Voorwoord
Voor je ligt de Diepgids. In dit boekje tref je veel infomratie aan over roeivereniging ‘t
Diep. Het is geschreven voor degeneen die lid zijn geworden van ‘t Diep. De bedoeling is
dat zij hiermee hun weg binnnen de vereniging en de roeiwereld kunnen vinden.
Welke onderwerpen komen aanbod:
•
•
•
•
•
•

Ontstaan van de vereniging
Statuten en het huishoudelijk reglement
Roeien bij ‘t Diep
Roeimateriaal
Techniek
Praktijk

Roeien is het door middel van riemen een vaartuig voortbewegen. Zo staat het in het
woordenboek. Dat klinkt simpel, maar zo is het niet.
Roeien vergt veel van het coördinatievermogen, omdat er een groot aantal spieren van
het lichaam tegelijk gebruikt moeten worden. De grootste kracht van het voortstuwen
van de boot komt uit de benen en niet uit de armen, zoals vaak wordt gedacht. De
kracht van de beentrap moet overgebracht worden via de romp en de armen op de
riemen. De coördinatie en timing van de beweging zijn hierbij heel belangrijk.
Daarmee zijn we er nog niet, want niet alleen is de roeibeweging ingewikkeld, maar om
de roeisport met plezier en verantwoord te beoefenen, moeten de in het lichaam
sluimerende krachten op de juiste wijze worden ingezet. Verder is ook enige
materiaalkennis nodig en vooral moet de veiligheid voor de bemanning en het materiaal
worden gegarandeerd.
Veel roeiplezier toegewenst,
Het bestuur
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Ontstaan en ontwikkeling van de
vereniging
Zoals bij vele takken van sport werd de roeisport oorspronkelijk door een beperkte
groep mensen beoefend. Dit zal mede een gevolg zijn geweest van de kostbaarheid
van het te gebruiken materiaal, namelijk de boten. Het wedstrijdroeien was vroeger
bijna uitsluitend een zaak van de studentenverenigingen. Oud‐studenten die zich
elders in het land vestigden en toch weer hun oude sport wilden
beoefenen,stonden regelmatig aan de wieg van nieuw opgerichte roeiverenigingen
in de niet‐universiteitssteden.
Zo werd ook begin 1980 door een aantal enthousiastelingen het plan opgevat om te
onderzoeken of het mogelijk was een roeivereniging op te richten in Steenwijk. Het
vinden van een geschikte locatie bleek moeilijk, totdat er een perceel grond aan de
Hooidijk, met de restanten van een afgebrande en niet herbouwde boerderij werd
gevonden. De eigenaar bleek bereid te verkopen en de gemeente wilde in principe
toestemming geven voor de bouw van een botenhuis.
Via een advertentie in de krant werden mensen uitgenodigd om op een avond naar
de Meenthe te komen, waar de initiatiefnemers hun plannen voor het oprichten
van een roeivereniging uiteen zetten. De belangstelling was zodanig, dat besloten
werd door te gaan en een architect werd verzocht een botenhuis annex clubhuis te
ontwerpen en een begroting van de kosten te maken. Aan de hand van deze
gegevens en het aantal belangstellenden werd een begroting opgesteld waaruit
moest blijken, dat op basis van contributie, de rente en aflossing van de kosten van
de bouw betaald konden worden. Hoewel alle banken enthousiast waren, was
alleen de ING‐bank bereid zijn nek uit te steken, met steun van de stichting
Waarborgfonds Sport.
Het licht stond op groen en op 21 maart 1986 werd de roeivereniging ‘t Diep
opgericht. In juli 1987 werd door bouwbedrijf Groenwoude uit Steenwijk begonnen
met de bouw. In november 1987 werd de eerste fase gerealiseerd, te weten de
voorste botenloods en kleedkamers met hal.
Op 30 april om 14.00 uur werd het botenhuis officeel geopend door de J.J.
Hoeksema, toenmalig Burgemeerster van steenwijk, en de heer A.J. Landaal,
toenmalig voorzitter Koninklijke Nderderlandse Roei Bond. Het botenbestand werd
door tweedehands boten en steun van de KNRB opgebouwd. Na het eerste lustrum
in 1991 werd besloten de tweede fase van het botenhuis te realiseren, een tweede
loods met werkplaats en societeitsruimte met balkons op de eerste verdieping.
Onder leiding van bouwmeester Frank Groot en met financiele steun van de
gemeente kon in 5 jaar het gehele botenhuis met alles erop en eraan afgewerkt
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worden. Tijdens het tweede lustrum in april 1996 is het gebouw officieel in gebruik
genomen.
Het botenhuis bevindt zich nabij de splisting van de drie kanalen:naar Giethoorn,
Wetering en Ossenzijl, een fantastische locatie en bijzonder geschikt voor de
roeisport.
‘t Diep is aangesloten bij de Koninklijke Nederaldnse Roei Bons (KNRB), die weer is
aangesloten bij de Federation Internationale des Societes d’Aviron (FISA).
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Roeimateriaal
Boottypen
Kunststof of hout
Van oudsher werden de boten van hout gemaakt. De liefhebber zal zijn boot misschien
het liefst van dit materiaal gebouwd zien, omdat de vlam van het hout en/of de
houtkleur per boot uniek is. Maar hout vergt veel onderhoud en is kwetsbaar. Daarom
worden er nauwelijks nog houten boten aangeschaft. Kunststof biedt ook technisch
meer mogelijkheden. De meeste roeiboten hebben een gladde huid. Deze huid bestaat
uit gladde gebogen platen hout, hechthout (“multiplex”) of kunststof. Oudere houten
boten kunnen nog een overnaadse huid hebben; die bestaat uit dakpansgewijs
bevestigde stroken hout.

A‐, B‐, C‐, D‐boten en wherry’s
De breedte van de boten neemt af van de klasse D‐boot naar de klasse A‐boot. Een D‐
boot is vrij breed, heeft een open constructie en een buitenkiel. Hij komt niet veel meer
voor.
De C‐boot is vrijwel identiek aan het D‐type maar smaller en langer.
B‐boten zijn nog weer smaller, hebben nog wel een buitenkiel, maar de voor‐ en
achterpunten zijn afgedekt, waardoor luchtkamers (taften) ontstaan. Zij zijn vrijwel
uitsluitend als overnaadse houten boten uitgevoerd en komen hoe langer hoe minder
voor. De A‐boten zijn het smalst, en daardoor ook het snelst. A‐boten worden veelal
gladde boten genoemd, omdat zij geen buitenkiel hebben (maar wel een vin).
Wherry’s zijn hele brede overnaadse boten, nog breder dan de D‐boten.
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Scullen of boordroeien
Bij het scullen heeft elke roeier
twee riemen; bij het
boordroeien (oarsen) heeft
elke roeier één riem. Men
praat over boordboten en
scullboten, de laatste worden
echter ook vaak met “dubbel”
aangeduid (dubbeltwee en
dubbelvier bijvoorbeeld).

Aantal roeiers in de boot.
Het aantal roeiers in een boot voor boordroeien is altijd een even aantal, omdat de boot
anders niet rechtuit vaart. Boordboten komen voor als tweeën, vieren en achten. Het
aantal roeiers in een scullboot is één (skiff), twee of vier. Tweeën en vieren komen dus
zowel als boord‐ en als scullboot voor. Deze aantallen zijn de officiële aantallen,
waarvoor wedstrijden worden uitgeschreven. Andere aantallen in een boot is natuurlijk
wel mogelijk, er bestaan diverse sculldrieën en boordzessen. Rariteiten komen natuurlijk
ook voor, zoals een 10 of zelfs een 24!

Gestuurd of ongestuurd.
Een boot kan gestuurd worden met de riemen, met een speciaal voetenroer (dit roer
wordt door een van de roeiers met een beweegbare schoen op het voetenbord
bestuurd) of door een stuurman of ‐vrouw.
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Type‐aanduiding
Er bestaat een notatie‐afspraak om de boottypen aan te duiden. Deze bestaat uit:
1. De letter van het type boot (A, B, C, D), waarbij de A echter niet geschreven
wordt. Wherry’s worden met “Wh” aangeduid.
2. Het aantal roeiers dat in de boot zit.
3. Eén of twee tekens die aangeven hoe er wordt geroeid, of er een stuurman aan
boord is.
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•
•
•
•

“+” voor een boordboot met stuurman
“‐” voor een boordboot zonder stuurman
“*” voor een scullboot met stuurman (ook wel “x+”)
“x” voor een scullboot zonder stuurman

Als een boot een voetenroer heeft bevat de type‐aanduiding de toevoeging “zonder”.
Voorbeelden:
•
•
•
•
•

C1x : C‐boot voor 1 roeier die met 2 riemen roeit en stuurt, zonder roer en
stuurman.
C2* : C‐boot voor 2 roeiers die ieder met 2 riemen roeien, met stuurman.
4x : gladde boot voor 4 roeiers die ieder met 2 riemen roeien, zonder
stuurman,
met voetenroertje; dubbelvier‐zonder.
2‐ :
gladde boot voor 2 roeiers die ieder met 1 boordriem roeien, zonder
stuurman, met voetenroertje; twee‐zonder.
8+ : gladde boot voor 8 roeiers, die ieder met 1 boordriem roeien, met
stuurman.
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Diepvloot
Boot

Type‐aanduiding

Brouwersgat

C1x

David

C1x

Stouwe

C2x

Nederland

C2*

Beulaker

C2*

Hamsgracht

C2*/C3x

Roomsloot

C3*

Walengracht

C4+

Muggenbeet

C4*

Weerribben

C4*

Wetering

C4*

Bremser

single wherry

Schepers

wherry

Slobeend

wherry

Blauwe Hand

wherry

Molengat

wherry

Hoosjesgracht

wherry

Harlekijn

wherry

Witoog

wherry

Bokvaart

1x

Mallegat

1x
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Meentegat

1x

Pinke

1x

Riete

1x

Steenwijk Stad

1x

Vossebelt

1x

Lady G

1x

prive tot 70 kg

Dineke

1x

prive tot 70 kg

Peter

1x

prive

Enge

1x

jeugd

Linde

1x

jeugd

Sperwer

1x

jeugd

Vloddervaart

1x

jeugd

Hudson

2‐

prive

Dubbel van Steenwijk

2x

Beukers

2x

Steenwijkerdiep

2x

Eleq

4+/4*

Jonen

4+/4*

Heren 4

4+/4*

meer dan 85 kg

Thijssengracht

4*

tot 75 kg

Cornelisgracht

4x

Heer van Diezen

8+
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Bouwwijze van roeiboten
De huid van een boot is van hout of van kunststof en is slechts enkele millimeters dik.
De huid is erg kwetsbaar en je kunt er dus niet op staan. Wherry’s kennen
buikdenningen (vlonders); daar mag voorzichtig op gestaan worden. Bij houten
overnaadse boten, zoals wherry’s, bestaat de huid uit dunne stroken massief hout
“gangen”, die dakpansgewijs op elkaar geklonken zijn. De gang die aan de kiel grenst
heet zandstrook. Tegenwoordig maakt men de huid van een overnaadse boot ook wel
van polyester (en hoewel de vorm er dan nog overnaads uitziet, is de huid wel uit één
stuk).
Een gladde boot heeft een stevig binnenwerk waarom de huid is gespannen. De huid
van gladde boten (A‐boten) werd in het verleden vervaardigd uit een dunne laag ceder‐
of mahoniehout. Dit materiaal is bijzonder kwetsbaar zodat de huid aan de binnenzijde
versterkt moest worden met kleine huidspanten. Later gebruikte men voor de huid
hechthout (gemaakt van dunne lagen fineer die in de juiste vorm op elkaar worden
gelijmd: vormverlijmd) en kon men volstaan met een zeer beperkt geraamte.
Tegenwoordig is de huid van kunststof, die rond een mal vormgegeven wordt. De huid
tezamen met het binnenwerk en de taften van het voor‐ en achterschip maken een
stijve kokerconstructie.
Bij moderne gladde schepen is er daarmee geen kiel meer voor versteviging nodig. Is er
wel een kiel, dan bevindt die zich alleen aan de binnenzijde van de boot. Bij de bredere
schepen aan zowel de binnen als aan de buitenzijde van de boot. Op de buitenkiel zit
vaak een nylon of metalen glijstrip ter bescherming. Een wherry heeft aan de
buitenkant, aan weerszijden van de kiel, nog twee smallere kielen: de kimkielen. Zo kan
deze boot op z’n zij liggen zonder dat de huid beschadigt.
Het binnenwerk van een boot ziet er voor alle typen traditionele schepen ongeveer
hetzelfde uit. In de lengterichting van de boot lopen drie hoofdbalken. In het midden
van de boot onderin bevindt zich de (binnen)kiel en aan weerszijden zijn er vaak
lijfhouten (of grundels). Deze drie langsverbindingen zorgen voor stijfheid van de boot in
de lengterichting. Deze stijfheid wordt verder vergroot door de boorden, dat zijn de
brede latten die bovenlangs de boot lopen. Behalve bij de C‐boten en de wherry komen
de boorden direct achter de laatste roeiplaats samen en vormen de waterkering. De
spanten, die loodrecht op de kiel staan, vormen de verbinding tussen de kiel, de
lijfhouten (of grundels) en de boorden. Deze spanten zijn bepalend voor de stijfheid van
de boot in de dwarsrichting. De zwaardere hoofdspanten dienen tevens voor de
bevestiging van de metalen riggers, waarover verderop meer uitleg volgt. De lijfhouten
zijn onderling ook nog eens verbonden door liggende dwarshouten: de binten. Soms zijn
op verbindingspunten knietjes aangebracht voor extra stevigheid. Torsie van de romp
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wordt voorkomen door de diagonaallatten. Tussen kiel en binten staan de stutten (of
pilaartjes) Bij overnaadse schepen vind je dwars op de kiel ter versteviging van de huid
de wrangen.
Op elke roeiplaats zijn slidings (rails) bevestigd waarover een rolbankje rijdt middels
wieltjes die op asjes zijn gemonteerd. De constructie waarop de slidings bevestigd zijn
heet het emplacement (of tafelelement). Aan de uiteinden van de slidings zitten de
zogenaamde stops, die zorgen dat het bankje niet van de slidings af kan rijden. We
onderscheiden voor‐ en achterstops. De bankklemmen aan de onderzijde van het bankje
zorgen ervoor dat het aan de slidings blijft hangen als je de boot ondersteboven draait.
Tussen de slidings zit een opstapplankje. Hierop wordt gestaan bij het in‐ en uitstappen.
1 = tilspant
2 = boord
3 = spant
4 = lijfhout / grundel
5 = bint
6 = hoofdspant
7 = voetenbordstrip
8 = spoorstok
9= binnenkiel
10 = huid

11 = stut / pilaar
12 = asje
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13 = (achter) stop
14 = (rol) bankje
15 = slinding
16 = diagonaallat
17 = opstapplankje
18 = hielsteun
19 = voetenriem
20 = voetenbord
21 = luchtkast

Het voetenbord is met de spoorstok op de lijfhouten en op de kiel bevestigd en is in de
lengterichting van de boot verstelbaar over de voetenbordstrips. De voeten worden met
behulp van voetenriemen en hielsteunen, of met behulp van schoenen, op hun plaats
gehouden. Oefenboten zijn steeds vaker uitgerust met “Flexheels” die in de hoogte
verstelbare hielsteunen hebben. Wel oppassen dat je bij het verstellen van de Flexheels
er voor zorgt dat ze vrij van de huid blijven en deze daarmee niet beschadigen!
Wedstrijd schepen hebben veelal schoenen. Tussen de hielen van schoenen en de
onderkant van het voetenbord zit een veter: een hielstring. Zo kan je in geval van nood
je voeten uit de schoenen te trekken. De hielstring houdt de achterkant van de schoen
vast, zodat je hiel uit de schoen kan glijden.
De stuurplaats bestaat bij wherry’s en C4’en uit een echte stuurstoel met zitting en
rugleuning. Bij alle overige boten is er minder comfort en zit de stuurman op een klein
bankje. Voor de voeten is een kleine vlonder (buikdenning) of een voetenbord
aangebracht. In sommige wedstrijdboten ligt de stuurman in de voorpunt (of voortaft)
van de boot.
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In tegenstelling tot de wherry’s en de C‐boten zijn de overige boten gedeeltelijk
gesloten aan de bovenzijde. De voor‐ en achtersteven zijn afgedekt, veelal met
kunststof: voor‐ en achtertaft. Ze geven, net als luchtkasten, het schip drijfvermogen als
het vol water slaat of omslaat. In luchtkasten en in voor‐ en achtertaftjes bevinden zich
luikjes of ronde kunststof deksels voor de ontluchting en voor de afvoer van lekwater.
Tijdens het varen zijn deze luikjes uiteraard gesloten. Vergeet ze echter nooit te openen
na terugkomst! Achtergebleven condenswater kan het houten binnenwerk van de boot
doen rotten. Bij volledig uit kunststof gebouwde schepen hoeven de luiken alleen
geopend te worden als de luchtkast water bevat.
Op de voorsteven zit een boegbal ter bescherming. Ze is verplicht bij
wedstrijdboten. Bij gladde boten is onder de kiel een metalen of kunststof vinnetje
aangebracht, dat zorgt voor koersvastheid van de boot.

Het roer
Het roer bevindt zich onder de boot of aan de achtersteven (zoals bij wherry’s en C‐
boten). Het roer wordt met stuurtouwtjes bediend. Deze stuurtouwtjes zijn bevestigd
aan de bovenkant van het roer, het zogenaamde roerjuk. Het roer is bevestigd aan de
boot via de roerpen. Dit is tevens de as waar het roer omheen draait. Bij wherry's en C‐
materiaal is het roer bevestigd aan de kleine, vlakke achterkant van de boot, de spiegel.

1 = roerjuk
2 = stuurtouw
3= roerpen
4 = roer
5 = spiegel

Tot de inventaris van wherry's behoort een pikhaak, een stok met een metalen haak om
de boot af te houden of juist aan te halen en een peddel, om in nauwe doorgangen te
manoeuvreren zonder vaart. Beide worden met name bij toertochten gebruikt. Verder
treffen we bij wherry's en enkele C‐boten bij de voor‐ en achtersteven een touw aan,
het landvast, om af te meren.

Riggers
Riggers (“uitleggers”) zijn metalen constructies om de dollen buiten de boot te plaatsen,
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waardoor de boot zelf smaller kan zijn. Er bestaan veel riggertypen. De stang die ter
hoogte van het voetenbord aan de buitenkant van de boot bevestigd is, wordt trekstang
genoemd, omdat er trekkrachten op komen. In opkomst zijn vleugelriggers die bestaan
uit één afgeplat vleugelprofiel voor beide dollen bij scullen (wing) of voor één dol bij
boordroeien. Anders dan de traditionele riggers zijn vleugelriggers niet aan de zijkant
maar bovenop beide boorden gemonteerd.
Bij de riggers van de meeste boordboten en sommige scullboten loopt er vaak ook een
drukstang (of duwstang) van de bovenkant van de dolpen naar het boord om de rigger
te beschermen tegen achterover buigen tijdens de haal. Dollen draaien om een as
(dolpen). Om te voorkomen dat de riem uit de dol schiet, is de dol voorzien van een klep
(soms ook wel overslag of hekje genoemd) met een moer die de dol geheel afsluit. Om
de dolpen kunnen “klikringetjes” zijn geschoven waarmee de dol in hoogte versteld kan
worden.
1 = trekstang
2 = duw (druk) stang
3 = (til) stangetje

4 = dol
5= dolklep
6 = dolpen
7 = klikringetje

Bij scullboten zijn de riggers zo afgesteld dat de dollen aan stuurboord iets hoger staan
dan aan bakboord. Dat is nodig omdat we scullen met de handen links boven rechts.
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Bij wherry’s komen ook riggers voor die ingeklapt kunnen worden. Handig bij
botenvervoer en in overvolle sluizen. Altijd voorzichtig in‐ en uitklappen!

Bootonderdelen
Op de volgende pagina’s vind je een aantal tekeningen om de onderdelen van de boot
nader te leren kennen. Het betreft een tekening van een C4x+ in boven‐ en zijaanzicht,
verder een dwarsdoorsnede van een wherry of C2 (met links een overnaadse en rechts
een gladde huid) en nog enige detailtekeningen.
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Riemen
Riemen kunnen we onderscheiden in sculls en boordriemen, ook wel oars genoemd.
Boordriemen zijn langer en dikker dan sculls. Riemen zijn meestal van kunststof
gemaakt. Alle riemen zijn hol. Soms komen nog houten riemen voor. Riemen zijn in de
loop der jaren steeds lichter geworden.
Sculls zijn ongeveer 3 meter lang, boordriemen 3,80 meter. De lengte van de riemen is
afhankelijk van het type blad dat eraan zit: een riem met Bigblade (groot hoekig
asymmetrisch blad) is korter dan een riem met Maconblad (kleiner en tulpvormig). De
bigblades, die ontworpen zijn voor wedstrijdroeien, worden ook steeds populairder bij
het recreatief roeien. Voordeel van het nieuwere bladtype is dat de roeier eerder
tegendruk van het water krijgt en daardoor een langere effectieve haal kan maken. Al
optimaliserend is er inmiddels een reeks asymmetrische bladvormen ontwikkeld.
We onderscheiden de volgende delen van een riem:
•

Het handvat of de hendel; hieraan wordt de riem vastgehouden tijdens het
roeien.

• De manchet, deze vormt de bescherming voor de riem in de dol. Deze heeft een
vlakke kant die tijdens de haal tegen het eveneens vlakke verticale deel van de
dol rust. Daarmee staat het blad in een gefixeerde stand tijdens de haal.
•

De kraag, die om de manchet geklemd is; deze dient om te voorkomen dat de
riem uit de dol schuift.

•

De steel; het deel van de riem tussen blad en kraag. Het smalste deel heet de
hals.

•

Het blad. Een houten blad heeft een beslag of slijthoutje voor bescherming tegen
rafels aan het uiteinde van het blad

Een blad dient tijdens de haal enigszins voorover te staan. Die stand is nodig om
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eenvoudig een vlakke haal te kunnen maken en geeft een schip stabiliteit. Het blad staat
daarom vaak in een (kleine) hoek ten opzichte van het vlakke deel van de manchet. De
riemen voor stuur‐ of bakboordzijde zijn dus verschillend en kunnen niet verwisseld
worden. Bakboord en stuurboord riemen zijn te onderscheiden aan de asymmetrie van
het blad en/of aan een groene (stuurboord) of rode (bakboord) band, of aan de
nummering (even = bakboord, oneven = stuurboord).
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Materiaalbehandeling en commando’s
Dit hoofdstuk beschrijft hoe we op de wal met het roeimateriaal om horen te gaan. Hoe
moet je het tillen, welke commando’s horen daarbij, wat moet je hoe afstellen voordat
je gaat varen en wat moet je vooral niet doen.

Voorbereiding uitvaren
Als we willen varen:
•

Schrijven we eerst de boot af in het afschrijfboek. Het boek ligt op de balie.

• Daarna brengen we de riemen en eventuele losse toebehoren (roer, paddle,
pikhaak) naar buiten.
• Pas als de bemanning compleet is komt de boot van zijn plaats en wordt die naar
buiten gebracht. Door deze volgorde ligt de boot niet onbeheerd en zo kort
mogelijk aan het vlot. We lopen daardoor zo min mogelijk risico’s en hinderen
anderen zo min mogelijk. Na het varen, als de bemanning is uitgestapt en de
riemen in de rekken bij het vlot liggen, is de volgorde andersom: eerst de boot
uit het water en in de schragen leggen om af te drogen. Daarna of tegelijkertijd
door een gedeelte van de bemanning de riemen en losse toebehoren opbergen.
Als het druk is geven we de boot voorrang, om de hinder voor anderen te
beperken.

Algemene commando’s
Commando's worden duidelijk en zonder aarzeling gegeven. In de boot door de
stuurman, of als die er niet is door de boeg. Op de wal door degene die de leiding heeft.
Die bevindt zich op een plaats vanwaar er overzicht is over de gehele actie die in gang
wordt gezet. Commando's bestaan als regel uit een waarschuwings‐ en een
uitvoeringsgedeelte. Bijvoorbeeld: "Stuurboord halen..... nù". In het eerste gedeelte
van het commando wordt zoveel mogelijk aangegeven wie wat gaat doen, het tweede
gedeelte geeft het moment waarop. Bij meer complexe of riskante operaties wordt
voorafgaand aan de commando’s aangekondigd wat er gaat gebeuren.
Bijvoorbeeld: “Opgelet! We gaan aanleggen aan stuurboord” of ”We naderen een
brug waarbij geslipt moet worden” De volgende aanduidingen worden gebruikt:
Stuurboord
groen.
Bakboord

Vanuit de stuurplaats gezien rechts. Roeiers die een rigger aan dit
boord hebben voeren de stuurboordcommando's uit. Kleur:
Vanuit de stuurplaats gezien links. Roeiers die een rigger aan dit

Diepgids 2016

20

boord
Boeg
Slag
tempo
Boegen
Slagen
Eén, twee, drie enz.

hebben, voeren de bakboord commando's uit. Kleur: rood
Roeier die het dichtst bij de voorpunt zit.
Roeier die het verst van de boeg is gezeten, geeft tevens het
aan
Boeg en de roeier(s) voor de boeg: in vieren en achten
Slag en de roeier(s) achter de slag: in vieren en achten
Elke roeier heeft een nummer: boeg = 1, oplopend naar de slag
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Uitbrengen van boten en riemen
Riemen
Riemen worden altijd met het blad naar voren gedragen, zodat het nergens tegenaan
stoot. Het blad is immers verreweg het kwetsbaarste gedeelte van een riem. Nooit meer
dan één oars of twee sculls tegelijk dragen. Riemen worden bij het water in de daartoe
bestemde rek gelegd.

Boten
Wherry’s en C‐materiaal dat op zijn kiel ligt
Deze liggen op hun kiel in de loods op lage "karretjes" omdat ze zwaar zijn en daarmee
niet gedraaid behoeven te worden. Deze karretjes zijn primair geschikt voor gebruik in
de loods. Op commando van de stuurman wordt de boot naar het midden van het
gangpad gereden. Het in het water leggen gaat als volgt. De roeiers stellen zich bij de
boot op: “aan de boorden”. De roeiers gaan nu staan op de plaatsen om te tillen. Daarna
tillen de roeiers het schip op: “tillen gelijk .... nù” en lopen ermee naar de vlotrand.
Alleen tillen aan de daartoe bestemde handvatten, de boordrand en/of de voor‐ en
achtersteven.
De boot goed recht houden tijdens het schuiven over
de rol. De huid mag het vlot en de waterrand NOOIT
raken.
Rol het karretje weer terug op zijn plaats waar niemand er last van heeft, alvorens weg
te varen.
C‐materiaal dat op zijn boorden ligt
Nadat de roeiers zich bij het schip hebben opgesteld: “aan de boorden” worden de boot
op het commando “uitschuiven” voorzichtig uitgeschoven. Daarna stelt de ploeg zich
aan weerszijden van het schip bij het voor‐ en achterschip op. De boot wordt op het
commando “tillen gelijk .... nù” van de stelling gelicht. Oppassen dat de riggers geen
andere schepen of andere riggers raken! Vervolgens dragen we het schip “in de handen”
naar buiten. Buiten wordt het schip omgedraaid: “met de kiel draaien over ....
Steenwijk”. Voorzichtig overpakken en hoog tillen, zodat de dollen vrij van de grond
blijven. Daarna wordt het schip als een wherry over de mat voorzichtig in het water
geschoven. De achtersteven gaat voorop. Tijdens het schuiven kan gestopt worden om
de overslagen te openen.
Een C 1x en een C 2x worden bij het uitbrengen als een skiff behandeld en schuiven we
dus niet over de mat.
Skiffs en glad materiaal
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Ze liggen altijd op hun boorden. Let bij het uit de stelling halen altijd goed op dat de
huid niet tegen de riggers van de bovenliggende boot stoot of dat de riggers de
onderliggende boot beschadigen! Haal de tennisballen pas van de dol als de boot
buiten ligt.
Skiffs: moeten door twee mensen worden uitgebracht. In het algemeen
tilt de roeier aan het verbindingsstangetje tussen de trekstangen van de
riggers. Is dit er niet, dan wordt de skiff hier bij het boord, de
riggerbevestiging of de wingrigger vastgegrepen. De helper tilt bij de
voorsteven. Zij dragen samen de boot naar buiten. Alleen ervaren
wedstrijd skiffeurs mogen hun skiff alleen naar buiten brengen.

Diepgids 2016

23

Tweeën, vieren en achten: De roeiers stellen zich bij hun roeiplaats op, de stuurman bij
de voor of achtersteven, zodanig dat hij maximaal zicht heeft over de situatie bij zowel
het uit de stelling halen als naar buiten dragen van het schip. De roeiers staan zodanig
dat de boegen het meest het voorschip en de slagen het meest het achterschip tillen.
Commando’s achtereenvolgens: “aan de boorden”, “uitschuiven”, “tillen gelijk .... nù,
“op de (linker) schouder “of: “in de handen” of ”op de schouders”, afhankelijk van hoe
hoog het schip ligt en wat handig is.
Aan de waterrand: Bij gladde boten en skiffs zijn het gewicht van het schip en de kracht
van de bemanning bepalend voor hoe we bij het vlot aangekomen draaien: op
heuphoogte, met “stuurboord/bakboord onderdoor” of via “boven de hoofden”.
Na het draaien van het schip doen we het
“voor de buiken”, waarmee de boot boven
de waterrand komt te hangen, met de
gehele bemanning aan de walkant. De
overslagen worden losgemaakt door met
één hand het schip te tillen en met de
andere hand de overslag(en) los te
draaien: “overslagen los”. Vervolgens
wordt de boot zachtjes horizontaal in het
water gezet, ver van de waterrand “tenen
aan de rand .... ver weg”. Hierdoor raken
het vinnetje en de huid de wal niet. Eénmaal in het water worden de luikjes, deksels,
stoppen etc. gesloten. We leggen de riemen in de dollen. De riemen aan de walkant als
eerste. De overslagen aan de walzijde worden direct dicht gedaan.

Waaraan en hoe tillen?

Altijd tillen vanuit de benen en met een rechte rug.

Getild mag worden aan:
het
Niet mag worden getild aan:

de voorpunt, de achterpunt, de spanten en binten,
boord, Wingriggers
het voetenbord, de stuurstoel, de slidings, de
diagonaallatten de overige typen riggers
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Met te veel mensen tillen is beter dan met te weinig.
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Wie tilt waar?

Tijdens het tillen van een C‐4+, C‐4x+, C‐2+ of C‐2x+ nooit tussen de riggers staan

Een C1x/C2x tillen: Beide roeiers tillen aan een tilspant

Een skiff tillen: ‐ De roeier tilt samen met een helper ‐ Posities als aangegeven ‐Aan de
uiteinden tillen tijdens in‐ en uitbrengen bij de skiffstellingen van de grote botenloods

Een 4+ of 4x+ tillen: de roeiers staan zo ver mogelijk uit elkaar

Materiaalbehandeling en commando’s
Kijk goed uit als je een boot uit de stelling tilt! De tennisballen worden pas als de boot
buiten is van de dol gehaald en gaan er voor het terugleggen in de stelling weer op de
dol!
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Commando’s tillen
Handen aan de boorden

Tillen gelijk ….nu

Draaien over ……. Steenwijk

Overpakken

nu

Op linker / rechter schouder …nu
Op de schouders …..nu

In de handen …..nu
Boven de hoofden
Voor de buiken

Overslagen los

De roeiers stellen zich bij de boot op ieder
bij plaats, zoals aangegeven staat bij “wie
tilt waar”.
Wherry / C‐materiaal dat op de kiel ligt:
De roeiers tillen de boot op.
Glad materiaal:
De boot wordt van de stelling genomen en
iedereen stapt met de boot in het
gangpad en let op huid en dollen
De boot wordt gedraaid in de aangegeven
richting. Het schip hoog houden zodat de
riggers de grond niet raken. Dit
commando geven we niet in de
botenloods, we lopen daar het risico
riggers van andere schepen te raken
Een ieder pakt met één hand het
dichtstbijzijnde boord en slaat de andere
arm over de boot heen en pakt zo ook het
andere boord vast.
De roeiers leggen de boot op de
genoemde schouder
De roeiers gaan om en om aan de
boorden staan en leggen de boot met het
boord op hun schouders.
Bij oarsboten: om en om tegenover zijn
rigger.
De boot wordt verder aan de boorden in
de handen van de roeiers gedragen.
De boot wordt ondersteboven boven de
houden gedragen.
De boot laten we langzaam tot buikhoogte
zakken. Alle roeiers staan nu aan één kant
van het schip dat met de kiel omlaag
wordt getild.
De roeiers maken de overslagen los door
met één hand het schip te tillen en met de
andere hand de overslag(en) los te
draaien. De waterzijde van het schip
wordt iets opgetild zodat eenieder bij zijn
overslag kan
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Tenen aan de rand .... ver weg

De roeiers gaan voorzichtig naar de
waterrand en zetten één voet tot aan de
rand van het vlot. De tenen mogen er net
niet overheen steken. De boot wordt
zachtjes door alle roeiers gelijktijdig
rechtstandig in het water gezet. We
zorgen ervoor dat de huid en het vinnetje
de wal niet raken

Boten voor de wal
Nadat een schip in het water is gelegd dient er iemand van de bemanning bij de boot
aanwezig te blijven. De boot mag nooit onbeheerd aan het vlot blijven liggen. Let op
eventuele golven van voorbij varende schepen en houd zo nodig de boot af. Laat nooit
boten voor de wal liggen: na het roeien direct het water uit!

Riemen in de dollen
Een riem wordt met de hals in de dol geschoven. De riemen aan de walkant geheel tot
aan de kraag; met de holle kant naar boven, op de walkant gelegd. De riemen aan de
waterkantworden na het inleggen een klein stukje doorgeschoven, het resterende deel
blijft rusten op het boord van de boot. Als er geen drukstang aan de bovenzijde van de
dolpen is gemonteerd, is het mogelijk een dol zo te draaien dat de riem er op twee
manieren in kan. De riem dan zodanig in de dol leggen dat deze tijdens de haal tegen de
dolpen aan drukt. De riemen van de boegplaats zijn vaak met 1 aangeduid; die van de
plaats ervoor met 2, dan 3 enzovoort. Indien de riemen ongenummerd zijn kunnen de
bakboord, respectievelijk stuurboord riemen op iedere roeiplaats worden gebruikt. Na
het inleggen van de riemen direct aan de walzijde de overslagen dicht maken.

Instappen
Voordat er instap commando's worden gegeven hebben de roeiers zich naast de boot
opgesteld met het gezicht naar de achtersteven. De stuurman houdt het schip in het
midden aan een rigger bij de dol vast zodat het schip stabiel ligt. Hij kiest zijn plaats zo
dat hij geen roeiers in de weg zit.
Vervolgens wordt het commando “klaar maken om in te stappen” gegeven. De roeiers
leggen de boot zo ver van het vlot af dat er als er wordt ingestapt het schip recht blijft
liggen zonder dat er riggers op de wal steunen. De riemen aan de waterzijde worden
geheel in de dollen geschoven. Daarna volgt “instappen gelijk ....één .... twee .... drie”.
Tot slot worden de overslagen aan de waterzijde dicht gedaan: “overslagen dicht”.
Daarbij worden de riemen onder de armen gehouden om het evenwicht te bewaren. De
overslagen kunnen ook vóór het instappen gesloten worden.
Voetenborden worden veelal gesteld als de stuurman nog niet is ingestapt. Als het druk
is dient dit te gebeuren als de boot een stukje van het vlot is weggevaren. Bij boten met
stuurman stapt deze als laatste in.
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Ter bescherming van de huid zijn in wherry's buikdenningen aangebracht. Alleen als
daar een noodzaak voor is (bijvoorbeeld om op het water te wisselen) mag je er
voorzichtig op staan. De buikdenningen in C‐materiaal zijn ter bescherming van de huid,
er mag nooit op worden gestaan. Een stuurman zet zijn voet bij het
instappen/uitstappen dus in het midden van het schip op de kiel en dus niet slechts op
de buikdenning.
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Afstellen van het roeimateriaal
Stellen voetenbord
Een goede afstelling van het voetenbord is van belang voor het goed kunnen uitvoeren
van de roeibeweging en om gelijk met ploeggenoten te kunnen roeien. Om de juiste
plaats van het voetenbord en in een aantal boten de hoogte van de hielsteunen
(Flexheels in oefenboten, schoenen in wedstrijdboten) te kunnen bepalen moeten de
roeiers ontspannen in de boot zitten, de benen uitgetrapt (d.w.z. gestrekt). Het
voetenbord wordt dan zodanig afgesteld dat de roeier in de goede uitzethouding zit. Dit
kan betekenen dat er achter een aanzienlijk stuk van de sliding ongebruikt blijft. Let op
de volgende punten:
Uitzethouding
• Scullen: de handen zijn in de uitzethouding
• 10 tot 15 cm uit elkaar, ofwel de duimen
kunnen tegen de onderste ribben komen.
De handen kunnen maar net voorbij het
lichaam, belangrijk voor het uitzetten aan het
vlot.
• De kuiten rusten niet stevig op het
emplacement en de slidings mogen niet in de kuiten prikken.
Boordroeien: het eind van de hendel komt gelijk of iets naast de zijkant van het lichaam.
De handen zijn dan symmetrisch voor het lichaam.
Inzethouding
•

In de inzethouding moeten de onderbenen verticaal staan. De hielen mogen iets
loskomen van het voetenbord.

• Niet op de stops: In de meeste boten moet niet naar de stops gekeken worden
zolang je er maar niet tegen aan rijdt. Alleen in sommige oudere wherry’s en C‐
vieren die nog korte slidings hebben moet, als de roeiers lang zijn, op de
achterstops worden afgesteld. Dat betekent bij uitgetrapte benen 1‐2 cm tussen
de achterstop en de wieltjes van het
bankje.
Zelf afstellen
• Afstellen gebeurt met de voeten op
de boorden van de boot en met de

Diepgids 2016

31

riemen tussen bovenbenen en buik. Men kan gemakkelijk bij het voetenbord als
er iets opgereden wordt. Door het voetenbord bij de spoorstok en bij de kielbalk
op te tillen is het bij veel systemen te verschuiven zonder kracht te gebruiken.
• De voeten komen niet in contact met de huid van de boot, de handen zijn vrij, de
boot blijft in balans.

Stellen dolhoogte
Staan de dollen te laag dan kun je achter maar moeizaam uitpikken, de bovenbenen
zitten de riem(en) in de weg. Staan de dollen te hoog dan kun je moeilijk stevig trekken
en is het lastig nog een vlakke haal te maken. Bij een correct afgesteld schip:
• Zijn in de inpikhouding de handen net iets onder schouderhoogte.
• Zijn in de uitpikhouding met de bladen onder water de handen ter hoogte van het
middenrif. Om boten aan te passen aan ploegen met verschillende gewichten
kunnen bij gladde boten de dollen hoger of lager worden gezet middels
“klikringetjes” om de dolpen. Deze alleen boven de wal verwisselen aangezien ze niet
drijven. Zorg ervoor dat ook na het verwisselen het aantal klikringetjes aan
stuurboord en bakboord gelijke aantallen boven en onder de dol hebben, ongeacht
het aantal zwarte ringetjes.
Dikke zitkussentjes helpen als de dollen te hoog staan.
Overige afstelmogelijkheden
Moderne schepen en riemen zijn op veel punten af te stellen. Binnen ‘t Diep worden er
voor de diverse boottypen standaardafstellingen toegepast waarmee prima is te roeien.
Het is daarmee niet toegestaan zelf afstellingen aan te passen anders dan voetenborden
en de dolhoogte door klikringen.
De Commissaris Materiaal wijst personen aan die boten mogen afstellen.

Diepgids 2016

32

Sturen en commando’s
Het besturen van de boot gaat bij boten met stuurman anders dan bij boten zonder. Bij
boten met stuurman/vrouw draagt deze als schipper zorg voor:
• De veiligheid van roeiers, het schip en van mede watergebruikers. De stuurman
observeert daartoe continu van wat er rond het schip gebeurt of gaat gebeuren
• De koers van en het manoeuvreren met het schip
• Het geven van duidelijke commando’s aan de roeiers die deze blindelings opvolgen
• Het in voorkomende gevallen assisteren van de coach. De stuurman moet begrijpen
welke oefeningen een coach opdraagt en hem/haar daarbij ondersteunen.
Stuurlieden moeten dus niet alleen goed kunnen sturen, zij moeten ook over een goed
gezichtsvermogen beschikken, de commando’s kennen, en overwicht over de ploeg
hebben. Ze moeten wind‐, weers‐ en wateromstandigheden kunnen inschatten, de
relevante bepalingen uit het Binnenvaartpolitiereglement kennen, en de bepalingen
met betrekking tot het te bevaren water.
Bij boten zonder stuurman/vrouw geeft de boegroeier de commando’s en is
verantwoordelijk voor koers en veiligheid. Is het schip gestuurd dan wordt het roer door
een voet van de boegroeier bediend. Is het schip “ongestuurd” – er is geen roer – dan
wordt er met de riemen gestuurd. De boeg neemt daarmee de rol van de stuurman
over.

Stuurtechniek
Een boot dient een rechte koers te varen. Allerlei invloeden zijn er de oorzaak van dat
een boot van de rechte koers afwijkt (wind, stroom, ongelijk trekken aan stuurboord en
bakboord, gebreken aan de boot). Wanneer een boot van de rechte koers afwijkt of bij
bochten in het
vaarwater
dient er
gestuurd te
worden.
Wanneer er
gestuurd
wordt komt
het roer onder
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een hoek op de lengteas van de boot te staan. Dit heeft niet alleen tot gevolg dat de
vaarrichting van de boot verandert, maar heeft ook een remmend effect op de snelheid
én een storende invloed op de balans. Beide laatste effecten worden groter naarmate
de uitslag van het roer groter is. Het is dus zaak tijdig te reageren als de boot van de
koers af gaat wijken en rustig te corrigeren op het moment waarop dit merkbaar wordt.
De oorspronkelijke koers kan dan met een zeer kleine roeruitslag hernomen worden. De
boot draait na een stuurmanoeuvre nog iets door in de stuurrichting, zodat het trekken
aan het stuurtouw tijdig beëindigd moet worden. Vooral in wedstrijden moet de
stuurman hierop zeer attent zijn. Als hij laat reageert gaat hij zigzaggend over de baan
met veel remmende roeruitslag en een verlengde baan.

Wanneer sturen
Om het roer te kunnen gebruiken heeft een boot snelheid nodig; bij weinig vaart zal de
boot dus ook minder sturen dan bij een hogere snelheid. De boot stuurt het best bij een
kleine roeruitslag. Kleine koerscorrecties dienen alleen tijdens de recover plaats te
vinden. De werking van het roer is dan het grootst (de snelheid is dan maximaal) en de
roeiers worden in hun haal het minst gestoord. Moet er een grotere koerscorrectie
gemaakt worden, trek dan met een niet te grote en constante kracht aan één der
stuurtouwtjes. Een roeruitslag van meer dan 30° geeft nauwelijks meer sturend effect
en remt het schip slechts af. Hoe langzamer het schip vaart, hoe meer men de roeiers bij
het sturen moet inschakelen.

Altijd sturen?
Wanneer de noodzakelijke
koerswijziging zo groot is, dat die niet
alleen door de werking van het roer
tot stand gebracht kan worden of niet
snel genoeg tot stand gebracht kan
komen, dient de stuurman de roeiers
mee te laten sturen door één der
boorden harder te laten trekken:
“bakboord best/stuurboord sterk”. Bij nog grotere koerswijzigingen laat de stuurman
lopen, met daarna "houden" aan één boord, eventueel gevolgd door "rondmaken" over
dat boord.

Koers kiezen en houden
Om op grotere watervlakten zoals meren geen onnodige omwegen te maken richt de
stuurman/‐vrouw zich op een vast punt op het land. Daardoor kan de koers van het
schip constant in het oog gehouden worden.

De stuurtouwtjes
Om goed te kunnen sturen dienen de stuurtouwen strak gespannen te zijn en te blijven.
Ze worden op een zodanige plaats vastgehouden dat de stuurman er voldoende macht
over heeft en zonder overbodige bewegingen te maken het roer kan bedienen. Nooit
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mogen de stuurtouwen door het water slepen. Let op gekruiste stuurtouwen.
Stuurtouwtjes niet om het lichaam leiden maar onder het zitvlak doorhalen i.v.m. de
veiligheid bij eventueel omslaan. Wanneer er "gestreken" wordt, moet de stuurman de
touwen strak houden, omdat het roer anders dwars op de vaarrichting komt te staan en
remt. Bovendien komt de bevestiging van het roer onder zware druk te staan met grote
kans op schade.

Het zitten
Een stuurman moet stilzitten zodat de balans van de boot niet wordt verstoord.
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Het sturen van ongestuurde boten
In ongestuurde boten moet(en) de roeier(s) zelf sturen. De
beste manier om te sturen is door een langere haal te
maken met een van beide riemen. Dit kan door bij de inzet
één schouder meer naar voren te duwen. De boot
reageert hier snel en direct op. In tweepersoonsboten
zonder roer geldt dit uiteraard ook; op commando maken
beide roeiers een verre inzet. Het commando is hetzelfde
als bij de gestuurde boten.

Resumerend:
Sturen in een C‐1, 1x of 2x:
1.

Tijdig en zo weinig mogelijk sturen. Slechts voor beperkte koerswijzigingen

2.

Grotere koerswijzigingen door "best" te geven, te "houden" of "rond" te maken

3.

Een roer doet alleen iets als we vaart hebben

4.

Bij strijken roer recht houden met de stuurtouwtjes strak

5.

Stil zitten!
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Roeicommando’s
Van de kant:

Beginnen:

Recht leggen boot:
Stoppen:

Aanleggen:

Handen aan het vlot
Iedereen zet zijn hand aan het vlot
Uitzetten gelijk ….nu
met 1 hand boot krachtig van het vlot afduwen
Slippend strijken SB/ BB 1 riem op de knie (veilig boord), 1 riem langs
het boord en strijken
Strijken beide
(indien nodig)
boorden……nu
Bedankt
als de boot voldoende ver van de kant is
Slag klaar maken
bladen bij inpik, horizontaal op het water
Slag klaar
bladen bij inpik, verticaal op het water
Af
Klapje op …. Nu
lichte haal met vaste bank
Laat …….lopen
“laat” bij inpik, “lopen” bij uitpik
bladen bij uitpik los van het water
Dank U
bladen horizontaal op het water
Of
Vastroeien
bladen, iets opgedraaid, in het water om af te
remmen
Of
Houden
bladen verticaal in het water, armen gestrekt
= sterk afremmen
We gaan aanleggen aan
SB / BB
Light paddle
Langzaam aanvaren om de situatie te overzien
Laat …….lopen
de juiste hoek is ingezet
Riemen hoog aan het
door wat over te hellen naar de waterzijde is
vlot
de gemakkelijker
Vastroeien SB /BB
de bladen worden eerst half in het water
gedraaid
= hetzelfde effect als tegensturen met het
Houden
roertje
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Bocht:

Rondmaken:

SB /BB Sterk
Bedankt
of
Laat……lopen
Vastroeien SB / BB
Of
Rond maken over SB
/BB
Laat
Vastroeien SB / BB
….lopen
Houden
Ronden over SB / BB
SB strijken, BB
halen…..nu
Of
BB strijken, SB halen
…nu
Bedankt
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Bij flauwe bocht

Bij scherpe bocht

Bij haakse bocht
koers inzetten
de bladen worden eerst half in het water
gedraaid
de bladen worden rechtop in het water gezet
de roeiers beginnen met strijken; blad in de
haal stand
evt. Aangeven met of zonder oprijden
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Smalle doorvaart:

Bruggen:

Pieterburen:

over 3 halen slippen
Drie‐twee‐een… slippen
nu
Breng maar weer uit
Pak maar weer op
We naderen een brug
Denk om de
hoofden……
vanaf nu
Bedankt … pak maar
weer op
Of
Vallen ….nu
Bedankt… pak maar
weer op
Over 3 halen slippen
aan SB /BB
Drie‐twee‐een… slippen
nu

Bedankt
Pak maar weer op
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meestal worden de bladen net boven het
water gehouden
na het obstakel

hoofd neigt iets voorover

bij een erg lage brug. Neem hiervoor de tijd

meestal wordt een blad net boven het water
gehouden en met de andere riem wordt licht
doorgeroeid. De stuurman stuurt tegen om de
boot rechtdoor te laten gaan.
slippende riem wordt uitgebracht
de doorgaande beweging wordt het roeien
opgepakt

40
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Veiligheid
Goed zeemanschap
Op het water kent men minder strakke regels dan in het wegverkeer. Goed
zeemanschap is het uitgangspunt: handel altijd zo dat gevaarlijke situaties worden
voorkomen. Het voorkomen van aanvaringen is zo belangrijk, dat daarvoor andere
regels kunnen wijken. Geef elkaar de ruimte om veilig te varen.

Veiligheidsregels bij RV ‘t Diep
In verband met de veiligheid van de leden en het materiaal hebben we als vereniging de
onderstaande regels met elkaar afgesproken en zijn ze opgenomen in het huishoudelijk
reglement.

Er mag NIET geroeid worden:
• In houten boten bij een buitentemperatuur van 2 graden Celsius of lager.
• In kunststof boten bij een buitentemperatuur van 0 graden Celsius of lager.
• Bij aanwezigheid van drijfijs.
• Bij windkracht 7 of hoger.
•

Bij dichte mist (slecht zicht) met een dichtheid waarbij de brug van de
Ruxveense weg vanaf het vlot niet zichtbaar is.

•

Bij donker tussen zonsondergang + 15 minuten en zonsopgang ‐15 minuten.
(voor evenementen dispensatie aanvragen bij het bestuur en verlichting op de
boten voeren)

Er mag dus WEL geroeid worden:
• In houten boten bij een buitentemperatuur van 2 graden Celsius of hoger.
• In kunststof boten bij een buitentemperatuur van O graden Celsius of hoger.
• Bij afwezigheid van drijfijs.
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• Bij windkracht lager dan 7. Bij helder weer waarbij de brug van de Ruxveense
weg vanaf het vlot goed zichtbaar is.
• Bij licht tussen zonsopgang ‐15 minuten en zonsondergang + 15 minuten.
(als er voor evenementen dispensatie is aangevraagd bij het bestuur en
verlichting op de boten wordt gevoerd)
• Bij lekker roeiweer dus!
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En verder:
Je bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. Controleer het materiaal goed
(o.a. hielstrings, doppen op de luchtkasten) voordat u weggaat.
Schijf duidelijk in en uit met je naam (geen initialen en groepsnamen) per boot in het
boten‐ inschrijfboek, zo kunnen we altijd traceren waar u bent (geweest).
Meld schade direct aan de materiaalcommissaris of bestuurslid. Denk aan de veiligheid
van andere leden!
Neem desnoods mobiele telefoon mee aan boord, om in noodsituaties hulp te kunnen
inschakelen.
Roei bij voorkeur samen in één boot, probeer anders in een groep te varen.

Diepgids 2016

44

De belangrijkste voorrangsregels op het water:
Het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en het Rijnvaartpolitiereglement (RPR)
beschrijven de verkeersregels voor de Nederlandse binnenwateren. In deze
reglementen staan borden en overige verkeerstekens, regels over verlichting, tekens en
geluidsseinen en de voorrang‐ en uitwijkregels op het water. De regels staan onder
meer in de Wateralmanak deel 1 van de ANWB.
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Roeitechniek
Roeiers nemen in de boot plaats op een bankje dat, door middel van in slidings lopende
wieltjes vooruit en achteruit rijden kan. De voeten zitten met verstelbare riempjes losjes
bevestigd op een verstelbaar voetenbord. Afhankelijk van het boottype hanteert de
roeier 1 of 2 riemen. De riemen rusten in dollen, die aan de buitenzijde van de boot zijn
bevestigd op zogenaamde riggers. De ideale roeibeweging is de roeibeweging waarin zo
min mogelijk extra bewegingen worden gemaakt, alleen bewegingen die effectief zijn.
Dat dit een ideaalbeeld genoemd mag worden is duidelijk, denk maar aan een tocht of
wedstrijd. Als je één perfecte roeibeweging hebt gemaakt, is dat veel. Helaas, de
perfecte roeibeweging uitvoeren wordt bemoeilijkt door veel factoren waarop we geen
invloed hebben. Denk er ook om dat techniek iets anders is dan roeistijl.
De roeibeweging is een natuurlijke en vloeiende beweging. Het is een beweging die voor
wat betreft snelheid aangepast wordt aan de snelheid van de boot. Een roeibeweging
kan worden onderverdeeld in vier delen:
‐ De uitpik (finish): "het uit het water halen van het blad"
‐ De recover: "het oprijden na de haal"
‐ De inpik (catch): "het in het water plaatsen van het blad"
‐ De haal: "het voortbewegen van de boot
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VZCApvLBezE

Het bespreken en aanleren van roeien kan erg goed vanuit de uitpik geschieden; de
boot zal na een goede finish recht en stevig liggen, hetgeen een goede basis verschaft
voor een stabiele ligging van de boot tijdens de recover.
Het bespreken en aanleren van roeien kan erg goed vanuit de uitpik geschieden; de
boot zal na een goede finish recht en stevig liggen, hetgeen een goede basis verschaft
voor een stabiele ligging van de boot tijdens de recover.
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De recover
Het oprijden na de haal
De recover is een fase van herstel, controle over de afgelegde haal en tevens
voorbereiding op de volgende haal. De recover kenmerkt zich door een relatief rustige
beweging. De snelheid van de beweging hangt af van de snelheid van de boot. Maatstaf
hierin is dat het ideaal is om als roeier ‐ten opzichte van de wal‐ stil te staan. De boot
beweegt dus onder ons door.

De eerste fase in de recover
De kniehoek is vlak, het bankje is in de achterste
positie. De heuphoek is open; het bovenlichaam
is in ‘lay‐back’ positie. De elleboog hoek is vlak;
de armen zijn gestrekt en ‘trekken’ het
bovenlichaam uit de Lay‐back naar een licht
voorover geleunde positie. Dan begint de glijfase
naar voren. Deze positie is een erg belangrijk
punt in de eerste helft van de recover. Het
lichaam is nog in de lay‐back positie, terwijl de
handen weggestrekt worden van het lichaam.

De tweede fase in de recover
De kniehoek is licht gebogen; het bankje bevindt
zich in het midden van de sliding. De heuphoek is
redelijk scherp; het lichaam leunt naar voren naar
maximum reach. De armen zijn geheel gestrekt,
niet overstrekt. Het is belangrijk om volledig
gestrekt en ingebogen te zitten, zodat je alleen
maar hoeft aan te glijden naar de inpik.

Ritme
Het is van belang dat er tijdens de recover geen abrupte versnellingen of vertragingen
plaatsvinden. De noodzakelijke massaverplaatsing van het lichaam door de boot moet
zo egaal mogelijk geschieden. De doorgaande beweging van de handen stuurt in feite de
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hele roeibeweging tijdens de recover. Het wegzetten is niet nadrukkelijk (overdreven)
snel. Het inbuigen van de romp gaat als vanzelf over in oprijden. Het oprijden zelf gaat
rustig en beheerst.

De inpik
Bij de inpikbeweging doet de rug niet mee en de aremen zijn gestrekt. Het is een
beheerste beweging die zonder kracht moet worden uitgevoerd. Eigenlijk lijkt de inpik
niet meer te zijn dan een simpele beweging met de armen omhoog. Maar zo eenvoudig
is het helaas niet. Als de inpik niet aan beide boorden gelijk uitgevoerd wordt, zal er
onbalans ontstaan in de boot. Ook als de inpik te laat uitgevoerd wordt missen we een
belangrijk deel van de haal. Een samenspel met de haal is ongelooflijk belangrijk in deze
fase van de roeibeweging.
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Plaatsing van het blad in het water
De kniehoek is scherp; schenen zijn bijna
verticaal. De natuurlijke lichaamshouding is
vanuit de heup naar voren reikend met een licht
gebogen bovenlichaam. De zitpositie is ‘hoog’
en ontspannen, je gebruikt je volledige lengte
en reach. De armen zijn volledig gestrekt.

De haal
Het voortbewegen van de boot
Vlak na de inpik wordt de haal ingezet en dat is een belangrijk moment in de
roeibeweging. Als we de haal te snel inzetten missen we het water doordat het blad
tijdens de beweging te langzaam het water in zakt.

De eerste helft van de doorhaal
De kniehoek wordt vlakker. Na de plaatsing van de
bladen in het water, wordt het lichaamsgewicht
overgebracht op het voetenbord door gebruik van de
beenkracht. Het bankje is half uitgetrapt De
heuphoek blijft gelijk. De spieren in rug, schouders
en armen geven tegendruk, waardoor een goede
koppeling tussen benen en bladen ontstaat. Het
bovenlichaam komt niet omhoog. De armen blijven
gestrekt.

Diepgids 2016

50

De tweede helft van de doorhaal
De kniehoek is bijna geheel vlak. Het bankje zit op
het laatste kwart van de sliding. De heuphoek is
geopend, de rugzwaai ondersteunt de beentrap. Het
bovenlichaam is hoog en (bijna) verticaal. De armen
zijn nog gestrekt, vlak voor ze beginnen te buigen.
Bij het kruisen van de handen is de stuurboord hand
vlak boven de bakboord hand. De riemen komen
bijna loodrecht op de boot, mechanisch gezien een
zeer efficiënt gedeelte van de haal. Het
lichaamsgewicht hangt nog steeds tussen de riemen
en het voetenbord.

Beentrap
Het blad moet duidelijk al in het water zijn voordat kracht uit de benen wordt gehaald.
Een goede beentrap is de basis van een goede haal. Onderdrukking van de beentrap
door het sterk opkomen van de rug moet voorkomen worden. De rug blijft voorover
gebogen bij de beentrap, waardoor de spanningsboog, zij het onder belasting, intact
wordt gelaten voor een optimale overbrenging van de beenkracht op het blad. De
armen en polsen moeten gestrekt zijn, de schouders blijven laag en voor het bankje.
Omdat de benen heel sterk zijn moeten die dus efficiënt gebruikt worden. De polsen
moeten tijdens de haal in één lijn zijn met de hand en ze moeten met de vingers een
soort haak vormen. Als dit niet gebeurt ontstaan blessures en zullen we gaan diepen.

Rugzwaai
Op het moment dat de benen bijna volledig zijn uitgetrapt wordt het `afrollen van de
rug' in achterwaartse richting, ingezet. Essentieel is dat er zeer krachtig en met BEIDE
benen wordt doorgetrapt. De armen blijven nog gestrekt. De rug valt 10 tot 20 graden
door naar achteren. Het bekken wordt niet gekanteld. De riemen naderen nu de
orthogonaal en dan moet de kracht van de roeier op de meest efficiënte manier worden
overgebracht op het water. De orthogonaal is de positie waarbij de riemen in één lijn
liggen en de mechanische arm het langst is. De meest efficiënte manier ontstaat als we
alleen die bewegingen maken die krachtoverbrenging opleveren. Dus benen strekken en
daarna rug gebruiken. We moeten armen gestrekt houden: armen die nu buigen of al
gebogen zijn zullen alleen verlies van krachtoverbrenging opleveren (een starre
mechanische arm is wat we willen). Ook belangrijk tijdens dit deel van de haal is dat het
blad het water volledig raakt en dat het blad niet te diep door het water gaat. De hendel
moet op dezelfde hoogte voortbewogen worden.

Armen
Aan het eind van de rugzwaai wordt begonnen met het bijtrekken van de armen. De
handen worden naar het middenrif toegetrokken, NIET naar het kruis of naar de borst.
Tijdens de haal moet het blad in principe niet door het water gehaald worden, maar
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tegen het water afgezet worden, waardoor de boot naar voren gaat. Dit deel van de
beweging kenmerkt zich door een versnelling in de beweging. De armen worden
aangehaald waarbij de ellebogen nogal vlak langs de romp bewegen. We moeten erop
letten dat de ellebogen niet met een wijde beweging naar achter gaan. Tijdens het
aanhalen van de armen moeten we erop toezien dat de hendel op dezelfde hoogte
gehouden wordt. Als dit niet gebeurt kunnen twee problemen ontstaan: we diepen ‐als
de hendels te hoog worden aangehaald waardoor we bij de uitpik problemen krijgen‐, of
we trekken de bladen uit het water, en dat wordt veroorzaakt door het te laag
aanhalen. Hierdoor zal de haal worden verkort. Tijdens de haal zal door de kracht van
ons lichaam het vlakke deel van het manchet tegen de dol de juiste stand gaan zoeken.

Stand van het blad
Zodoende zal de stand van het blad altijd de juiste zijn. Behalve natuurlijk als we de
hendels van de riemen te stevig vasthouden. Dan zullen we de stand van het blad
beïnvloeden, waardoor we kunnen gaan diepen of de riem uit het water trekken. We
moeten letten op de juiste manier van aanhalen. Laat in je fantasie de riem los zodat het
blad in het water drijft. Van het blad zal nu alleen het bovenste deel zichtbaar zijn.
Beweeg nu ‐zonder het blad uit het water te bewegen of juist in het water te duwen‐ de
riem door het water tot hij bij de uitpikhouding is beland. De weg die de hendel heeft
afgelegd is de juiste. Probeer nu in het echt met de handen aan de riemen, zoals
normaal, de roeibeweging te maken. Zorg dat het blad niet in het water verdwijnt of uit
het water komt. Dit bereiken we eenvoudig door de hendels in een rechte lijn aan te
halen; dezelfde rechte lijn die de hendel af heeft gelegd in onze fantasie. Een ander
hulpmiddel om de juiste aanhaalhoogte aan te houden is de goede hoogte op een plaats
bij de buik/borst te bepalen en naar die plek aan te halen.

De uitpik
Afmaken en uitpik
De kniehoek is vlak en het bankje is in achterste
positie. De benen en rug zijn bijna gelijk klaar. De
benen blijven duwen tegen het voetenbord,
hierbij het afmaken goed ondersteunend. De
heuphoek is open, het lichaam is de lay‐back
positie, ongeveer 25° door de verticaal. Het
hoofd en de borst bevinden zich achter de
handles.
De elleboog hoek wordt scherper als de handen
de haal afmaken, ondersteund door stevige druk
van de benen tegen het voetenbord. De onderarmen zijn
horizontaal. Je moet
goed druk op het blad houden,
ondanks de versnelling van de boot.
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Bladvoering tijdens de uitpik en recover
Bladvoering is het bewegen van het blad. Het blad is tijdens het roeien regelmatig in
contact met het water: tijdens de haal en tijdens de inpik en uitpik. Ergens is het steeds
in en uit het water brengen van het blad een nogal storende factor, maar zonder komen
we niet ver. We kunnen alleen zorgen dat het contact met het water zo geruisloos en
effectief mogelijk gebeurt. Tijdens de uitleg van de roeibeweging hebben we het over de
inpik en de uitpik. Op deze momenten van de roeibeweging draait het om de juiste
manier van bladvoering.
Zoals eerder bij uitpik en recover uitgelegd, halen we het blad uit het water en draaien
dit direct vlak. Dit doen we door de pols te buigen. De armen strekken we ook direct.
Het uitpikken van het blad, het vlak leggen, en het wegzetten van de riem gaat in één
beweging. Bij het vlakleggen zal de stand van het blad worden bepaald door de vlakke
kant van het manchet op een andere plek van de dol.
Tijdens de recover proberen we het blad vlak boven het water te bewegen. Als we niet
roeien liggen de bladen vlak op het water. Dan zullen we het meeste stabiliteit ervaren
in de boot. Bij het begin van de roeibeweging gaan we ons naar de inpik‐houding
begeven. Daar klappen de bladen rechtop, het klippen gaat gecontroleerd. Het
opklappen is alleen maar het strekken van de pols. We zetten de pols in één lijn met de
hand en zorgen dat we met de vingers een soort haak vormen. We moeten de hendels
ontspannen vasthouden en zeker niet vast omklemmen. Als we het blad rechtop
klappen zal de vlakke kant van het manchet tegen de dolpen aan komen te liggen zoals
in de tekening bij de "haal" te zien is. Zorg dat hier de hendels niet in de boot worden
geduwd waardoor we gaan "vliegen", maar nader het water iets. Als de recover is
uitgevoerd beginnen we aan de inpik.

Houding
Eerst een aantal punten betreffende de houding van de roeier. De roeier moet bij
aanvang van de haal "sterk en open" zitten dat wil zeggen: met de borst vooruit en
geconcentreerd voor de haal. De rug moet iets ingebogen zijn (15 graden) vanuit het
bekken, en de scheenbenen moeten bijna rechtop staan. De inpik is tijdens de recover al
reeds voorbereid. Zo is het blad al rechtop gedraaid en het blad is het water al
genaderd. De inpik is uitgevoerd als de armen omhoog worden bewogen vanuit de
schouders en het blad geheel in het water ligt. Snelheid en timing zijn bij de catch
belangrijk. Een mep met het blad in het water heeft in geen enkel opzicht iets te maken
met het vastzetten van het blad om een haal te gaan maken.

De scull greep
De scull grip moet ontspannen zijn met de
duimen op het uiteinde van de handle, met een
beetje doldruk naar buiten. De andere vingers
zijn om de riem gekromd. De handpalm is los van
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de riem en de pols blijft nagenoeg vlak, zowel tijdens de doorhaal als de recover.
Het draaien bij de uitpik en de inpik gebeurt door de druk van de vingers, waardoor de
handle draait in de vingers. De pols blijft vlak.
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Specifieke punten bij boordroeien:
We hebben bij boordroeien te maken met een asymmetrische beweging. De beweging
dient echter toch zoveel mogelijk symmetrisch te worden uitgevoerd: dat wil zeggen,
dat me zich boven de kiel door de boot beweegt. Natuurlijk gaat de riem bij de inpik
asymmetrisch, we geven hier aan toe door de binnenarm iets te krommen. De benen
zijn, wanneer opgereden is, wat gespreid, zodat vooral bij de moderne, lange slidings de
ademhaling zo min mogelijk wordt gehinderd en een gemakkelijke reach bereikt kan
worden. Het binnenbeen blijft echter altijd tussen de armen, het buitenbeen komt
veelal net er buiten, vlak langs de buitenarm. Als de handle ver genoeg boven de dijen,
ongeveer op maaghoogte wordt bijgehaald, is er ruimte genoeg voor rond de uitpik. De
roeier kan zelf zeer goed voelen of hij met beide voeten even zwaar tegen het
voetenbord drukt en of beide knieën gelijktijdig omlaag gaan. Bij beginnende en
jeugdige roeiers is het geregeld wisselen van boord essentieel om later problemen te
vermijden.
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