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Vrouwenteam ANRT



Zo, zijn jullie er nog bij?
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Techniek







Waarom nadenken over techniek en haalbeeld?

Voor coach: 
- Het helpt je om het leerproces te systematiseren
- Het helpt je om op systematische wijze hoofdzaken te scheiden van bijzaken 
- leerstrategieën

Voor roeier:
- Leren gebruiken van alle zintuigen
- Onderscheiden van hoofd en bijzaken 
- ???



Overeenkomsten?

Opdracht:  welke overeenkomsten zie jij?

https://www.youtube.com/watch?v=ZVJp-lt_uo8

https://www.youtube.com/watch?v=Iutu6qxzyMg

https://www.youtube.com/watch?v=WsDgUS925TY

https://www.youtube.com/watch%3Fv=ZVJp-lt_uo8
https://www.youtube.com/watch%3Fv=Iutu6qxzyMg
https://www.youtube.com/watch%3Fv=WsDgUS925TY
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Overeenkomsten?

Mijn hoofdzaken:

1. Minimale verstoring omkeerpunten
2. Aandrijving
3. Ritme



Overeenkomsten?

Peter Klavora, 1979



Nu iets abstracts: nog meer grafiekjes
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Filmpje acceleratie curve W4x



Mijn hoofdzaken:

1. Minimale verstoring omkeerpunten
2. Aandrijving
3. Ritme



1. Minimale verstoring - Voorin

Zie ook:
https://www.instagram.com/p/BGo6pcHO2Jj/

“Trampoline door je catch”

(Kleshnev, 2010) 

https://www.instagram.com/p/BGo6pcHO2Jj/


1. Minimale verstoring - achterin

“Finish door je riem”

(Kleshnev, 2010) 

Zie ook:
https://www.instagram.com/p/BGo6pcHO2Jj/

https://www.instagram.com/p/BGo6pcHO2Jj/


2. Boot verplaatsen

- haal als één streep 

- waarbij je je voeten afwikkelt

- Blad horizontaal bedekt

Zie ook:
https://www.instagram.com/p/BGo6pcHO2Jj/

https://www.instagram.com/p/BGo6pcHO2Jj/


3. Ritme

Mechanisch (aandrijftijd/recovertijd)  Of Fysiologisch (inspanning/ontspanning) 

Goed ritme = lengte = snelheid

Zie ook:

https://www.youtube.com/watch?v=pDDruCPEUVo

https://www.youtube.com/watch%3Fv=pDDruCPEUVo


Oja, dit is nuttig, maar maak het geen hoofdzaak…

https://www.youtube.com/watch?v=yuFBv55xRVo

Handlevoering:
- Behandel handle als komkommer
- Na finish: open je hand
- Voor catch: strek pols en hand sluit zich

Zitpositie/houding:

Volgorde:
strekken – buigen – glijden
Benen-rug-armen

vloeiend in elkaar overlopende bewegingen, 
die de bootsnelheid volgen

https://www.youtube.com/watch%3Fv=yuFBv55xRVo


Conclusie: 

1. Boot verplaatsen…..

2. …..door water te vangen voorin…..

3. ……vanuit water vasthouden achterin….

4. …. geeft ritme en cadans.

Techniek is slechts een mening, maar houd je vast aan de hoofdzaken :
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Leren



Impliciet/Expliciet leren

Expliciet leren: 
de atleet doet kennis op die hij expliciet kan verwoorden 

geeft houvast aan de hand van stap-voor-stap-uitvoeringsregels, maar opgedane kennis 

kan de geautomatiseerde bewegingsuitvoering verstoren (‘herinvestering’) 

Impliciet leren: 
de atleet doet impliciete kennis op die hij niet kan verwoorden

leerresultaat blijft beter behouden en is minder kwetsbaar voor stress en voor veroudering 
en neurodegeneratie 



Vormen van Impliciet leren

- Analogie leren: maak vergelijkingen (doe alsof je…) 

- Aandachtsstrategie intern/extern
» Intern: aandacht is gericht op de beweging (‘action’) zelf 
» Extern: aandacht is gericht op het (gewenste) effect (of doel) van de 

beweging (‘action’) 

- Differentieel leren



Een willekeurige video…

https://www.youtube.com/watch?v=AM0hF-0lLl0

Opdracht tijdens het kijken: 

Welke van de hier gebruikte aanwijzingen gebruik jij? 

https://www.youtube.com/watch%3Fv=AM0hF-0lLl0


Filmpje nederlandse roeitechniek 



Mijn semantische Analyse (1):

Samenspel roeier-boot
doorgaand

Vloeiend

Korte keermomenten

Continue versnelling

Rustig ontspannen recover Gelijkmatig glijden

glijden
Zonder aarzeling

Keten riem en voetenbord gesloten houden

Blad blijft bedekt

Dynamische keerbeweging

Snelheid in de riem blijft behouden

Boot beweegt vrij onder roeier door

Blad blijft continue in beweging

rendement

bootsnelheid

Lopen van boot

Subtiele accenten in keerbeweging

Geen onnodige verticale bewegingen

Gelijkmatig en ongestoord doorlopen van boot

Blad net onder wateroppervlak

Geen schuim achter blad

Kolk is donker

Ontspanning recover na omkering  bewegingsrichting

(25)



Mijn semantische analyse (2):

plaatsbeweging met armen

Rug  hangt tegen benen in Tweede deel komt rug actief tegen benen in

Finishhouding: schouders achter bankje

Catchhouding: schouders voor bankje

Rijden na voltooiing inbuigen
Rug volgt armen 

Draaien achterin: hand opent zich

Draaien voorin: pols strekt en hand sluit zich

Sterke zit Niet onderuitgezakt

(11)
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Dus oefenen voor:

1. Minimale verstoring boot

2. Boot verplaatsen

3. Ritme
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Conclusie

Enkele vragen die je jezelf als instructeur  moet stellen:

- Expliciet of impliciet coachen?

- Intern of externe aandachtstrategie?

OF TOCH ANDERSOM?

IF you make it worse? Do the reverse!



Krijg je de smaak al te pakken?

Kijk dan ook nog dit:
https://www.youtube.com/watch?v=s6A0P-qe88Q

https://www.youtube.com/watch?v=1n-G91HGegQ

https://www.youtube.com/watch%3Fv=s6A0P-qe88Q
https://www.youtube.com/watch%3Fv=1n-G91HGegQ


Dank voor jullie aandacht.


