
 

 
Ergometerruimte / krachthonk 
 
Ergometers 
Ergometers worden bij voorkeur naast elkaar geplaatst, waarbij de voorste steunen in een U-
vormige goot worden geplaatst die over de hele lengte is aangebracht. Voor het 
ruimtebeslag is 5 m2 de norm; in de praktijk zijn er bandbreedtes. 
 
Ergometers blijken bij burgerverenigingen populair bij ijsgang (het maatgevend moment). 
Dan blijkt dat de vroege avonduren veelgevraagd zijn. Een ergometer per 45 leden kan hier 
als minimum worden aangenomen. 
 
Bij studentenverenigingen zijn de wedstrijdroeiers de belangrijkste gebruikers. IJsgang zal 
ook hier het maatgevende moment zijn. Dat heeft tot gevolg dat elke wedstrijdploeg op 
courante tijden 3-4 keer per week gebruik zal willen maken van deze ergometers. Hierbij 
moet met een minimale duur van één uur per roeier worden gerekend.  
4x per week * aantal wedstrijdroeiers geeft het aantal ergometeruren dat beschikbaar moet 
zijn. Op deze wijze kan per vereniging – na de inschatting van het aantal courante uren per 
week - tot een afweging voor het aantal ergometers worden gekomen. Ook hier geldt dat je 
er niet snel te veel zult hebben. Een ergometer per 25 leden kan hier als minimum worden 
aangenomen. 
 
Krachttraining 
Om effectief te kunnen krachttrainen met groepen roeiers, zal over het algemeen in 
circuitvorm worden getraind. Afhankelijk van de groepsgrootte zal het aantal zogeheten 
“stations” worden bepaald, waarbij er voor elke trainende roeier een station moet zijn en 
het aantal stations wordt bepaald door de grootste groep wedstrijdroeiers die tegelijkertijd 
traint (maatgevend). Per station wordt met een krachtapparaat of met het eigen 

lichaamsgewicht een oefening uitgevoerd. Per station kan worden gerekend met 2m2. 
 
Tenslotte zijn er ontwikkelingen op ergometergebied die in de toekomst alleen nog maar aan 
belang zullen winnen. We zullen er drie toelichten. 
 
Dynamic ergometers 
Dynamische ergometers zijn ergometers waarbij de massa van de roeier niet meer in 
beweging wordt gebracht. De roeier zit als het ware stil, terwijl de benen bewegen. 
Deze opstelling benadert de roeibeweging veel natuurgetrouwer. In de boot beweegt de 
massa van roeier en boot namelijk ook niet heen en weer, maar beweegt steeds in dezelfde 
richting. Voorbeelden van dergelijke ergometers zijn de Concept2 dynamic, de Rowperfect 
ergometer en een op slides geplaatste Concept 2 ergometer. 
 
 


