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KNRB  Examenregeling concept

KNRB NORMERING AFROEIEN

Achtergrond

Alle Nederlandse roeiverenigingen kennen een vorm van examenregeling, meestal bekend als afroeiregeling voor het 
gebruik van de boten. Bij de jeugd is het KNRB-proevensysteem met diploma op veel verenigingen al ingevoerd. 

Waar de Nederlandse roeiers grotendeels dezelfde “taal” spreken in onze roeicommando’s loopt dit bij de 
examenregelingen uiteen. Dit heeft maar ten dele een oorzaak in de verschillen in roeiwater, grootte van de 
verenigingen en samenstelling van de vloot. De situatie is deels vanzelf gegroeid en traditie geworden. Ook wordt 
er bij de senioren vaak instructie gegeven volgens de klassieke weg van brede boot naar smalle boot, maar bij een 
aantal verenigingen worden de senioren in de beginfase in de C1x of zelfs in de gladde skiff opgevangen.

De KNRB vindt het van belang dat er een norm geformuleerd is voor het roeien en sturen bij uitwisselingen of gebruik 
van materiaal van andere verenigingen. Dit kan een garantie zijn dat een lid van een roeivereniging verantwoord 
buiten een lessituatie met het materiaal kan omgaan. Daarnaast geeft meer uniformiteit in de terminologie en de 
opbouw van examensystemen op roei- en stuurniveau duidelijkheid als een lid van een roeivereniging al of niet 
tijdelijk bij een andere vereniging gaat roeien. 

Het examensysteem is opgebouwd van niveau 1 tot en met 3 voor zowel scullen als boordroeien en sturen, met 
ruimte voor de verenigingen om specifieke eisen toe te voegen voor de eigen vloot en watersituatie. 

Voor deze indeling is gebruik gemaakt van KNRB inventarisatie uit 2007 en 2010, afroei-eisen van diverse 
verenigingen en van het Rijnland boek 2013. De opzet is besproken tijdens coach- en instructeurscongres 2016 en de 
ideeën die daar zijn opgedaan zijn verwerkt.

Test eisen

De opbouw is gekoppeld aan de boottypes waar in men daarna mag en kan varen.
Sc  = scullen
Br  = boordroeien
St  = sturen

01 = ploegroeien in gestuurd C materiaal 
02 = C1 en glad gestuurde boord 4+
03 = ervaren glad materiaal 1x, 2- , sturen in 8+

Verenigingen kunnen aantekeningen toevoegen zoals:
Th  =  theorieavond gevolgd of theorie-examen afgelegd. 

Een theorieavond is noodzakelijk en nuttig om toegelaten te worden tot het afroeien op het water. 
T  =  Heeft ervaring met toertochten, kan gebruikt worden als tussenstap van test 1 naar 2. Bijvoorbeeld 

minimaal twee toertocht varen voor je een niveau hoger mag. En tijdens de tochten kennis op doen over: de 
voorbereiding van tochten, kaartlezen, het transport van boten, het verzorgen van boten tijdens en na afloop 
van tochten.  
Een tussenstap zorgt voor minder druk op de gevorderden instructie en geeft leden de mogelijkheid om nieuwe 
mensen te ontmoeten.

V   =  vaardigheidsproef binnen vereiste tijd afgelegd kan als tussenstap dienen van test 2 naar 3. Zie voor meer 
informatie over vaardigheidsproeven site knrb.nl

In  =  instructie geven na een test, eerst een blok instructie geven voor je naar volgende instructie groep mag. 
Bijvoorbeeld na behalen niveau 2 (Cornelis Tromp)
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St Sw  =  Sturen stromend water  
Voor het varen op rivieren is specifieke kennis en ervaring nodig (cursus wordt o.a. door Nautilus en 
Daventria gegeven op basis van reader Stromend water) zie ook www.daventria.com/stuurtechniek 

St Cn  =  Sturen coastal navigeren  
Bij coastal roeien is extra kennis en kunde voor de stuurman nodig, onder andere omgaan met marifoon, 
getijden etc.

Theorieavond met of zonder examen

Een theorieavond is zeer nuttig om toegelaten te worden tot het afroeien op het water. Als vereniging weet je zeker 
dat de informatie en regels ook betreffende veiligheid op alle fronten bekend zijn. zie ook www.daventria.com/
stuurtechniek
 Deze avond is verplicht, ook voor mensen die van buiten komen en al kunnen roeien, zo leren ze specifieke 
regels en gebruiken van de vereniging kennen. De avond kan worden afgesloten met een kort examen. Je weet 
als vereniging precies welke informatie bekend is bij de nieuwe leden en kunt ook eigen mores voor het voetlicht 
brengen.
 Het zorgt voor binding tussen nieuwe leden onderling en van nieuwe leden met de vereniging.
Door een gezamenlijke activiteit voor nieuwe leden komen ze ook op een ander moment dan hun eigen instructie-
uur op de vereniging en leren zo weer andere mensen kennen.

Inhoud theorieavond

- Huisregels
- Materiaal:
 • Kennis roeimateriaal, zie best practice Dordrechtsche.
 • Materiaalbehandeling
- Stuurcommando’s, waarbij zeker de uitleg over noodstop moet worden behandeld.
- Veiligheid op en om het water, kennismaken met veiligheidscoördinator.
- Gebruik infographics veiligheid, zie knrb.nl
- Sociale veiligheid, kennismaken met VCP en uitleg over gedragsregels
- Vaar- en gebruiksregels,  zie verder o.a. Rijnland boek 2013 en knrb.nl
- Uitleg afschrijfsysteem en inschrijven voor evenementen, wedstrijden en westrijdcontract
- Kort overzicht van mogelijkheden na het examen
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Test 1 Test 2 Test 3

toertochten *

prestatietochten

ROW** in C vier ROW in gladde vier ROW ongestuurd

marathons ** coastal Rowing

regiowedstrijden wedstrijden op nationaal en 
internationaal niveau**

competitiewedstrijden

*  knrb.nl
**  ROW= Roeiontmoetingen met wedstrijdkarakter
 Alle wedstrijdinformatie staat op site knrb.nl

Per vereniging kunnen afwijkingen of toevoegingen in het afroeisysteem aangebracht worden, afhankelijk van de 
bestaande vloot of het beschikbare roeiwater. Dit geldt dan vooral voor verenigingen met een beperkte vloot of 
met uitzonderlijke boottypes, of waar men ligt aan een rivier of anderszins roeiwater waarvoor een speciale kennis 
noodzakelijk is.

Omschrijving drie niveaus

Niveau 1
Scullen en boordroeien basis en sturen niveau 1 
Doel: zelfstandig kunnen roeien en sturen op licht stromend water met bruggen en sluizen in wherry, gestuurde 
C-twee en gestuurde C-vier, scullend of boordroeiend.
 
Niveau 2
Scullen en boordroeien en sturen voor gevorderden
Doel: zelfstandig kunnen roeien en sturen op licht stromend water met bruggen en sluizen in een skiff of gestuurde 
gladde boord 4+.

Niveau 3
Scullen, boordroeien en sturen hoog niveau
Doel: zelfstandig kunnen roeien in 1x of 2- op licht stromend water met bruggen en sluizen en sturen van gladde 
boord 8+ en wedstrijden.

Toelichting vaardigheden

Roeien niveau 1 
- In staat zijn om onder leiding een boot van deze klassen goed te tillen en uit- en in te brengen. 
- Goed kunnen in- en uitstappen, d.w.z. veilig voor de boot en de persoon. Dit kan inhouden dat dit op een 

geïmproviseerde manier wordt gedaan en niet met alle roeiers tegelijk. 
- Weten hoe het voetenbord afgesteld moet worden.
- Een grotendeels watervrije haal kunnen maken, inclusief het draaien van het blad indien mogelijk.
- Roeien in een stijl die weinig kans op blessures geeft, zonder grote technische fouten.
- De slagroeier kunnen volgen en de roeihaal redelijk gelijk uitvoeren.
- Alle gangbare commando’s adequaat kunnen uitvoeren. 
- Ongeveer 30 minuten achtereen of een toertocht tot ca. 20 kilometer op een dag kunnen roeien.
- In wherry en C- boot op het water kunnen wisselen van slag- naar stuurplaats v.v. en in de wherry ook naar de 

boegplaats.
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Roeien niveau 2
De roei-eisen zijn uitgebreider dan die bij het niveau 1 en in een ander boottype. 
- In staat zijn om de boot van deze klassen goed te tillen en uit- en in te brengen. 
- Goed kunnen manoeuvreren, halend èn strijkend ( dit laatste alleen in ongestuurd materiaal) kunnen aanleggen 

op beide boorden en bij gelimiteerde ruimte, ook met wind.
- Inzicht hebben in de gevolgen van en kunnen omgaan met windrichting en windkracht.
- Snel en adequaat reageren op onverwachte omstandigheden.
- Roeibeweging zonder essentiële fouten in juiste volgorde ook in hoger tempo en met kracht kunnen uitvoeren 

( > t 25, met 75 % kracht)
- Grotendeels watervrij kunnen roeien.
- Sc 02 tijdens het roeien regelmatig omkijken over beide schouders zonder roeibeweging te onderbreken
- Br 02 gelijk roeiend en commando’s stuur opvolgen.
- Wedstrijdstart kunnen maken, zowel vanuit stilliggen als vliegend.

Roeien niveau 3
- In staat zijn om de boot van deze klassen goed te tillen en uit- en in te brengen
- Geroutineerd manoeuvreren in een 1x / 2-, onder alle omstandigheden.
- Vlot strijkend en halend kunnen aankomen.
- Snel kunnen rondmaken en zonder aarzeling meteen de haal weer oppakken.
- Goede roeitechniek, met een stevige haal rechtuit varen, zonder dat gecorrigeerd hoeft te worden, ritmisch en 

watervrij roeien en tijdens roeien omkijken.
- Vanuit stilstand snel kunnen oppakken naar een stevige haal in hogere tempo waarna een langer stuk zo 

doorgeroeid wordt en waarbij ook in kracht en tempo op verzoek gewisseld wordt. 
- Wedstrijdstart kunnen maken, zowel vanuit stilstand als opbouwend.

Sturen
Examen geeft bevoegdheid voor sturen in:
1 wherry, C2x+, C2+, C4x+, C4+                                        
2  2+, 4+, 4x+                                                    
3 8+, 8x+                                                                               

Bij het examen sturen horen alle eisen qua administratie, kennis van commando’s, vaarregels, materiaal en veiligheid. 
Men dient onder alle omstandigheden overwicht over de ploeg te hebben. 
- Reserveren en afschrijven van de boten.
- Leiding geven bij het in- en uitbrengen van de boten.
- Gebruik van de juiste roeicommando’s.
- Boten klaar kunnen maken voor vervoer en weer op kunnen riggeren.
 
Sturen niveau 1
- Zorgvuldig manoeuvreren op het water, bij het weg roeien, bij aanleggen (eventueel ook strijkend), ook onder wat 

lastiger omstandigheden zoals aan een hoge wal. 
- Het kunnen manoeuvreren in een sluis of op licht stromend water, op een bochtig traject, onder lage bruggen of 

door smalle bruggen, etc.
- Kennis van de juiste commando’s en deze adequaat kunnen gebruiken.
 
Sturen niveau 2 
- Inzicht hebben in de gevolgen van en kunnen omgaan met windrichting en windkracht
- Snel en adequaat reageren op onverwachte omstandigheden, overwicht op ploeg hebben.
- Zorgvuldig manoeuvreren met een gladde 4 op het water, zie ST 01
- Kennis hebben over sturen van lange baan wedstrijden (zie bijvoorbeeld site Head of the River) en van Reglement 

van Roeiwedstrijden (RvR)
- Wedstrijdstart kunnen maken, zowel vanuit stilliggen als vliegend.
- Kennis hebben van eenvoudige oefeningen en de commando’s van coach juist kunnen overbrengen
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Sturen niveau 3 
- Zorgvuldig manoeuvreren met een 8+ op het water, zie ST 01 en 02
- Kennis hebben over sturen lange baan en 2K wedstrijden en administratie daar omheen en van alle relevante 

reglementen.
- Goed kunnen omgaan met cox box.
- Wedstrijdstart kunnen maken, zowel vanuit stilliggen als vliegend in een 8+
- Kennis hebben van eenvoudige oefeningen en de commando’s van coach juist kunnen overbrengen
- Boten vervoer, boot klaar leggen, kunnen af en opriggeren.

Niveau Doel Boottype

Niveau 1
Basis

Zelfstandig scullen, boordroeien en 
sturen bij licht stromend water.

Wherry
C2+ en C2x+
C4+ en C4x+

Niveau 2
Gemiddeld

Zelfstandig scullen, boordroeien en 
sturen met bruggen en sluizen.

C1
4+ en 4x

Niveau 3
Hoog

Zelfstandig scullen en boordroeien 
en sturen bij wedstrijden

1x
2- en 2+
8+ sturen

Afroei formulier

Voorbeeld staat op knrb.nl
 
Voordeel:
- Van te voren duidelijk waarnaar gekeken wordt, waarop beoordeeld wordt.
- Maakt eenvoudig duidelijk wat men kan, wat nog beter kan of waarom men eventueel is gezakt.
- Als een roeier niet slaagt, kun je advies geven aan instructeur waar nog aan moet worden gewerkt.

Vergelijking met jeugdexamens

De jeugd heeft al jaren een eigen KNRB-examensysteem, gekoppeld aan jeugd leskaarten. De bijbehorende diploma’s 
en het stempel zijn te bestellen in KNRB webshop.
Bij de overgang van jeugd naar de junior-/seniorleeftijd kan als volgt worden omgeschakeld:
Scullen 1  = ploegroeien 2e niveau
Sturen 1  = theorie en praktijk sturen
Scullen 2  = skiff 3e niveau


