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INDOORROEI CHALLENGE – WEEK 1 
We gaan van start!  
 
TRAININGSSCHEMA – BEGINNER  
Aandachtspunt is techniek (algemeen) 
 
Technisch   Een sterke zithouding 
Technische oefening  Eerste stop 
 
TRAINING 1  
Warming-up   4 min op tempo 18 met 1 min oefening 1e stop 
 
Kern    Vijf sets: 2 min op tempo 20 met één min rust 

 
Cooling Down  4 min op tempo 18 
 
TRAINING 2 
Warming-up   5 min op tempo 18 met 1 min oefening 1e stop 
 
Kern    Vijf sets: 3 min op tempo 20 met één min rust 
 
Cooling Down  5 min op tempo 18 
 
TRAINING 3  
Dit is een alternatieve training. Ga 20 tot 30 minuten zwemmen, fietsen of 
joggen. 
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TRAININGSSCHEMA – GEVORDERD  
Aandachtspunt is techniek (algemeen) 
 
Technisch   Een sterke zithouding 
Technische oefening  Stop 1  
 
TRAINING 1  
Warming-up   10 min op tempo 18 met 2 min oefening 1e stop 
 
Kern    Vier sets: 5 min op tempo 20 met twee min rust 

 
Cooling Down  10 min op tempo 18 
 
TRAINING 2 
Warming-up   10 min op tempo 18 met 2 min oefening 1e stop 
 
Kern    Twee sets: 10 min op tempo 20 met drie min rust 
 
Cooling Down  10 min op tempo 18 
 
TRAINING 3  
Dit is een alternatieve training. Ga 20 tot 30 minuten zwemmen, fietsen of 
joggen. 
 
UITLEG TECHNISCHE OEFENIGING  
De roeibeweging kan gemakkelijk worden aangeleerd. Een bekend voorbeeld om 
de volgorde van de roeihaal te leren is: benen-rug-armen en vervolgens armen-
rug-benen. Door het apart oefenen van de deelbeweging wordt een bepaald 
onderdeel van de totale beweging beter benadrukt. De meest bekende en 
gebruikte oefeningen zijn de stopjes. Tijdens de oefeningen met een stop wordt 
de beweging die normaal doorgaand is kort onderbroken. De roeier(s) zitten 
dan op hetzelfde moment in de roeihaal stil.  
 
Oefening 1e stop 
Bij de oefening onderbreek je de roeihaal in de uitpikhouding. De benen zijn 
gestrekt, armen gebogen met de handel bij je borst. De schouders zitten net 
achter het bankje (rug is doorgevallen). 
 
Oefening 2e stop 
Bij de oefening onderbreek je de roeihaal na de wegzet. De benen en armen (+ 
handel) zijn gestrekt. De schouders zitten net achter het bankje (rug is 
doorgevallen). 
 
Oefening 3e stop 
Bij de oefening onderbreek je de roeihaal na het inbuigen. De benen en armen 
(+ handel) zijn gestrekt. De schouders zitten voor het bankje. 


