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Voorwoord

Voor u ligt een bundel die de weerslag bevat van het symposium Roeiend van A naar H, dat de 

roeivereniging Rijnland op zaterdag 20 november 2010 te Wassenaar heeft georganiseerd.

Ik complimenteer Rijnland met een, qua inhoud en presentie, succesvol evenement.

Inhoudelijk kwamen vele aspecten van het veteranenroeien aan bod. Er is kennis overgedragen gericht 

op het effectiever en efficiënter trainen door veteranen, niet alleen in leeftijdsklassen van A-H (tot 75 

jaar), maar ook in de oudere categorieën I en J. Ook werden suggesties gedaan voor het organiseren 

van meer veteranenwedstrijden in Nederland, niet alleen op de lange afstand (zoals de Head of the 

River), maar met name ook op de kortere afstand (bijvoorbeeld over duizend meter). Daarbij zou een 

gestandaardiseerd leeftijdshandicap-berekeningssysteem een nuttige rol kunnen spelen.

Qua presentie was sprake van een grote opkomst: ruim 200 deelnemers afkomstig van 45 roei-

verenigingen. Dit onderstreept eens te meer het belang van het veteranenroeien en dit symposium.

In mijn bijdrage aan het symposium heb ik benadrukt dat roeien bij uitstek een sport is die je je leven 

lang kan beoefenen. Een gecontroleerde beweging die weinig blessuregevoelig is. Bovendien een sport 

waarbij alle spieren worden gebruikt.

Voorts heb ik aangegeven dat ik aan het KNRB bestuur zal voorstellen een commissie veteranenroeien 

in het leven te roepen om deze gewichtige pijler van het Nederlandse roeien verder te ontwikkelen. 

Deze commissie zal zich ook kunnen buigen over de wens van korte-afstand-veteranenroeiwedstrijden 

en een Dutch Open. Wat mij betreft bekijkt de commissie deze ideeën in het licht van het huidige 

KNRB-vierjarenplan, waarin onder meer een voor iedere leeftijdscategorie passend en gezond sport-

aanbod wordt nagestreefd, bijvoorbeeld door het (doen) organiseren van aantrekkelijke roeiwedstrijden 

en evenementen. 

Ik complimenteer Rijnland nogmaals met een succesvol symposium, de sprekers met hun kundige en 

enthousiasmerende presentaties en de sponsoren met het mogelijk maken van zowel het symposium 

als de bundel, die nu aan u voorligt. 

Mr Eric F Ch Niehe, Voorzitter KNRB

Bosbaan, 20 januari 2011 
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Doel symposium

Ter gelegenheid van haar 9e lustrum wil Rijnland professionele kennis verspreiden die veteranenroeiers 

en hun coaches kunnen gebruiken bij het optimaliseren van het rendement van hun trainingen. Bij het 

roeien zijn degenen die niet in het senior-veld roeien en tenminste 27 jaar zijn, veteraan. De bestaande 

kennis over het trainen van senior-roeiers, vaak studenten, kan je niet zomaar toepassen op veteranen, 

ook wel masters genoemd. We moeten rekening houden met hun andere levenswijze en bij toenemen-

de leeftijd afnemende kracht, herstel en belastbaarheid.

 Veteranenroeiers nemen steeds vaker deel aan wedstrijden. Massaal schrijven zij zich in voor de Head 

of the River, de Skiffhead en de Novembervieren. Een groeiend aantal trekt de grenzen over om zich 

internationaal te meten. Roeimarathons en prestatiegerichte toertochten zijn populairder dan ooit. 

Het veteranen(wedstrijd)roeien zit in de lift.

Maar doen veteranen dat wel verstandig? Vergen zij niet teveel van zichzelf, of kan er juist nog een 

schepje bovenop? Is de krachtsexplosie van de 1000 meter nog wel gezond of kunnen zij zich beter 

concentreren op de lange afstanden? Mogen ze naarmate de jaren vorderen nog snellere tijden ver-

wachten of moeten ze dat niet meer willen? Kortom wat zijn de beperkingen en wat zijn de mogelijk-

heden? Vragen die tijdens het symposium Roeiend van A naar H centraal stonden.

Kennis van de roeitechniek en trainingsopbouw is bij ervaren roeiers en coaches in Nederland ruim 

voorhanden. Maar dan hebben we het gewoonlijk wel over de categorie senior-roeiers (vaak studenten). 

Die wetenschap is echter niet naadloos toepasbaar in het veteranenveld.

Doel van het symposium was inzicht te geven in de wijze waarop de ouder wordende roeiers de volgende 

drie aspecten kunnen combineren: gezond sporten, daar plezier aan beleven en het maximale eruit 

halen. Roeivereniging Rijnland bracht daartoe op 20 november 2010 een aantal deskundigen bijeen die 

ieder op hun gebied de vertaalslag van het senior- naar het veteranenveld hebben gemaakt. Zij waren 

de sprekers van die dag en verwachtten met hun publiek in discussie te gaan om inzichten te toetsen 

en aan te scherpen.

In 2007 gaf KR&ZV De Maas met een druk bezocht symposium een belangrijke voorzet tot kennis-

uitwisseling over het veteranenroeien. Ter gelegenheid van haar negende lustrum nam Rijnland op 

20 november het stokje over. Zij hoopt en verwacht dat de groei en verspreiding van de professionele 

kennis over dit onderwerp in de toekomst door zal gaan. Mede daarom zijn de presentaties en 

aanvullende informatie verzameld in deze symposiumbundel.

Deze bundel wordt aan de deelnemers toegezonden. De teksten zullen tevens op internet worden 

geplaatst.
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Medewerkers symposium
 

Organisatie

Fieke Krikhaar Voorzitter organisatiecomité (nu lid KNRZV Willem III)

Mies Bernelot Moens Inhoud symposium

Annelies Haase Inhoud symposium

Joost Paijmans Secretariaat en financiën

Bob van de Graaf Dagvoorzitter

Jan Doffegnies Accommodatie

Communicatie

Jan Kleingeld (hakijk) Grafische vormgeving

Caroline Piet Communicatieadvies 

Steven van Klaveren (Steviger media) Website-ontwerp en -ontwikkeling

Ontvangst symposiumdeelnemers

Rita Reimer-Goldenbeld Balie

Anneke te Boekhorst Balie

Noortje van Kempen-de Witte Balie

Claudia Callies Coördinatie gebak

Dorine van Willigenburg-Kleyn van Willigen Coördinatie gebak

Symposiumbundel

Diny de Jong-van der Linde Verslaglegging

Eric ter Mors Verslaglegging

Eveline Korving Verslaglegging 

Mies Bernelot Moens Redactie

Annelies Haase Redactie

Cissy Böck Redactie

Hans van Willigenburg Bewerking beeldmateriaal

Jan Kleingeld Grafische vormgeving
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Programma

10.00 ONTVANGST

   

10.30 OCHTENDPROGRAMMA

   

10.30 Opening symposium door dagvoorzitter (Bob van de Graaf)

10.35 Welkom van voorzitter RV Rijnland (Joost Paijmans)

10.45 Veteranenroeien in Nederland (Eric Niehe)

11.00 Hoe bereid je een nieuwe veteranenploeg voor op nationale en internationale wedstijden?   

 (Marjolein Rekers)

11.50 Corrigeren voor leeftijd van A naar H (Willem Muller)

 Toetsing correctiefactoren aan 17 jaar Skiffhead (Elsbeth Pluim-van der Velden)

   

12.30 LUNCH

   

13.05 Electronische snufjes in de boot (Joke Korevaar) - 20 minuten tijdens de lunchpauze

   

13.30 MIDDAGPROGRAMMA

   

13.35 Biomedische aspecten van het veteranenroeien (Frank Bertina)

14.20 Effectiever conditie opbouwen op basis van gemeten trainingszones 

 (Erik Landman en Tom Sieverding)

   

15.00 KORTE PAUZE 

15.20 Demonstratie inspanningstest en gebruik gemeten trainingszones 

 (Erik Landman en Tom Sieverding)

16.20 Bespiegelingen van een roei-idioot (Willem van Schelven)

16.40 Slotdiscussie

17.10 Afsluiting symposium

   

17.15 BORREL
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Sprekers

Eric Niehe (1943) won voor Nereus twee maal het hoofdnummer van de 

Varsity. Voorts roeide hij in de vierzonder op de WK Bled (1966) naar het 

brons en twee jaar later in de Nereus-acht naar een achtste plaats op de 

OS Mexico. Hij vervulde daarna diverse diplomatieke en bestuurskundige 

functies. Sinds 2009 is hij voorzitter van de KNRB.

Marjolein Rekers (1969) is docent lichamelijke opvoeding en leerkracht 

basisonderwijs. Begonnen met roeien als junior bij Tubantia. 12 jaar 

wedstrijd geroeid. Sinds 1998 werkzaam bij de KNRB. Eerst als functio-

naris sporttechnisch kader en later als ontwikkelaar opleidingen. Roeit 

sinds 1997 in het veteranen-veld. Heeft junioren, studenten en veteranen 

gecoacht.

Willem Muller (1947) is sinds 1978 een frequente deelnemer aan FISA-, 

Euro- en Deutsche Masters, nu in categorie F. Hij was organisator van de 

Turfschippers-regatta in Breda begin jaren negentig met introductie van 

een handicapklassement en sinds 2002 van de Markcompetitie binnen 

de roeivereniging Breda met een klassement geheel gebaseerd op boot-, 

leeftijd- en geslachtfactoren.

Hij is co-auteur van het artikel “Correctie-factoren voor roeiwedstrijden” 

dat hij schreef met Jan Katgerman van De Maas. Voorts is hij beheerder 

van de site www.vierzonder.nl met een focus op de hiervoorgenoemde 

aspecten van het veteranenroeien. Willem is tropisch landbouwkundige.

Elsbeth Pluim-van der Velden (1959) heeft bij Laga leren roeien. Daar 

heeft ze 4 jaar wedstrijd geroeid en 2 jaar gecoacht. Vervolgens is ze 

overgestapt naar Rijnland waar ze geruime tijd in de DV8 heeft mee-

geroeid. Na een tussenstop van bijna 10 jaar is ze twee jaar geleden 

opnieuw in de boot gestapt. Elsbeth is civiel ingenieur.

Joke Korevaar (1965) is begonnen met roeien in haar studententijd bij 

Argo, waar ze 3 jaar geroeid heeft zonder elektronische snufjes (niet eens 

een Cox-Vox voor de stuur van de acht). Sinds 2005 roeit ze bij Rijnland. 

Ze begon daar met eenvoudige hulpmiddelen als een Cox-Vox en slagen-

teller. Dit is ondertussen aangevuld met een hartslagmeter, een snel-

heidsmeter die ook km-tussentijden doorgeeft en tot slot een GPS met 

de ideale koers. Joke is epidemioloog.
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Frank Bertina (1947) was een van de eerste door de Vereniging voor 

Sportgeneeskunde geregistreerde sportartsen. Hij werkt thans als onder-

nemer met een innovatief concept voor de behandeling van rugklachten: 

het ‘OriGENE Lower Back Revival System’. Eerder was hij als kolonel-arts 

hoofd van de sportgeneeskundige afdeling van de Koninklijke Land-

macht. Tijdens zijn studie geneeskunde werkte hij 5 jaar bij het Fysiolo-

gisch Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam.

Hij leerde tijdens zijn de middelbare schooltijd roeien bij RIC. Roeit vanaf 

1978 als veteraan, eerst bij RIC, later ook bij De Amstel en de laatste jaren 

vooral bij Breda. Was van 1970 tot 1980 lid van de Technische Advies-

commissie voor het damesroeien.

Erik Landman (1976) is bewegingswetenschapper (Vrije Universiteit). 

Hij heeft 8 Jaar wedstrijd geroeid en 7 jaar gecoacht. Was 6 jaar hoofd-

instructeur en eerste medewerker Roeicentrum Berlagebrug en daarna 

medewerker Sportlab van het Universitair Sportcentrum te Amsterdam. 

Hij is hoofdcoach eerste-jaarsroeien bij Okeanos en sinds 2009 sport-

consultant bij HJZSport te Amsterdam.

Tom Sieverding (1973) is bewegingswetenschapper (Vrije Universiteit) en 

fysiotherapeut. Hij heeft 1 jaar wedstrijd geroeid en 7 jaar gecoacht. Was 

bondscoach Paralympisch roeien bij de KNRB en is hoofdcoach bij Argo 

en Okeanos voor eerste-jaarsroeien, resp. lichte sectie. Tevens is hij sinds 

2009 inspanningsfysioloog en trainingsadviseur bij het Sportlab van het 

Universitair Sportcentrum te Amsterdam.

Willem van Schelven (1948) kreeg in 1958 een ‘Piraatje’ en is daarin 

begonnen met roeien. Zodra hij de ouderlijke motorboot kon bijhouden, 

kreeg hij van zijn moeder (roeister) en vader (zeiler) er ook een zeiltje 

bij. Bij de Roei- en Zeilvereniging Gouda heeft hij tussen 1961 en 1967 

wedstrijdgezeild en -geroeid. Hij heeft bij die vereniging ook zijn eerste 

coachervaring in het roeien opgedaan. Vanaf 1967 tot 1978 roeide hij wed-

strijd bij de Triton. In 1970 kwam hij - samen met een later bestuurslid 

van Rijnland - uit op het WK roeien in St.Catharines.

Bij Triton coachte hij vanaf 1978 verschillende verenigingsploegen en in 

de periode 1986-1991 een aantal roeiploegen die o.a. op vier WK’s uitkwa-

men (waarvan één keer met succes). Van 1980 tot 2010 roeide hij meer-

dere veteranenwedstrijden, de laatste jaren vooral in het buitenland. 

Het streven is om dat tot 2038 vol te houden. Willem van Schelven is 

senior adviseur bij het Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen.
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Geachte aanwezigen, de voorzitter van de KNRB, genodigden en zij 

die een bijdrage leveren aan het symposium, ereleden en leden van de 

roeivereniging Rijnland, leden van zusterverenigingen, deelnemers aan 

het symposium, sponsoren en u allen die hier aanwezig bent, ik heet u 

namens het bestuur van de RV Rijnland en de leden van organisatie-

comité van het Symposium Veteranenroeien welkom.

De RV Rijnland verkeert na de recente viering van haar negende lustrum 

in de omstandigheid dat een groot aantal door weer, wind en jaren 

gelouterde roeiers en coaches lid is van deze vereniging en dat zij niet 

alleen de vereniging opluisteren met hun aanwezigheid, maar ook veel 

kennis en ervaring inbrengen, waar de vereniging in hoge mate van profi-

teert. Ik stel dat de vereniging, gemeten naar de resultaten op wedstrij-

den, misschien wel de meest succesvolle veteranen wedstrijdroeivereni-

ging is van Nederland en dat ook wil blijven. Daarnaast, en ik haast mij 

dat te vermelden, biedt de vereniging ook onderdak aan jeugdroeiers, 

toerroeiers, marathonroeiers, roeiers met een beperking en ook een 

groot aantal leden dat niet intensief roeit, maar de vereniging dient door 

bij te dragen aan het onderhoud van vloot, gebouw en tuin, de bar be-

mannen, instructie geven, coachen, assisteren bij het aangepast roeien, 

kleding verkopen, tochten en wedstrijden organiseren en wat al niet. De 

vereniging beschikt naast ruim 500 leden en enkele tientallen donateurs 

ook over twee betaalde medewerkers: de bootsman en de schoonmaker.

Roeiers, coaches en wetenschappers die beschikken over voor roeien 

relevante kennis zijn veelal geneigd deze te willen delen en er ook steeds 

meer van te willen bezitten. De organisatie van dit symposium is daar 

een voorbeeld van. Wij verwachten met dit symposium, met name door 

de bijdragen van de sprekers en uw reactie daarop, niet alleen de in 

Nederland aanwezige kennis over veteranenwedstrijdroeien met u te 

delen, maar ook aan te vullen, te doen groeien en te bundelen en zo-

doende bij te dragen aan omstandigheden waarin het veteranenroeien 

floreert.

Laat me met u eens een stapje terug doen. ik sprak van gelouterde roeiers, 

maar er zijn ook dames en heren roeiers die pas op latere leeftijd zijn 

begonnen. Nederland vergrijst. U bent daar – met alle respect – de ex-

ponent van. Deze vergrijsde samenleving moet gezond en actief blijven 

en sporten is daar een essentieel onderdeel van. Niet alleen is bewegen 

goed, maar de sociale contacten op verenigingen als de onze moeten 

niet worden onderschat en als je niet kunt roeien kun je altijd nog het 

gras maaien. Onze vereniging biedt ouderen de gelegenheid – en de 

roeisport is daar zeer geschikt voor – om tot op hoge leeftijd in ploeg-
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verband te blijven sporten . Het organiserend comité heeft stilgestaan bij de overweging om roeien als 

breedtesport te promoten, maar heeft na ampele overweging besloten zich verder te specialiseren en 

zich vooral toe te leggen op het (veteranen)wedstrijdroeien. Daarom bent u hier.

Ik sprak over de omstandigheden om het veteranenwedstrijdroeien te doen floreren. Dit symposium 

draagt daar aan bij, maar ook het organiseren van wedstrijden is een belangrijk instrument. 

Hoogtepunten in het veteranenwedstrijdroeien zijn er als we in het voorseizoen, achter elkaar aan, op 

de Amstel elkaar het meesterschap betwisten en in het naseizoen deelnemen aan de FISA World Masters 

Rowing Regatta, de officieuze wereldkampioenschappen voor veteranen, waar we dat boord-aan-boord 

dunnetjes overdoen. Die kampioenschappen zijn overigens bijna altijd in het buitenland en worden pas 

in 2015 in ons eigen Amsterdam gehouden. In ons nationale palet ontbreekt een belangrijke schakel: 

wij organiseren in Nederland geen boord-aan-boord-wedstrijd voor onze veteranen!

Als ik dan een wens zou mogen uitspreken dan is het dat de KNRB, hier vertegenwoordigd in de persoon 

van de heer Niehe, die zo meteen het woord van mij zal overnemen, zich zal inzetten voor de organisatie 

van een jaarlijks evenement in Nederland waar veteranenwedstrijdroeiers zich op de korte baan kunnen 

meten. 

Ik weet best dat over de te varen afstand de meningen verschillen. Een andere vraag daarbij is of en op 

welke wijze daarbij gebruik gemaakt moet worden van leeftijdscorrectiefactoren, waar Willem Muller het 

straks over zal hebben. Maar dat kan nu net voer zijn voor het debat dat we vandaag hopen te houden!

Eric en Willem, jullie zullen hierover ook vast en zeker gedachten hebben. Ik zie er naar uit!

Dames en heren, ik dank u voor uw aandacht ik wens u een interessante en nuttige dag toe en ik ben 

er trots op om het woord nu te mogen geven aan Eric Niehe, de voorzitter van de KNRB!

11



 

Mijnheer de voorzitter, beste Joost, zeer geachte aanwezigen, 

Sta mij toe allereerst een woord van dank en waardering uit te spreken 

aan de roeivereniging Rijnland voor het organiseren van dit veteranen-

roei-symposium ter gelegenheid van haar 9e lustrum. Ik beschouw dit 

als een duidelijke indicatie van het belang van het veteranenroeien in 

zijn verschillende verschijningsvormen in Nederland. 

Veteranenroeien, inclusief het veteranenwedstrijdroeien, is een gewichtige 

pijler van het Nederlandse roeien. ‘Gewichtig’ in meerdere opzichten:

1. De gemiddelde roeier was op 1 januari 2010 39 jaar, een echte vete-

ranenleeftijd, en was op dat moment zeven jaar lid van zijn of haar 

roeivereniging. Als we even afzien van de studentenroeiverenigingen 

en alleen naar de burgerroeiverenigingen kijken, dan is de gemiddelde 

leeftijd van de leden uiteraard een stuk hoger, namelijk bijna 47 jaar en 

zijn deze gemiddeld achtenhalf jaar lid van een roeivereniging. Van alle 

roeiers is ongeveer 52 procent man en 48 procent vrouw. Roeien blijkt 

dus een sport die zowel door mannen als vrouwen volop beoefend wordt. 

Dat is begrijpelijk, roeien is namelijk bij uitstek een sport die je je leven 

lang kunt blijven doen. Een gecontroleerde beweging die alle spieren 

activeert. Geen onverwachte bewegingen, zoals bij veel andere sporten 

(bijvoorbeeld hockey en tennis, en daarom weinig blessuregevoelig. 

Bovendien een buitensport die veelal op mooi roeiwater wordt beoefend. 

Roeien doe je meestal in teamverband. Dat betekent niet alleen gezel-

ligheid, maar ook discipline. Je wilt immers je ploegmaten niet de dupe 

laten worden van jouw eventueel niet-in-vorm zijn. Hoe je die vorm kunt 

behouden of zelfs verbeteren, belichten de komende sprekers. 

Als ik zeg ‘je leven lang beoefenen’ dan bedoel ik dat bijna letterlijk, en 

dat leven gaat vaak verder dan van ‘A naar H’. Er zijn namelijk ook nog 

de veteranencategorieën I (ook onder de deelnemers) en J, welke laatste 

categorie loopt vanaf 80 jaar!
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2. Gewichtig is het veteranenroeien ook vanwege de samengebundelde kennis en ervaring waarover 

deze roeiers beschikken. Dit niet alleen op roeigebied, maar in belangrijke mate ook op maatschap-

pelijk gebied. Ofschoon de gesprekken na het roeien onvermijdelijk veelal over het roeien gaan, komen 

daarbij ook sociaal-maatschappelijke onderwerpen aan de orde. Roeien is niet alleen een slijpsteen 

voor de fysieke gesteldheid, maar ook voor de geest. Zoals een Amerikaanse Olympische roeier het 

eens uitdrukte : ‘Er is meer in het leven dan roeien, maar niet veel ...’ 

3. Gewichtig is het veteranenroeien ook in letterlijke zin. Ik heb niet veel lichte veteranenroeiers gezien.

4. Gewichtig ten slotte ook, omdat van de 28000 leden van de 114 lidverenigingen van de KNRB er 

17000 ouder zijn dan 27 jaar, ofwel 60 procent van onze roeiers is veteranenroeier.

De overige roeiers zijn of jeugdroeier (2000), of lid van een studentenroeivereniging (9000).

Joost Paijmans opperde in zijn openingswoord de gedachte dat de KNRB jaarlijks veteranenroeiwed-

strijden, boord-aan-boord op de korte baan ( 1000 meter ) zou gaan organiseren. Ik zie de discussie 

daarover met belangstelling tegemoet. De uitkomst daarvan zal ik bezien in het kader van het KNRB-

meerjarenplan. Daarin staat als doel: ‘Roeien biedt iedereen van 10 tot 100 een gezonde sportmogelijk-

heid, onder meer door uitdagende competities en evenementen, die beter aansluiten bij de wensen 

van de roeiers.’

Ik ben daarom zeer benieuwd naar de uitkomsten van deze dag en wens u een vruchtbare gedachte-

wisseling toe. Dank u voor uw aandacht.
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Met deze presentatie probeer ik antwoord te geven op de vraag hoe je goed kunt presteren op zowel de FISA 

Masters als de lange-afstandswedstrijden. Daarom wil ik graag voor de duidelijkheid de groep oudere 

roeiers onderverdelen in twee groepen: de veteranen en de masters. Hoewel de term ‘master’ hetzelfde 

betekent als ‘veteraan’ vind ik het handig om de term te gebruiken voor een selecte groep binnen de vetera-

nen-populatie. Je zou de masters ook de gevorderde wedstrijdroeiers onder de veteranen kunnen noemen.

Ik zou veteranen als volgt willen omschrijven:

•	 Ouder	dan	27	jaar

•	 Starten	wedstrijden	in	het	veteranenveld

•	 Roeien	regionale	en	nationale	wedstrijden,	starten	bijvoorbeeld	op	de	Head

Masters voldoen aan de volgende kenmerken:

•	 Ouder	dan	27	jaar

•	 Starten	wedstrijden	in	het	veteranenveld

•	 Trainen	minstens	drie	keer	per	week

•	 Maken	vaak	gebruik	van	trainingsschema’s

•	 Roeien	nationale	en	internationale	wedstrijden

•	 Starten	bijvoorbeeld	op	de	FISA	Masters	1, op Henley

Verschil in wedstrijdseizoen tussen senioren, veteranen en masters

Senioren 

•	 Roeien	vaak	maar	twee	wedstrijdperioden	per	jaar	

•	 2	km	heeft	prioriteit	

•	 Verschil	lange	baan	en	korte	baan	is	kleiner

Veteranen

•	 Roeien	twee	wedstrijdperioden	per	jaar,	gelijk	aan	de	masters

•	 Lange	afstanden

Masters

•	 Roeien	twee	tot	drie	wedstrijdperioden	per	jaar	

•	 Lange	afstanden	hebben	vaak	prioriteit	

•	 Verschil	lange	baan	(>	5	km)	en	korte	baan	(1	km)	is	groter	

•	 FISA	Masters	en	Henley	over	1	km

Wedstrijdseizoen senioren (op nationaal niveau)

Het wedstrijdseizoen voor senioren (ouder dan 23 jaar) bestaat meestal uit twee perioden:

1. Een voorseizoen (groen) 2. Een wedstrijdseizoen (rood)

Marjolein Rekers 
Voorbereiding (beginnende) veteranenploeg op
 
wedstrijden

1
 Met FISA Masters wordt de jaar-

lijkse World Masters Rowing Regatta 

bedoeld, een meerdaagse wedstrijd 

in heel veel boottypes en voor alle 

leeftijdscategorieën van veteranen, 

waaraan duizenden veteranen 

deelnemen, veelal in meer dan 

één boottype.
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In het voorseizoen worden wedstrijden gevaren over afstanden van meer dan 5 km. Deze periode loopt 

meestal van eind februari/begin maart tot begin april.

Het wedstrijdseizoen begint meestal eind april en duurt tot begin juli. In het wedstrijdseizoen wordt 

er alleen over 2 km geroeid, meestal in een twee wekelijkse cyclus.

Sommige senioren roeien in het naseizoen ook nog enkele lange-afstandswedstrijden, maar dat geldt 

lang niet voor alle wedstrijdroeiers.

Door deze indeling van het jaar is de voorbereiding vrij standaard. In de winter wordt veel duurtraining 

gedaan. Dit komt zowel de lange-afstandprestaties als de prestatie op de 2 km ten goede. In de maand 

april wordt het tempo vaak pas opgevoerd als overgang naar de kortere afstand. Er is één periode in 

het jaar waar de roeiers in topvorm moeten zijn.

Wedstrijdseizoen masters 

 Het wedstrijdseizoen voor masters ziet er heel anders uit. Er zijn twee lange perioden met lange 

afstandswedstrijden en er zijn de FISA Masters over 1 km. Deze perioden liggen ver uit elkaar. In de 

periode april tot en met augustus staat er maar één nationale wedstrijd voor veteranen op de Neder-

landse wedstrijdkalender. Een goede voorbereiding voor de FISA Masters is daardoor moeilijk. Voor 

wedstrijdervaring op 1-km-wedstrijden moeten Nederlandse masters uitwijken naar het buitenland.

Het verschil tussen de wedstrijdafstand is veel groter dan bij de senioren en er moet drie keer per jaar 

opgebouwd worden naar een topvorm. Hierdoor komt een trainingsprogramma van een jaar er heel 

anders uit te zien dan dat van een senioren roeier.

Wat is er nodig om tot goede prestaties te komen op beide afstanden?

Lange afStand (5  kM of Meer)

Tijdens een lange-afstandswedstrijd komt het lichaam van de roeier in een steady state. De verdeling 

aeroob/anaeroob is 90%/10%. 90% van de energie die nodig is voor de wedstrijd wordt door het 

aerobe energiesysteem geleverd. Dit systeem train je het best door veel duurtraining te doen.

Wat is nodig voor een goede prestatie:

•	 Efficiënte	techniek

•	 Goed	uithoudingsvermogen

•	 Tempo	28	of	hoger	kunnen	vasthouden

efficiente techniek

Om de roeitechniek efficiënt te trainen is het aan te raden om zo roeispecifiek mogelijk te trainen. Het 

liefst in de boot en bij voorkeur in de winterperiode in kleine nummers. Is roeien niet mogelijk dan is 

ergometeren de beste optie, bij voorkeur op een Rowperfect roeisimulator.

Daarnaast is het belangrijk om een goede coach op de kant te hebben, bij voorkeur opgeleid op niveau 

3 of hoger (de KNRB-opleiding RC - 3 Masters is net nieuw).

Om de techniek te verbeteren is het gebruiken van video-opnamen zeer waardevol.
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goed uithoudingsvermogen

Om het uithoudingsvermogen te trainen is het belangrijk veel duurtraining te doen. De twee meest ge-

bruikte vormen van duurtraining zijn extensieve (ED) en intensieve duurtraining (ID). Ik laat hierbij altijd 

het tempo van de duurtrainingen langzaam oplopen in de tijd. Vlak voor de eerste wedstrijd moet een 

ploeg in staat zijn om een ED-training in tempo 24 te kunnen uitvoeren en een ID-training in tempo 26 

of hoger, afhankelijk van het gewenste baantempo op de wedstrijden en de leeftijd van de roeiers. 

Om het tempo op te voeren kun je ook goed gebruik maken van intervaltraining.

In voorbeeldschema 1 (zie bijlagen) kun je deze opbouw duidelijk terug vinden. Dit schema is gemaakt 

voor een dames veteranen D-E 8+.

1000  Meter

Het verschil tussen een 1000 meter op de FISA Masters en een lange-afstandswedstrijd is behoorlijk 

groot. Dit komt doordat het anaerobe energiesysteem op een 1000 meter wedstrijd veel zwaarder wordt 

belast. De start duurt langer (ongeveer 200 meter) dan bij een lange afstand, en er wordt vanuit stilstand 

gestart. Hierdoor is de belasting op het lichaam hoger dan bij een vliegende start. Met name de spieren, 

pezen en gewrichten komen onder veel grotere krachten te staan.

De 1000 meter is te lang om als een lange sprint te roeien. De verdeling aeroob/anaeroob is 70%/30%. 

Voor masters is het van belang om juist het anaerobe energiesysteem goed te trainen, omdat dit sys-

teem door het ouder worden sneller achteruitgaat dan het aerobe systeem. Masters moeten hun trainings- 

schema dus zorgvuldig opbouwen, willen ze goed presteren op de 1000 meter, en om te voorkomen dat 

ze geblesseerd raken.

Wat is nodig voor een goede prestatie:

•	 Efficiënte	techniek	(zie	lange	afstand)

•	 Groot	vermogen

•	 Hoog	tempo,	liefst	>30	(afhankelijk	van	categorie)

•	 Goed	kunnen	starten

groot vermogen

Een master moet voor een goede prestatie op de 1000 meter sterk zijn. Met name de start en de eind-

sprint vragen een harde haal in een flink tempo. Afhankelijk van de categorie het liefst boven de tempo 

30. Het vermogen gaat bij het ouder worden sneller en eerder achteruit dan het uithoudingsvermogen. 

Hierdoor is het voor masters extra belangrijk het vermogen zo goed mogelijk te onderhouden omdat 

het een belangrijk onderdeel is van een goede prestatie op een 1000 meter.

Het vermogen kan onderhouden worden door intervaltraining en krachttraining. Bijvoorbeeld:

•	 3	blokken	van	5	x	30	seconden	in	tempo	31-32	met	30	seconden	rust	er	tussen

•	 3	blokken	van	5	x	start	+	30	seconden	maximaal	

(Zie ook het voorbeeldschema 2 masters).

Hoog tempo

Het kunnen roeien van een tempo boven de 30 is een voordeel op de FISA Masters. Hoog tempo roeien 

is niet alleen veel halen maken per minuut, maar ook harde halen maken. Om goed hoog tempo te kun-

nen roeien moet je dus ook voldoende kracht hebben. Techniek is hierbij ook heel belangrijk. Het roeien 

in hoog tempo moet geoefend worden. In de trainingsopbouw naar de wedstrijd toe moet het tempo 

daaarom geleidelijk oplopen. Hierbij wordt eerst in harde haal gevaren waarna het tempo omhoog gaat. 

Niet andersom!

marjolein rekers
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goed kunnen starten

Goed kunnen starten is een belangrijke vaardigheid op een 1000 meter. Daarom loont het de moeite 

om de start goed te oefenen en daar moet op tijd mee begonnen worden. Het is verstandig om al 2 

maanden voor de FISA Masters startjes te gaan oefenen. Het hoge tempo en het grote vermogen 

die nodig zijn voor een goede start zijn juist aspecten die bij de ouder wordende roeier het hardst 

achteruitgaan. Op tijd beginnen met het trainen van de start voorkomt blessures. Het lichaam 

heeft tijd nodig om aan deze specifieke belasting te wennen.

Belemmeringen

Om als master goed te presteren op wedstrijden is er een aantal belemmeringen dat een goede 

prestatie in de weg kan staan:

•	 Masters	worden	vaak	niet	gecoacht

•	 Er	is	een	gebrek	aan	goed	opgeleide	coaches	voor	masters

•	 De	gevolgen	van	het	ouder	worden

•	 Ervaringen	als	senioren	wedstrijdroeier

	 	 •	 In	de	winter	veel	laag	tempo	harde	haal	

	 	 •	 Sprinten	is	hoog	tempo	roeien	

	 	 •	 Krachttraining	doe	je	in	de	winter

	 	 •	 Stabiliteit	en	flexibiliteit

Masters worden vaak niet gecoacht / er is een gebrek aan goed opgeleide masterscoaches

Alle roeiers zijn gebaat bij goede coaching, echter een gebrek aan coaches is op veel verenigingen 

een probleem. Voor veel veteranen- en mastersploegen is het moeilijk een coach te vinden. Daar-

naast komt het vaak voor dat de coaches geen ervaring hebben met het coachen van oudere roeiers 

en moeten putten uit hun eigen ervaringen als senioren- wedstrijdroeier. Het is sterk aan te raden 

voor de coaches van mastersploegen een goede opleiding te volgen. Het verschil in seizoensopbouw, 

wedstrijdafstanden en een ouder wordend lichaam vragen een andere aanpak dan bij de senioren. De 

nieuwe cursus RC-3 masters raad ik daarom van harte aan voor coaches van masters die goed willen 

presteren op de wedstrijden.

de gevolgen van het ouder worden

•	 Herstel gaat langzamer, ook bij blessures

Omdat het herstel langzamer gaat naarmate men ouder wordt, moet er meer tijd gepland worden in 

het trainingsschema tussen de intensieve trainingen. Het is bijvoorbeeld niet verstandig twee dagen 

achter elkaar zwaar te trainen, bijvoorbeeld een intervaltraining in de boot gevolgd door een kracht-

training de dag erna. Ook masters kunnen overtraind raken door een te zwaar schema.

•	 Progressie gaat langzamer

Er moet meer tijd uitgetrokken worden voor het opbouwen van kracht en conditie. Omdat de progressie 

langzamer gaat, zal de belasting in de training ook heel geleidelijk moeten oplopen. Loopt de 

belasting te snel op dan wordt het risico op overbelasting en blessures snel groter.

•	 Prestatievermogen neemt af

Naarmate men ouder wordt zal het prestatievermogen afnemen. Dit kan echter flink geremd worden 

door te blijven trainen. Op een gegeven moment is het een vooruitgang als de prestatie niet gedaald is 

ten opzichte van het jaar ervoor maar gelijk is gebleven. Het prestatievermogen is het makkelijkst 

te meten aan bootsnelheid en ergometerscores.

•	 Snelheid, explosiviteit en lenigheid gaan achteruit

voorbereiding (beginnende) veteranenploeg op wedstrijden
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Omdat deze gevolgen van het ouder worden erg nadelig zijn voor de prestaties op de FISA Masters is het 

belangrijk dat deze eigenschappen zo goed mogelijk onderhouden worden door de training aan te passen.

•	 Belastbaarheid van pezen en spieren gaat achteruit

Hierdoor neemt het risico op blessures toe. Rustig en systematisch opbouwen met behulp van een goed 

opgebouwd trainingsschema verkleint de kans op blessures.

•	 De totale spiermassa gaat langzaam achteruit 

De omvang van de spiervezels neemt af, met name van de snelle spiervezels.

Door de afname van de spiermassa neemt het vermogen af. De afname van snelle spiervezels is nadelig 

voor de korte afstand en vindt als eerste plaats. De duurprestatie loopt maar langzaam terug.

•	 Het anaerobe energiesysteem gaat sneller achteruit als je ouder wordt dan het aerobe energiesysteem.

Dit is te merken aan de prestaties op de lange afstand. Die kunnen nog heel lang op een hoog niveau 

blijven.

ervaringen als seniorwedstrijdroeier

De ervaringen die een coach of roeier heeft opgedaan in de eigen seniorentijd kunnen zowel positief als 

negatief werken. Hieronder een aantal opvattingen die voor masterroeiers niet geschikt zijn.

•	 In de winter veel laag tempo harde haal (bijvoorbeeld in tempo 18, of met een band om de boot). 

Masters moeten ook in de winter in hogere tempi roeien vanwege de gevolgen van het ouder worden en 

het hoge tempo en intensiteit van de 1000 meter races vergeleken met de 2 kilometer voor de senioren.

•	 Sprinten is hoog tempo roeien. 

Sprinten is harde efficiënte halen maken in een hoog tempo. Alleen hoog tempo is niet voldoende.

•	 Krachttraining doe je in de winter. 

Vanwege de gevolgen van het ouder worden en het tijdstip van de FISA masters is het gunstig voor 

oudere roeiers om het hele jaar aan (een vorm van) krachttraining te doen.

•	 Stabiliteit en flexibiliteit. 

Stabiliteit en flexibiliteit gaan achteruit bij de ouder wordende mens. Veel masters van nu hebben 

vroeger nooit stabiliteitstraining gedaan, dus lijjkt het logisch dat dat nu ook niet nodig is. Stabiliteits-

training is het trainen van de spieren van de romp, buik en rug, rondom de wervelkolom. Stabiliteit en 

flexibiliteit trainen verkleint de kans op blessures echter aanzienlijk, met name bij rugproblemen.

Gevolgen van het ouder worden voor de training

•	 Warming	up	wordt	steeds	belangrijker.	Minimaal	10	minuten	op	de	ergometer	en	15	minuten	in	de		

 boot. Voor een intensieve training is het verstandig na 15 minuten inroeien nog 5 minuten ED te   

 roeien.

•	 De	training	moet	geleidelijk	opgebouwd	worden.	Voorbeelden	hiervan	kun	je	in	de	schema’s	in	de		

 bijlage zien.

•	 Trainingen	regelmatig	verdelen	over	de	week.	Het	liefst	om	de	dag	trainen.	Pas	op	met	een	heel	zware		

 week: dat geeft veel kans op blessures.

•	 Zowel	de	duur	als	de	intensiteit	van	de	belasting	lopen	op,	de	rust	tussen	de	belastingblokken	wordt		

 korter.

•	 Tempo	geleidelijk	opbouwen.

•	 Ook	in	de	winter	intervaltraining,	met	name	ook	het	trainen	van	het	roeien	in	een	hoog	tempo,	van		

 de explosiviteit en van de lenigheid.

marjolein rekers
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Hoe bereid je een nieuwe veteranenploeg voor?

•	 Eerste	jaar

 - Ploeg samenstellen

 - Techniek en duurtraining

 - Lange afstanden

•	 Tweede	jaar

 - Tempo en intensiteit omhoog

 - Deelname aan kortebaanwedstrijden

 - In het buitenland

 - In Nederland?

 - Deelname FISA Masters

EErstE ja ar

 Ploeg samenstellen

Let hierbij op wedstrijdmotivatie, aantal trainingen per week, leeftijd en fitheid. Zet de roeier met de 

langste effectieve haal op slag. Grote verschillen in lichaamslengte betekenen niet automatisch grote 

verschillen in haallengte.

 techniek en duurtraining

Besteed veel aandacht aan het aanleren of verbeteren van een goede techniek. Eerst goed roeien en 

dan hard. Duurtraining is de basis voor alle wedstrijdprestaties en een veilige manier van trainen om 

het lichaam langzaam, met een laag blessure risico, aan steeds meer belasting te laten wennen. 

Duurtraining leent zich uitstekend voor het inslijpen van een efficiënte techniek.

 Lange afstanden

In het eerste jaar dat een nieuwe veteranenploeg aan wedstrijden mee doet, is het verstandig om eerst 

veel lange afstanden te starten, bijvoorbeeld meedoen aan de Head. De FISA Masters zou ik niet aan-

raden voor een beginnende veteranenploeg. Het niveau is hoog en de belasting intensief. In twee jaar 

opbouwen vergroot de kans op succes en verlaagt de kans op blessures.

t wEEdE ja ar

 tempo en intensiteit omhoog

Zoals eerder besproken, wordt er in het jaar van deelname aan de FISA Masters meer hoog tempo 

geroeid. Hier moet op tijd mee begonnen worden.

 deelname aan korte baan wedstrijden

Indien mogelijk alvast wat korte baan wedstrijden roeien. Als de mogelijkheid zich voordoet, in het 

buitenland starten. Aanrader is Henley veterans. Ook 500 meter op de Bosbaan tussen de studenten 

is een leuke optie, bijvoorbeeld de Argo Sprint of de Thetis Sprint. Soms schrijven verenigingen in een 

lustrumjaar kortere afstanden dan 2000 meter uit en het is de moeite waard om dit in de gaten te 

houden.

 deelname fISa Masters

Roeit een veteranenploeg voor het tweede jaar samen en zijn de basisconditie en techniek op peil dan 

kan er in het tweede jaar voor worden gekozen om de FISA Masters te gaan starten. Belangrijk hierbij 

is dat de doelstellingen en de planning van te voren voor iedereen duidelijk zijn en dat iedereen bereid 

is zich voor dit doel in te zetten. Een goed opgeleide coach en een degelijk schema zijn geen garantie 

voor succes, maar vergroten de kans erop aanzienlijk.

voorbereiding (beginnende) veteranenploeg op wedstrijden
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Discussie

Hoe kun je zien dat je overtraind dreigt te raken?

Een veteraan is kwetsbaarder voor overtraining dan een senior. Vandaar:

•	 Je moet accepteren dat je veteraan bent en geen senior meer,

•	 Een training moet zeer geleidelijk worden opgebouwd en over de week worden verspreid,

•	 Trainen met een hartslagmeter. Deze zijn inmiddels niet duur meer.

Met zo’n meter zijn duurtrainingen heel secuur qua belasting te sturen en wordt voorkomen dat er 

met een te hoge intensiteit wordt gewerkt. Daarbij moet er wel rekening mee worden gehouden dat de 

maximum hartslag erg individueel en sterk afhankelijk van de leeftijd is. Als je ouder wordt, gaat deze 

omlaag. Bij een inspanningstest is de maximale hartslag vast te stellen. Tevens is bij zo’n test te bepalen 

welk frequentiebereik qua hartslag bij welk type training hoort. Daarmee wordt duidelijk in welk hart-

slagbereik er bij de diverse soorten trainingen geroeid moet worden (zie bijdrage Sieverding en Landman).

•	 Er moeten niet meer dan 2 zware (interval)trainingen per week worden gedaan met verzuring. 

Het herstel van dit soort trainingen kost minimaal twee dagen. Om een trainingsschema te leren maken 

kun je een KNRB-cursus volgen. Heb je daar geen tijd voor, analyseer dan een bestaand schema en 

gebruik dit dan om een eigen versie te maken aangepast aan de persoonlijke situatie van de roeiers.

Overtraining kent wel 20 verschillende kenmerken die niet bij iedereen allemaal aan de orde zijn. De 

materie is complex, het is een sluipend gebeuren.

De meest duidelijk aanwijzing dat het niet goed gaat, is het in de tijd achteruit gaan van de prestaties 

bij een gelijke of oplopende hartslag. Het is de goedkoopste en gemakkelijkste manier een vinger aan de 

pols te houden. Op de ergometer is dit goed waar te nemen, als je de scores bijhoudt. Het bijhouden kan 

eventueel in een programma dat tevens grafieken produceert. Het achteruitgaan van prestaties bij een 

gelijke of oplopende hartslag vormt een alarmsignaal. Een coach moet er heel alert op zijn.

kun je ook krachttraining in de boot doen als alternatief voor de sportschool?

Als je minimaal 4 maal per week in de boot traint, zijn het oefenen van startjes en het doen van interval-

training alternatieven. Echter, krachttraining is ook te gebruiken als:

•	 Blessurepreventie. 

 Heel symmetrisch trainen. In de boot wordt het toch asymmetrisch als je wat scheef zit of scheef trapt,

•	 Het trainen van de spieren voor de stabiliteit van de romp. 

 In de boot worden deze wat verwaarloosd. Daarmee is de conclusie dat het doen van krachttraining  

 naast het roeien, als de tijd daarvoor beschikbaar is, valt te prefereren. Het is echter geen voorwaarde  

 om hard te varen. 

Hoe vaak moet een beginnende ploeg die in het tweede jaar naar de fISa Masters wil, trainen?

Als je mee wilt doen om de blikken minimaal 4x per week, zeker de laatste maanden. Van de trainingen 

kan er één ook een ergometertraining zijn. Zo’n traject vergt duidelijke afspraken en committment aan 

het begin ervan.

Hoe moeten we omgaan met zij-instromers die op latere leeftijd willen gaan wedstrijdroeien?

Je kunt deze trainen. Je moet bij nul beginnen en heel geleidelijk opbouwen, passend bij de leeftijd van 

de betrokkenen. De training moet gericht zijn op het doel dat je wilt bereiken. Daarbij is er een aantal 

randvoorwaarden, ondermeer het aantal trainingen per week. Of daarbij krachttraining nodig is, hangt 

sterk af van de roeier en de specifieke situatie.

marjolein rekers
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Frank Bertina vult aan dat als je met 60 begint met een sport, het sportverleden heel essentiëel is. Het 

bovenlijf van iemand zonder sportverleden kan wedstrijdsport niet aan, wedstrijdroeien is daarmee 

niet verantwoord. Het kan een verdikking van de hartspier opleveren, waar je niet op zit te wachten.

Bij de oudere zij-instromer zijn van belang:

•	 Is	er	een	sportief	verleden?	Kan	het	cardio-vasculaire	systeem	het	aan?

•	 Eerst	het	bovenlichaam	versterken	alvorens	zwaar	te	gaan	trainen.	

•	 Krachttraining	kan,	omdat	dat	goed	per	gewricht	is	te	doseren.	Later	kan	de	gehele	keten	

 worden belast. 

 Pas dus op met ongetrainde ouderen die opeens een wedstrijd willen gaan roeien. 

Is het oefenen van het roeien op een hoger tempo alleen nuttig als je aan de Masters meedoet?

Nee, dat is niet zo. Ook op bijvoorbeeld de Head is het strak volhouden van het tempo (28+?, 30+?) over 

de gehele baan belangrijk om goed mee te kunnen komen. Dat moet je trainen. Er is een relatie tussen 

het tempo en de roeitechniek. Je moet tijdig op tempo gaan varen, bijvoorbeeld te beginnen met de 

intervaltraining in september voor de Head van het volgende voorjaar. Dat geldt ook voor veteranen. 

Bij de FISA Masters en Henley liggen de tempi nog hoger.

Hoe train je een veteranenwedstrijdploeg waarin zowel 30- als 60-jarigen zitten?

Je kunt nooit alleen afgaan op de kalenderleeftijd van de roeiers, het fitheidsniveau is belangrijker. 

De oudste (of minst fitte) roeiers moeten een gezamenlijke training aankunnen, zij zijn bepalend voor 

de zwaarte ervan. Dat geeft een risico van ondertraining van de jongeren. Een oplossing is het splitsen 

van de ploeg in een jongere en een oudere groep en te trainen in kleinere nummers of op de ergometer. 

Er zijn aparte trainingsschema’s nodig voor de beide groepen.

Hoe is de ideale opbouw van een startje?

Ik prefereer de volgende opbouw:

•	 Klaarzitten,	¾	opgereden,	sommigen	prefereren	½	oprijden	.Als	je	verder	oprijdt	is	de	eerste	haal	

 te zwaar en duurt te lang

•	 1e	haal	hard,	met	stevig	afmaken	met	een	vol	blad	in	het	water

•	 2e	haal	is	½	oprijden	om	tempo	te	maken

•	 3e	haal	is	¾	oprijden	

•	 4e	haal	is	geheel	oprijden

•	 Daarna	10	halen	voluit.	Maar	niet	langer	dan	10	halen	volhouden,	anders	ga	je	te	vroeg	in	de	race	

 al verzuren.

•	 Tot	slot	overgaan	in	het	baantempo	met	de	bijbehorende	kracht.

 Primair bij een startje is de harde haal, niet het tempo, dat volgt vanzelf.

Hoe moeten we de trainingsopbouw doen na enkele weken van niets doen?

Voorzichtig aan doen bij het hervatten van de training. Geduld hebben, de tijd nemen. 

De meeste veteranen willen te veel en te snel.

voorbereiding (beginnende) veteranenploeg op wedstrijden
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Bijlagen: voorbeeldschema’s

Voorbeeldschema 1 Veteranen (trainingsschema voor Veteranen Dames Veteranen D/E 8+ 2002-2003)

toelichting Het tempo loopt op van 22 in augustus tot 28 op de Head of the River.

Primair is het rustig opbouwen van roeitechniek, uithoudingsvermogen en kracht. Er worden heel veel ED- 

trainingen gedaan. Er is veel aandacht voor techniek, er wordt veel met video-opnamen gewerkt. Ook wordt 

er goed naar de krachtcurves op de ergometer gekeken. Warming-up en uitroeien krijgen veel aandacht.

marjolein rekers
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De organisatoren van dit symposium hebben mij gevraagd om iets te vertellen over het effect van toene-

mende veteranenleeftijd op de bootsnelheid en over de herkomst en berekening van handicapfactoren 

en de toepassing daarvan. Het gaat hierbij om handicapfactoren, ook wel correctiefactoren genoemd, 

waarin het effect van toenemende veteranenleeftijd op het dalen van de bootsnelheid is verdisconteerd.

Is er enige uniformiteit in dit soort handicapfactoren en zijn er nationale tabellen die een wedstrijdge-

vende organisatie kan gebruiken? In Nederland is er geen uniformiteit en zijn er zeker geen nationale 

tabellen. Het is dus duidelijk dat ik hier dus niet sta als vertegenwoordiger van de KNRB of van een of 

andere veteranencommissie die zich hier mee belast heeft. De handicap¬factoren die ik vandaag presen-

teer zijn dus eigen initiatief.

Waarom handicapfactoren? 

Uit eigen ervaring, maar ook uit de reacties van andere ploegen, weet ik dat het noodgedwongen starten 

in een veteranennummer met ploegen van nogal uiteenlopende leeftijden minder voldoening geeft. Met 

handicapfactoren kunnen de prestaties van ploegen van verschillende categorieën op één lijn, dat wil 

zeggen vergelijkbaar worden gebracht. Dit leidt bij de roeiers tot het gevoel een meer sportieve strijd aan 

te kunnen gaan en bij roeiers en publiek tot extra wedstrijdspanning.

Tabellen met handicap/correctiefactoren 1995

In Duitsland en Engeland zijn er nationale tabellen. Zeker de tabellen van de ARA (Amateur Rowing As-

sociation) worden, zoals ik heb kunnen ervaren, regelmatig toegepast.

In 1995 kwamen Jan Katgerman van de Maas en ik - hij bedenker en organisator van de Rottecompetitie 

en ik van de Turfschippersregatta - er achter dat er wel wat handicapfactoren te vinden waren in gedruk-

te publicaties en op het toen nog prille internet. De grondslag of berekeningen achter de factoren waren 

niet vermeld en bij wat meer nauwkeurige bestudering bleken ze soms ook wel wat vreemd van opbouw, 

of erg gekunsteld te zijn. Bijvoorbeeld 1 seconde langzamer per km per leeftijdsjaar boven de 30.

We hadden toen allebei al wat factoren berekend of samengesteld, maar we wilden een betrouwbare 

handicaptabel die wedstrijdgevende verenigingen konden gebruiken bij verschillende type roeiwedstrij-

den en die gebaseerd was op betrouwbare gegevens. Dit was de aanleiding voor het samenstellen van 

een artikel met tabellen met nieuwe handicapfactoren.

Hierbij hebben we eerder cijfermateriaal van Jan Katgerman van ergometerresultaten uit 1990 en 1992 

gebruikt en daarnaast de uitslagen over de 2500 m en de 30 minuten van de periode 1985-1994 zoals die 

gepubliceerd werden door Concept2. We hebben de prestaties per leeftijdsjaar geanalyseerd (beste 5) en 

omgerekend naar correctiefactoren waarbij de prestatie van de mannen in de snelste leeftijdsgroep (21 

jaar) op 1 gesteld is. De correctiefactor geeft dan aan met welk getal tussen 0 en 1 de snelheid of finish-

tijd van een bepaalde leeftijds/geslachtgroep moet worden vermenigvuldigd om voor het effect van 

leeftijd en geslacht te corrigeren ten opzichte van de snelste leeftijdsgroep van de mannen.

Het verloop van deze correctiefactoren naar leeftijd en geslacht is opgenomen in figuur 1.

Willem Muller 
Handicapfactoren naar leeftijd en geslacht voor 
correctie van wedstrijdresultaten 
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De bovenste curve heeft betrekking op het verloop van de prestaties van mannen. Op de horizontale 

as staat de leeftijd in jaren, op de verticale as de waarde van de correctiefactor voor de desbetreffende 

leeftijd.

De onderste curve is die van de vrouwen. Het maximum is daar op 0,9, wat betekent dat de bootsnel-

heid van vrouwen in de snelste leeftijdsgroep 90% van die van mannen is. Ongeacht de leeftijd blijkt 

de snelheid van vrouwen vrijwel constant 10% lager te zijn dan die van mannen. 

Bij het berekenen van correctiefactoren voor bootsnelheden van vrouwen gebaseerd op ergometer-

prestaties moest nog wel voor gewicht worden gecorrigeerd. Vrouwen en ook jeugd die we in het 

onderzoek meenamen, waren lichter in gewicht en in de virtuele ergometersnelheid van Concept2 is 

dit niet verdisconteerd. Gebruik is gemaakt van gewichtscorrectieformules van Karl Adam, later ook 

gepubliceerd door Concept: 

Gecorrigeerde tijd =tijd*(gewicht/77kg)^0,222 

Verschillende varianten van deze gewichtscorrectieformule om ergometertijden in bootsnel¬heden 

om te rekenen worden ook door de Roeibond gebruikt bij selectie van roeiers. De benodigde informatie 

over de gemiddelde gewichten voor mannen, vrouwen en jeugd zijn ontleend aan statistieken die in 

de gezondheidszorg worden gehanteerd. Het gaat wat ver om hier nader op in te gaan. 

Wat in figuur 1 opvalt, is dat de curve steeds sneller daalt bij het toenemen van de leeftijd. Dus niet 

met die vaste 1 seconde per km per leeftijdsjaar, wat een natuurlijk lineaire daling (rechte lijn) betekent.

Bedenk wel dat de curves van figuur 1 de verhoudingen in snelheid weergeven. Je zou als ongeveer 

60-jarige kunnen denken dat je snelheid van 90% t.o.v. die van een 30-jarige nog wel meevalt. Je 

vermogen in Watt uitgedrukt is echter nog maar 73% en als 72-jarige nog maar net iets meer dan 50%. 

Een curve die de verhoudingen naar geleverd vermogen weergeeft, zal dus over het hele traject 

sneller dalen.

figuur 1. Correctiefactoren voor roeiwedstrijden naar leeftijd en geslacht 1995
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De voor gewicht gecorrigeerde uitkomsten voor correctiefactoren zijn vervolgens vergeleken met 

een aantal FISA-Mastersuitslagen 1 (omgerekend naar correctiefactoren) uit die periode, o.a. die van 

Harkstede, Wenen en Keulen. Deze zijn opgenomen in figuur 2, waarin ook de handicapfactoren van 

de EWRC (Erster Werdener RuderClub (Essen)) staan.

figuur 2. Vergelijking correctiefactoren berekend n.a.v. verschillende bronnen begin jaren negentig

Uit deze gegevens is vervolgens een tabel gemaakt volgens de leeftijdsindeling van de FISA voor de 

verschillende leeftijdscategorieën (en boottypen; zie www.vierzonder.nl). Deze tabel had dezelfde vorm 

als de latere geactualiseerde tabel van 2005 (zie tabel 1). Deze kan gebruikt worden voor alle mogelijke 

wedstrijden.Deze handicapfactoren worden gebruikt voor o.a. de Rottecompetitie, de Markcompetitie, 

de Erasmussprints, het Veteranenklassement van De Hoop (bijgehouden door Erik Peet) en voor wed-

strijden van nog een aantal andere roeiverenigingen zoals Beatrix.

Bereking gecorrigeerde finishtijd: 

1.  Bereken de tijd in seconden. 

2.  Vermenigvuldig uitkomst met de factor voor leeftijd 

 (en eventueel met een factor voor boottype). 

3.  Reken uitkomst weer terug naar minuten en seconden.

Bron: www.vierzonder.nl. Deze website geeft uitgebreid 

aandacht aan correctiefactoren. De tabel liep eerst tot en 

met de categorie G, ondertussen is daar ook de categorie 

H (70 jaar en hoger) aan toegevoegd. 

leeftijdscategorie  heren dames

senioren  1,000 0,897

veteranen A 27 – 35 0,989 0,887

veteranen B 36 – 42 0,974 0,874

veteranen C 43 – 49 0,954 0,856

veteranen D 50 – 54 0,933 0,837

Veteranen E 55 – 59 0,912 0,818

veteranen F 60 – 64 0,887 0,976

veteranen G 65 – 69 0,851 0,763

veteranen H 70 – 74 0,803 0,721
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handicapfactoren naar leeftijd en geslacht voor correctie van wedstrijdresultaten 

Dat de FISA destijds bij het indelen van de leeftijdscategorieën van veteranen al enigszins rekening 

hield met de steeds sneller dalende prestatiecurve, is te zien in figuur 3. Het aantal jaren binnen een 

leeftijdsgroep is eerst vrij groot en wordt kleiner in de volgende groepen. Uiteraard zouden de interval-

len nog korter moeten zijn na de D-categorie (5 jaar), maar dat stuit op praktische bezwaren. Er zijn 

dan te weinig deelnemers in een groep. 

figuur 3. Correctiefactoren per fISa-veteranencategorie en per leeftijd 2005

Ontwikkeling van correctiefactoren na 1995

In 2005 is er op initiatief van wijlen Chris van der Winden, een groep bij elkaar gekomen om te kijken of 

we konden komen tot een nationale handicaptabel. Helaas was de opkomst niet groot, een drie- of viertal 

verenigingen en een afgevaardigde van de Roeibond. Helaas zijn er toen geen knopen doorgehakt.

Wel heb ik samen met hulp van Marco Kouwenhoven de gegevens vanaf 1995 voor de FISA-Masters met 

andere masterstoernooien weten te complementeren en te analyseren. 

tabel 2. gemiddelde tijden van herenveteranenploegen op de fISa-Masters 2005 in Strathclyde 

naar leeftijdsgroep en boottype en daaruit berekende boot- en leeftijdscorrectiefactoren 

De laatste kolom bevat 

een correctie van de 

bootcorrectiefactoren 

voor specifieke omstan-

digheden tijdens de 

Masters in 2005.
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Berekeningsmethodiek 

Als voorbeeld zijn de tijden van die FISA-Masters 2005 gepresenteerd in tabel 2. Hierbij zijn de gemid-

delde tijden van alleen de beste 10% van de ploegen in elk nummer gebruikt. 

De data zijn met behulp van multifactoriële variantieanalyse doorgerekend. Hiermee zijn de effecten van 

leeftijd en boottype op de finishtijden berekend. Door wisselende weersomstandigheden bijvoorbeeld, 

kunnen vertekeningen ontstaan in de uitkomsten van de berekende effecten en de daaruit afgeleide 

correctiefactoren. Dit was onder andere te zien aan grotere afwijkingen in de bootfactoren. Omdat die 

constant mogen worden geacht bij gelijke weersomstandigheden helpt het voor het verkrijgen van 

goede correctiefactoren om het algehele resultaat mede te beoordelen en zo nodig wat aan te passen 

voor uitzonderlijke situaties. Ook de eigen deelname aan veel van de wedstrijden en de registratie van 

de weersomstandigheden hielpen mee om de beoordeling verder af te maken. Deze analyses zijn ook 

voor alle Masters (en andere Masterstoernooien) van 1995-2005 uitgevoerd.

De correctiefactoren die uit de analyse van 2005 kwamen, bleken ondanks de andere berekenings-

methodiek tot en met 50 jaar redelijk overeen te komen met die van 1995. De factoren voor de oudere 

veteranen lijken er echter op te wijzen dat de ouderen het beter doen dan 10 jaar terug (zie figuur 4). 

Hiervoor zijn verschillende redenen aan te wijzen: Meer trainen of blijven trainen ook als je ouder wordt, 

beter materiaal voor ook de oudere groepen, die deze tendens mede hebben versterkt. Ik vermoed dat 

de uitslagen van na 2005 deze tendens nog meer zullen versterken.

figuur 4. oude (1995) en nieuwe (2005) correctiefactoren heren naar leeftijd

 

Lange afstand versus korte afstand

Zo nu en dan wordt de volgende vraag gesteld over de correctiefactoren: worden oudere veteranen t.o.v. 

jongere veteranen bevoordeeld op de lange afstanden als een correctiefactor wordt toegepast?

Is er verschil tussen de prestaties op de korte afstand en de lange afstand en wordt dat groter bij toe-

nemende leeftijd? Uit het onderzoek in 1995 bleek dat er een klein verschil bestond tussen het verloop 

van de leeftijdscurven die betrekking hadden op de 2500 m, resp. de 30 minuten. De curve voor de lange 

afstand (30 minuten) verliep iets minder steil. Een gemiddelde van de twee uitkomsten heeft uiteindelijk 

tot de tabel geleid.

Deze bleek toch heel behoorlijk de FISA -Mastersresultaten over 1000 m (figuur 2) te steunen. In een 

willem muller 
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recente analyse zijn van inzenders van ergometerresultaten aan Concept2 zowel de 1000-m-, 5000-

m- en 30-minutensnelheden van dezelfde persoon vergeleken in een bepaald jaar. Het percentage dat 

de snelheid op de langere afstand uitmaakt van de snelheid over 1000 m, is berekend. De percentages 

zijn voor de verschillende leeftijdsgroepen opgenomen als staafdiagram in figuur 4. Uit de analyse van 

de categorieën van 30 t/m 79 jaar blijkt dat er inderdaad een iets minder groot verval in snelheid naar 

leeftijd is over 5000 m en 30 minuten dan bij de snelheid over 1000 m. Tot 70 jaar is dit verschil iets 

meer dan 1% van de snelheid over 1000 m, daarna lijkt het nog wat toe te nemen. Omdat het verval bij 

een 65-jarige al 15% in snelheid is, is dit verschil in verval niet zo veel. Het verschil is overigens we-

derom in de tabel van 2005 verwerkt. Men kan dus mijns inziens de berekende correctiefactoren zowel 

voor de lange als korte afstand gebruiken en hoeft geen twee tabellen te gebruiken. Aan de andere 

kant moet je wel voorzichtig zijn omdat deze conclusie op ergometerresultaten is gebaseerd.

Met resultaten van lange afstandswedstrijden voor analyse moet je helemaal voorzichtig zijn. De ARA 

die ook de FISA-Masters heeft bekeken en als uitgangspunt neemt, meende voor een lange afstand 

(Vesta Veterans Head) ) enige correctie te moeten toepassen. Ik heb die resultaten al enige jaren ook 

bestudeerd en vond net zoals zij ook concludeerden: There were however some anomalies in the 

handicaps so produced. Niet gebruiken dus. 

Toepassing van de handicapfactoren

Zoals ik in de inleiding al opmerkte, vormde het realiseren van meer sportiviteit en extra wedstrijd-

spanning de doelstelling om een betrouwbare tabel met handicapfactoren te ontwikkelen. Om deze 

doelstelling te bereiken kunnen de handicapfactoren op verschillende wijzen worden toegepast.

A. Berekening achteraf

In een tijdrace over een lange baan worden de tijden na afloop gecorrigeerd met de leeftijds-handicap-

factor van de ploeg. De uitslag wordt dan gebaseerd op de met de handicapfactor gecorrigeerde tijden. 

Hierop kan nog verder gevarieerd worden , door ook een bootfactor te hanteren (bij meerdere typen 

boten in één race) of de factor zelfs per exact leeftijdsjaar toe te passen of een factor voor mixploegen 

te berekenen en toe te passen. Ten slotte kan dan nog uit de resultaten van verschillende wedstrijden 

een klassement worden opgemaakt. De Rottecompetitie en Markcompetitie zijn hier voorbeelden van. 

Zie figuur 6.

figuur 5. gemiddelde ergometersnelheden over 5000 m en 30 min. in % van snelheden over 1000 m (2005)
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figuur 6. Uitslag klassement Markcompetitie

tabel 3. Startverschillen voor correctie van leeftijdsverschillen ten opzichte van veteranen a 

en ten opzichte van één veteranengroep jonger
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B. Berekening vooraf

Bij een boord-aan-boordwedstrijd is het verhogen van de wedstrijdspanning het meest gebaat bij het 

reeds bij de start inbouwen van de handicap, waardoor de wedstrijd meteen op de finish beslist is. 

Voor veteranen gaat het vaak over races van 1000 m, dit is de officiële afstand van de FISA-Masters. 

In het buitenland wordt deze afstand meestal gehanteerd bij veteranenwedstrijden boord-aan-boord, 

in Nederland zelden. Hiervoor heeft men een kant-en-klare tabel nodig die voor ieder boottype en 

iedere leeftijdscategorie het startverschil in seconden aangeeft.

Een tabel met startverschillen kan er dan uitzien als tabel 3.

De kamprechter laat de ploegen met het vereiste startverschil vertrekken. Deze geeft bij de start 

dan meerdere startcommando’s vlak achter elkaar. Hiervoor is wel enige routine vereist. 

De EWRC heeft een lange afstandswedstrijd op de Baldenaysee. Ook voor deze wedstrijd zijn de 

startverschillen volledig uitgewerkt voor leeftijd en boottype. Deze zijn opgenomen in tabel 4. 

De finishlijn bepaalt ook hier dus de uitslag.

tabel 4. Handicapstartverschillen van de eWrC gebruikt bij de Baldenaysee regatta (10,5 km) t.o.v. 

de damesveteranen f in een C-skiff

Wanneer handicapfactoren gebruiken?

Het liefst roeien we in wedstrijden waarbij we tegenstanders hebben van gelijke leeftijd. Bij voldoende 

inschrijvingen is dat dus geen punt. Op de FISA-Masters heeft geen enkele roeier het over handicap-

factoren. En terecht, in de meeste categorieën zijn er namelijk voldoende inschrijvingen. Op de Head, 

Heineken, Novembervieren en Skiffhead zijn er bij de heren ook bijna altijd tegenstanders in iedere 

categorie.

Als er niet voldoende inschrijvingen zijn, wat in de oudere leeftijdsgroepen van de dames vooral het 

geval is, kan de wedstrijdgevende organisatie uit het eerder genoemde oogpunt van verhogen van 

sportiviteit en wedstrijdspanning een handicap toepassen, liefst zo beperkt mogelijk. Bedenk dat het 

verschil tussen de oudere leeftijdsklassen steeds groter wordt en dat juist daar een correctie welkom 

is, mede omdat daarin vaak onvoldoende inschrijvingen zijn.

Het is aan te bevelen een eventuele correctie zoveel mogelijk te beperken tot teams in naastgelegen 

leeftijdsklassen.

handicapfactoren naar leeftijd en geslacht voor correctie van wedstrijdresultaten 
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Een indelingsschema van races tussen teams met onvoldoende deelnemers kan bijvoorbeeld zijn:

De verkeerde manier: één wedstrijd met flink uiteenlopende handicaps geeft geen voldoening. Bij een 

boord-aan-boord-wedstrijd resulteert dat in een soort timetrial.

De goede manier (verdeel de inschrijvingen over twee wedstrijden met gebruik van handicaps) resulteert 

bij een boord-aan-boord-wedstrijd in een realistischer wedstrijdsituatie en bij een lange afstandswed-

strijd waarschijnlijk in een minder voorspelbare uitslag.

Ten slotte

Wedstrijdgevende verenigingen zouden er m.i. goed aan doen hun inschrijvingen eens tegen het licht 

te houden en waar nodig op de uitslag een correctie toe te passen. Zowel de organisatie als de roeiers 

zullen dan een betrouwbare handicaptabel, die dan gehanteerd moet worden, waarderen.

Op de site van www.vierzonder.nl heb ik aandacht besteed aan dit onderwerp. Naast het oorspronkelijk 

verslag van Jan Katgerman en mij zijn daar de correctiefactoren voor leeftijd en boottype te vinden. 

Verder is er aandacht besteed aan bijvoorbeeld gewichtscorrectie op de ergometer, die kan worden 

toegepast op de tijden van bijvoorbeeld een clubwedstrijd met mannen, vrouwen, zwaar en licht, jong 

en oud, om daaruit een totaal uitslag te destilleren.

inschrijvingen toepassing correctie

 
   Verkeerde manier goede manier

3 in C   1 race voor C-D 

  

1 in D   D-team krijgt handicap

1 in E  C-G in 1 race, met of zonder 1 race voor E-G 1 race voor E-G 

1 in F   F- en G-team krijgen handicap t.o.v. E

1 in G  
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35In deze presentatie wil ik kort ingaan op de toepassing van de correctiefactoren die zojuist door Willem 

Muller zijn gepresenteerd. Ik hoor wel eens geluiden dat de correctiefactoren niet het juiste beeld van de 

snelheidsverhoudingen tussen jonge en oude veteranen zouden geven. Persoonlijk ben ik van mening 

dat het ontwikkelen van die correctiefactoren op een zeer degelijke wijze is gebeurd. Er ligt een enorme 

theorie aan ten grondslag en er is gebruik gemaakt van heel veel data. Een betere achtergrond kun je niet 

hebben. Maar dat neemt niet weg dat ik nieuwsgierig was naar de toepassing van die correctiefactoren 

op een wedstrijd met veel deelnemers: de Skiffhead.

Een jaar geleden ben ik eigenlijk uit een andere nieuwsgierigheid begonnen de uitslagen van de Skiff-

head te analyseren. Niet alle uitslagen ,maar enkel de snelste tijd van de senioren en de snelste tijd per 

veteranenklasse. Ik was eigenlijk benieuwd naar het verloop van die tijden in de tijd. Werd er vroeger nou 

harder geroeid dan nu, of wordt er juist nu harder geroeid? Tegenwoordig roeien er steeds meer vetera-

nen. Roeien de veteranen tegenwoordig dan ook harder dan vroeger of maakt dat niets uit?

Nadat alle tijden in één bestand waren opgenomen, kwam ook de nieuwsgierigheid naar de toepassing 

van de correctiefactoren naar boven. Als je die correctiefactoren op de resultaten van de Skiffhead zou 

toepassen, dan zou je een goede vergelijking tussen de verschillende veteranenklassen moeten kunnen 

maken. En stel, we zouden die correctiefactoren daadwerkelijk gebruiken tijdens de Skiffhead, wie zou 

er dan winnen?

In de beperkte tijd van deze presentatie, kan ik de resultaten alleen beknopt laten zien. 

Elsbeth Pluim-van der Velden
Toetsing correctiefactoren aan 18 jaar Skiffhead

figuur 1. Snelheden van de snelste skiffeurs resp. skiffeuses van het seniorenveld, het heren veteranen 

a-f veld (gemiddelde) en het dames veteranen a-C veld (gemiddelde) op de Skiffhead per jaar



Verloop van de geroeide tijden in 18 jaar

Het verloop van de resultaten in de tijd is uitgezet in figuur 1.

Figuur 1 laat zien dat geen duidelijke conclusies getrokken kunnen worden uit de resultaten. Wel maak 

ik enkele voorzichtige opmerkingen:

- Er zijn snelle en langzame jaren. 2000 was een jaar met veel tegenwind. 1996 was een aanzienlijk   

 beter jaar. 

- 2006 was een merkwaardig jaar. De HSA en de damesveteranen hebben relatief snel geroeid terwijl  

 de DSA en de herenveteranen relatief langzaam hebben geroeid. Reden???

- Verder zou je kunnen zeggen dat van 1993 tot 2003 een licht dalende lijn te zien is. Daarna lijkt de   

 hele zaak op een hoger plan getild te worden. Reden??? Misschien stroomt er vanaf die tijd wel iets  

 meer water door de Amstel.

- De DSA en de herenveteranen lijken elkaar heel aardig te volgen in resultaten.

- Verschillende factoren hebben duidelijk een storende invloed op de resultaten. Dit maakt elke vorm  

 van analyse lastig.

Effect van de correctiefactoren op de resultaten

Allereerst zijn snelheden van de snelste skiffeurs per categorie verzameld in tabel 1.

tabel 1. gemiddelde snelheid van de snelste skiffeur/skiffeuse per categorie en per jaar.

Vanuit deze tabel zijn de factoren berekend die de verhouding aangeven tussen de gevaren snelheid 

en de H1x-snelheid. Oftewel de berekende werkelijke correctiefactor. Deze berekende correctiefactoren 

zijn gemiddeld over alle jaren en uitgezet in figuur 2.

elsbeth pluim-van der velden
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figuur 2. Correctiefactoren gebaseerd op de snelste skiffeurs (‘waarnemingen’) van de 18 Skiffheads, 

waarbij H1x = 1

Zowel bij de mannen als bij de vrouwen ligt de correctiefactor voor de veteranen A – G onder de officiële 

correctiefactor. De beide lijnen lopen wel min of meer evenwijdig en dat is belangrijk. Het feit dat beide 

lijnen niet helemaal gelijk lopen heeft te maken met de referentiecategorie (H1x). Als de referentie-

categorie anders gekozen wordt, verschuift de lijn voor de veteranen omhoog of omlaag. 

De toetsing kan ook andersom uitgevoerd worden. De geroeide tijden (waarnemingen) worden dan 

gecorrigeerd met de officiële correctiefactoren. Het resultaat zou dan allemaal min of meer gelijke tijden 

moeten laten zien. Als specifiek voorbeeld zijn de tijden van 2005 gebruikt. In Figuur 3 staan de geroeide 

tijden en de gecorrigeerde tijden. 

figuur 3. absolute en gecorrigeerde tijd per km op de Skiffhead 2005
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figuur 5. Winnaars gecorrigeerde Skiffhead-tijden voor dames en heren apart

Ook hier ontstaat een sprong vanuit de HSA en de DSA naar de veteranentijden. Verder verloopt de lijn 

voor de gecorrigeerde veteranentijden redelijk horizontaal. Voor de DVD ontstaat er een piek. Blijkbaar 

heeft er dat jaar geen snelle VD-dame geroeid. 

Figuur 4 geeft het beeld van de gecorrigeerde snelheden per categorie gemiddeld over alle 18 jaar. Ook 

hier duiken de gecorrigeerde tijden na de HSA en de DSA naar beneden om vervolgens min of meer 

horizontaal verder te gaan. De pieken en dippen voor de DVF en HVG zijn het gevolg van de beperkte 

gegevensset voor deze categorie. 

figuur 4. gecorrigeerde snelheden van de snelste skiffeurs gemiddeld over 1993-2010
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Tot slot zijn voor alle 18 jaar Skiffhead de geroeide tijden gecorrigeerd met de correctiefactoren. Op die 

manier wordt gekeken welke veteranenklasse per jaar gewonnen zou hebben. Het resultaat staat in 

figuur 5 (voor dames en heren apart) en figuur 6 (voor dames en heren samen). 

Bij de heren is gedurende 15 jaar een systematisch beeld te zien van een winnaar die elke 5 jaar naar 

een oudere categorie schuift. Dit blijkt aan één zeer goede skiffeur toe te schrijven: Willem van Schel-

ven. De dames laten een meer wisselend beeld zien.

In figuur 6, waar de dames en de heren samengevoegd zijn, zie je een verspringend beeld over zowel de 

heren als de dames, als over de verschillende leeftijdscategorieën. Er is niet een bepaalde categorie die 

telkens wint. Dat is juist wat je wilt zien als resultaat van het toepassen van de correctiefactoren.

Conclusie is dat de correctiefactoren heel goed toe te passen zijn, zolang de HSA en DSA niet meedelen 

in de prijzen. 

toetsing correctiefactoren aan 18 jaar skiffhead

figuur 6. Winnaars gecorrigeerde Skiffhead-tijden voor dames en heren samen



Disclaimer 

Zouden we een compleet beeld willen schetsen van wat er allemaal bestaat, of wat er allemaal mogelijk 

is aan elektronische snufjes in en om de boot, dan zou de presentatie daarover tot ver buiten de lunch-

tijd duren. Doel is slechts animatie tijdens de lunchpauze door deze met leuke snufjes en gadgets op te 

vullen. Er zijn diverse firma’s die onderstaande producten of zeer vergelijkbare producten of websites 

aanbieden. De genoemde voorbeelden zijn volstrekt willekeurige, en zijn niet bedoeld om op enige wijze 

bij te dragen aan een kwaliteitsoordeel.

Zijn elektronische snufjes in en om de boot noodzakelijk? 

 Nee.

Zijn elektronische snufjes in en om de boot leuk? 

 Absoluut.

Zijn elektronische snufjes in en om de boot nuttig? 

 Deze presentatie probeert antwoord te geven op deze vraag.

Beeldmateriaal

Meten is weten en zien is geloven. De coach kan wel zeggen dat je ’eerder terug moet draaien’, ‘je blad 

eruit loopt’ of ‘je handen in de juiste positie moet houden’, aanpassen en blijvend vasthouden is meestal 

niet eenvoudig. Een complicerende factor hierbij is dat de roeier zichzelf niet kan zien roeien. Een film-

opname gemaakt vanaf de kant is één mogelijkheid om de roeier zelf zijn of haar roeibeweging te laten 

zien. Dit vraagt echter om de nodige assistentie (een filmer, een chauffeur, een goede weg langs het 

roeiwater, een bootje, etc). 

figuur 1. toegewijde coaches langs de waterkant
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elektronische snufjes in en om de boot

Dit kan eenvoudiger door een kleine camera op de boeg van de boot te monteren met behulp van een 

zuignap. Deze camera heeft de maat van een klein luciferdoosje en zit in een waterdichte hoes. Op een 

geheugenkaartje van 2GB kan 30 minuten film worden opgeslagen, een grotere geheugenkaart gebrui-

ken kan uiteraard ook. Door de groothoeklens is de hele roeier inclusief bladwerk goed te zien. Camera 

starten en roeien maar. 

De camera kan ook op een dol geplaatst worden om de roeibeweging vanuit die positie in beeld te 

brengen. Dit geeft een lichte vervorming, maar nog steeds van ruim voldoende kwaliteit om de roei-

techniek te bestuderen. Voorbeelden van opnames zijn te vinden op: 

http://www.youtube.com/watch?v=oIXLQGh_c_Q&feature=related

Na afloop is de opname te bekijken op de computer. Zoals bij al het filmmateriaal is de opname nu 

bijvoorbeeld beeld voor beeld te bekijken, in te zoomen of versneld af te spelen. 

Route en snelheid

Zodra het goed zit met de techniek, of juist wanneer dat niet lukt, wordt het tijd om de snelheid en 

trainingsprestaties in beeld te brengen. Snelheid, slagtempo, gemiddelde snelheid en route zijn 

bijvoorbeeld te volgen via een zogenaamde App op de iPhone, (een mobieltje van het merk Apple 

waarop diverse handige applicaties geïnstalleerd kunnen worden). 

figuur 2. twee voorbeelden van apparaten die route en snelheid kunnen vastleggen tijdens het roeien, 

een gPS en een mobiele telefoon

De training kan direct naar een eigen trainingscenter gestuurd worden. Een trainingscenter is een web-

site waarop traniningsdata verwerkt en geanalyseerd kunnen worden en waarop na afloop de training 

nogmaals terug te zien is, voorzien van snelheid op iedere locatie. Zo is bijvoorbeeld te volgen hoe 

hard je onder een brug doorgevaren bent, hoe hoog de maximale snelheid tijdens een sprint was, of 

hoeveel snelheid er is verloren in een scherpe bocht. 

Indien gebruik gemaakt wordt van een trainingscenter op internet, bijvoorbeeld Runkeeper, zijn alle 

trainingen met hun kenmerk terug te vinden. Er zijn diverse mogelijkheden om onder andere grafieken, 

weektotalen of maandoverzichten te maken. Een van de vele websites waar dit kan is: 

http://runkeeper.com/



figuur 3. Voorbeeld overzicht van een training op 28 oktober 2010 zoals terug te zien op runkeeper

figuur 4. Voorbeeld van een stukje route op de amstel 

De grijze lijn geeft de middellijn aan op de Amstel, de witte lijn is de ideale koers. De rode en gele lijnen zijn twee daadwerkelijk gevaren sessies.
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Precies zien op welke locatie je bent, kan helpen bij het trainen voor bijvoorbeeld de Skiffhead. Indien 

de Skiffhead via de middenlijn van de Amstel geroeid wordt, komt men uit op een lengte van 7,5 km. 

Bij het juist aansturen van de bochten is deze afstand in te korten, de mogelijke winst kan oplopen tot 

enkele honderden meters. Met behulp van nauwkeurige GPS-apparatuur kan men oefenen om deze 

ideale lijn te volgen en deze in het hoofd in te prenten. Dit kan bijvoorbeeld door de ideale lijn vooraf 

uit te tekenen op de computer (er zijn veel programma’s die dit kunnen, een van de mogelijkheden is 

MapSource). Vervolgens kan deze route op de GPS geladen worden en kan er tijdens een training 

gevaren worden met de GPS aan boord. Kijkend op het scherm kan de ideale lijn gevolgd worden, en 

ziet men ook ter plekke waar afgeweken wordt van deze lijn. De skiffeur kan op deze manier de ideale 

route uit zijn of haar hoofd leren, zodat er tijdens de wedstrijd zo strak mogelijk gevaren kan worden.

Route, snelheid en hartslag

Om tot nog betere roeiprestaties te komen kan gebruik gemaakt worden van trainen in verschillende 

hartslagzones. In de presentatie van Erik Landman en Tom Sieverding wordt ingegaan op de voordelen 

van deze manier van trainen en wat men daarmee kan bereiken. In deze presentatie wil ik me beperken 

tot de mogelijkheid van registreren. 

figuur 5. trainingshulpmiddelen voor route, snelheid en hartslag

Er bestaan trainingshulpmiddelen (formaat fors horloge) die zowel een GPS-functie als een hartslag-

meter-registratie hebben. Door met dit hulpmiddel te trainen ziet men tijdens de training hoe hard er 

in een bepaalde hartslagzone gevaren wordt. Ook is te volgen na hoeveel minuten varen in een vast 

tempo met een vaste snelheid, de hartslag begint toe te nemen. Dit wordt allemaal geregistreerd en 

is na afloop van de training op de computer terug te zien. Hier kan men goed zien wat er met snelheid 

in combinatie met hartslag (en dus met hartslagzone) gebeurt tijdens een training. Ook is te zien hoe 

snel de hartslag weer daalt na een forse inspanning. 

Trainingen zijn vooraf op de computer in te stellen en vervolgens in te lezen op de GPS tevens hart-

slagmeter (trainingshulpmiddel). Indien gewenst kan dit apparaatje door middel van een kort geluids-

ignaal aangeven wanneer bijvoorbeeld met de volgende periode van 5 minuten hard roeien begonnen 

moet worden en of de hartslag wel in de juiste zone is, dus of je te hard of juist niet hard genoeg roeit. 

Hiervan zijn na afloop grafieken te maken en kan het effect van trainen nauwkeurig in beeld gebracht 

worden. 
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In het bovenste venster is de training te zien met enkele kenmerken opgesplitst per interval. 

Bijvoorbeeld interval 5 duurde 4 minuten, daarin is 809 meter gevaren met een gemiddelde snelheid 

van 12.1 km/h, en een maximale snelheid van 12.5 km/h. De gemiddelde hartslag tijdens dit interval was 

166 slagen per minuut en de maximale was 171.

Er bestaan diverse apparaten afkomstig van verschillende fabrikanten, die dit kunnen. Een van de 

bedrijven die een dergelijk apparaat uitbrengt, is Garmin (Forerunner). Via het programma van Garmin 

kan dit allemaal in beeld gebracht worden.

(http://www.garmin.com/garmin/cms/us/intosports/training_center)

Al deze gadgets hebben gemeen dat ze bijdragen aan meten is weten. Zijn ze nuttig en leuk? 

Dat is hopelijk niet meer de vraag. 

Dit is een beeld van een intervaltraining. De rode lijn in het onderste deel van de figuren is de hartslag die tijdens ieder interval omhoog ging. De blauwe lijn is de snelheid. Kleine 

fluctuaties in snelheid komen door de methode van registratie (deze is niet vol-continue maar intermitterend). De horizontale grijze balken geven de verschillende hartslagzones 

aan. Deze zijn specifiek voor de persoon en kunnen vooraf ingesteld worden.

figuren 6 en 7. overzicht van training opgenomen met behulp van een gecombineerde gPS – hartslagmeter

44



elektronische snufjes in en om de boot

45



Mijn presentatie gaat over een vijftal onderwerpen die een duidelijke onderlinge samenhang vertonen:

•	 aard	van	de	roeibeweging

•	 fysiologische	aspecten

•	 orthopedische	aspecten

•	 efficiënt	trainen

•	 cardiologische	aspecten	

Aan het eind van deze tekst is een begrippenlijst opgenomen. Hierin wordt een aantal gebezigde termen 

verklaard.

Aard van de roeibeweging

De roeibeweging is in principe een natuurlijke beweging, die het beste te vergelijken valt met het tillen 

van een last van de vloer.

Deze beweging heeft wel een aantal bijzondere kenmerken die dikwijls fysiologische, orthopedische en 

cardiologische gevolgen hebben en waarop training moet worden afgestemd. 

Dit zijn de volgende kenmerken:

•	 Het	extreem	polyarticulaire	karakter:	een	zeer	groot	aantal	gewrichten	met	de	bijbehorende	spieren	is		

 in de totale beweging betrokken.

•	 Het	in	één	keten	in	serie	met	elkaar	geschakeld	zijn	van	al	deze	gewrichten	(van	grote	teen	tot	

 vingers), waardoor een gevaar van overbelasting van zwakke schakels in de keten bestaat. Bij bijvoor 

 beeld zwemmen en cross-country skiën is dit gevaar kleiner, want de armen en benen werken daarbij  

 niet in serie, maar parallel aan elkaar en leveren hun voortstuwing onafhankelijk van elkaar. 

•	 Het	links-rechts-synchronisme:	in	tegenstelling	tot	bijvoorbeeld	fietsen	bewegen	de	linker-	en	

 rechterhelft van het lichaam tegelijkertijd en synchroon. 

•	 Het	sterk	intermitterende	karakter:	een	korte	cyclus	van	inspanning	en	ontspanning.	Dat	betekent		

 dat er binnen één cyclus grote verschillen zijn in het geleverde uitwendige vermogen. Dit fenomeen  

 maakt ook sterke contrasten mogelijk: laag tempo met maximale haal. Dat lijkt een beetje op hard 

 lopen met maximale hurk-streksprongen. Door het verplicht ingebouwde rustmoment ziet men bij  

 een maximale roeisprint een relatief laag piekvermogen, terwijl de sprint relatief lang kan worden   

 volgehouden.

Fysiologische aspecten

De roeisport stelt zeer hoge eisen op het gebied van kracht en uithoudingsvermogen. Zware roeiers 

hebben de allerhoogste (absolute) maximale zuurstofopnames van alle atleten. Zij hebben ook een zeer 

hoge zuurstofopname per m2 lichaamsoppervlak, hetgeen belangrijk is bij het overwinnen van wrijvings-

weerstanden, zoals de waterweerstand. Alleen de cross-countryskiërs overtreffen hierin de roeiers.
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biomedische aspecten van het veteranenroeien 

Kracht en vermogen worden in de gehele keten uitgeoefend. Zwakke schakels zijn de spieren in onder- 

en bovenarmen, de schouderbuigers (retro-flexoren) en de rugstrekkers. Sterke schakels zijn de strek-

kers van heup en benen.

In de bewegingsketen wordt dus bewogen met verschillende intensiteiten van krachtgebruik en be-

nutting van het uithoudingsvermogen. In de zwakke schakels kunnen lokale verzuring en uitputting 

optreden, die met name ook invloed zullen hebben op de aërobe en anaërobe drempels. Trainingen 

van kracht en uithoudingsvermogen moeten goed op elkaar worden afgestemd. Trainingen van kracht 

en anaëroob vermogen werken vaak negatief op het aëroob vermogen. Toch spelen de eerste twee een 

overheersende rol in de eindsprint.

Orthopedische aspecten

De roeibeweging heeft een aantal orthopedische risico’s:

•	 Gevaar	van	overbelaste	gewrichten	en	spieren	in	de	keten.	Zie	ook	hierboven.	Men	ziet	vooral	

 overbelasting optreden van de spieren van rug, onderarmen en schouders, maar ook vermoeidheids 

 fracturen (breuken) van de ribben en overbelaste knieën.

•	 Roeien	betekent	een	extreme	buiging	van	heupen	en	knieën.	De	extreme	heupbuiging	vraagt	om	

 extra aandacht bij mensen met versleten heupen (coxartrose) of zelfs heupprotheses. 

 Vaatafwijkingen in de liesslagaders als gevolg van frequente heupbuigingen (zoals bij wielrenners)  

 worden bij roeiers niet gerapporteerd. De zeer diepe kniebuiging is extra belastend voor de 

 meniscussen en het kraakbeen in de knieën. Verkramping van de kapselspanners in de knieholte

 komt zeer frequent voor. Deze aandoening is helaas nog steeds te weinig bekend, terwijl de 

 behandeling relatief eenvoudig is. 

•	 Overbelasting	van	de	vele	spiergroepen	in	onderrug	en	bekken	vormt	een	speciaal	risico.	Deze		 	

 overbelasting is meestal het gevolg van coördinatiestoornissen binnen deze spiergroepen. 

 Het onvoldoende benutten van de bewegingsomvang van de lendenwervelkolom speelt mogelijk

 een rol. Daarbij wordt de rug vaak als een plank bewogen in plaats van een meer afrollende 

 beweging van de rug. Verder is het balanceren vanuit onderrug en bekken een factor die problemen  

 kan uitlokken.

tabel 1. aërobe karakteristieken van ongetrainde mannen, toproeiers en cross-countryskiërs

mannen gewicht vo2 max

  Kg l/min ml/min/kg (ml/min/kg) ^ 2/3

    

Ongetraind 72 3,25 45 187,5

Groot, ongetraind 93 3,91 42 190

US-roeiers 88,1 6,25 70,9 315

Roeiers, top 5 wereld 95 7,0 73,7 335

Skiërs cross-country, top 5 wereld 75 6,5 86,7 365

Bron: Seiler
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Efficiënt trainen

Voor alle roeiers, maar vooral voor veteranen is krachttraining heel belangrijk. Tijd daaraan besteed levert 

een hoog rendement voor de roeiprestatie, temeer daar een goede krachttraining niet veel tijd hoeft te 

kosten.

Kracht is evenredig aan de spiermassa. Krachttraining bevordert de ontwikkeling van de spiermassa. 

Kracht is belangrijk, omdat:

F = m x a 

Kracht (F) is het vermogen om een massa (m) te versnellen (a=versnelling). 

Een bepaalde massa van lichaams- en bootgewicht wordt door een grotere kracht meer versneld.

P = F x v 

Vermogen (P) is kracht (F) maal snelheid (v).

De snelheid van de roeibeweging is niet hoog en zal daarom niet de beperkende factor zijn. 

Vandaar dat de kracht relatief belangrijk is bij de vermogensontwikkeling. Roeien valt dan ook onder 

de power-endurance sporten.

Bij veteranen is niet zozeer het vergroten als wel het in stand houden van de spiermassa belangrijk. We 

hebben hier te maken met sarcopenie: de ‘age related loss of muscle mass’. Ouder wordende mensen ver-

liezen, mede door onderprikkeling, zenuwcellen (die afsterven) en de bijbehorende spiervezels. Kracht-

training kan in elk geval zorgen dat de overblijvende spiervezels de verloren kameraden compenseren.

Krachttraining

Van belang is verder de zwakke schakels te versterken door te trainen in deelpatronen. Daarbij is kracht-

training met apparatuur het meest efficiënt en ook het veiligst. Je kunt daarmee ook selectief zwakke 

schakels versterken.

Goede oefeningen zijn:

•	 Benen	en	billen:	leg extension, leg curl, leg press. De benen en billen vormen sterke schakels in de 

 roeibeweging en komen daarbij minder aan bod dan de zwakke schakels, waardoor het gevaar van   

 ‘onderbelasting’ dreigt. Vergroting van de kracht heeft als gevolg dat de gevraagde roei-inspanning 

 op een lager percentage van de maximale kracht kan worden geleverd

•	 Armen:	biceps curl, triceps extension, wrist curl, reverse wrist curl.

•	 Armen	en	schouders:	lat pull down, horizontal trekken aan een pully, pec deck, chest press

•	 Rug:	back extension machines die de onderrug isoleren.

In de begrippenlijst worden deze oefeningen kort beschreven.

Training uithoudingsvermogen

Het uithoudingsvermogen van de zwakke schakels armen en schouders kan selectief verbeterd worden 

op een armergometer, zoals de waterfiets voor de armen. De sterke schakel van de benen kan selectief 

maximaal worden belast door bijvoorbeeld wielrennen. Door deze elementen apart te trainen bijten ze 

elkaar niet.

Aëroob, anaëroob en kracht trainen mogen elkaar niet tegenwerken. Dit is een van de kernproblemen 

bij vele sporten.
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Krachttraining is zoals aangegeven belangrijk, maar krachttraining zou de ontwikkeling van het aërobe 

uithoudingsvermogen negatief kunnen beïnvloeden. En voorts zou aërobe training in de vorm van 

lange intensieve duurtrainingen het anaërobe vermogen negatief kunnen beïnvloeden (via de IIb-

vezels; zie presentatie Sieverding en Landman).

Gezien het feit dat de piekvermogens bij roeien niet hoog zijn en het vermogen in de hele keten wordt 

uitgeoefend, is opsplitsen in deelpatronen wenselijk. Dit betekent aparte sprinttraining voor armen 

en benen: sprinten op de armergometer en op de fiets. Sprinten in de vorm van hardlopen is minder 

wenselijk vanwege het hoge blessurerisico.

Cardiologische aspecten

Door de aard van de belasting tijdens het roeien is er een vergroot risico op verdikking van de hartspier 

en het ontstaan van hartritmestoornissen. Bijkomende factoren als hoge bloeddruk en klepgebreken 

zullen dit risico vergroten.

Gebleken is dat bij Olympische (Italiaanse) roeiers de wanden van de hartspier veel dikker waren dan 

bij andere sporters, ook dan die van wielrenners. De verklaring zou kunnen zijn dat bij roeien bijna alle 

spieren tegelijk worden aangespannen (armen en benen, links en rechts, agonisten en antagonisten) 

waardoor tijdens de roeihaal gedurende enkele hartslagen het bloed moeilijk uit de grote slagaders 

de spieren in kan lopen. De ‘perifere weerstand’ is dan heel hoog, dat betekent dat het hart tegen een 

hogere druk moet oppompen. Hiervoor is het van belang, dat de grote slagaders soepel (elastisch) zijn. 

Zij kunnen dan als een windketel functioneren, waardoor de druk minder oploopt. 

Mijn suggestie is dan ook dat het voor wedstrijdroeiers extra belangrijk is om een gezond hart te heb-

ben. Er mag geen vernauwing van de kransslagaderen zijn, de bloeddruk moet normaal zijn, evenals 

de polsdruk (bovendruk min onderdruk, dat is een maat voor de elasticiteit van de vaten).

Discussie en vragen

Is het risico op verdikking van de hartspier te verminderen door een 1000 m in tempo 35 te roeien in plaats 

van tempo 30? (Willem van Schelven)

- Dat is waarschijnlijk juist. Bij het hierbij gehanteerde kleinere verzet wordt minder kracht uitgeoe-

fend. Verder is de duur van de haal korter, waardoor minder bloed in de grote vaten hoeft te worden 

‘opgeslagen’ en de bloeddruk tijdens de haal dus lager blijft.

Over het onderwerp van het inbuigen ben ik het niet met u eens. Ten eerste: Bij de kanteling van het bekken 

naar achteren schakel je de hamstrings uit en die zijn weer een belangrijke schakel bij het weer openen van 

de rug. (Tom Sieverding)

- Dat is niet juist. De hamstrings doen normaal mee bij de strekbeweging van heupen en knieën.

Ten tweede: Als je de onderrug in een bolling zet, moet je heel veel druk zetten op de discus (tussenwervel-

schijf) die dan achterwaarts gaat.

Bij een gecontroleerde buiging van de onderrug ontstaat er geen onfysiologisch hoge druk in de discus. 

Voor een goede stofwisseling van de discussen moet de onderrug voortdurend gestrekt en gebogen 

worden. Als de onderrug wordt gebogen (de rechte buikspieren spelen daarbij een rol) wordt de buikin-

houd kleiner. De druk in de buikholte neemt daardoor toe. Deze druk ondersteunt de wervelkolom bij 

de komende strekbeweging.

De steller van de vraag bleef hierover een andere mening toegedaan.
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Begrippenlijst

 Polyarticulair karakter van de roeibeweging

Dit betekent dat een groot aantal gewrichten en bijbehorende spieren in de roeibeweging is betrokken.

 Intermitterend karakter van de roeibeweging

Dit verwijst naar de korte cyclus waarin inspanning en ontspanning worden afgewisseld, in tegenstelling 

tot een continue inspanning.

 Uitwendig vermogen

Vermogen (in watts) dat door het lichaam naar buiten wordt geleverd

 Schouderbuiger

Een spier die in het geval van de roeibeweging de bovenarm van horizontaal naar vertikaal trekt.

 Heupstrekker

Een spier die de heupen strekt. Dat zijn vooral de bilspieren.

 orthopedie

De leer van de botten, gewrichten, spieren, pezen en de afwijkingen daaraan

 Musculaire overbelasting

Overbelasting van de spier.

 Vermoeidheidsfractuur

Een breuk in een bot die ontstaat doordat frequent en langdurig te grote of abnormale krachten op 

het bot worden uitgeoefend.

 kapselspanner

Een spiertje dat mede als functie heeft om het gewrichtskapsel bij bewegingen niet tussen de 

bewegende botdelen te laten vastlopen.

 Sarcopenie

Verlies van zenuwcellen en de daardoor verzorgde spiercellen ten gevolge van het ouder worden.

 Hartritmestoornis

Hartritme dat ofwel een afwijkende frequentie (te hoog, te laag) ofwel grote onregelmatigheid vertoont.

 Windketel 

Als je met een fietspomp een fietsband met een klein gaatje oppompt dan zie je dat de band dikker 

wordt en dat de lucht uit het gaatje veel gelijkmatiger naar buiten stroomt dan dat hij door het pompen 

in de band komt. Doordat de grote bloedvaten elastisch zijn, kunnen zij de onderbroken instroom van 

bloed (hartslag na hartslag) omzetten in een veel gelijkmatiger bloedstroom aan het eind van die vaten.

 Leg extension

Oefening op een stoel waarbij de knieën tegen een weerstand worden gestrekt. Hierbij vindt alleen een 

beweging in de knieën plaats.

 Leg curl

Deze oefening kan zittend op een stoel of liggend op de buik worden uitgeoefend.

Hierbij vindt uitsluitend een buigbeweging tegen weerstand in de knieën plaats. 

 Leg press

Men zit op een stoel en strekt de heupen, knieën en enkels tegen weerstand (zoals bij roeien). Het kan 

zijn dat de voeten op een vast punt zitten en dat de stoel wordt weggetrapt, maar het kan ook zijn dat 

de stoel vast zit en dat de voeten worden weggetrapt.
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 Biceps curl

Oefening waarbij de elleboog tegen weerstand wordt gebogen.

 triceps extension

Oefening waarbij de elleboog tegen weerstand wordt gestrekt.

 Wrist curl

Oefening waarbij de pols tegen weerstand wordt gebogen

 reverse wrist curl

Oefening waarbij de pols tegen weerstand wordt gestrekt.

 Lat pull down

Eigenlijk hetzelfde als je optrekken aan een balk, alleen zit je lichaam vast en trek je de balk (met 

daaraan een gewicht dat via een katrol wordt opgetild) naar beneden.

 Pec deck

Ook genoemd butterfly. Je duwt de ellebogen tegen weerstand naar elkaar toe, een oefening voor 

de borstspieren. 

 Chest press

Meestal zittend. Je duwt met de armen een balk met weerstand van je af. Oefening voor de 

borstpieren en de triceps. Lijkt qua effect op opdrukken.

 Back extension

Machine om de strekbeweging van de rug te trainen.



De organisatoren van het symposium hebben ons gevraagd aandacht te schenken aan een aantal 

samenhangende aspecten van de fysiologie 2 van het roeien door veteranen. Kennis van roeifysiologie is 

van belang bij het maken van keuzen bij de opbouw van trainingen. 

Eerst gaan wij in op de fysiologie van het roeien in het algemeen. Wij spitsen dat daarna toe op de ver-

anderingen die optreden bij het ouder worden, in achtereenvolgens de longfunctie, de hartfunctie en de 

spieren. De conditie van hart, longen en spieren heeft een belangrijke invloed op het prestatievermogen 

van de ouder wordende roeier. Dit wordt getoond aan de hand van resultaten van maximale inspan-

ningstesten op de roei-ergometer met gasmeting bij roeiers uit drie verschillende leeftijdsgroepen. Deze 

resultaten laten zien wat de invloed van het ouder worden is op een aantal fysiologische parameters.

Op het symposium werd zo’n test gedemonstreerd met een vrijwillige symposiumdeelnemer. De test 

levert niet alleen informatie over het prestatievermogen op, maar ook kunnen de maximale hartslag, 

het omslagpunt en de trainingszones worden bepaald.

Ten slotte gaan wij in op de implicaties van een en ander voor de trainingsopbouw bij veteranen. 

Fysiologie van het roeien

Voor het leveren van een prestatie zijn energie en een beweegapparaat nodig (spieren, botten, gewrich-

ten). De inspanningsfysiologie van het roeien wordt toegespitst op de samenwerking van longen, hart 

en spieren. Het energiesysteem van het menselijk lichaam gebruikt vetten en koolhydraten als energie-

leveranciers. Het lichaam kan op verschillende manieren uit deze ‘grondstoffen’ energie leveren: met 

gebruik van zuurstof via de aerobe dissimilatie en zonder zuurstof door middel van de anaerobe dissi-

milatie waarbij dan melkzuur vrijkomt. Voor het transport van de energie en de afvalstoffen zorgen hart 

en bloedvaten. Het beweegapparaat brengt de kracht over, zodat de opgewekte energie effectief wordt 

gebruikt. De verschillende systemen grijpen als een radersysteem op elkaar in (figuur 1). Voor een opti-

male prestatie is een goede samenwerking tussen longen, hart en spieren vereist. Om een inzicht in het 
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 Erik Landman en Tom Sieverding werken al 15 jaar samen op het gebied van de inspanningsfysiologie toegespitst op het roeien.

2 
Zie begrippenlijst aan het eind van dit artikel.

figuur 1. Samenwerking van spieren, hart en longen bij gebruik en transport van zuurstof en koolzuur

Bron: Wasserman, K., Hansen J. E., Sue, D. Y., 

Stringer, W. W., Whipp, B. J. (2005). Principles of 

Exercise Testing and Interpretation: 4th Edition.
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algemene prestatievermogen te krijgen, moeten we dus de werking van hart, longen en spieren meten. 

Toproeiers zijn op de top van hun prestatievermogen rond de leeftijd van 28 tot 32 jaar. Daarna is er 

een afname van de prestaties te meten van circa 1 procent per jaar. Deze daling in het duurprestatiever-

mogen wordt veroorzaakt door de verminderde werking van zowel het hart, de longen als de spieren. 

Bij het ouder worden nemen het uithoudingsvermogen, de spierkracht, de coördinatie, de lenigheid 

en het herstelvermogen af. Echter, door gerichte training kunnen de negatieve effecten van het ouder 

worden op het prestatievermogen beperkt worden. Als we het over conditie hebben, dan valt dit in de 

roeifysiologie samen met de term ‘uithoudingsvermogen’. Het uithoudingsvermogen wordt geoperati-

onaliseerd door de uit een inspanningstest afgeleide VO2-max (zie begrippenlijst pag 67). 

Longfunctie

In de longen vindt de zuurstofoverdracht naar het bloed plaats in de longblaasjes (alveoli). We blazen 

CO2-rijke lucht uit en ademen weer zuurstofrijke lucht in. Het bloed dat naar de longen gaat, bevat 

veel CO2. Het bloed dat de longblaasjes gepasseerd is, bevat veel zuurstof. Het hart pompt het bloed 

rond en zo komt zuurstofrijk bloed weer bij de organen, o.a. de spieren. 

figuur 2. Structuur van de longen 

Afname longfunctie

Bij gezonde mensen is de opnamecapaciteit van zuurstof door de longen meestal niet de beperkende 

factor. Bij ouder worden echter, wordt het contactoppervlak met de bloedvaten kleiner waardoor min-

der overdracht van O2 en CO2 kan plaatsvinden. Het aantal longblaasjes neemt af, en de longblaasjes 

worden groter, waardoor de diffusiecapaciteit lager wordt en er een grotere loze ruimte ontstaat. Ook 

neemt de elasticiteit van de longen af, waardoor het ademen meer moeite kost en de ademhalings-

spieren meer inspanning moeten leveren om te ademen. Het ademen kost daardoor meer energie. 

Als gevolg van al deze veranderingen kan er minder overdracht van O2 en CO2 plaatsvinden, wat een 

afname van de longfunctie betekent. 

Veranderingen van de VO2-max door veroudering

De maximale zuurstofopname (VO2-max) is een maat voor de hoeveelheid zuurstof die iemand tijdens 

een maximale inspanning kan benutten. Hoe hoger deze waarde, hoe beter de zuurstofvoorziening 

figuur 3. Bloedvaatje met Co2-rijk en 

o2-rijk bloed dat langs een longblaasje loopt

Bron: http://hippocratech.wordpress.com/category/medical-device/ Bron: http://www.swigle.nl/Astma%20en%20COPD/Long-%28orgaan%29/127394



naar de spieren is. Hoe beter deze zuurstofvoorziening is, hoe efficiënter de inspanningsprestatie gele-

verd kan worden. Door afname van de longfunctie wordt ook de VO2-max lager. Er zijn tabellen met een 

gemiddelde waarde van de VO2-max per leeftijdsgroep. Goed getrainde sporters zullen altijd hoog in de 

range, of boven de grens voor hun leeftijd scoren.

Hartfunctie

Het hart zorgt voor het rondpompen van het bloed. De hartfunctie wordt gekwantificeerd met de cardiac 

output. De cardiac output is de hartslagfrequentie (HF) x slagvolume. Deze wordt uitgedrukt in liters per 

minuut. (Het slagvolume is de hoeveelheid bloed die per slag rondgepompt wordt. De hartslagfrequen-

tie (HF) is het aantal slagen per minuut.) Met de maximale hartslagfrequentie ( HF-max) wordt de HF 

bedoeld die als hoogste wordt waargenomen tijdens een maximale inspanningstest. In de roeipraktijk 

blijkt dat soms bij zware intervaltrainingen of tijdens wedstrijden de HF toch nog hoger kan komen.

De maximale hartslagfrequentie daalt met de leeftijd. De HF-max ook van personen van dezelfde leeftijd 

varieert sterk. Het gemiddelde van de HF-max per leeftijdjaar is te benaderen door de formule: 

HF-max = 220 – leeftijd. Veel veteranenroeiers hebben echter een hogere HF-max. 

Hoe groter de inspanning, des te meer zuurstof er nodig is. De longen zorgen ervoor dat via het bloed 

voldoende zuurstof naar de spieren wordt vervoerd. Bij een grotere vraag van de spieren naar zuurstof 

moet het hart sneller en krachtiger gaan werken. Bij intensieve inspanning zien we dat de hartfrequentie 

op een bepaald punt niet meer rechtlijnig toeneemt bij grotere inspanningen. Er is een knik te zien in de 

lijn en deze knik geeft aan bij welke intensiteit wordt overgegaan van aerobe naar anaerobe energiele-

vering. Voorbij dit omslagpunt ontstaat ophoping van melkzuur en is de inspanning niet lang meer vol 

te houden. Door het meten van de hartslag bij toenemende inspanning wordt de hartfrequentie bepaald 

die bij het omslagpunt hoort.

Met toenemende leeftijd neemt de hartfunctie af, doordat:

•	 De	maximale	hartslag	daalt

•	 Het	slagvolume	daalt	door	verstijving	van	de	wanden	en	bloedvaten

•	 De	pompwerking	afneemt	door	minder	spierkracht	

•	 De	maximale	hartslag	voor	een	aerobe	training	afneemt.
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figuur 4. o2-rijke en Co2-rijke bloedstromen in het hart

Bron: http://www.jessetimmermans.nl/cms/index.php?section=34
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Spieren

Om het proces van veroudering te begrijpen beschrijven we eerst in het kort naar de opbouw en de 

werking van een spier.

Een spier heeft een contractief (samentrekkend) deel, de spiervezel. Een aantal vezels vormt een moto-

rische eenheid (ME), dit is een groep spiervezels die door één zenuwvezel (motorneuron) wordt geprik-

keld (figuur 5). Een spier heeft honderden tot duizenden ME’s, kleine en grote. Grote ME’s bevatten een 

groot aantal spiervezels.

Spiervezels worden via het ruggenmerg vanuit het zenuwstelsel aangestuurd. 

In de spiervezels (=spiercellen) zitten eiwitten, die van vorm kunnen veranderen, waardoor de spier 

kan samentrekken of ontspannen, wat bewegen mogelijk maakt.

We onderscheiden twee verschillende typen spiervezels Slow Twitch (ST) en Fast Twitch (FT). Deze wor-

den ook wel als type I respectievelijk type II betiteld. De twee typen verschillen in eigenschappen. De 

FT zijn vooral betrokken bij zware inspanningen waarbij veel kracht en/of snelheid wordt ontwikkeld en 

zullen dus vooral bij de anaerobe energievoorziening contraheren. De ST worden vooral bij de aerobe 

verbranding, dus bij langdurige inspanning, gebruikt. De FT hebben een hoge prikkeldrempel, dat wil 

zeggen dat ze een forse impuls vanuit de hersenen (je moet heel hard willen roeien) nodig hebben om 

samen te trekken. Dit gegeven is ook van belang voor de opbouw van een training.

De verhouding van FT en ST verschilt per individu en is genetisch bepaald. Ouderen hebben relatief 

meer langzame vezels (ST). Motorische eenheden kunnen zowel FT als ST bevatten. De kleine motori-

sche eenheden bevatten meer ST en de grote motorische eenheden hebben meer FT. Door veroudering 

en onderprikkeling vallen grote motorunits weg en wordt vervolgens de aansturing van de daartoe 

behorende FT-spiervezels overgenomen door zenuwen van andere motorunits, of de FT verdwijnen 

definitief. Dit leidt tot een stijging van het percentage ST. Door gerichte training gaat die verschuiving 

langzamer.

figuur 6. Basisstructuur (a) en doorsnede (b) van een skeletspier 
Bron: Wilmore, J. H., Costill, D. L. (1994). Physiology of sport and exercise: 1st Edition

figuur 5. aansturing van spiervezels door zenuwvezels 
Bron: Wilmore, J. H., Costill, D. L. (1994). Physiology of sport and exercise: 1st Edition

A

B



De kenmerken van FT en ST zijn als volgt samen te vatten:

 

De motorische eenheden met veel vezels van het type II (FT) zijn de grote motorische eenheden en wor-

den vooral gebruikt voor zware inspanning met veel kracht en/of snelheid. Hoe groter de ME, hoe meer 

type II (FT). De kleine motorische eenheden bevatten meer vezels van het type I (ST) en worden vooral 

gebruikt voor de langere trajecten. 
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figuur 7. dwarsdoorsnede van een spier

De FT en ST zijn verschillend van kleur:

•	 De	lichte	vlekken:	snelle	vezels	

 (FT = fast twitch) 

•	 De	donkere	vlekken:	langzame	vezels	

 (ST = slow twitch).

Bron: Wilmore, J. H., Costill, D. L. (1994). 

Physiology of sport and exercise: 1st Edition

snelle vezels (ft) type II  langzame vezels (st) type I 

snelle contractie  langzame contractie 

anaeroob  aeroob 

weinig uithoudingsvermogen veel uithoudingsvermogen 

veel kracht  weinig kracht 

hoge prikkeldrempel  lage prikkeldrempel 

grote motorische eenheden  kleine motorische eenheden

figuur 8. aandelen St- en ft-vezels 

naar geleverde hoeveelheid kracht

Noot: FTb zijn de meest krachtige FT. 

FTa zijn FT die door veel duurtraining ook eigenschappen 

hebben gekregen van ST. FTa hebben minder snel last van 

vermoeidheid dan FTb, maar meer dan ST.

Bron: http://www.unigroup.fr/tdp_physiologie_v.01.2010/



57

fysiologie van de veteranenroeier | effectiever conditie opbouwen op basis van gemeten trainingszones

Bij iedere inspanning wordt een combinatie van kleine en grote ME gebruikt. Hoe krachtiger en/of hoe 

sneller een spier wordt aangespannen, hoe meer ME’s erbij betrokken zijn. Bij een lichte inspanning 

worden voornamelijk de kleine ME’s met ST gebruikt. De grafiek (figuur 8) laat zien dat bij een grotere 

inspanning relatief meer grote ME’s met FT-spiervezels actief zijn. Bij het toenemen van de geleverde 

kracht worden ook meer kleine motorische eenheden ingeschakeld. 

 Bij roeien over: 

5 km wordt 90% St en 10% ft gebruikt

2 km wordt 80% St en 20% ft gebruikt 

1 km wordt 65% St en 35% ft gebruikt.

Veranderingen in de spieren bij veroudering

De belangrijkste veranderingen bij verouderen zijn afname van spiermassa, contractiesnelheid en 

kracht. Vooral het minder frequent gebruik van de grote motorische eenheden en het afnemende 

uithoudingsvermogen dragen bij aan versnelling van de vermindering van deze spierfuncties.

De afname van kracht vanaf de leeftijd van rond 30 jaar komt voor een deel doordat mensen vanaf 

die leeftijd minder actief worden. Ze gaan minder bewegen, de spiermassa neemt af en de hersteltijd 

wordt langer. Vanaf de leeftijd van rond 45 jaar gaat het lichaam minder reageren op training, waar-

door het trainingseffect lager wordt. Maar door gerichte training is toch verbetering te bereiken. 

Er zijn ook anatomische veranderingen in spieren en pezen:

•	 Spiervezels	worden	korter.

•	 Vezelhoeken	veranderen.	De	vezels	liggen	daardoor	niet	meer	mooi	in	de	lengte,	maar	gaan	meer		 	

 dwars lopen.

•	 Er	komt	meer	bindweefsel	en	meer	vetweefsel	in	de	spier.

•	 Spiervezels	verdwijnen	door	ouderdom.	

•	 Snelle	vezels	verdwijnen	sneller	dan	langzame	vezels.	

•	 Doordat	de	grote	motorische	eenheden	Type	II	(FT)	minder	frequent	gebruikt	worden,	verdwijnen	ze		

 vanaf de leeftijd van circa 30 jaar sneller dan type I (ST). 

•	 Snelle	vezels	transformeren	naar	langzame	vezels,	met	andere	woorden	type	II-vezels	transformeren		

 naar type I.

•	 Pezen	worden	slapper	en	daardoor	minder	elastisch.

Er zijn ook neurologische oorzaken van spierafname:

•	 Motorneuronen	voor	de	grote	motorische	eenheden	Type	II	(FT)	die	weinig	gebruikt	worden,	

 verdwijnen.

•	 Inactieve	zenuwvezels	verdwijnen	en	spiervezels	die	daardoor	niet	meer	verbonden	zijn	met	een		 	

 zenuw, verdwijnen eveneens.

De eiwitsynthese in de spieren gaat langzamer door:

•	 hogere	eiwitdegeneratie	

•	 verlaagde	eiwitregeneratie.	

Door gebruik van de spieren ontstaat schade aan de spiervezels. Het lichaam reageert op deze spier-

schade met de productie van hormonen. Deze zijn verantwoordelijk voor een groeiprikkel, waardoor 

die schade weer hersteld wordt en er weer spierweefsel kan worden opgebouwd. 



Bij oudere mensen worden er minder hormonen geproduceerd, waardoor de groeiprikkel kleiner is met 

als gevolg een langere hersteltijd. Na krachttraining is er meer spierschade dan op jonge leeftijd. 

De aanpassingen op eiwit- en hormonaal niveau en de eiwitsynthese gaan langzamer. Er vindt een 

hogere eiwitafbraak plaats en de eiwitopbouw is verlaagd. 

Onder invloed van krachttraining (KT) wordt de aanmaak wel iets sneller. Er worden dan echter ook 

meer eiwitten afgebroken. De hormonale respons op krachttraining neemt af. De hormonale verande-

ringen bij veroudering kan een van de oorzaken zijn van deze eiwitafbraak. Bij het opstellen van trai-

ningsschema’s moeten we daarom rekening houden met die langere hersteltijd van oudere veteranen. 

We staan dus voor een dilemma. Krachttrainen is nodig voor de opbouw van spieren, maar herstel 

kost meer tijd. Er moet dus meer tijd tussen de trainingen genomen worden. Krachttrainen heeft een 

negatief effect op de aerobe training, maar we moeten echter wel (aerobe) duurtraining doen voor 

behoud van de basisconditie en om het hart - vaatsysteem en de doorbloeding van de spieren op peil 

te houden. De duurtraining heeft weer minder effect op het behoud van spieren dan krachttraining. 

Als we spieren verliezen, kunnen we ook minder presteren. Bij krachttraining moeten we er rekening 

mee houden dat de pezen en gewrichten kwetsbaarder worden. We moeten blessures voorkomen door 

gewrichten en pezen niet overmatig te belasten. Dus moeten we ervoor zorgen dat er bij krachttrainen 

niet extreem zwaar en lang belast wordt. Liever een kort explosief krachtgebruik dan een lange zware 

belasting. Bij hoge snelheid leveren we met minder kracht toch een groot vermogen, dus spreken we 

de grote motorische eenheden aan. Dat willen we toch bereiken. Maar het blijft zoeken naar de juiste 

balans!

Invloed van het ouder worden op fysiologische parameters

Hierna presenteren wij resultaten van eigen testonderzoek onder 144 proefpersonen bestaande uit 

junioren, studenten en veteranen. Uit dit onderzoek blijkt welke veranderingen in fysiologische 

parameters zich in grote lijnen voltrekken in de drie leeftijdsgroepen.

In het kader van de tests zijn onder meer de volgende parameters bepaald:

•	 lengte,	gewicht	en	body	mass	index	(BMI)

•	 maximale	hartslag	die	tijdens	de	maximale	inspanningstest	op	de	ergometer	werd	bereikt

•	 VO2-max

•	 maximale	vermogen	dat	tijdens	de	maximale	inspanningstest	tenminste	30	seconden	kon	worden			

 volgehouden

•	 piekvermogen:	het	vermogen	dat	tijdens	de	snelste	haal	van	de	maximale	inspanningstest	werd

 geleverd. Het piekvermogen is hoger dan het maximale vermogen, maar het is een aanmerkelijk

 lager vermogen (ongeveer factor 2) dan tijdens een sprinttest (Wingate-test) wordt gemeten.

De testen zijn volgens hetzelfde protocol (1-minuutstappentest op C2-roei-ergometer) uitgevoerd bij 

144 roeiers: 

•	 Junioren	KNRB:	20	jongens	|	18	meisjes,	gemiddeld	16	jaar	

•	 Studenten:	52	mannen	|	26	vrouwen,	gemiddeld	22	jaar

•	 Veteranen:	16	mannen,	gemiddeld	47	jaar	|	12	vrouwen,	gemiddeld	52	jaar

Uit de resultaten in figuur 9 blijkt hoe de fysiologische parameters afnemen voor veteranenroeiers, 

zowel voor mannen als voor vrouwen. 

tom sieverding en erik landman
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figuur 9. fysiologische parameters van junioren-, studenten- en veteranenroeiers

Antropometrie mannen Antropometrie vrouwen

Maximale waarde bij mannen

Maximale waarde bij vrouwen



Demonstratie inspanningstest 

Er zijn veel testen om de conditie van een sporter te meten. Op het symposium is een maximale inspan-

ningstest met gasmeting gedemonstreerd, waarbij het uithoudingsvermogen in combinatie met kracht 

werd gemeten. Dit is een soortgelijke maximale inspanningstest als die van het in de vorige paragraaf 

genoemde testonderzoek. De test is afgenomen op een roei-ergometer, maar kan ook op een fietsergo-

meter of loopband worden afgenomen. 

De hoeveelheid en de samenstelling van de uitademingslucht (O2 en CO2) worden gemeten evenals de 

samenstelling van de ingeademde lucht. Tegelijkertijd wordt de hartslag en het geleverde vermogen 

geregistreerd. De belasting neemt in kleine stapjes toe tot na ongeveer 12 minuten de maximale inspan-

ning wordt bereikt. De meting wordt nog twee minuten voortgezet om de snelheid van het herstel te 

meten.

De inspanningstest levert niet alleen informatie op over de in de vorige paragraaf genoemde 

fysiologische parameters (maximale hartslag en vermogen en VO2-max), maar ook over:

•	 hartslag	en	vermogen/snelheid	behorend	bij	het	zogenoemde	omslagpunt,	waarbij	het	lichaam	

 overgaat van aerobe verbranding naar anaerobe energielevering

•	 individuele	trainingszones.	

De VO2-max, het prestatievermogen, is een van de indicaties voor de snelheid die de proefpersoon in 

de boot kan bereiken.

Individuele trainingszones worden berekend aan de hand van de verhouding tussen de hoeveelheid O2 

in de ingeademde lucht en de CO2 in de uitgeademde lucht tijdens de oplopende inspanningsniveaus 

tijdens de test. Trainingszones geven aan welke range van de hartslagfrequenties van de testpersoon 

behoort bij:

•	 hersteltraining

•	 extensieve	duurtraining

•	 intensieve	duurtraining

•	 drempeltraining	(rond	de	anaerobe	drempel)

•	 intensieve	duurtraining.

Er zijn meerdere indelingen van trainingszones in omloop.

Een inspanningstest geeft aan hoe het met diverse aspecten van de conditie gesteld is. Als deze twee-

maal per jaar wordt gedaan, kunnen ontwikkelingen in de conditie goed in de gaten worden gehouden. 

De informatie die deze test oplevert, wordt gebruikt voor het opstellen, evalueren en/of aanpassen van 

een trainingsprogramma. Er kunnen richtlijnen aan worden ontleend voor de beste manier van trainen. 

Uit de symposiumdeelnemers die zich hadden opgeven als proefpersoon om op het symposium live 

de inspanningstest te doen, is Wim Kamerman van Willem III gekozen. Hij roeide op een Concept 2-

ergometer. De test begon met rustig roeien. 

Het tempo is vrij, maar liever niet al te laag, omdat het dan moeilijker is de hogere snelheden/wattages 

te roeien. De luchtweerstand wordt zo ingesteld als de roeier zelf prettig vindt.

Iedere minuut moest hij harder roeien. De test begon met een belasting van 1 Watt per kilo lichaams-

gewicht. Dat was in dit geval 80 Watt. Elke minuut kwam er 20 Watt bij. 
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De testpersoon moet proberen zich te houden aan het leveren van de opgegeven vermogens: 80, 100, 

120 Watt enz. Bij een test op een fietsergometer of een loopband kan de belasting geregeld worden, 

maar op de ergometer moet de roeier de geleverde energie zelf aanhouden. 

Tijdens de test zagen de toeschouwers hoe de in het testverslag opgenomen (geprojecteerde) grafieken 

van hoeveelheden ingeademde O2 (rode lijn) en uitgeademde CO2 (blauwe lijn) en van hartslag en 

geleverd vermogen zich ontwikkelden (zie eind van dit artikel) .

In het eerste deel van de test is de O2-opname hoger dan de CO2-uitstoot. De rode lijn loopt boven de 

blauwe lijn. In het begin wordt de meeste energie geleverd door aerobe verbranding van vetten, die 

veel O2 vraagt en niet zo veel energie levert. Bij toenemend te leveren vermogen schakelt het lichaam 

over op verbranding van koolhydraten. Dit levert meer energie, en vergt relatief minder O2, maar de 

hoeveelheid koolhydraten in het lichaam is beperkt. Dat blijft zo tot het moment dat de sporter gaat 

verzuren. Boven dit omslagpunt wordt geleidelijk overgeschakeld op anaerobe energielevering, die van 

relatief beperkte duur is door genoemde verzuring van de spieren.

Het respiratory quotiënt (RQ), dat ook in beeld kwam, geeft de verhouding tussen O2-opname en CO2-

uitstoot aan. De RQ laat zien of er aerobe verbranding van vetten of koolhydraten, of anaerobe energie-

levering plaatsvindt. Wanneer minder O2 wordt opgenomen dan de CO2-uitstoot, komt de RQ boven 

de 1. Dan kruisen de rode en de blauwe lijn elkaar. Als de RQ boven de 1 uitkomt, dan vindt voorname-

lijk anaerobe energielevering plaats. Duurt dat te lang (zie de bovenste figuur in het testverslag), dan 

is er snel sprake van verzuring en uitputting volgt.

 In beeld kwamen, naast de grafieken, de actuele waarden van de VO2/kg (de maximale zuurstofop-

name per kilogram lichaamsgewicht), de hartslagfrequentie, de RQ en de zuurstofopname.

Toen Wim Kamerman 280 Watt ging leveren op tempo 31, werd hij extra aangemoedigd door de hele 

zaal om door te gaan... 300 Watt.

Kamermans VO2-max werd onmiddellijk na de test ingeschat op 40-42 (testverslag: 45,4). Dat is 149 

procent van wat de norm is voor iemand van zijn leeftijd (67 jaar). Hij is dus een goed getrainde sporter. 
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figuur 11. Vermogens gerelateerd aan de volhoudingsduur van de drie verschillende energiesystemen

figuur 12. Begeleidende brief en resultaten van de test tijdens het symposium en aanbevelingen voor training
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Aanbevelingen voor de trainingsopbouw voor veteranen: Use it or lose it
Zoals ook al besproken is onder ‘Spieren’, moet het juiste evenwicht gevonden worden tussen kracht-

training en duurtraining. Om de grote motorische eenheden (ME) met de snelle spiervezels te behou-

den, moeten we ze wel op een hoge intensiteit gebruiken. Hierbij moet echter worden voorkomen dat 

de veteranenroeiers al te veel spierschade oplopen en dat hun eiwitafbraak al te veel wordt gestimu-

leerd. Dat kunnen we bereiken door krachttraining op hogere snelheid en door intervaltraining. Dat 

betekent meer hoge tempi trainen op maximale snelheid. Als de spieren op maximale snelheid moeten 

contraheren, worden automatisch de grote ME’s aangesproken en wordt daarmee voor behoud van 

die grote ME gezorgd. De snelheidstraining is heel belangrijk. Daarmee krijgt het lichaam de kans om 

het beoogde effect te bereiken. Dat kunnen we ook door trekken naar intervaltraining (kort en snel) 

met iets langere rustperiodes. De hoge snelheid wordt dan getraind, maar door de langere rustperiode 

treedt minder verzuring op. Verzuring zorgt voor meer spierafbraak en dat willen we tegengaan. Bij 

deze opzet bestaat het voordeel van het gebruik van de grote ME en niet al te veel afbraakprocessen. 

Krachttraining heeft veel meer effect op spiermassa dan duurtraining. Echter, krachttraining heeft 

beperkingen:

•	 Hoge	weerstandstraining	betekent	hoge	eiwitafbraak	in	de	spieren

•	 Hersteltijd	is	langer	door	tragere	en	verminderde	eiwitopbouw

•	 Belastbaarheid	van	gewrichten	en	bindweefsel	is	beperkt

•	 Hormonale	response	op	krachttraining	neemt	na	verloop	van	tijd	af	tijdens	een	trainingsprogramma.

Zuurstofopname verloop

Verloop vermogen en hartfrequentie



Wanneer krachttraining wordt toegepast, moet hierbij vooral op explosie van kracht worden getraind en 

niet op het trekken of drukken van maximale gewichten.

Na intensieve trainingen hebben veteranen meer hersteltijd nodig dan jongere roeiers.

Daarnaast moet er ook voldoende duurtraining zijn om te voorkomen dat de VO2-max daalt. Tevens 

zorgt deze trainingsvorm voor goede doorbloeding, vergroting van het slagvolume en daarmee ook van 

de cardiac output. Een rustige duurtraining zorgt ervoor dat het hart-vaatsysteem in goede conditie blijft 

en dat dit systeem door het gebruik van de langzame spiervezels (stevige ED-training) in goede conditie 

blijft.

Bij een rustige ED-training werken de herstelprocessen in het lichaam op volle toeren. 

Duurtraining heeft echter weinig effect op behoud van spiermassa.

Discussie en vragen

type krachttraining

- Tom Sieverding (TS) en Erik Landman (EL) hebben de voorkeur voor korte snelle intervaltrainingen en 

krachttraining met meer herhalingen op hogere snelheid met lagere weerstanden. Dat is om de gewrichten 

en pezen niet te zwaar te belasten. 

- De vorige spreker Frank Bertina heeft juist meer voorkeur voor krachttrainingen met minder her-

halingen en meer weerstand. Hij reageert op Sieverding en Landman. Hij heeft 40 jaar ervaring met 

krachttraining toegespitst op roeien en is van mening dat bij krachttraining op hoog tempo de pezen 

en gewrichten juist te zwaar belast worden, met andere woorden hij is voor een krachttraining op een 

laag tempo en maximale kracht. Dan wel twee keer zo snel terug als heen. De excentrische fase (fase 

van de beweging waarin een spier wel in contractie is, maar langer wordt, omdat hij enigszins meegeeft) 

is waardevoller dan de concentrische fase (spier wordt korter). Je traint dan op 80 procent van je 

maximale kracht. 

- TS reageert hierop met het volgende:

De excentrische fase heeft weliswaar een groter effect op groeiprikkels voor spieren, maar de spier-

afbraak is als gevolg van excentrisch trainen een stuk groter. In het herstel dient hiermee rekening te 

worden gehouden. De voorkeur voor krachttraining met de nadruk op handelingssnelheid heeft dus te 

maken met het feit dat er minder spierschade is, maar dat wel alle motorische eenheden worden aan-

gesproken. Bovendien komt deze belasting ook meer overeen met de roeibeweging. Roeien is immers 

ook veel herhalingen met relatief lage weerstand.

Wat is het verband tussen de hogere prikkeldrempel voor de grotere motorische eenheden en het type 

training?

TS geeft aan dat trainen op hoog tempo en volle kracht, bij voorkeur in de boot, de grote motorische een-

heden stimuleert. Deze spiergroepen worden juist bij intensieve inspanning aangesproken en geactiveerd.

Marathonroeien

Het marathonroeien is heel populair in Nederland. De vraag wordt gesteld wat een goede training is als 

voorbereiding op bijvoorbeeld de Ringvaartregatta. Het zal duidelijk zijn dat een marathonroeier meer 
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lange afstanden traint dan iemand die 1-km-wedstrijden roeit, maar ook de marathonroeier moet wel 

degelijk zorgen dat de grote motorische eenheden behouden blijven. Dus ook afwisselen met interval-

trainingen met hoge snelheid. Vanzelfsprekend ziet het trainingsschema er anders uit dan het schema 

van een 1-km-roeier.

trainingsfrequentie

De hersteltijd wordt langer. Dat betekent ook langere rustperiodes tussen de trainingen. Een dertig-

jarige kan 14 keer per week trainen, maar hoe vaak zal iemand van 80 dan kunnen trainen? Daar is niet 

een eensluidend antwoord op te geven. Het hangt af van de conditie van de persoon, het sportverleden 

en de belastbaarheid die bij mensen verschillend is. Dus je moet naar het individu kijken: wat is er 

voor die persoon nodig?

Blessuretijd

De grote motorische eenheden verdwijnen als je ze niet gebruikt. Dus als je een periode niet hebt 

gesport door een blessure zijn er grote motorische eenheden verdwenen. Kunnen die nog weer terug-

komen? Bij jonge mensen zie je dat spierafname bijvoorbeeld door inactiviteit vooral zit in het dunner 

worden van spiervezels. Die vezels nemen door trainen weer in omvang toe. Maar bij oudere mensen is 

dat essentieel anders, daar verdwijnen echt spiervezels. Die komen niet meer terug. Dat is definitief.

Voeding

De voeding is nog niet ter sprake geweest. Is het niet zo dat je gewoon meer eiwitten moet eten? 

Voeding is zeker van belang. Daar kunnen we wel een apart symposium over houden. De response van 

spieropbouw heeft heel veel te maken met goede voedselopname. Daar is eiwit een belangrijke factor 

in. Bij zware trainingen moet je aanhouden dat je 1,5 tot 1,8 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht 

moet eten en dat in combinatie met voldoende koolhydraten. Als je te weinig eet en wel zwaar traint, 

ben je spiermassa aan het afbreken en is er geen nieuwe opbouw.

Wat is de beste tijd in het jaar om een test te laten doen als je kijkt naar het wedstrijdprogramma van 

het veteranenroeien? 

De test is een goed uitgangspunt voor de indeling van de trainingen. Er moeten minimaal 12 tot 16 weken 

tussen de testen zitten. We adviseren om aan het begin en aan het eind van een trainingsblok een test 

te laten doen, zodat je goed kunt zien of de training resultaat opgeleverd heeft. Bij voorbeeld aan het 

begin en het eind van de winter. Het hangt af van de gekozen wedstrijden. Als er in het najaar nog een 

wedstrijd geroeid wordt, kan nog een derde test gedaan worden.

Het testprotocol duurde 14 minuten. de proefpersoon kreeg het na 5 minuten zwaar. Is er een warming up 

geweest? 

De proefpersoon heeft kort ingeroeid, maar dat is niet gestandaardiseerd. De eerste 5 à 6 minuten zijn 

de warming up. Marjolein Rekers (MR)s vindt dat er bij een meting met zo’n korte warming up snel 

verzuring op kan treden. Op deze manier begint zij zelf te verzuren bij een hartslag waarmee ze met 

een goede warming up 40 minuten kan roeien. Zij vindt het niet vergelijkbaar met het presteren in de 

boot. EL is van mening dat als de test veel langer gaat duren door een langere inroeitijd, de waarden 

die gemeten worden minder betrouwbaar zijn door de verschillen tussen de individuen bij langere 

inspanning. Maar het is wel een punt om goed in de gaten te houden en het protocol mogelijk op 

aan te passen. Het is natuurlijk wel van belang om de testen iedere keer volgens eenzelfde protocol 

uit te voeren. 



Is het verband tussen zuurstofopname en output voor ieder individu gelijk?

Bij een hoger VO2-max wordt er een hoger Wattage output geleverd. De roeitechniek is natuurlijk ook 

een factor.

Is er verband tussen het aantal maal ademhalen en zuurstofopname?

Er zijn apparaten om dat te meten. Er zijn mensen die inderdaad meer liters lucht in moeten ademen 

voor dezelfde zuurstofopname.

Maakt het uit of je inademt tijdens de trap of tijdens de recover?

Uitademen op moment van kracht leveren lijkt het meest voor de hand te liggen, maar er is bij de 

sprekers geen onderzoek naar de effecten bekend. 

Hoe delen we nu de trainingen in? Wat doen we aan duurvermogen en wat doen we aan kracht?

Dat is afhankelijk van het doel en mogelijkheden. Wat heeft de persoon al aan training gedaan en hoe is 

de conditie. Daar zijn geen standaard modellen voor. Het is per persoon verschillend. Maar in het alge-

meen kun je wel zeggen dat iemand van rond de 45 jaar zonder hinder 4 à 5 keer in de week kan trainen. 

Bij de start van het seizoen rustig beginnen en de belastbaarheid verbeteren met rustige duurtrainingen. 

De ene week 1 de andere week 2 intensieve trainingen. De andere trainingen zijn dan duurtrainingen. 

Je kunt de trainingen ook in blokken samenvoegen. Op weg naar een wedstrijd komen er meer specifieke 

snelheidstrainingen. Dus per geval een schema opstellen.
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Begrippenlijst

 

Maximale zuurstofopname

De hoeveelheid zuurstof die het lichaam maximaal kan opnemen. Dit kan op twee manieren 

uitgedrukt worden:

•	 absoluut,	in	liter	per	minuut	(l/min)

•	 relatief,	in	milliliter	per	kilogram	lichaamsgewicht	per	minuut	(ml/kg/min).

 fysiologie

De biologische wetenschap die de werking van organismen, organen en weefsels bestudeert.

 O2
De scheikundige aanduiding voor het molecuul zuurstof. Zuurstof is nodig om een brandstof te 

kunnen verbranden.

 Co2
De scheikundige aanduiding voor het molecuul koolstofdioxide. Koolstofdioxide is een afvalproduct 

dat bij de verbranding van vetten en koolhydraten vrijkomt en via uitademen het lichaam verlaat.

 Vo2-max

Afkorting voor maximale zuurstofopname.

 Cardiac output

Het product van het slagvolume en de hartslagfrequentie (HF).

 Hf

Afkorting voor hartslagfrequentie, ook wel kortweg ‘hartslag’ genoemd, in aantal hartslagen per 

minuut (sl/min).

 Hf-max

Maximale hartslagfrequentie, ook wel kortweg ‘maximale hartslag’ genoemd, in aantal hartslagen 

per minuut (sl/min), zoals gemeten tijdens de maximale inspanningstest.

 Slagvolume

Hoeveelheid bloed die per slag uit het hart de bloedbaan in gepompt wordt, in liters per minuut (l/min).

 aerobe energielevering

Energielevering waarbij zuurstof (O2) gebruikt wordt om brandstoffen (vetten en/of koolhydraten) 

te verbranden om energie te leveren.

 anaerobe energielevering

Energielevering waarbij geen zuurstof (O2) gebruikt wordt om energie te leveren.



Dames en Heren,

In het programma sta ik aangekondigd als Ruder-Idiot. Dat behoeft enige toelichting, om te voorkomen 

dat een verkeerde indruk bij u zal postvatten.

In 1997 organiseerden wij, bestuursleden van de Stichting Watersportbaan Midden Nederland 

(www.watersportbaanrijnenburg.nl), een excursie naar de roeibaan in Köln-Fühlingen. 

Op een vroege novembermorgen zijn we op weg naar Keulen in twee busjes met hoge functionarissen 

uit onder andere een drietal gemeenten, de provincie en het Recreatieschap. Wij willen de geïnviteerden 

laten zien hoe je een watersportbaan zou kunnen aanleggen die multifunctioneel is, zodat er niet alleen 

volwaardige wedstrijden op georganiseerd kunnen worden, maar ook anderen dan kanoërs en roeiers er 

wat aan hebben. In Keulen worden wij volgens afspraak ontvangen door Herr Röhrig, met wie ik vooraf 

uitgebreid telefonisch contact heb gehad over het doel van ons bezoek. In zijn vrije tijd is hij voorzitter 

van het Kölner Regatta Verband. Daarnaast is hij op dat moment de grote baas van het WK Roeien, dat in 

1998 in Köln-Fühlingen zal plaats vinden. Kortom: Röhrig zal geen tijd hebben voor een avondje biljarten.

Als wij uitstappen loopt onze gastheer op ons toe met de woorden: ’Aha! Da sind ja unsere Holländische 

‘Ruder-Idioten’. 

Ik denk overigens, dames en heren, dat er behalve ikzelf nog wel enkelen in deze zaal zitten die zo 

ongeveer al hun vrije tijd besteden aan die éne hobby. Kortom, de profielschets van de Roei-Idioot.

Wat ik u vandaag presenteer is een gesproken column. Een column met enkele kenmerken van een 

sprookje, een felrealistisch roeisprookje.

De Aasee Regatta

Zaterdagochtend 24 april 2010, half zeven. Met de skiff op het dak rijd ik achter die andere Ruder-Idiot 

aan, Werner Rehberg, die ook zijn skiff plus zijn dubbeltwee op het dak heeft. We zijn onderweg van zijn 

woonplaats Meppen, in het Emsland, naar Münster. Naar de Aasee Regatta.

Het is de vorige avond een beetje laat geworden. Nadat we vrijdagmiddag op Werner’s Heimat-Kanal een 

afsteltraining in de dubbeltwee hadden afgewerkt, hebben we ter ontspanning nog een echt Nedersaksi-

sche viering van een 40-jarig huwelijk van vrienden bijgewoond. Nu kan ik zo’n anderhalf uur lang achter 

Werner aantuffen, zonder angst de weg kwijt te raken. Tijd voor herstel dus nu, tijd voor overdenking.

Ik was al eens eerder in Münster, toen met onze eigen vier. We voeren er ook dubbeltwee, in verschil-

lende combi’s, ook gemengd Duits-Nederlands. En in de skiffs natuurlijk.

Dit jaar zit onze vaste vier door medische oorzaken een beetje in de lappenmand. Daarom nu alleen 

de skiff en twee keer een start in de dubbeltwee met Werner. Drie keer starten slechts. Het idee is een 

beetje kalm te beginnen met het aantal keren 1000 meter in één weekend, zo kort na de Skiffhead. 
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Mogelijkheden om vaker te starten zijn er overigens wel degelijk. Ik had ook mee kunnen varen in een 

acht en daarnaast was er nog de optie van een dubbelvier. 

Bij onze Duitse vrienden is dat een gangbare praktijk. Er zijn altijd combi-ploegen die soms wat langer 

bestaan, soms voor een bepaalde gelegenheid in elkaar worden gezet. Zo kreeg ik een week ná Münster 

via de Masters-Verteiler - een soort Veteranen-Community per mail - het verzoek om in te stappen in 

een acht op het Deutsches Masters Championat, midden juni, bij Potsdam. En zelfs ter plekke zijn er 

altijd nog mensen nodig. Sterker nog, er wordt eigenlijk wel op gerekend dat zoiets à l’improviste 

geregeld kan worden Zoals een paar jaar daarvóór in Essen, waar dubbeltwee-maat Peter Bongers en 

ik drie uur voor de start van het nummer D-acht werden verzocht mee te doen in een combi-boot uit 

Mainz en Trier.

We zijn het Emsland uit. De zon is ruimschoots op, de grondmist opgetrokken en ook het hoofd is 

wat opgeklaard. Het wordt een mooie lentedag. 

In een park dat tot aan het centrum van Münster reikt, ligt een stuwmeertje, de Aasee, waarop ééns 

per jaar een roeiwedstrijd georganiseerd mag worden. De vorige keer waren de botenwagens nogal 

weggezakt in de omliggende gazons van het park. Ik vraag me af op wiens kosten dat toen weer is 

hersteld. Gelukkig is het dit keer al een tijdje droog geweest.

Het tijdelijke karakter van de Aasee als wedstrijdbaan verlangt improvisatie, flexibiliteit, praktische in-

stelling en koelbloedigheid van de organisatoren. De balisage bijvoorbeeld mag pas op de wedstrijddag 

zelf in de baan worden gelegd. Een paar jaar geleden was dat twee uur voor de eerste start nog steeds 

niet gebeurd. In alle rust werden de lijnen na de ochtendkoffie uitgevaren en, er werd op tijd gestart.

De bier- en worststands zijn nog in opbouw. De tent waar je koffie kunt krijgen, ziet er wat verlaten 

uit. De klanten hebben de stoeltjes buiten gezet om in de zon van hun koffie te genieten. Links en 

rechts hartelijke begroetingen door diegenen voor wie dit het eerste treffen na de winterslaap is.

Tijdens het afladen en opriggeren bedenk ik hoe jammer het is dat er in Nederland niet van dergelijke 

1000-meter-boord-aan-boord-wedstrijden voor veteranen zijn. Waarom kan dat wel in Duitsland? 

Waarom wel in Engeland, waarom wel in Italië?

Nederland kent slechts twee, in omvang en ambitie beperkte, boord-aan-boord- wedstrijden, beide 

bovendien in het najaar: 

•	 de	Goudse	Mijl,	niet	over	1000,	maar	over	1600	meter;

•	 de	Erasmus-Sprints,	die	weliswaar	over	1000	meter	is,	maar	qua	uitgeschreven	nummers	een	stevige		

 nadruk op het bedrijfsroeien legt.

Voor het overige zijn er hier voor veteranen alleen maar tijdraces: starten in lijn, met zo’n 15 seconden 

startverschil. Niets ten nadele van deze wedstrijdvorm, ik doe er van harte aan mee. En hoe bochtiger 

hoe uitdagender. Leve de Amstel! Leve de Overijsselse Vecht! Maar het dynamische en het spektakel 

van een weekend lang 1000-meter-starts, het toernooigevoel dat daarmee samenhangt, het ‘s zomers 

twee dagen lang met elkaar rondhangen op de baan, in afwachting van de tweede of de derde start van 

die dag kijkend naar de prestaties van de vele bekenden. Wat zou dát een mooie afwisseling zijn.

De kroniek van een zachte dood

Hoe zou het nu komen dat dit in Nederland ontbreekt?

•	 Een	numeriek	probleem?	Neen,	dat	kan	het	niet	zijn.	Belegen	roeiers	en	roeisters	zat.	En	dat	legioen		

 bestaat wel degelijk uit roeivolk dat meedoet aan wedstrijden. De veteranenvelden op de Head, 
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Heineken en Skiffhead zijn enorm.

•	 Een	demografische	reden	dan?	Na	de	babyboom	van	’45-’50	zakte	het	geboortecijfer.	Er	zijn	te	

 weinig A-, B- en C-tjes. Echt? Zijn die jongere veteranen er dan óók niet op de Head en op de Heineken?  

 En waarom zijn die velden op de 1000-meter-wedstrijden in Duitsland dan wél goed gevuld? Daar 

 varen de A-achten vaak als sluitstuk én als hoofdnummer van de Regatta. Alleen al in die leeftijds-  

 categorie: zes boten naast elkaar.

•	 ‘1000	meter	is	niet	goed	voor	het	oude	gestel;	de	veteranenfysiek	kan	beter	op	een	lager	niveau			

 worden belast; een dergelijke korte sprintinspanning is gevaarlijk,’ je hoort het allemaal wel eens zeggen. 

 Dáár hebben wij een valide argument bij de kop. Persoonlijk heb ik in de afgelopen tien jaar al drie   

 halve hartaanvallen achter de rug. En de mortaliteit onder Duitse veteranenroeiers is ook aanmerkelijk  

 hoger dan onder de Nederlandse. Ik zou de eerdere sprekers Landman en Sieverding de suggestie 

 willen doen dit leuke onderwerp door een afstuderende VU-student in de bewegingswetenschappen  

 te laten onderzoeken. Dan zijn we na die doctoraalscriptie meteen van seze belegen denkbeelden verlost.

•	 Tenslotte:	’Ze	komen	niet,	ze	hebben	geen	belangstelling.	Kijk	maar	naar	de	Markregatta.	Breda	heeft		

 het geprobeerd.’ 

Misschien komen we hier wel een beetje in de buurt van een echt argument. Maar met nadruk zeg ik: 

‘een beetje’. In Breda hebben ze het inderdaad geprobeerd, een paar jaar geleden. De Markregatta in een 

andere opzet, met 1000 meter boord-aan-boord. Na twee jaar hebben ze het opgegeven vanwege 

te weinig deelname.

Maar hoe komt dat nu? Waarom is er geen vraag als er wel aanbod is? Waarom lukt hier niet wat over 

de grens wel werkt?

Laten we eens proberen daar de vinger achter te krijgen. Wat zijn de verschillen of overeenkomsten 

tussen Nederland en Duitsland? En wat kunnen we daarvan leren?

Nederland kende in het verleden, vooral in de jaren tachtig, de traditie om tijdens reguliere 2000-meter-

wedstrijden zoals de Randstad, Hollandia en ARB, een paar veteranennummers in het wedstrijdschema 

in te passen. Let wel: wedstrijden over twee kilometer. Met die afstand voor veteranen was Nederland 

uniek in de wereld. En je kon in feite slechts één keer per dag over de baan: in de vier met stuurman of in 

de skiff. Niet leuk. Als je bij de wedstrijdbaan in de buurt woonde, in Amsterdam of Tilburg, dan ging het 

nog wel. Maar wie had er zin om vanuit Alkmaar, Twente of Den Haag naar zo’n wedstrijd te komen, om 

vervolgens na één nummertje roeien weer naar huis te kunnen? 

•	 Nu	moet	gezegd	dat	er	vaak	de	mogelijkheid	was	om	bij	de	wedstrijdleiding	een	verzoek	in	te	dienen		

 voor starts in aanvullende boottypen. Maar dan moest je die tegenstanders zelf optrommelen, want  

 die startmogelijkheid stond niet in het programma.

•	 En	die	tegenstanders	moesten	dan	niet	dezelfde	mensen	zijn	die	ook	al	in	die	vier	met	stuurman	of		

 skiff zaten, want de starts van die paar uitgeschreven nummers vielen vlak na elkaar, meestal zo rond  

 de middagpauze. Een vol wedstrijdprogramma staat andere tijdstippen in de weg, zo was de redenering.

•	 Daarnaast,	2000	meter	was	dodelijk	saai.	De	krachtsverschillen	werden	nóg	verder	uitvergroot,	te		 	

 meer daar er geen onderverdeling in leeftijdsklassen was en er evenmin met correctiefactoren werd

 gewerkt.

 Gevolg: jouw gestuurde vier werd steeds opnieuw afgedroogd door diezelfde jonge vier-met-stuurman  

 van RIC.

 En de destijds nog B- (later C-) gerechtigde ondergetekende liet alle oudere skiffeurs toen ver achter

 zich, net als Sander Gerdes en Hans Marten Hazelbag thans doen. Na dát een paar keer te hebben mee-  

 gemaakt, lieten zeker de oudere veteranen het afweten, ondanks inspanningen als rondbel-acties.
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De bezwaren die aan deze Nederlandse opzet kleefden, hebben dan ook voor een zachte dood gezorgd.

Tot zover de belangrijkste redenen waarom het hier niet werkt. Waarom werkt het aan de andere kant 

van de grens dan wel?

De feitelijke situatie in Duitsland

In Duitsland kun je elk weekend wel ergens een 1000-meter-wedstrijd varen. Vaak kun je tijdens de 

zomerweekenden op meerdere plaatsen tegelijkertijd terecht. Dat kan een toernooi zijn met een 

volledig programma à la de FISA Masters, dan wel een wedstrijd met een, qua omvang, aanmerkelijk 

veteranenprogramma. Münster is zo’n voorbeeld van een toernooi met een flink, maar geen volledig 

veteranenprogramma: niet alle leeftijdsklassen in alle bootstypen. Wel veel starts van jeugd en senioren 

van ‘regionaal’ niveau.

In Duitsland worden 1000-meter-veteranenwedstrijden gehouden op officiële zes-ploegenbanen, 

maar vaker nog op meertjes, in industriehavens, op rivieren. De wedstrijd wordt aan de omstandig-

heden aangepast. Is er geen plaats voor zes banen, dan doen ze het met vier, of zelfs met drie banen. 

Heidelberg is een voorbeeld van dat laatste, maar ondanks die beperking is het een zeer populaire 

Masters-wedstrijd.

De oorzaken van de verschillen

De belangrijkste redenen waarom in het Duitse veteranenroeien een andere cultuur bestaat, zijn op 

hoofdlijnen als volgt te typeren:

1. de Bond

In het bestuur van het Deutsche Ruder Verband hebben vrijwel steeds mensen van naam en faam de 

portefeuille van het veteranenroeien beheerd. Let wel, die portefeuille behelst alleen dát onderwerp. 

Ik noem een paar spraakmakende namen:

Hans Otto Kuhlmann, Chef d’Équipe in 1952 (O.S. Helsinki) en 1956 (O.S. Melbourne). Kuhlmann had een 

enorm netwerk. Hij heeft in de jaren zeventig in Duitsland, samen met Thomas Keller van de FISA, voor 

masters een Wettkampfsystem auf Freundschaftsbasis op poten gezet. Dit om, ondanks de Duitse 

deling, tóch het contact met de Oostduitsers in stand te houden. In 1978 is zo in Duitsland het eerste 

grote masters-toernooi tot stand gekomen. Oskar Löwe heeft Kuhlmann’s werk goedgebekt en met 

volharding voortgezet. Hij was het eerste officiële masters-bestuurslid in de DRV.

In 1990 werd hij opgevolgd door Norbert Kindelmann, voormalig roeier van de Duitse Olympische   

Acht, die de functie ook zo’n vijftien jaar heeft bekleed.

Deze bestuurders zijn er vrijwel steeds in geslaagd om jaarlijks een officieel DRV Masters Kampioen-

schap te organiseren. In Duitsland is die wedstrijd dus Chefsache! De DRV schrijft uit, de uitvoering 

ligt bij een vereniging en de DRV faciliteert die vereniging.

De DRV heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van omrekenfactoren, zodat 

veteranen van verschillende leeftijdsklassen in één 1000-meter-race kunnen starten. 

Ook zijn onder auspiciën van DRV de zgn. ‘Ranglistenrennen’ ontworpen: op zaterdag ‘open’ 

inschrijving en, met name bij de skiffs en de dubbeltweeën, meerdere heats per leeftijdsklasse. 

Op zondag krijgen de best geplaatsten van de heats van zaterdag vervolgens de mogelijkheid om 

het in één enkele race nogmaals tegen elkaar op te nemen.
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Omwille van de tijd zal ik het bij enkele voorbeelden laten. Maar we kunnen rustig stellen dat de 

nationale bond bij onze oosterburen een aanmerkelijke voortrekkersrol heeft vervuld. 

Is het alleen een top-down proces? Neen. Kijken we naar:

2. de roeiers

Duitse veteranen hebben een zelf opgerichte mailgroep: de Masters-Verteiler. Daarmee stelt men 

elkaar op de hoogte van evenementen, overlegt over de plannen om ergens te starten, doet verzoeken  

voor invallers en verspreidt aankondigingen over symposia en cursussen.

Voor sommige wedstrijden moet je een heel eind rijden. Dat gebeurt. Elke club, hoe klein ook, heeft een 

botenwagen. Men spreekt met de omliggende verenigingen af om het transport te coördineren.   

Bij veel wedstrijden worden gezamenlijk overnachtingen geboekt of wordt er gekampeerd; dat laatste  

meestal door de jongere veteranen en hun partners, met klein grut en al. Tussendoor naar huis rijden is 

voor de meesten te ver. Bovendien, het is gezellig. Dit ‘familiegebeuren’ is kenmerkend voor de totaal 

andere cultuur rond Duitse veteranenwedstrijden.

Er zijn per vereniging vaak te weinig leeftijdgenoten om bijvoorbeeld een hele D-Acht vol te krijgen.

Vooral roeiers van kleine verenigingen combineren daarom vaak op de wedstrijden. Ook zitten mensen 

meestal slechts tijdens de wedstrijd samen in de boot, omdat men te ver uit elkaar woont om 

gezamenlijk te kunnen trainen: één man uit Tübingen, één uit Lauffen am Neckar (beide Baden-

Württemberg), één uit Krefeld (Westfalen) en één uit Meppen (Niedersachsen). Dan rij je op zondag 

niet even op en neer om in de vier te trainen.

Dat niet samen trainen is minder problematisch dan je in eerste instantie zou denken, qua roeistijl, qua 

gewenning en ploeggevoel. Immers, men vaart heel veel wedstrijden samen. Het betekent wél weer dat 

je vaak in ‘vreemde’ boten vaart. En dáárvoor is het dan weer erg handig om een Regatta-schriftje te 

hebben, waarin je bijhoudt welke afstelling van hoogte, voetenbord et cetera je de vorige keer had in 

diezelfde boot… 

Kijken we ook naar:

3. de organiserende vereniging(en):

Eigenlijk is het beeld daar als volgt samen te vatten: men gaat over het algemeen soepel met wedstrijd-

protocollen om.

Drie illustratieve voorbeelden van de wedstrijd in Münster

 A. In de dubbeltwee op zaterdag liggen we met vier boten aan de start. Eén tegenstander van onze 

 eigen leeftijd, twee oudere boten. Wij winnen onze leeftijdscategorie en daarmee een blik. Op de 

 streep liggen we op de oudere boten een flink eind voor, maar na toepassing van de omrekenings

 factor blijkt dat een van de oudere boten sneller is dan wij. Zij dus ook een medaille én de eer van de 

 eindzege.

 Op verzoek van de roeiers in het skiffveld van de zondag, waar mijn maat Werner Rehberg ook start,  

 worden voor die tweede wedstrijddag de leeftijdsverschillen meteen bij de start verdisconteerd. 

 De oudste (Werner) mag het eerst weg en dan steeds na zoveel ‘omreken-seconden’ de eerstvolgende  

 jongere. 

 Wat ermee beoogd wordt, gebeurt ook:

	 •	 Het	veld	schuift	helemaal	in	elkaar	met	als	gevolg	een	zinderende	laatste	150	meter.	Werner	wint		

  op zijn tandvlees. 

	 •	 Spanning	en	tumult	onder	de	supporters	op	de	kant.
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 B. De klachten van verschillende veteranenroeiers over golven van de heen en weer rossende 

 kamp-rechterbootjes vinden gehoor. 

 Uit veiligheidsoverwegingen ligt er daarna bij de veteranenwedstrijden op de 500-meterlijn een 

 bootje van de Wasserrettung en bij de start krijgen we de klantvriendelijke keuze voorgeschoteld: 

 ‘Wollen die Herrschaften Begleitung während dem Rennen oder geht das auch ohne Schiedsrichter?’

 C. De senioren starten 2000 meter, de jeugd 1500 meter en de veteranen 1000 meter. Voor de jeugd 

 worden er bootjes neergelegd bij de start, vanwege de gemiddeld wat grotere onervarenheid. Bij de 

 veteranennummers blijven de bootjes achterwege, ook zonder vlotjes of bootjes lukt het de roeiers 

 wel om de boten op één lijn te krijgen. Dat levert veel tijdwinst op en schept de mogelijkheid om 

 wedstrijden van verschillende baanlengte in korte blokken door elkaar heen af te werken. En dát 

 heeft weer als voordeel dat je de voorwedstrijden en finales voor de jongere garde én de verschil

 lende boottypen van de veteranen veel beter kunt verspreiden over de dag. 

 Kortom, een flexibeler dagprogramma. Gevolg: meer mensen starten verspreid over de dag en 

 blijven op de wedstrijdlocatie hangen.

En nu?

In de toekomst hebben we in Nederland meer wedstrijdbanen: de Prins Willem Alexanderbaan in 

Rotterdam, hopelijk de Rijnenburgbaan in Utrecht, wellicht ook een baan bij Nijmegen in de buurt.

Dat geeft ongetwijfeld meer mogelijkheden. Deze particuliere initiatieven zullen in de toekomst 

het beleidsvoornemen van de KNRB faciliteren om meer ’regionale’ wedstrijden te organiseren, zo 

begreep ik van een ingewijde kamprechter.

Want met het groeien van de sport en de deelnemersaantallen zit de huidige kalender van de 

standaard wedstrijdweekenden langzaamaan propvol. Ook zonder de toevoeging van een echt 

veteranenprogramma geeft dat al problemen.

Dus, zodra die Prins Willem Alexanderbaan in Rotterdam klaar is: een internationaal veteranentoernooi 

als openingswedstrijd, met alle leeftijdscategorieën en alle bootsklassen!

De Duitse vrienden hebben mij al vaak gevraagd: ‘waarom organiseren jullie nooit een wedstrijd? 

Wanneer kunnen we bij jullie eens een keer meedoen?’ 

Prachtig! In 2012 de dutch Masters open, de eerste van een jaarlijks terugkerend evenement.

Niet wachten

Maar laten we niet wachten op 2012. Laten we nu alvast wat warming-up doen. En laten we dat breed 

aanpakken. Want met slechts één boord-aan-boord-wedstrijd per jaar in ‘010’ bewerkstellig je geen 

cultuurverandering in Nederland-veteranenland.

Dus minimaal:

•	 Eén	ex-toproeier	als	Veteranencommissaris	in	het	KNRB-bestuur.

•	 Een	specifiek	beleidsprogramma	1000-meter-wedstrijden	van	de	Bond.

•	 Twee	verenigingen	die	samen	met	de	Veteranencommissaris	KNRB	jaarlijks	elk een wedstrijd 

 organiseren met ófwel een volledig FISA-Masters-programma (alle boottypen; alle leeftijdsklassen),  

 ófwel een aanmerkelijk programma, verdeeld over twee dagen. Na drie jaar proefdraaien uit te 

 breiden met een derde jaarlijks toernooi.

•	 Europees	denken	en	doen.	Dus	afstemming met de DRV-kalender voor Masters. Ook rekening 

 houden met de belangrijkste wedstrijden in de omringende landen. Die zijn allemaal te vinden 

 op www.worldrowing.com, waar natuurlijk ook de Dutch Masters Open te vinden zal zijn.
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•	 Een	reclamebombardement	in	Duitsland,	België,	Frankrijk,	UK	en	Italië,	onder	andere	via	de	

 nationale roeiwebsites.

•	 Een	Nederlandse	veteranen-mailgroep	oprichten,	wellicht	gecombineerd	met	de	Duitse	Masters-

 Verteiler.

•	 In	de	eerste	twee	jaar:	actief	streven	naar	Nederlands-Duitse	(Nederlands-Engels	etc.)	gemengde	

 ploegen in alle leeftijdscategorieën en boottypen. Dat levert per race hogere kwaliteit én kwantiteit 

 op en verhoogt de aantrekkelijkheid van de afzonderlijke races voor deelnemers en supporters.

•	 Volhouden!	Een	ingewijde	uit	Breda	over	de	poging	om	van	de	Markregatta	een	1000-meter-toernooi	

 te maken: ‘Ik heb ze gezegd dat ze zo’n nieuw programma minstens drie jaar op rij moeten 

 organiseren, anders valt het dood.’ 

Ik wil, preluderend op die eerste Dutch Masters Open in Rotterdam, afsluiten met een citaat van de 

nachtburgemeester van die stad, Jules Deelder: ‘Roeien is net zo spannend als kijken naar het groeien 

van het gras.’ 

Laten we de komende jaren met zijn allen dát beeld logenstraffen.

Rob Robbers, jeugdcoördinator bij de KNRB, zei het me als volgt, en hij had het daarbij over zijn eigen 

doelgroep: ‘Je moet het spannend houden voor die jochies en die meiden. Afwisseling! Doe eens iets 

anders, bijvoorbeeld een toernooi met alleen maar 250-meter-sprints. Kijk, Xtreme-Sport zal roeien nooit 

worden. Maar je kunt wél zorgen dat het enerverend is voor henzelf en voor die Pa’s en Ma’s op de kant. 

Een béétje spektakel kun je best organiseren.’

Dames en heren, laten we bij de ouwetjes maar eens beginnen met dat 1000-meter- boord-aan-boord-

spektakel!

Ik dank u wel.

Verschillende toehoorders betuigen na de voordracht hun instemming met de voorstellen die door Van 

Schelven zijn geponeerd. Op de vraag vanuit de zaal wat de voorzitter van de KNRB van deze plannen vindt, 

zegt de heer Niehe dat hij zich daar in zijn openingsrede al over heeft uitgelaten. Daar laat Niehe het bij 1. 
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1
 In zijn voorwoord bij deze bundel gaat de voorzitter KNRB wél verder op dit onderwerp in.





Lionsclub Lisse, De Oude Duinen


