjes en de slidings.
Bij boten met een luchtkamer wordt, nadat de boot in het water is gelegd, deze luchtkamer eerst
gesloten. Daarna worden de riemen ingelegd als boven beschreven.
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5.

Op het water

5.1.

Verantwoordelijkheden

Op het water is de stuurman / -vrouw verantwoordelijk voor veiligheid van schip en bemanning. Van
belang hierbij is naleving van de scheepvaartregels en het voorkomen van aanvaringen met andere
boten, boeien en drijvend hout, zwemmers, waterplanten, vissers, etc. Dit is verder beschreven in het
stuurboek (touwtjes in handen). Het is belangrijk dat de commando's luid en duidelijk uitgesproken
worden en door de roeiers direct opgevolgd worden.
Indien er geen stuurplaats in de boot aanwezig is of als de stuurman / -vrouw “uitvalt”, draagt de boeg
de verantwoordelijkheden, omdat de boeg het beste overzicht in de vaarrichting heeft (Bijlage B:
Roeireglement). De roei-technische commando's kunnen eventueel door een ander gegeven worden.
5.2.

Instappen

Leg de boot zo veel mogelijk aan het einde van het vlot. De roeiers gaan naast hun roeiplaats staan.
Scullen:
De stuurvrouw(-man) houdt de boot in het midden vast en duwt de boot wat af, zodat deze vrij van
het vlot komt te liggen. De roeiers van een instructieploeg stappen de eerste lessen één voor één
in.
Druk met de hand aan de waterzijde de riem aan de waterzijde uit en houd daarna met de hand
aan waterzijde de handvaten van de beide riemen vast. De koppen van de riemen zijn hierbij tegen
elkaar aan geklemd.
De andere hand wordt op het wal-boord geplaatst voor steun.
Bij ongestuurd roeien kan met de hand aan vlotzijde het vlot en de rigger vastgehouden worden,
om te voorkomen dat de boot te dicht tegen het vlot aan komt. Beter is deze hand op het boord te
plaatsen waardoor men steun heeft op de boot zelf en de boot in balans blijft bij het instappen.
Boordroeien:
De roeiers met de rigger aan vlotzijde duwen de boot wat af zodat de boot niet te dicht bij het vlot
ligt. Hierdoor voorkom je dat de riggers op het vlot steunen bij en na het instappen. Houd met de
binnenhand zowel de rigger als het vlot vast. De buitenhand rust op het handvat van de riem. De
roeiers met de rigger aan de waterzijde pakken de riem met de binnenhand aan het handvat vast
en drukken de riem uit tot de kraag tegen de dol drukt.
INSTAPPEN GELIJK ...
Rol voor het instappen de bankjes naar achteren (met de hand of met de achterkant van de hiel en
nóóit met de voetzool), zodat het voetenplankje vrij komt.
EEN ...
De voet aan de waterzijde op het voetenplankje plaatsen.
TWEE ...
Het lichaamsgewicht overbrengen op de in de boot geplaatste voet. Buig dat been, haal het andere
been binnenboord en plaats het in het voetenbord. Houd de buitenhand op de kop van de riem(en);
het vlot kan nu losgelaten worden. Ervaren ploegen kunnen hierbij de boot tegelijkertijd uitzetten.
DRIE!
Ga op het bankje zitten, en plaats nu de tweede voet in het voetenbord, door de voet van het
voetenplankje op het voetenbord brengen.
OVERSLAG WATERZIJDE DICHT!
Hierbij houdt de stuurman/-vrouw de boot in balans door op het walboord tegendruk te geven
als de roeiers zich naar de waterzijde overbuigen.
VEILIG BOORD AAN STUURBOORD! (als dat de waterzijde is)
STUURMAN / -VROUW STAPT IN EN ZET UIT!
De stuurman / -vrouw neemt het stuurtouw (de stuurtouwtjes) in de handen zodanig dat er spanning
op de stuurtouwtjes staat. Bij achteruit wegvaren dient het roer in de middenstand of in een kleine
hoek van de wal afgekeerd gehouden te worden. Dit ter voorkoming van schade aan het roer (anders
klapt roer meestal om naar de walzijde en kan tegen de wal / het vlot kraken)
Is bij het instappen niet meteen uitgezet, dan kan dat bv. m.b.v. het volgende commando:
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UITZETTEN GELIJK .... NU!
leder duwt tegelijk met één hand de boot krachtig van het vlot. In principe wordt de boot NIET uitgezet
door de riemen tegen het vlot te plaatsen en de boot zo af te duwen.
5.3.

Wegvaren

Bij het wegvaren van het vlot blijven de roeiers veilig boord aan de waterzijde maken (bij MWC dus
aan stuurboord). Daarbij zitten zij ietwat opgereden. In de C-boten wordt daartoe de stuurboord hand
op de knie gefixeerd met het handvat onder de knieschijf tegen het been gedrukt. Het
lichaamsgewicht wordt daarbij op diezelfde kant gezet. I.v.m. het achteruit varen wordt dan het blad,
licht gedraaid op het water, met de onderkant = blauwe kant iets omhoog, zodat het blad bij het
achteruit varen over het water sliffert. Hierna volgen de commando's:
SLAG GESLIPT STRIJKEN MET BAKBOORD EN UITBRENGEN ZO GAUW HET KAN!
gevolgd door bv.
DRIE, TWEE EN BOEG STRIJKEN MET BAKBOORD (ZODRA DIT KAN) !
5.4.

Afstellen

Dit is het voetenbord op de voor die roeier juiste plaats en hoogte vastzetten.
Het afstellen gebeurt bij voorkeur op het water, zodat het vlot vrijkomt voor andere vertrekkende of
binnenkomende boten.
Alleen bij wherry’s kun je je voeten in de boot zetten als je het voetenbord moet afstellen. Alle andere
boten zijn hier niet op berekend, dus ook de C-boten niet. Leg dan bij het afstellen je voeten over de
boorden. Als je je riem(en) tussen je buik en je bovenbenen legt, ligt de boot stabiel en in balans en
kan dus niet omslaan.
Bij scullen:
In de uitpikhouding, als de handvaten tegen het middenrif worden gehouden, moeten de koppen van
de handvatten een handbreed uit elkaar zijn. In de inpikhouding moet het onderbeen loodrecht staan.
Bij scullen moet je opletten of je niet te ver naar achteren zit t.o.v. de rigger. Indien je tegen het einde
van de slidings aanloopt met het bankje, dan of het voetenbord verzetten of de slidings wat
opschuiven.
Indien het voetenbord in hoogte verzet kan worden: de bal van de voet dient ter hoogte van de
dwarsbalk te zijn voor beste krachtoverbrenging.
Bij boordroeien:
1) Je kan het voetenbord op ongeveer de juiste plek krijgen door te letten op de stand van de riem met
gestrekte benen, vertikale rug, gestrekte armen. Dan moet de riem ongeveer haaks op de boot staan.
(dit is alleen ongeveer omdat iedereen het weer ietsje anders uitvoert, bovendien is het moeilijk
zelfstandig te beoordelen of de riem haaks op de boot staat...).
2) De hoogte van de flexheels moet zo zijn dat je onderbenen bij de inpik vertikaal staan.
3) Daarnaast moet je er natuurlijk voor zorgen dat je niet tegen de voor- en achterstops aanrijdt.
Hierbij is er ook nog de mogelijkheid om de slidings te verschuiven...
4) Als je tijdens het roeien in de problemen komt bij de uitpik (als je niet kan uitpikken omdat je buik in
de weg zit) dan kan dat aan je techniek/haalbeeld liggen, maar soms is het op te lossen door je
voetenbord een beetje (een of twee cm) naar je toe te verstellen.
5) De coach moet erop letten dat de riemen (met name bij de uitpik) parallel zijn. Daarmee wordt de
afstelling geoptimaliseerd.
Zodra de boeg klaar is met afstellen, roept hij / zij "BOEGKLAAR!", is de nummer twee ook klaar, dan
roept hij / zij "TWEE KLAAR!", etc. Zodra de slag roept "SLAG KLAAR!" weet de stuurman / -vrouw
dat de ploeg klaar is om te gaan roeien.
5.5.

Manoeuvres

Op het water gelden voor de bemanning de volgende algemene regels:
• de stuurman / -vrouw heeft de verantwoordelijkheid voor de boot en hij / zij is daarom de enige die
commando's geeft; deze commando's dienen luid en duidelijk gegeven te worden, zeker in vieren
en achten!
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de roeiers moeten te allen tijde de riemen vasthouden en zo voor balans in de boot zorgen, door
lichte druk op het handvat uit te oefenen. Dit geldt dus ook als na het commando "LAAT ...
LOPEN" gevolgd door "BEDANKT" de roeiers kunnen rusten!
de roeicommando's worden tijdig aangekondigd en het commando "NU!" geeft het moment aan
waarop het commando uitgevoerd moet worden; dit commando wordt altijd gegeven op het
moment van de inpik!
de stuurman / -vrouw dient koerscorrecties met het roer alleen te verrichten als de roeibladen uit
het water zijn. Voorkom daarbij balansverstoringen door tijdens de recover licht te corrigeren.
Commando's

Voor het wegroeien kan het zijn dat de boot eerst op koers gelegd moet worden. Hiertoe zijn de
volgende commando's mogelijk:
KLAPJE HALEN BEIDE BOORDEN (of: STUUR- / BAKBOORD) ... NU!
Dit commando wordt gegeven als er slechts één of meerdere halen nodig zijn ter correctie van de
positie van de boot. Dit geldt met name in de haven bij het wegroeien en aanleggen aan het vlot. Deze
opdrachten worden met vaste bank uitgevoerd, dus zonder op te rijden.
STRIJKEN BEIDE BOORDEN (of: STUUR- / BAKBOORD) ... NU!
Vanuit de uitpikhouding zet je de riem met het blad verticaal in het water, handle
s van je lichaam afduwen. Hierdoor gaat de boot ten opzichte van de stuurman / -vrouw achteruit. Ook
deze manoeuvre wordt uitgevoerd met vaste bank.
Nadat de boot op koers is gelegd kan men wegroeien met, in de haven, vaste bank. Er zijn twee
posities van waaruit men kan wegroeien: vanuit de inpik en vanuit de uitpik. Het meest gangbaar is
wegroeien vanuit de inpik, zeker in de haven. De commando's zijn dan als volgt:
SLAGKLAAR (MAKEN) ...
De roeiers gaan in de inpikhouding zitten, de bladen blijven plat op het water.
SLAGKLAAR ...
De roeiers draaien de bladen verticaal en houden het blad in het water.
... AF (of: GO)!
Men begint de haal.
Wegroeien vanuit de uitpik is vanwege de mogelijke balansverstoringen technisch moeilijker, en is
daarom meer geschikt als technische oefening bij het werken aan de balans. Wordt hiervoor gekozen
(meestal nadat men op de gewone wijze als eerder beschreven uit de haven is weggeroeid), dan
wordt dit met de volgende commando's aangegeven:
KLAARMAKEN VOOR DE UITPIK ...
De roeiers gaan klaar zitten in de uitpikhouding (dus met bladen gedraaid in het water).
UITPIKKEN GELIJK ... NU!
De roeiers pikken op het commando "NU!" gelijk uit, en vervolgen daarna de roeihaal (wegzetten,
inbuigen, oprijden).
Verder zijn er nog de volgende commando's:
STUURBOORD STERK / BAKBOORD BEST (i.v.m. de verstaanbaarheid die b.v. door de
wind verstoord kan worden)!
Met dit commando wordt aangegeven dat alleen het voornoemde boord krachtiger moet halen om de
stuurman / -vrouw te helpen met een stuurcorrectie.
Dit is op twee manieren uit te voeren: men geeft aan de ene kant meer kracht dan aan de andere kant
OF men maakt een langere haal aan een kant (verder openen voor de inpik).
LAAT .... LOPEN!
Dit commando geeft aan dat de roeiers na de uitpik de riemen wegzetten, en terwijl zij de armen
gestrekt houden de boot in balans houden.
BEDANKT!
De bladen worden plat op het water gelegd. Riemen vast blijven houden!
HOUDEN .... NU!
De roeiers zetten de bladen verticaal in het water om de boot stil te leggen.
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BLADEN OP HET WATER! (of: BEIDE BOORDEN BEDANKT!)
Bladen kunnen plat op het water worden gelegd.
Ronden kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Het meest gebruikelijk is :
RONDEN OVER STUUR- / BAKBOORD
gevolgd door:
STRIJKEN STUURBOORD... NU!
HALEN BAKBOORD
Bij deze manoeuvre geeft de slag het ritme aan. Er wordt dan met strijken aan de kant waarover men
wil ronden begonnen. Om beurten halen dan wel strijken de boorden.
Dit kan zowel met als zonder oprijden.
De stuur geeft daartoe bv. het commando:
RONDEN OVER STUUR- / BAKBOORD MET OPRIJDEN
bij boordroeien:
• Bij rond over stuurboord strijken eerst de stuurboordroeiers en halen daarna de bakboordroeiers.
• Bij rond over bakboord strijkt bakboord en haalt stuurboord.
In vieren of achten kan ook het commando worden gegeven om eerst een aantal malen te strijken dan
wel te halen.
VEILIG BOORD MAKEN AAN BAK- / STUURBOORD ... NU!
HET STUUR- / BAKBOORD HOOG....NU!
Dit commando wordt gebruikt om te voorkomen dat de golven van een passerend vaartuig naar
binnen slaan. Hiertoe moet, zodra de boot evenwijdig aan de golven ligt, aan het boord dat van de golf
afgekeerd is de riem plat op het water gefixeerd worden en brengt men het gewicht (lichtjes) op deze
zijde (= veilig boord). Daarna volgt het commando:
STUUR- / BAKBOORD HOOG, waarbij aan de betreffende kant de handle omhoog gehouden wordt
en het blad op het water blijft liggen.
SLIPPEN BAK- / STUURBOORD ... NU!
Dit commando geeft aan dat aan één of beide boorden de riemen vrijwel parallel aan de boot gelegd
moeten worden leggen, in uitpikhouding met de bladen verticaal in het water en de handles opzij van
het lichaam. Het is hierbij belangrijk goed aan de balans te denken!
BLADEN INTREKKEN ... NU!
Met name bij bruggen en andere smalle passages kan het noodzakelijk zijn om de riemen deels in te
trekken i.p.v. te slippen. Het is hierbij belangrijk goed aan de balans te denken!
5.7.

Aanleggen

Leg altijd met gematigde snelheid aan. Bij te geringe snelheid kan men geen koerswijziging uitvoeren
(niet sturen). Aanleggen onder een hoek geeft de meeste zekerheid over de manoeuvre. Bv.
aanleggen onder een hoek van 30°, met de boeg van de boot gericht op de plaats waar men met de
achtersteven wil aanleggen. Kleinere boten hebben een iets grotere hoek nodig.
Als men het vlot of de wal nadert, wordt het commando "LAAT LOPEN" gegeven.
RIEMEN WALZIJDE HOOG
of
WATERBIL
Daarbij houdt men de riemen aan de vlotzijde hoog boven het water.
(LICHT) HOUDEN STUURBOORD (waterzijde)
Het boord aan waterzijde houdt pas op commando. De boot draait nu met de boeg van het vlot af en
komt parallel aan het vlot te liggen.
Als de boot voldoende vaart geminderd heeft, is bijgedraaid en de bakboordriggers boven het vlot zijn,
kan de stuurman / -vrouw de kant pakken. De riemen moeten met de bolle kant naar onderen op het
vlot liggen. Zodra de aanlegmanoeuvre is afgerond kunnen ook de roeiers de kant vasthouden
wanneer de stuurman uitstapt.
STUUR STAPT UIT.
roeiers antwoorden: STUUR BEDANKT
Bij boordroeien geldt dat alleen de roeiers met de riem aan vlotzijde het vlot vasthouden.
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Bij sommige vlotten, of wanneer aan een hoge wal wordt aangelegd, moeten de riemen worden
geslipt. Denk vooral dan aan goed overhellen naar het andere boord (met veilig boord)
Bij het aanleggen in de haven van MWC is meestal de invloed van de wind gering en van de stroom te
verwaarlozen. Bij het aanleggen aan het vlot in de Maas, of op andere plekken aan de Maas, moet
echter rekening met wind, stroming en scheepvaart worden gehouden. Wind méé in de vaarrichting
betekent dat je licht moet halen, i.v.m. de extra vaart van de boot door de stroming. Wind tegen
betekent dat men met een iets krachtiger haal de aanlegplaats moet naderen. Leg altijd aan tegen de
sterkste kracht in. Als de wind sterker is dan de stroom, dan is het beter tegen de wind in aan te
leggen, i.p.v. tegen de stroom. Op het moment van passeren van bijvoorbeeld een vrachtschip kun je
niet aanleggen ivm de golven.
Bij aan- of aflandige wind zal men de hoek waaronder men wil aanleggen moeten aanpassen. Zie
hiervoor figuur 3.
Houd er rekening mee dat bij wind en stroom mee het moeilijker is stuurcorrecties uit te voeren. De
stuurman / -vrouw zal in dergelijke gevallen de commando's tijdig en duidelijk aan moeten geven en
de roeiers moeten hierop extra attent zijn. Als algemene regel hierbij geldt dat naarmate de snelheid
van de boot hoger is, de aanleghoek groter is. Bij geringere snelheid is de aanleghoek kleiner (Figuur
3: Aanleggen).
Als de wind recht op de aanlegplaats staat (aanlandige wind) kan men het beste met een normale
aanleghoek aankomen. Men dient zich echter dan te richten op een punt dat verder is gelegen op het
vlot dan waar men wil aanleggen en ook dient men eerder met het halen op te houden om niet tegen
het vlot aangedrukt te worden. Wanneer de wind juist van het vlot af waait (aflandige wind), moet men
met een grotere dan normale hoek aan komen varen, maar daarentegen een oriëntatiepunt dichterbij
het aanlegpunt uitkiezen.
In sommige gevallen is het beter om strijkend aan te leggen, met name in ongestuurde boten. Het
principe blijft hierbij wel hetzelfde.
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Figuur 3: Aanleggen

5.8.

Uitstappen
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Let er voor het uitstappen op dat de boot niet te dicht op het vlot ligt. De stuurman / -vrouw stapt het
eerst uit, om de boot in het midden van de boot (tussen de riggers) aan het boord vast te houden en
tegendruk te geven als de roeiers naar de waterzijde overhellen.
RIEMPJES VOETENBORD LOS, OVERSLAGEN AAN WATERZIJDE OPEN ...
Voor het uitstapcommando moet iedereen eerst zijn voeten uit het voetenbord losgemaakt hebben, en
de overslagen aan de waterkant open gedraaid hebben.
KLAARMAKEN OM UIT TE STAPPEN
De riemen worden met de koppen tegen elkaar aan in de waterzijde hand vastgezet. De andere hand
wordt op het walzijdeboord geplaatst en gebruikt om zich straks omhoog te duwen.
UITSTAPPEN GELIJK ... EEN!
Verplaats je voet aan de waterzijde van het voetenbord op het voetenplankje.
... TWEE!
Ga op het been aan de waterzijde staan, zonder je met het andere been af te zetten, met je handen
kun je je optrekken aan de handles van de riemen en met de andere hand je opduwen aan het boord.
... DRIE!
Stap met het been aan de vlotzijde op het vlot. Let bij het overstappen erop dat je de boot geen zetje
van het vlot af geeft. Neem bij het uitstappen de riem aan de waterzijde mee en leg hem over de
boorden neer, de handle niet op het vlot.
Bij boordroeien kan de stuurman / -vrouw er voor het gemak voor kiezen de boorden één voor één uit
te laten stappen. In dat geval stapt eerst het boord aan de vlotzijde (bij MWC meestal de
bakboordzijde) uit:
BAKBOORD UITSTAPPEN GELIJK ... EEN! TWEE! ... DRIE!
De riemen aan bakboordzijde blijven nog in de dollen, de bladen liggen op het vlot. Het boord aan de
waterzijde, dat is blijven zitten, kan vervolgens de overslagen losmaken. Zodra de overslagen open
zijn kunnen ook zij uitstappen:
OVERSLAGEN WATERZIJDE (STUURBOORD) OPEN
STUURBOORD UITSTAPPEN GELIJK ... EEN! TWEE! ... DRIE!
Bij het uitstappen nemen ze meteen hun riem mee. Als alle roeiers op het vlot staan kunnen ook de
overslagen aan vlotzijde worden losgemaakt en de riemen uitgenomen worden.
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6.

Van het water

6.1.

Uittillen en uit water trekken van de boot

Haal de riemen uit de dollen en hang deze in het riemenrek op het vlot. Haal het losse roertje en
loszittende bankjes van de boot en leg deze onder het riemenrek of op het gras naast de helling.
Bankjes met de asjes/wielen naar boven. De andere bankjes (ook de stuurstoel) zonodig vastzetten
luchtkamers openen. Zorg ervoor dat de schragen vóór het tillen op de goede afstand van elkaar klaar
staan. Afhankelijk van type en gewicht worden de boten over de rol of langszij uit het water genomen:
• de wherry’s worden bij voorkeur over de rol uit het water getild!
• de C2, C3 en C4, C1, gladde skiffs en ongestuurde dubbeltwee's worden zijdelings uit het water
getild - de gladde boten hebben een vin (schechje) en kunnen uitsluitend op deze manier worden
getild!
• de gestuurde boten (met een los roer en geen schechje) C2, C3 en C4 kunnen ook over de rol
getild worden!
6.1.1. Over de rol
De stuurman / -vrouw tilt de boot bij de boeg op de rol en trekt hem op tot de rigger van de boegplaats
zich boven de rol bevindt. Bij de C4 is het eerste commando:
BOEGEN NEMEN EEN SPANT!
De boegen pakken het voorste verbindingsspant.
BOEGEN TILLEN GELIJK ... NU!
De boegen tillen met rechte rug (dus door de knieën). Om te voorkomen dat de boot kantelt en de
huid beschadigt, kijken zij elkaar daarbij aan.
UIT HET WATER .... NU!
en daarna
HALT!
De stuurman / -vrouw en de boegen trekken de boot verder uit het water tot de rigger van de
slagplaats een halve meter voorbij de rol is.
SLAGEN NEMEN EEN SPANT!
Hierna nemen de slagen het spant achter de rigger van de slagplaats vast en tillen (nog) niet.
TILLEN GELIJK .... NU!
De slagroeiers tillen de boot van de rol, met rechte rug (dus door de knieën) , de boot wordt daarna
het vlot opgedragen.
6.1.2. Langszij
Leg de boot helemaal vrij, zodat deze zonder iets te raken uit het water getild kan worden. Maak
gebruik van het commando's:
AAN DE BOORDEN ...
De roeiers stellen zich gelijkmatig en op lengte naast de boot op. Ieder gaat bij een spant staan, met
het gezicht naar de boot.
IN DE SPANTEN ...
Pak met de linker hand in een spant vlak bij het vlotzijde boord. Pak met de rechter hand in diezelfde
spant zo ver mogelijk in de richting van het waterzijde boord (niet een voetenbord of kruisdiagonaal).
Bij boten met draagstangen in de lengterichting van de boot: pak aan beide zijden in die draagstangen
(eventueel met twee personen naast elkaar in de zelfde draagstangen).
... TILLEN GELIJK .... NU!
EN VOOR DE BUIKEN
Til de boot rechtstandig omhoog tot voor de buiken. Zorg dat iedereen gelijk en even snel tilt, anders
bestaat het risico dat de boot scheef uit het water komt en met de huid, het vinnetje of het vastzittende
roer het vlot raakt. Til daarom de boot vooral het eerste gedeelte recht omhoog.
Draai de boot met de open zijde naar je toe.
ACHTERUIT LOPEN
Iedereen doet wat stapjes achteruit, van het water weg.
Zoals eerder vermeld wordt de C1 bij de voor- en achtersteven en de ongestuurde C-dubbeltwee
ongeveer een meter vanaf de punten vastgehouden, de gladde skiff bij de boeg en aan de dwarsstang
achter de voetenplank, en de dubbeltwee bij de kuip.
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De gladde 4 en 8 zoals hieronder beschreven bij "het draaien van de boot" (6.2.3.2.)
De boten worden recht omboog, zonder iets te raken, uit het water getild met het commando: "TILLEN
GELIJK .... NU!".
6.2.

Het draaien van de boot

6.2.1. De C-twee, C-drie en C-vier
Deze boten worden voor de buik gedraaid:
6.2.1.1. Als over de rol uit het water getild:
DRAAIEN MET DE KIEL (OF SCHEG) NAAR DE WATERZIJDE ... NU!
De boot wordt half gedraaid tot het boord van de boot in de lies en de huid op het bovenbeen van de
aan landzijde staande roeiers ligt. Een of twee van de roeiers, die midden in staan, loopt(en) een voor
een om naar de waterzijde en nemen het boord dat in de liezen van de aan landstaande roeiers rust in
de hand te nemen.
VERDER DRAAIEN GELIJK ... NU!
De boot wordt verder gedraaid waarbij de aan landzijde staande roeiers hun handen van de spanten
naar de rand verplaatsen.
OP DE SCHRAGEN .... NU!
De roeiers leggen de boot op de schragen.
6.2.1.2. Als "langszij" uit het water getild:
De boot is reeds voor de buiken met de openzijde naar de dragers toe.
ACHTERUIT LOPEN, NAAR DE SCHRAGEN
OP HET BOORD EN DOORDRAAIEN
de boot wordt met het onderste boord op de schragen gezet en direct verder doorgedraaid tot beide
boorden op de schragen liggen.
6.2.2 De C-één
De C1x wordt bij de voor- en achtersteven in de hand gedraaid en op de schragen gelegd.
6.2.3 gladde boten
6.2.3.1 skiff en dubbeltwee

6.2.3.2 De gladde vier en de acht
De 4+ en de 8+ worden boven de hoofden getild en daarbij gedraaid.
De boot ligt evenwijdig aan de wal in het water.
AAN DE BOORDEN ...
De roeiers stellen zich gelijkmatig en op lengte naast de boot op. leder gaat bij een spant staan, met
het gezicht naar de boot.
IN DE SPANTEN ...
Pak met één hand een spant vast (niet een voetenbord of kruisdiagonaal). Plaats de andere hand op
het boord aan de vlotzijde.
TILLEN GELIJK .... NU!
Til de boot rechtstandig omhoog tot voor de buiken. Zorg dat iedereen gelijk en even snel tilt, anders
bestaat het risico dat de boot scheef uit het water komt en met de huid, het vinnetje of het roer het vlot
raakt. Til daarom de boot vooral het eerste gedeelte recht omhoog. Iedereen doet wat stapjes
achteruit, van het water weg.
OVERSLAGEN VAST!
Maak de overslagen die nog open staan dicht.
BOVEN DE HOOFDEN .... NU!
Til de boot in één zwaai boven de hoofden. Zorg ervoor dat je met je gezicht naar de loods staat.
UITZAKKEN EIGEN BOORD.... ... NU!
Na dit uitvoeringscommando moet elke roeier aan één boord, tegenover de rigger waarbij hij / zij staat,
tillen. Kijk dus goed naar welke kant je uitzakken moet. Degene die de commando's geeft moet
daarom extra veel tijd nemen tussen het waarschuwings- en uitvoeringscommando om de roeiers
hiervoor de tijd te geven.
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Blijf met de hand aan het boord waar géén rigger is tillen. Stap ook naar die kant onder de boot weg
en plaats de andere hand bij. Laat de boot tot in de handen zakken en leg hem op de schragen.
6.3.

Verzorgen van het materiaal

Na gebruik: open de luchtkamers vlak voor het uittillen uit het water of als de boot op de schragen ligt.
Doordat het Maaswater nogal verontreinigd is, kan zich in de loop van de tijd vuil op het schip en
riemen afzetten. Dit is slecht voor de lak. Daarom is het verplicht het materiaal nadat het gebruikt is
schoon te maken.
Maak de slidings schoon, het makkelijkst is dat als de boot nog in het water is gelegen. Spuit de boot
(van binnen en) van buiten af met rivier(haven)- of leidingwater. Droog daarna de boot en de riemen af
met de aanwezige doeken. Controleer eerst of de doeken vrij van zand zijn om beschadigingen aan
de lak te voorkomen.
Maak alle overlagen dicht en plaats de tennisballen op de dollen indien de boot geen grote knoppen
op de dolpen heeft.
Breng de riemen met het blad naar voren op de schouders naar binnen (boordriemen één voor één)
en hang ze in het rek met de bolle kant naar je toegekeerd (als lepeltjes in een doosje). Let op dat ze
er niet uit kunnen vallen. Hang de bankjes op hun plaats en leg het roer terug met het stuurtouw er
omheen gewonden.
6.4.

De boot naar de loods

6.4.1. De C-twee, C-drie en C-vier
De C2* , C3* en de C4* worden onderhands naar de loods gedragen
AAN DE BOORDEN....
De roeiers stellen zich op lengte tegenover elkaar op langs de boot die op de schraag ligt.
Bij "TILLEN GELJK ..." pakken zij met beide handen het boord vast en bij "NU!" tillen zij de boot van
de schraag.
Bij "IN EEN HAND .... NU!" wordt het boord in één hand genomen en de boot hangend in de gestrekte
arm eerst zijdelings stappend langs de schragen en dan de helling op en de loods in gedragen.
Eenmaal binnen, worden de stellingen uitgetrokken.
BOOT IN DE STELLING
De boot wordt voorzichtig op de stelling gelegd. De precieze plaats van de boot t.o.v. de stelling is
aangegeven met stikkertjes op de boorden.
NAAR HET WATER of NAAR HET LAND / VERDER DE LOODS IN / 10 CM TERUG NAAR
BUITEN
Met dit commando kunnen kleine correcties gemaakt worden. Na controle of de dollen naar binnen
staan, lopen de roeiers die aan de stellingzijde hebben gedragen om de boot heen, waarna de stelling
naar binnen wordt geschoven.
6.4.2. De C-één
De C1x wordt door twee personen bij de punten vastgehouden, van de schraag genomen en weer
met de kiel naar beneden gedraaid. Deze boot wordt onderhands door twee personen ieder in een
spant bij een punt in de hand met de kiel omlaag, naar binnen gedragen. In de loods wordt de C1
weer gedraaid alvorens deze op de stelling te leggen.
6.4.3. De gladde skiff
De 1x wordt altijd door twee personen gedragen. De roeier draagt de boot achter de voetenplank, de
helper bij boeg.
De dragers stellen zich op bij de stang achter de voetenplank en bij de boeg.
TILLEN GELIJK ...
Pak de stang en de boeg.
... NU!
Til de boot in de handen.
OP DE LINKER/RECHTERSCHOUDER....NU!
Afhankelijk van de stelling waarop de skif ligt, wordt de boot boven de rechter- of linkerschouder naar
binnengedragen.
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Bij dragen op de rechter schouder: Hierbij rust de boot met het onderste boord (bakboord) in de
onderste (rechter) hand waarbij de onderarm in de elleboog maximaal naar boven is gedraaid. De
linker hand heeft het bovenste boord vast. Let bij de poort op de riggers en de voor- en achtersteven:
ga in het midden van het gangpad staan.
BOVEN DE HOOFDEN .... NU!
Dit commando geldt alleen voor de boten die boven de hoofden in de stelling getild moeten worden.
IN DE STELLING .... NU!
Leg de boot voorzichtig in de stelling.
6.4.4. De gladde vier en de acht
De 4+, 4* en de 8+ en 8* worden met de handen aan de boorden, op de schouders of boven de
hoofden naar binnen gedragen.
6.4.4.1 hand aan de boorden:
AAN DE BOORDEN ...
Bij de voor scullen geriggerde boten stellen de roeiers zich voor (, tussen) en achter de riggers,
tegenover elkaar, op lengte op. Bij de voor boordroeien geriggerde vier en acht stellen zich de roeiers
op lengte tegenover een rigger op.
... TILLEN GELIJK ...
Pak met beide handen het boord vast.
... NU!
Til de boot .
IN EEN HAND
Draag de boot naar de loods. Let bij de poort op de riggers en de voor- en achtersteven: loop in het
midden van het gangpad staan.
6.4.4.2 boven de hoofden:
Voor de boten die boven de hoofden naar binnen worden gedragen:
AAN DE BOORDEN (opstellen als hierboven beschreven)
TILLEN GELIJK
BOVEN DE HOOFDEN .... NU
Pak met elke hand een boord vast.
6.4.5 in de stelling tillen:
In de loods: de boot op hoogte van de stelling brengen:
- aan de boorden getild: laten zakken (met rechte rug) , op heuphoogte houden of brengen, op
schouderhoogte of nog hoger brengen door heffen
- bij boven de hoofden dragen: hoog houden, of eerst uitstappen en laten zakken zover als nodig is.
Voor alle boten geldt het commando:
IN DE STELLING .... NU!
Let er op de riggers en de huid van andere boten niet te raken. Na controle van de stand van de dol
(dollen naar binnen gericht), lopen de roeiers van het boord aan de stellingzijde om de boot heen.
Indien van toepassing:
STELLING INSCHUIVEN
Altijd de boot voor en achter tegelijk, dus recht, inschuiven
6.4.6 Boten die in de loods op hun kielbalk "liggen".
De werries hangen met de kiel naar beneden in singels, aan het plafond van de loods.
Leg de boot in de loods in het midden van het gangpad. Plaats met gestrekte rug de boot onder de
lier. Til om beurten de boot bij de voorpunt en achterpunt omhoog om de singels aan te brengen.
Zowel voor als achter één dragende singel en één ruimzittende singel als noodopvang als de andere
singel zou breken.. De boot moet horizontaal blijven, dus til niet met één boord omhoog.Til nooit aan
de riggers, kruisspanten, slidings of voetenborden.
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Bevestig de singels aan de lier en takel de boot langzaam omhoog. Blokkeer de lier.
6.5.

Melden van schades

Zijn vóór of tijdens het gebruik schades ontstaan, of ontdekt, meld ze dan terstond in my fleet. Omdat
het roeimateriaal zo kwetsbaar is, dient de meldingsplicht stipt te worden nageleefd. Nalaten kan
leiden tot schorsing!

7.

De Roeitechniek

7.1.

Algemeen

In dit hoofdstuk wordt de techniek van het roeien behandeld. Hierbij gaat het over de algemeen
geldende principes bij het roeien, en niet zozeer over verschillende roeistijlen die per ploeg of per
vereniging anders zijn. Ook worden technische verschillen tussen "boordroeien" (met één riem) en
"'scullen" (met twee riemen) hier niet in detail behandeld. Sloeproeien wordt hier niet behandeld.
Voor zover mogelijk wordt het gangbare Nederlandse roeijargon gebezigd, maar een aantal termen is
uit het Engels afkomstig. Waar nodig, zullen varianten op dit jargon de eerste keer genoemd en
verklaard worden.
De hier gebruikte basis roeitechniek is die volgens de Nederlandse Roeihaal, beschreven in
boek Beter Roeien, op de KNRB-video-opnames te zien en de cursusinformatie van de KNRB voor
roei-instructeurs. Verdere details zijn hierin te vinden.
7.2.

Inleiding

De roeibeweging is één vloeiende doorgaande beweging, waarbij in principe de bewegingen van de
handen, armen, rug en benen vloeiend in elkaar overgaan en waarbij de riemen (bladen) nooit stil
staan.
De basishouding van de roeier is op een natuurlijke manier rechtop zitten met aangespannen buik en
lage rug spieren. Het zogenaamde "sterk zitten". Vanuit deze positie kan men vanuit de heupen met
rechte rug scharnieren om in te buigen of de rug iets achterover te kantelen.
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Figuur 4: Schematische weergave van de roeibeweging
Binnen die vloeiende beweging onderscheiden we de haal en de recover die gescheiden zijn door de
in- en uitpik.
•
•
•
•
7.3.

De uitpik of finish (Figuur 4: Schematische weergave van de roeibeweging - plaatje 1 en 2): het
moment dat de bladen uit het water worden gelicht, het wegzetten van de handen met strekken
van de armen (plaatje 3), gevolgd door het inbuigen van de rug (plaatje 4)
de herstelfase of recover (plaatje 5 t/m 9): het oprijden ter voorbereiding van de volgende haal
de inpik of catch (plaatje 10): het moment dat de bladen in het water worden gezet
de haal (plaatjes 11 t/m 18): het door het water halen van de bladen
De uitpik of finish

Het is gebruikelijk om de roeibeweging vanuit de uitpik of finish te bespreken en aan te leren. Bij een
goede haalbeweging zal de boot namelijk bij de uitpik recht en stabiel in het water liggen, wat de
(voorbereidingen voor de volgende) haalbeweging over het algemeen ten goede komt.
Plaatje 17,18 ,1 en 2

Bij het einde van de haal zijn de benen gestrekt, de rug iets achterover gekanteld in de heupen, de
handen met de handles van de riemen zijn ter hoogte van de onderkant van de ribbenboog.
7.3.1. Blad uit het water lichten en het draaien van het blad
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Bij de uitpik moeten de volgende punten in gedachten worden gehouden:
Uitroeien met vol blad
Tot het laatste moment van de haal dienen de benen druk uit te oefenen op het voetenbord. De
hamstrings (spieren achterzijde bovenbeen) / bilspieren zijn aangespannen. Pas op het moment
dat het blad door de neerwaartse beweging van de onderarmen uit het water wordt gelicht, is er
geen druk meer op het voetenbord. De hielen maken wel nog steeds contact met het voetenbord.
Het ontspannen op het juiste moment is een vereiste voor een goede balans in de boot
(bootligging), en beïnvloedt zo ook de volgende haal.
De roeibeweging is één doorgaande beweging
Bij het aanhalen van de roeiriem (tijdens de haal) wordt de riem in een horizontaal vlak op enige
hoogte boven de dijen gehouden, de uitpikbeweging is vloeiend en rond, om zo de riem na de
haal lager, vlak over de dijen, weg te zetten.
Het natuurlijk draaien van het blad
De onderarm wordt vanuit de elleboog ontspannen omlaag gedrukt. Het blad draait dan met een
lichte beweging van de handen en polsen min of meer vanzelf naar de horizontale stand. Dit komt
doordat bij een krachtige haal achter het blad geen water is en het blad schoon uit het water kan
worden gehaald. Bovendien is de achterzijde van de steel van het blad vlak en dit kantelt
daardoor makkelijk in de dol. Ook het water helpt hierbij door de geringe tegendruk die het als
gevolg van de snelheid van de boot op de onderkant van het blad uitoefent, in de richting waarin
het blad het water uit draait.
De riemen zijn gedurende de hele uitpik licht met de kraag tegen de dol gedrukt.
Zorg ervoor dat je bij de uitpik de kraag niet uit het dol trekt.
7.3.2. De wegzet
Plaatje 2 t/m 5

Na de uitpik wordt het handvat in één vloeiende en snelle beweging weggezet, door de handen direct
na de uitpik weg te zetten, en zo met gestrekte armen het handvat tot over de (gestrekte) knieën weg
te drukken. (In de tekening zijn de armen licht gebogen getekend, om het "hangen aan de haakjes"
met gestrekte armen tijdens de haal duidelijk aan te geven)
In principe is de snelheid van het wegzetten gelijk aan die van het bijhalen, en zo geldt dat een
tempoverhoging in het halen, een sneller bijhalen en wegzetten van de armen tot gevolg heeft. Maar
ook hier geldt dat de beweging vóór alles vloeiend en soepel moet zijn. Tempoverhogingen worden
meestal ingeleid door het sneller wegzetten van de armen na de uitpik, wat dan vanzelf en soepel tot
tempoverhoging leidt.
7.3.3. Het inbuigen
Na het wegzetten van de handen tot over de knieën, volgt het inbuigen van de (rechte) rug vanuit de
heupen. Dit dient aan het oprijden vooraf te gaan, anders bestaat het risico dat de handen de knieën
raken, wat de balans zal verstoren (het blad klapt waarschijnlijk op het water). Het inbuigen moet niet
zo extreem zijn dat men dit in de benen voelt trekken. De nu ontstane houding is de zogenaamde 3e
stop positie. Na dit moment begint het bankje pas te rollen.
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7.3.4. Foutenanalyse uitpik
Veelgemaakte fouten bij de uitpik:
Vroegtijdig verlies van druk van het blad tegen het water
In zo'n geval krijg je het blad slechts met veel moeite uit het water gewrongen. Je hebt dan ook
geen schone uitpik. Dit komt doordat je weinig of geen druk uitoefent op je voetenbord en
daardoor ook geen druk op je blad hebt. Op deze manier mis je een deel van de roeihaal en
verliest de boot energie. Uiteindelijk leidt deze fout ook tot verlies van controle over de riem en
over de boot.
Uitlopen van het blad / vastzetten van handvat
Drukverlies van het blad wordt vaak gecombineerd met het té vroeg omhoog laten komen van het
blad tijdens de haal. Dit is het zogenaamde "laten uitlopen" van het blad. Men moet ervoor zorgen
het handvat over de hele lengte van de haal (vanaf de inpik tot aan de uitpik) op één hoogte aan
te halen. Deze hoogte kun je vinden door het blad vertikaal in het water te laten "drijven" en de
handvatten losjes vast te houden. Ga 'es in uitpikpositie zitten om te kijken op welke hoogte je de
haal zou moeten afmaken.
Gespannen en geforceerde houding
Men moet er altijd aan denken ontspannen met de rug boven de kiellijn in het midden van de boot
te zitten. Men moet tevens niet krampachtig proberen het blad uit het water te wringen.
Compenseren door van het boord af te vallen, dat wil zeggen het zwaartepunt van het lichaam
naar de andere kant te laten overhellen, komt in de praktijk bij het boordroeien in dergelijke
gevallen vaak voor, maar dit lost het probleem niet op. In plaats daarvan moet men proberen meer
ruimte bij de uitpik voor de handbeweging te creëren, wat meestal vergemakkelijkt wordt door
voldoende kracht op de eindhaal te houden en de rug achterwaarts te scharnieren / laten vallen.
Bovendien moet men de riemen aan beide boorden hoog genoeg aanhalen. Dit versterkt de
balans.
Oefening: roeien met een zogeheten "zwelhaal", d.w.z. met meer kracht naar het einde van de
haal, om de druk op het blad vast te houden. Ook kan men ter oefening roeien zonder het
blad te draaien (dus verticaal houden na de uitpik), om zo een goede, schone uitpik te
hebben.
Breed uitstaande ellebogen aan het eind van de haal
Dit bemoeilijkt het goed bijhalen (of doortrekken) van de armen, het leidt tevens tot drukverlies van
het blad bij het eind van de haal en verstoort de balans.
Tip: denk bij de haalbeweging dat je een zware last tilt: ook dan houd je je armen dicht bij het
lichaam om de last het best te tillen. Ook dienen de schouders ontspannen te zijn, en laag
gehouden te worden (niet optrekken bij de uitpik).
Romp valt voorover bij uitpik.
De romp wordt in feite over de riem getrokken. Uiteraard kan in een dergelijke houding geen
effectieve uitpik worden gemaakt. Tevens belemmert dit een schone uitpik en het diepe wegzetten
van het blad.
Tip: romp licht achterover laten vallen bij uitpik.
Oefening: roeien zonder bladen te draaien of roeien met de voeten "los in het voetenbord" 1 .
Beide oefeningen dienen om een snelle wegzet te bevorderen.

1

De voeten mogen, behalve in een wherry, nooit buiten het voetenbord in de boot worden gezet!
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De herstelfase of recover

De herstelfase of recover is de (uit)rustfase bij de roeibeweging, en dient tevens als controle op de
vorige haal en ter voorbereiding op de volgende. De roeier moet ook hier rustig de bewegingen
vloeiend in elkaar laten overlopen. Ook al bevindt het blad zich nu niet in het water, balans en rust zijn
essentieel voor het laten slagen van de volgende haal.
Er wordt onderscheiden: het oprijden en het draaien van het blad.
7.4.1. Het oprijden
Plaatje 6 t/m 9

Bij het oprijden moet men ontspannen achter de handen aanglijden. Voel de boot als het ware
ongehinderd onder je doorglijden: de boot glijdt door het water en de roeiers zitten stil ten opzichte
van de wal.
Dit is een kritiek deel van de totale roeibeweging, want hoewel de boot nog vaart heeft uit de vorige
haal, neemt de snelheid natuurlijk wel af. Dit betekent dat alle verstorende factoren (met name
balansverstoringen) in dit deel van de roeibeweging in feite de snelheid van de boot verder afremmen,
en dus vermeden moeten worden. Met name moet men ervoor waken niet verder in te buigen tijdens
het oprijden: de ingebogen houding die na het wegzetten en inbuigen is aangenomen blijft
gehandhaafd!
In veel gevallen wordt dan ook de term "rustig rijden" gebruikt om aan te geven dat het laten rollen van
het bankje zo soepel en rustig mogelijk dient te gebeuren. Hierbij laat men het lichaam achter de
armen aan naar voren glijden, in één natuurlijke beweging, zonder je op te trekken aan het
voetenbord. Dit is dus geen actieve handeling. Bij te snel oprijden komt men met grote snelheid aan
op het keerpunt voor, waardoor door de beentrap in tegengestelde richting de boot wordt stilgelegd.
Tip: Bij gespannen of te snel oprijden kun je de roeier(s) vragen zelf te voelen (de rust) en te
luisteren (je moet het water horen kabbelen) wat de boot tijdens het oprijden doet. Door de roeier
zelf op een natuurlijke manier te laten corrigeren wat mis ging wordt in de meeste gevallen
krampachtigheid bij het rijden en halen vermeden.
7.4.2. Draaien van het blad
Plaatje 4 t/m 7

Nadat de handen over de knieën zijn weggezet en de rug is ingebogen, wordt tijdens het oprijden
geleidelijk het blad weer geheel verticaal opgedraaid. Na deze beweging gaat het blad ook weer
dichter naar het water ("water naderen"), wat eveneens een natuurlijke beweging is. De handen gaan
dus tijdens de laatste fase van het oprijden, vlak voor de inpik naar verhouding iets omhoog in de
boot.
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Ook hierbij geldt weer dat alle bewegingen rustig en soepel dienen te gebeuren: het blad wil van
nature (hefboom-werking) naar het water, en dit kan door het handvat van het blad soepel vast te
houden en steeds minder tegendruk te geven, zonder het handvat actief naar beneden te drukken. Dit
wordt op een natuurlijke manier bereikt door de schouders te laten scharnieren.
Oefening: Om een soepele en natuurlijke beweging bij de recover te bereiken kan men de drie
fasen als aparte oefeningen zien, de zogeheten "stops"-oefening.
•
•
•
7.5.

Stop 1: het uitpikken zonder het blad te kantelen of weg te zetten.
Stop 2: het uitpikken gevolgd door het draaien van het blad en het wegzetten van de gestrekte
armen tot over de knieën.
Stop 3: is het uitpikken, wegzetten en inbuigen van de rug zonder met het oprijden te beginnen.
De inpik of catch

Plaatje 8 t/m 11

Om de boot haar snelheid te laten houden moet men bij de inpik ervoor zorgen dat er direct kracht op
het blad (en water) wordt uitgeoefend. Dit gebeurt door als het ware bij de inpik een "bal water" vóór
het blad te laten ontstaan. Dit wordt bereikt door oprijden totdat de onderbenen een verticale stand
hebben, om zo maximale spankracht van de benen te bereiken. De benen zijn namelijk het sterkst, en
komen voor deze krachtsexplosie dus het meest in aanmerking. De rugspieren, schouders en armen
worden ook aangespannen, maar blijven in principe gestrekt. Op die manier wordt bij de inpik de
kracht van de beenspieren via de aangespannen boog heupen-rug-schouders-armen op de riem
overgebracht.
Het inzetten van het blad moet exact met het uittrappen van de benen gecoördineerd worden, wil men
de grootste effectiviteit in de haal bereiken. Coördinatie van inzet en benentrap zorgt ervoor dat de
boot met behulp van riem en blad tegen het water wordt afgezet, wat men kan zien als de "bal water"
die dan vóór het blad ontstaat. Dit brengt de voortstuwing van de boot weer op gang, en zorgt dat de
snelheid in stand wordt gehouden of verder wordt vergroot.
Daarom dient men tijdig vóór de inpik rug, schouders en armen zodanig klaar te houden, alsof men al
met de haal begonnen is (7.4.2 Draaien van het blad & 7.6 De haal). Geoefende roeiers nemen veelal
deze houding al eerder bij het oprijden aan; in elk geval dient dit uiterlijk tijdens het laatste kwart van
het oprijden te gebeuren.
7.5.1. Foutenanalyse inpik
• stilzitten voor (te vroeg voor aankomen, en nog niet kunnen / mogen inpikken
• rijden tegen de voorstops (zie afstellen voetenbord)
• te laat inpikken (de inpik hoort te gebeuren vóórdat men bij het keerpunt voor aankomt)
• aarzelen bij de inpik, en zodoende te laat beginnen met de haal
• naduiken (verder vooroverbuigen, omdat de goede inpikhouding nog niet bereikt is)
• nareiken (vlak voor de inpik de armen nog verder wegzetten)
• door je bankje trappen
• vlaggen, vlak voor de inpik met/ na het draaien van het blad de handen dieper de boot in i.p.v. de
handen juist iets hoger te houden
Bij al deze fouten geldt dat een soepele, snelle inpik wordt bemoeilijkt, wat leidt tot snelheidsverlies
van de boot ("stilleggen"). Dit betekent dat in feite bij elke haal de boot opnieuw op gang gebracht
moet worden, met navenant verlies aan kracht en effectiviteit. Bij deze fase van de roeibeweging geldt
dus opnieuw dat de vloeiende en doorgaande beweging vanuit het oprijden naar het inpikken de boot
een optimale versnelling geeft, wat ook merkbaar is aan de kracht die nodig is om de haal in te zetten.
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Verstoringen bij de inpik zullen de haal veel zwaarder doen aanvoelen, en belemmeren zo een
soepele en natuurlijke roeibeweging.
Stilzitten vlak voor de inpik verstoort met name de balans, en hindert de snelheid van de boot.
Aarzelen bij de inpik (met name een probleem bij beginnende roeiers) gebeurt als men eerst het
blad in het water legt voordat de benen gaan uittrappen. Naduiken en nareiken betekenen meestal
dat de roeier vóór stil zit voor de inpik, en dat een deel van de nieuwe haal gemist wordt. Afgezien
van verstoringen in de balans die hierdoor optreden, is dit een minder efficiënt gebruik van de
benen.
Een veel voorkomend coördinatieprobleem bij het halen is het zogenaamde "door het bankje
trappen", wat betekent dat men bij de inpik wel snel begint uit te trappen, maar dat deze kracht van
de benen niet of onvoldoende op de riem wordt overgebracht. Tijdens de beentrap wordt het bankje
weggetrapt terwijl de handen en riemen niet worden meegenomen in die beweging. Dit probleem
heeft te maken met de (onder)rug, die niet is aangespannen, waardoor de kracht niet van de benen
niet via de rug op de armen, en dus het blad, kan worden overgebracht. "De lichaamsboog is niet
gespannen". In veel gevallen is dit terug te voeren op een onvoldoende timing van de inpik, en te
late voorbereiding van de goede inpikhouding (zie boven).
Tip: de beste oefening om tijdig in te pikken is door erop te wijzen dat men zich moet concentreren
op een tijdige voorbereiding van de juiste inpikhouding bij het oprijden, en het direct inpikken als
men voor aankomt. De roeier dient recht vooruit te kijken: het kijken naar je blad (het zgn.
"volgen") kan de balans verstoren, en kan vertraging bij het inpikken veroorzaken.
Bij gevorderde roeiers kan men de inpik oefenen door slechts driekwart lengte te laten oprijden,
en vanuit die vroege positie te laten inpikken (met juiste inpik-houding, uiteraard). Deze oefening
leidt vanzelf tot een snelle, felle inpik (de zogenaamde "backsplash", waarbij iets water naar
achteren wegspat).

7.6.

De haal

De haal is het deel van de roeibeweging waarbij je door het blad in door het water beweegt, door de
kracht van het lichaam (benen, rug en armen) via het blad op het water over te brengen: dit geeft de
versnelling van de boot ten opzichte van het water.
Bij de haal doen in principe de benen het zware krachtwerk, maar natuurlijk spelen de armen,
schouders en rug ook een belangrijke rol. Dit samenspel wordt aangeduid met de term
lichaamscoördinatie. Bij de inpik is de rug licht ingebogen (rechte rug, ingebogen vanuit de heupen),
zijn de armen gestrekt (met de polsen in één rechte lijn met de onderarm), en is men maximaal
opgereden, klaar om het blad in het water te zetten en met het uittrappen te beginnen. De rug is
ingebogen en de armen dienen geheel gestrekt te zijn, wil men de kracht die tijdens het uittrappen op
het lichaam wordt uitgeoefend kunnen opvangen.
Om de boot gelijkmatig te versnellen, moet de bladdruk tijdens de haal gelijkelijk verdeeld worden. Dit
kan men controleren door ervoor te zorgen een goede kolk voor het blad te hebben, zonder bellen.
Een goede bladdruk heeft vooral te maken met een goede lichaamscoördinatie tijdens het halen,
waarbij de armen, schouders, rug, en benen samen de kracht op het water overbrengen en zo de boot
voortbewegen.
Dit wil zeggen dat naarmate de haal vordert, het accent méér van het uittrappen van de benen
verschuift naar de rug en armen.
In de praktijk betekent dit dat tijdens het laatste stukje haal (het "bijhalen") de nadruk op de rug,
armen, en schouders ligt, zonder dat overigens tot drukveranderingen op het blad leidt. Ook is het
belangrijk tot het einde van de haal spanning op de benen te houden, omdat dit helpt de kracht van de
armen en rug op het blad over te brengen.
Onderstaande figuur geeft de verschillende stadia tijdens het halen wat betreft lichaamscoördinatie
aan:
Plaatje 10 t/m 17
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Een onjuiste coördinatie tijdens de haal is in de meeste gevallen makkelijk te ontdekken, door te kijken
wat het blad in het water doet tijdens het halen. Bij verkeerde lichaamscoördinatie wordt de haal
namelijk meestal in verschillende delen uitgevoerd. Bij een goede, constante bladdruk is er steeds
terwijl het blad in het water is een "bal water" ("puddle") te zien. Deze moet steeds vóór het blad te
zien zijn; valt deze bal water weg of is deze niet gelijkmatig, dan is dat meestal te wijten aan
onvoldoende coördinatie tijdens het halen. Ook gebeurt het vaker dat bij verkeerde coördinatie de
bladdruk soms even vermindert, wat te zien is aan het omhoog komen van het blad uit het water (ook
wel het "zagen" genoemd).
Dit betekent dat bij de haal ook de rug actief aangespannen is, om te zorgen dat het blad in één
horizontale beweging door het water wordt gehaald. Bij de inpik is de rug licht ingebogen (het mag niet
geforceerd aanvoelen). Als de benen bijna gestrekt zijn beweegt ook de rug rustig naar achteren (tot
de benen bijna gestrekt zijn blijft de rug ingebogen).
Eerder de rug inzetten is de “rug opgooien”. Dit gebeurt vaak bij de inpik. Hierbij wordt een deel van
de beenkracht teniet gedaan en de haallengte verkort.
De onderrug wordt aangespannen, maar blijft recht. De rug zwaait bij de uitpik licht achterover, zoals
ook aangegeven in de volgende figuur:
Plaatje 15 t/m 18

Door deze beweging van de rug blijft het zwaartepunt van het lichaam op één niveau, en beweegt het
blad in een horizontale lijn door het water. Wanneer dit niet gebeurt kan men de boot voelen "dansen",
doordat het zwaartepunt zich in een verticale lijn in de boot verplaatst. Dit is ook te zien aan het puntje
wat dan in het water wordt gedompeld ("dompen").
De bovenarmen beginnen pas te trekken als de rug bijna achter is.
Zo werken de benen, rug en armen samen om de riemen op een constante snelheid door het water te
bewegen.
7.6.1. Specifieke punten van de haal bij het scullen
In tegenstelling tot het boordroeien is de roeibeweging vrijwel geheel symmetrisch, aangezien de
roeier bij het scullen twee riemen heeft.
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Bij de inpik zijn beide armen soepel naar voren gestrekt, op gelijke inpikhoogte, en bevinden de benen
zich recht tussen de armen. Tijdens de haal worden de armen naar achteren bewogen, en bewegen
de handen OVER elkaar, links over rechts heen, en zo dicht mogelijk bij elkaar (anders wordt de
balans te zeer verstoord). De handen worden dus niet boven elkaar gehouden! Daardoor wordt
namelijk het boord aan de zijde van de linker hand = stuurboord, omhoog getrokken. De linker hand is
iets over de rechter heen en is tijdens de haal en de recover dus iets verder dan de rechter van het
lichaam af. De duimen zijn dan vrijwel op gelijke hoogte. Het beste gaat dit door de linker schouder
iets verder naar voren te brengen dan de rechter schouder. Houdt hierbij beide polsen gestrekt.

Een veel voorkomend probleem bij het scullen is het onvoldoende druk houden gedurende het laatste
deel van de haal en de uitpik, wat het uitpikken op zich bemoeilijkt. Dit kan te wijten zijn aan het te ver
doorhalen van de riemen tot naast het lichaam; men dient uit te pikken als het handvat nog voor het
lichaam is, zodat de roeier de macht erover behoudt. Het afstellen van het voetenbord dient daarom
bij het scullen op de uitpikhouding en uitpikruimte te gebeuren: de riemen mogen nooit langs het
lichaam kunnen doorschieten.
7.6.2. Specifieke punten van de haal bij het boordroeien
Bij het boordroeien is sprake van een asymmetrische beweging, aangezien beide armen één riem
vasthouden, en deze dan wel aan stuurboord dan wel aan bakboord in het water zetten. Toch dient de
roeibeweging zoveel mogelijk symmetrisch te worden uitgevoerd, door met de rug (en neus) recht
boven de kiel door de boot te bewegen.
De inpik is uiteraard een asymmetrische beweging bij het boordroeien, maar dat kan worden
opgevangen door de binnenarm wat te krommen, terwijl de buitenarm gestrekt blijft. In principe dienen
de schouders evenwel recht gehouden te worden; geoefende roeiers zullen vanzelf de buitenschouder
iets laten meereiken bij de inpik (naar het boord toe). De buitenschouder staat iets hoger dan de
binnenschouder.
Bij de inpik zijn de benen een weinig gespreid door het “binnenbeen” iets te spreiden, om een
optimale beweging en ademhaling bij het oprijden en halen te bevorderen. Het spreekt voor zich dat
het uittrappen symmetrisch moet gebeuren, door met beide benen gelijke kracht uit te oefenen, en
recht naar achteren te trappen. Gebeurt dit niet, dan verstoort dit de balans. Bij het begin van de haal
hangt men als het ware met de buitenarm aan de riem, omdat deze arm dan de meeste kracht
ondervindt.
Ook moet men bij de uitpik opletten niet van het boord af te vallen (compenseren door naar het
andere boord over te hellen), om zodoende genoeg ruimte te hebben om de haal goed af te maken en
goed uit te pikken. Voldoende recht en hoog boven de dijen bijhalen verzekert voldoende ruimte bij het
uitpikken; dit is bij het boordroeien een veel voorkomend probleem, wat door alle roeiers, op beide
boorden, samen dient te worden opgelost.
Een balansprobleem is in bijna alle gevallen een probleem van beide boorden. Als blijkt dat de boot
bijvoorbeeld over een bepaald boord valt, als en daardoor de roeiers op dat boord moeite hebben
goed watervrij uit te pikken en weg te zetten zonder dat het blad weer terugklapt op het water, dient
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dát boord hoger bij te halen, terwijl het andere boord in een dergelijk geval juist lager dient bij te halen.
Op deze manier moeten beide boorden elkaar de ruimte geven de haal technisch goed uit te voeren.
Dit laatste is ook een goede reden om de roeibeweging vanuit de uitpikhouding aan te leren en
telkens vanuit deze houding weg te roeien. Als de aanhaalhoogtes op de beide boorden namelijk niet
gelijk zijn, wordt de balans verstoord, en kan men geen effectieve haal verwachten. Door op beide
boorden te kunnen roeien wordt dit probleem overigens ondervangen; tevens zullen hierdoor minder
gauw specifieke boordfouten optreden.
7.6.3 Handle-voering
Bij zowel boordroeien als scullen dient men de riem losjes in de handen te houden. Tijdens het halen
moet je niet knijpen met de vingers, maar de eerste twee kootjes vormen als het ware een haak om je
handvat van de riem. De arm trekt dan de riem naar de uitpik toe. Tijdens dit deel van de
roeibeweging zijn de polsen in geen enkele richting gebogen, maar vormen een rechte lijn met de
onderarm. Bij het uitkomen van het blad bij de uitpik drukken de handen licht op de riem; door de
onderarm naar beneden te bewegen komt het blad uit het water omhoog. Het weer horizontaal
draaien van het blad geschiedt door de polsen een haakse hoek met de onderarm te laten aannemen.
het verticaal draaien van het blad (als voorbereiding op de inpik) gebeurt tijdens het oprijden. Ook hier
weer gebeurt dit door de handen en de polsen rustig terug te draaien zodat er één rechte lijn handpols-onderarm ontstaat. Hierbij de hand niet dieper de boot indraaien, maar juist iets hoger brengen.

Bij het boordroeien wordt de riem vooral met de binnenhand uitgedrukt en gedraaid. De buitenhand
laat de riem los, zodat deze in de hand kan draaien; de buitenhand blijft wel op zijn plaats. Men dient
het verschuiven van de vingers over het handvat ("verpakken") hierbij te vermijden, omdat dit ook tot
balansverstoringen leidt (hefboom-werking), en betekent dat bij de uitpik de handen weer moeten
verpakken. De buitenhand bevindt zich helemaal aan het buiteneind van het handvat; de binnenhand
plaatst men zo'n 1,5 handbreedte van de buitenhand, meer naar de dol toe. De duimen worden om de
riem heen gehouden bij het boordroeien. Dit heeft als voordeel dat bij het klappen van het blad op het
water en eventueel "snoeken" (wanneer het blad te diep in het water gaat) de roeier toch nog
voldoende controle over het blad heeft. Knijpen in het handvat is een teken van te krampachtig het
blad vast houden, en moet vermeden worden.
Bij het scullen worden de beide handen aan het eind van het handvat gehouden, met niet, zoals bij het
boordroeien, de duimen om de riemen, maar met de duimen aan de zijkant tegen het handvat
aangedrukt. Dit dient om ervoor te zorgen dat men voldoende doldruk houdt. Doldruk houden geldt
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overigens natuurlijk ook voor het boordroeien; bij boordroeien wordt dit bereikt door de binnenhand
een lichte druk naar de dol toe te laten uit oefenen.
Scullen belast met name de polsen zwaarder dan het geval is bij het boordroeien; het soepel en losjes
vasthouden van het blad is daarom een voorwaarde om stijve onderarmen (en eventueel erger) te
vermijden.
7.7.

Ritme

Het ritme van de roeibeweging wordt bepaald door de verhouding van de snelheden, versnellingen, en
krachten zoals de roeier die in de verschillende fasen van de beweging ervaart. Om een goed ritme te
bereiken dienen de verschillende fasen van halen, uitpikken, wegzetten, inbuigen, en oprijden logisch
en soepel met elkaar in verband te staan. Het is belangrijk dat vanaf het begin er een duidelijk
verband wordt gelegd tussen de tijd die nodig is voor het halen, en de tijd die bij de recover hoort. De
slagroeier geeft het ritme en tempo aan, terwijl veranderingen in ritme en tempo door de stuur tijdig
aan de andere roeiers worden aangekondigd.
In veel gevallen, en niet alleen bij beginnende roeiers, bestaat de neiging om na de uitpik weer zo snel
mogelijk aan de volgende haal te beginnen, wat resulteert in het naar voren schieten met het bankje.
In de praktijk heeft dit een averechts effect, want hierdoor heeft men te weinig tijd om zich voldoende
voor te bereiden op de volgende inpik. Bovendien komt men dan met hoge snelheid aan op het
keerpunt voor, waarbij de boot wordt stilgelegd bij omkering van de kracht ivm de haal. Men moet
nooit vergeten dat de recover (en met name het oprijden) evenzeer deel is van de totale
roeibeweging, en dat een technisch goede haal naar verhouding meer nadruk legt op wat er met het
blad uit het water gebeurt dan tijdens het halen zelf; dit vertaalt zich in de tijd die voor de recover
nodig is. Een vuistregel is dat de recover 2x zo lang duurt als de haal. Voor alles geldt dat de
beweging soepel, natuurlijk, beheerst en gecontroleerd wordt uitgevoerd.
Daarnaast is het belangrijk te luisteren naar wat er in de boot en met het blad in het water gebeurt. Zo
dient er maar één klap bij de inpik te zijn (ook als men scullt), de uitpik een zoevend geluid, en ook de
ademhaling dient regelmatig te zijn (niet vastzetten bij in- of uitpik). Het verdient aanbeveling
regelmatig met ogen dicht te roeien, waarbij men door goed te luisteren de boot beter leert aanvoelen
en optimaal concentreert op de regelmaat.
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