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Handboek deel II 
 
OP HET WATER 
 
In deel I werd alleen gesproken over voorzieningen in het algemeen bij 
roeiverenigingen en vlotten. Voor roeiboten echter moet een verdergaande 
differentiatie worden aangebracht. Daartoe komen in dit deel de hulpmiddelen en 
aanpassingen ter sprake die het de mensen met een bepaalde handicap mogelijk 
maken de sport van hun keuze te beoefenen. Iemand met beperkt of geen 
gezichtsvermogen stelt andere eisen dan een rolstoelgebruiker; een roeier heeft 
andere hulpmiddelen nodig dan een zeiler. Voor elke categorie zijn tegenwoordig 
reeds vele voorzieningen beschikbaar; nieuwe en betere worden nog steeds 
ontwikkeld, veelal door de gebruikers zelf. 
 
Elk type roeiboot kent zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. Daarom worden in 
dit deel de verschillende voorzieningen afzonderlijk behandeld met een uiteenzetting 
van de daarbij mogelijke aanpassingen en hulpmiddelen. Een afzonderlijk hoofdstuk 
besteedt aandacht aan de specifieke hulpmiddelen voor visueel gehandicapten; al 
worden deze voornamelijk in het begin gebruikt. 
 
In het laatste hoofdstuk wordt tenslotte nog kort melding gemaakt van enkele 
veiligheidsvoorzieningen op het water, voorzover deze in het kader van dit handboek 
van belang zijn. 
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HOOFDSTUK 5: ROEIEN 
 
Hulpmiddelen behoeven alleen te worden gebruikt om het uitvoeren van de 
roeibeweging te vergemakkelijken of om de zit comfortabeler te maken. Doorgaans 
blijkt dat de roeibeweging zonder veel hulpmiddelen is aan te passen aan de 
individuele hulpmiddelen van de roeier; alleen enige armfunctie is daarvoor minimaal 
nodig. 
 
Vooral dubbel-wherry’s zijn goed geschikt voor het gebruik door beginnende roeiers; 
ze zijn stabiel, van binnen ruim en het is gemakkelijk in- en uitstappen. 
 
5.1 KLEINE HULPMIDDELEN 
 
5.1.1 Markeringsteken 
Een eenvoudig hulpmiddel, bestemd voor visueel gehandicapte roeiers, is een 
elastiek met b.v. een knoop of een punaise aan de riem waarmee de stand van het 
roeiblad kan worden gemarkeerd. 
 
5.1.2 Blokjes 
Een verschil in beenlengte links en rechts kan worden gecompenseerd door een 
blokje in de voetenplank te gebruiken. Belangrijk daarbij is dat de voetenriempjes 
lang genoeg zijn. Roeiers die door hun bewegingsbeperking moeite hebben met het 
‘oprijden’, kunnen in hun voetenplank blokjes onder de hielen gebruiken. De dikte 
van de blokjes is afhankelijk van de individuele bewegingsmogelijkheid. 
Figuur 15: Voetenplank 

5.1.3 Grote voetenplank 
Standaard-voetenplanken hebben vaak een te kleine hielsteun 
en te korte riempjes voor roeiers met aangepast schoeisel. Dit is 
eenvoudig te verhelpen door een grotere hielsteun en langere 
riempjes dan wel klittenband te gebruiken. Als de afzonderlijke 
voetenplanken te dicht bij elkaar staan, kunnen deze worden 
vervangen door één voetenplaat met grote hielsteunen en lange 
riempjes of klittenband. 

Figuur 16: Vastgezet rolbankje 
 
5.1.4 Vastgezet rolbankje 
Roeiers zonder beenfunctie, maar met een goede zitbalans, 
kunnen hun rolbankje vastzetten. Dit kan met behulp van wat 
lijntjes, een pen of een soortgelijke voorziening. De 
bewegingsruimte voor rug en armen blijft op deze manier 
maximaal. 
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5.1.5 Stompsteun 
Om in geval van een beenamputatie tijdens het roeien een bovenbeenstomp te 
ondersteunen en te beschermen tegen beschadiging, wordt een plankje gebruikt dat 
op een eenvoudige manier aan het rolbankje te bevestigen is. Het plankje kan 
desgewenst worden bekleed met zacht materiaal. 
 
5.1.6 Klittenband 
Behalve in de reeds hierboven genoemde gevallen, is klittenband ook geschikt voor 
het steunen van het bovenlichaam bij gebruikt van een rolstoel (zie 5.2) en het bij 
elkaar houden van de bovenbenen wanneer er sprake is van een verminderde 
beenfunctie. 
Figuur 17: Roeihandschoen  

 
5.1.7 Roeihandschoen 
Een leren handschoen die je om een aangedane hand omdoet 
zodat iemand de riem vast kan blijven houden. Deze 
handschoen is van leer omdat het stevig en ademend materiaal 
is. Kan worden gemaakt door de MDB er aangepast roeien. 
 
                        

Figuur 19: Roeihandschoen 
beschrijving 
   
 
Figuur 18: Roeihandschoen 
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5.1.8 Armverlenger    Figuur 20: Armverlenger 

Een pvc buis die men vast kan zetten met een afsluitring die 
men ook gebruikt om tuinslangen aan een kraan vast te 
zetten. Als men twee verschillende arm lengte heeft kan men 
dit gebruiken om je romp niet al teveel uit balans te halen. 
Gebruik de arm verlenger alleen bij je binnen hand. 
 
In bijlage 6 treft u een hand-out van een presentatie over 
roei-orthese aan. In onderstaande advertentie wordt een 
bedrijf vermeld waar Action Life roeihandschoenen 
verkrijgbaar zijn. 
Figuur 21: Action Live Glove 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB)   januari 2005  

 

5 
  

Figuur 22: Roeibankje       5.1.9 Verschillende roeibankjes 
Er zijn verschillende roeibankjes gemaakt voor kleine mensen. 
Het bankje is dan verhoogd. Voor mensen met 
evenwichtstoornissen een bankje(stoeltje) zodat men niet naar 
achter kan vallen. Teven kan met nog een klittenband 
gebruiken zodat men ook niet snel naar de zijkanten kan 
vallen. 
 
 

5.1.9.1 Tuigje voor roeistoeltje 
Bij weinig rompbalans of spasme is een tuigje ontwikkeld om aan het roeistoeltje te 
gebruiken.  
 
Figuur 23: Tuigje     Figuur 24: Gebruik tuigje 
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Figuur 25: Diverse modellen tuigjes 
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5.1.10 Reliëfkaarten 
Blinden mensen kunnen zo kaart lezen hoe men kan roeien zodat men een 
inschatting kan maken hoe alles tenopzichte van elkaar verhoudt. 
 
5.1.11 Beenverlenger 
Als een roeier zijn been niet kan buigen kan men deze orthese gebruiken om toch de 
roeibeweging te maken. 
 
5.1.12 Overige voorzieningen 
Naast de hiervoor genoemde hulpmiddelen wordt ook wel gebruik gemaakt van 
lichtere riemen, een aangepast roeiblad, dunnere handvaten, aanpassingen. 
 
 
5.2 ROEISTOELEN 
 
Roeiers die met een verminderde zitbalans kunnen gebruik maken van een roeistoel. 
Deze stoel heef een rugleuning en kan in of over slidings worden geplaatst. 
Afhankelijk van de mogelijkheden van de gebruiker wordt de stoel al dan niet 
vastgezet. 
 
Indien noodzakelijk, kan het bovenlichaam met behulp van klittenband om de 
rugleuning worden gesteund. De bewegingsvrijheid van de rug wordt door de 
rugleuning beperkt; dit kan slechts gedeeltelijk worden ondervangen door het 
gebruik van een stoel met een enigszins flexibele rugleuning. 
 
Er zijn vele soorten roeistoelen in gebruik, veelal aangepast aan de persoonlijke 
wensen en mogelijkheden van de gebruiker. Wanneer men op een roeistoel hoger zit 
dan op een rolbankje (wat vaak voorkomt), is het gebruik van verhoogde dollen 
noodzakelijk om voldoende ruimte te hebben voor het uitzetten van de riemen. 
 
Om het kantelen van de roeistoel te voorkomen, kan een extra as en wieltje worden 
aangebracht. Het wieltje loop over een rail (U-profiel) die naast de sliding is 
gemonteerd. 
 
5.3 OVERIGE AANPASSINGEN 
 
5.3.1 Rollrigger 
De Rollrigger is een systeem waarbij in plaats van het rolbankje de voetenplank en 
de riggers bewegen. De Rotterdamse Stichting Roeivalidatie heeft dit systeem 
toepasbaar gemaakt voor gebruikt door gehandicapte roeiers. Met behulp van een 
hefboomconstructie zijn het voetenbord en de riggers van de slag en boeg aan 
elkaar gekoppeld. Aanpassing aan individuele arm- en beenlengte is mogelijk. 
Roeiers die niet zelfstandig een volledige roeibeweging kunnen maken, kunnen deze 
door gebruik van de rollrigger wel ervaren. 
 
5.3.2 Verzwaarde bouw 
Bij vrij veel nieuwgebouwde dubbel-wherry’s zijn extra buikdenningen aangebracht, 
is het instapplankje vergroot en de ruimte naast de slidings dichtgemaakt. In eerst 
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instantie werden deze aanpassingen toegepast ten behoeve van gehandicapte 
roeiers, maar tegenwoordig worden ze vaak al bij de bouw aangebracht. De 
voordelen zijn: het instappen wordt gemakkelijker, men kan zittend de boot in en 
loopt minder risico op de kwetsbare huid te gaan staan. Deze verbeteringen zijn ook 
zelf aan te brengen. 
 
Figuur 26: Catamaranskiff 

5.3.3 Catamaranskiff 
Ter verhoging van de stabiliteit wordt wel een skiff 
gebruikt die bestaat uit twee rompen met 
daartussen aangebrachte zitplaats of zitplaatsen. 
Dit verhoogt de stabiliteit, maar bemoeilijkt het 
manoeuvreren en het in- en uitstappen. 
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HOOFDSTUK 6: HULPMIDDELEN VOOR VISUEEL GEHANDICAPTEN 
 
Zoals in de inleiding van deel II reeds werd opgemerkt, zijn voor blinden en 
slechtzienden enkele hulpmiddelen ontwikkeld die het hen mogelijk maken in 
vergaande mate zelf te sturen of te navigeren. De belangrijkste zijn: 
 
6.1 AUDITIEVE HULPMIDDELEN 
 
6.1.1 Audiokompas 
Een elektronisch kompas dat geluidssignalen geeft wanneer het schip van de 
ingestelde koers afwijkt. Afwijkingen naar bakboord of stuurboord worden met 
verschillende toonhoogte aangegeven. Op het kompas, dat op batterijen werkt, kan 
een koptelefoon of luidspreker worden aangesloten. 
 
6.1.2 Decca-systeem 
Sinds kort bestaat een in Denemarken ontwikkeld, op het principe van Deca-
navigatie gebaseerd draadloos systeem dat door middel van een op het hoofd 
gedragen band de roeier – zwemmer, zeiler of surfer – een signaal geeft als van een 
tevoren vastgestelde route of koers wordt afgeweken. Meer bijzonderheden zijn op 
dit moment nog niet bekend. 
 
6.1.3 Radiocontact 
Voor rechtstreekse en permanente communicatie tussen sporter en begeleider is 
radiocontact natuurlijk de ideale oplossing. Door middel van aangepaste (en 
waterdichte!) walkietalkies is dit te verwezenlijken. Bedacht moet worden dat in vele 
gevallen voor het gebruik hiervan een zendvergunning van TPG verplicht is. 
 
6.2 HULPMIDDELEN IN BRAILLE EN RELIËF 
 
6.2.1 Reliëfkaart 
Reliëfkaarten zijn waterkaarten die zijn omgezet in reliëfdruk en brailleschrift. 
Momenteel zijn beschikbaar kaarten van de Loosdrechtse Plassen, IJsselmeer, 
westelijke Waddenzee en de Friese meren. 
 
6.2.2 Plotter 
Voor navigatie met behulp van de reliëfkaarten is een plotter ontwikkeld waarop per 
5° een schaalverdeling in braille is aangebracht. Doordat het noorden op plotter en 
kaart duidelijk is aangegeven, kan met behulp van deze kaarten tot op 5° 
nauwkeurig worden genavigeerd. 
 
6.3 INTERNATIONAAL SLECHTZIENDENTEKEN 
 
Dit teken, bestaand uit een duidelijk geel vlak met daarin drie zwarte bollen, is een 
internationaal aanvaard waarschuwingsteken. Andere roeiers dienen rekening te 
houden met slecht gezichtsvermogen van de schipper, c.q. stuurman van de roeiboot 
die dit teken voert. 
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6.4 GELEIDENLIJNEN  
TG Lining is een bedrijf dat zeer gespecialiseerd is in antislipbanen en geleidelijnen. 
In onderstaande folder vindt u meer informatie over dit bedrijf.  
 
Figuur 27: Folder geleidenlijnen 
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HOOFDSTUK 7: VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 
 
Iedereen die het water opgaat, dient op de hoogte te zijn van de voorzieningen en 
maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van roeiboot en opvarenden te 
waarborgen. Dit geldt voor gehandicapten evenzeer als voor valide roeiers. Niettemin 
zijn er enkele punten waaraan extra aandacht moet worden besteed; die punten 
worden in dit hoofdstukje kort vermeld. 
 
7.1 ZWEM- EN REDDINGSVESTEN 
 
Iedere roeier moet kunnen zwemmen. Want een zwemmer zal, als hij onverwacht in 
het water valt, minder gauw in paniek raken en hij zal weten wat hij moet doen. 
Maar ook de beste zwemmer verliest in koud water snel het vermogen om zichzelf te 
kunnen redden. Daarom is het dragen van een zwem- of reddingsvest bij slecht weer 
zonder meer vereist. 
 
Voor lichamelijk gehandicapten is het echter moeilijk om een standaard zwemvest te 
dragen. Het veranderde zwaartepunt bij amputaties en het gebrek aan corrigerend 
vermogen bij dwarslaesies (verlammingen) maakt het noodzakelijk dat zij eerst een 
goed bruikbaar en zo nodig aangepast vest uitkiezen om niet voor onaangename 
verrassingen te komen staan. 
 
Bij beenprothese speelt het grotere soortelijk gewicht van de prothese een rol, 
waardoor het been onder water omlaag hangt. (Ditzelfde effect wordt bij 
beenverlammingen waargenomen). Bovendien zijn verlammingen en amputaties van 
invloed op het ‘kanteleffect’ van het lichaam. Een ruim drijfvermogen van het vest is 
daarom in alle gevallen aan te bevelen; dit moet bij voorkeur 15-18 kg zijn. Een goed 
steun biedende kraag en een goede aansluiting op het lichaam voldoen verder het 
beste, evenals hoefijzermodellen en opblaasbare vesten. 
 
Ook het aan- en uittrekken van een vest kan voor een gehandicapte een moeilijk 
punt zijn. Te noemen zijn het bevestigen van de banden tussen de benen voor 
rolstoelers of een sluiting die moeilijk hanteerbaar is voor gebruikers met een slechte 
handfunctie. De beste oplossing in de meeste gevallen bied klittenband. 
 
Spastici en epileptici moeten een vest dragen dat de gebruiker in rugligging dwingt. 
 
De punten waarop altijd moet worden gelet zijn: 

- voldoende drijfvermogen van het vest, 
- het innemen van een schuine positie in het water, 
- het vrijblijven van het hoofd om te kunnen ademhalen. 
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Figuur 28: Diverse modellen zwemvesten
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7.2 VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN 
 
In het voorgaande is nergens onderscheid gemaakt tussen lichamelijk en 
verstandelijk gehandicapten. Voor laatstgenoemde groep geldt dat zij, al dan niet 
met begeleiding, veelal zonder speciale hulpmiddelen anders dan de gebruikelijke 
veiligheidsvoorzieningen, het water op kunnen. 

 
 

ADRESSENLIJST 
 
 Er zijn in Nederland vele instanties die uitvoerige voorlichting en waar nodig 
begeleiding kunnen geven op het gebied van roeien door gehandicapten. Zij kunnen 
steeds een beroep doen op de aldaar aanwezige kennis en ervaring bij het realiseren 
van hun plannen. Onderstaande lijst vermeldt de belangrijkste adressen op dit 
gebied, zowel landelijk als regionaal. 
 

Algemeen 
 

Centraal Coördinatiepunt ter 
Bevordering van  
Toegankelijkheid (CCPT) 
Postbus 5406 
2280 HK Rijswijk 
070-3407160 
 
 
Centraal Overleg Provinciale 
Revalidatie Stichtingen (CORS) 
Emmakade 3-4 
1441 ET Purmerend 
02990-30151 
 
 
Federatie Nederlandse 
Gehandicapten raad (FNG) 
Postbus 169 
3500 AD Utrecht 
030- 291 66 00 
 
 
Gemeenschappelijke Medische 
Dienst (GMD) 
Postbus 8071 
1005 AB Amsterdam 
020-872527 

Interprovinciale Organisatie   
Sport (IOS) 
Postbus 302 
6800 AH Arnhem 
026 - 483 44 54 
 
 
 
Stichting Dienstverleners 
Gehandicapten (SDG) 
Postbus 222 
3500 AE Utrecht 
030- 276 99 70 
 
 
Stichting Informatievoorziening 
Gehandicapten Nederland (IG) 
Postbus 70 
3500 AB Utrecht 
030-316416 
 
 
Stichting Watersport met 
Gehandicapten (SWG) 
Postbus 157 
1600 AD Enkhuizen 
0228-012828 
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Regionaal/Provinciaal 
 

 
Stichting Provincie 
Groninger Sportraad 
Postbus 177 
9600 AD Hoogezand 
0598-23200 
 
 
Sport Friesland; afdeling 
Sportontwikkeling 
Postbus 757 
8901 BN Leeuwarden 
058-674755 
 
 
Drentse Sportfederatie 
Postbus 112 
9410 AC Beilen 
05930-4241 
 
 
Sportraad Overijssel 
Postbus 260 
8000 AG Zwolle 
038-214777 
 
 
Provinciale Stichting Steun- 
Functie en Sport Flevoland 
Postbus 2251 
8203 AE Lelystad 
 
 
Gelderse Sportfederatie 
Postbus 202 
6880 AE Velp 
085-640306 
 
Provinciaal Steunpunt  
Sport Utrecht 
Maliesingel 16b 

3581 BD Utrecht 
030-314054 

Sport Service Noord-Holland 
Postbus 338 
2000 AH Haarlem 
023-319475 
 
 
 
Sportraad Zuid-Holland 
Postbus 70 
2685 ZH Poeldijk 
0174-244940 
 
Zeeuwse Sportraad 
Postbus 407 
4330 AK Middelburg 
01180-82500 
 
 
Stichting Sportservice 
Noord-Brabant 
Postbus 296 
5050 AG Goirle 
 
 
Stichting Sportservice Limburg 
Postbus 410 
6130 AK Sittard 
04490-25988 



 

Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB)   januari 2005  

 

3 
  

 


