
Het Sturen  

Doel van de cursus 
Het doel van deze cursus is om de grondbeginselen van het sturen aan roeiers te leren. Hierbij wordt 

uitgegaan van de vaaromstandigheden op het Eindhovens Kanaal. Het sturen op stromend water, al 

dan niet met golfslag veroorzaakt door schepen, is geen onderdeel van deze cursus. Alle roeiers, die 

roei examen II willen doen, moeten eerst deze cursus met een examen hebben afgerond.  

Voor het sturen van gladde vieren en achten is stuurexamen II (glad sturen) vereist. 

Voor toerroeiers wordt een aparte aanvullende instructie gegeven. Hierin wordt aandacht besteed 

aan varen op groot water met wind, golven en stroming en aan de vaarregels van de Binnenvaart 

Politie Regelement (B.P.R.). Op sommige vaarwaters gelden andere of aanvullende reglementen, met 

name op grote rivieren. 

 

Stuurtechniek – algemeen 
Bij het sturen van een boot is het de bedoeling dat de boot een rechte koers vaart. Er zijn 

verschillende oorzaken waardoor de boot van deze rechte koers kan afwijken; denk hierbij aan wind, 

stroom, ongelijk roeien aan bakboord en stuurboord, kroos aan het roer en gebreken aan de boot. 

Wanneer een boot van de rechte koers afwijkt, moet er met het roertje bijgestuurd worden. Tijdens 

het bijsturen maakt het roertje een hoek met de lengte as van de boot. Deze uitslag van het roertje 

heeft ook nadelige effecten op het roeien; het verstoort de balans van de boot en het remt de 

snelheid. Beide effecten zijn groter naarmate de uitslag van het roer groter is. Het is dus van belang 

tijdig te reageren als de boot van de koers afwijkt en rustig te corrigeren op het moment dat dit 

merkbaar wordt, zodat de oorspronkelijke koers met een zeer kleine roeruitslag hervat wordt. Vooral 

in wedstrijden moet de stuurman hier zeer alert op zijn. Als hij te laat reageert, gaat de boot met veel 

remmende roeruitslagen zigzaggend over de baan en legt een langere afstand af. 

Sturen kan het beste alleen tijdens de recover plaatsvinden, tenzij een forse koersverandering 

noodzakelijk is. De werking van het roer is dan het grootst en de roeiers worden in hun haal het 

minst gestoord. Teveel sturen met het roertje heeft alleen een remmend effect; een roeruitslag van 

meer dan 30 graden levert nauwelijks een koersverandering op.  

Het roer is alleen werkzaam als de boot vaart. Als de boot langzaam vaart of als je het remmend 

effect van het roer wil verminderen, kunnen de roeiers ingeschakeld worden door één zijde ‘best’ te 

laten roeien.  

Bij het sturen moeten de stuurtouwtjes stevig aangetrokken zijn en moet de houding van de 

stuurman kleine bewegingen toelaten. Wanneer er ‘gestreken’ wordt, moet de stuurman de touwtjes 

goed strak houden, omdat anders het roer dwars op de vaarrichting komt te staan en te sterk remt. 

Bovendien komt de bevestiging van het roer onder zware druk te staan met kans op schade. Voor 

vertrek is het van belang om het roer, de touwtjes en hun bevestiging goed te controleren. 

  



In- en uitstappen  

De stuurman zorgt ervoor dat de roeiers correct instappen door het geven van de juiste 

commando’s. Hij houdt hierbij de boot in het midden vast, ongeveer 10 cm van het vlot.  

Afvaren van het vlot  

Voordat de stuurman zelf als laatste instapt, controleert hij of alles in orde is: riemen, dollen, 

afstelling voetenborden, slidings, etc.. Het stuurtouw moet onder de benen van de stuurman liggen, 

tenzij het vastzit in de boot. De stuurman geeft de slagroeier de opdracht het vaarwater achter hem 

in de gaten te houden en te waarschuwen voor andere boten. Hij vraagt vervolgens de roeiers één 

voor één of ze klaar zijn en kijkt of het vaarwater vrij is. ‘Standaard’ wordt er weggevaren door 

afduwen en vervolgens de riem tegen het vlot te plaatsen.  

Een goed alternatief bij voldoende ruimte aan het vlot is om de boot te laten doorschuiven tot de 

boegplaats bij het eind van het vlot is, dan schuin voorwaarts te laten afduwen en de boeg(en) te 

laten halen aan de vlotzijde. Let er wel op dat roertje en stuurtouwtjes vrij blijven van het vlot.  

De wijze van afvaren is echter in belangrijke mate afhankelijk van windrichting en windkracht. Bij 

aanlandige wind (bij Beatrix dus zuidenwind) is het van belang de roeiers te instrueren om meteen 

met voldoende kracht weg te roeien, zodat de boot niet naast het vlot naar de oever drijft.  

 

Het aanleggen  

Om goed te kunnen aanleggen moet de boot met lichte haal (commando ‘light paddle’) naar de 

aanlegplaats onder een hoek van ± 30 graden gevaren worden. De stuurman richt de punt van de 

boot op de plaats waar hijzelf wenst uit te stappen (dus niet de punt van het vlot, zie figuur 1 positie 

a). Twee halen vóór het vlot wordt bereikt (positie b) geeft de stuurman duidelijk het commando 

‘laat lopen’. Direct daarna tillen de roeiers aan de vlotzijde de riemen hoog boven het water en aan 

de waterzijde wordt er door de roeiers ‘gehouden’ door de bladen geleidelijk meer verticaal in het 

water te houden (positie c). Het kan hierbij helpen om het lichaamsgewicht over te laten hellen naar 

de waterzijde voordat het voorsteven bij het vlot is gekomen. De boot mindert nu vaart en draait bij 

(positie d) en komt langszij het vlot stil te liggen (positie e). Het roertje wordt zo weinig mogelijk 

gebruikt. Het vlot wordt door de stuur vastgepakt. De riemen worden met de bolle kant boven 

gedraaid. Bij sommige hoge vlotten of bij een hoge wal moeten de riemen aan de vlotzijde worden 

‘geslipt’.  

 

Figuur 1 
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Variaties bij wind  

Windkracht en windrichting spelen een grote rol bij het aanleggen van de boot. Aankomen met wind 

mee betekent extra vaart in de boot en wind tegen zorgt juist voor extra vertraging. Bij wind mee 

moet het commando ‘light paddle' eerder gegeven worden en tevens moet er sterker worden 

‘gehouden’ door de roeiers. Door dit sterkere ‘houden’ zwaait de boot meer bij, dus moet een 

grotere aanvangshoek worden aangehouden (zie figuur 2). De stuurman kan ook met minder vaart 

aan komen roeien. Bij wind mee, ligt het aanvangsrichtpunt vóór het aanlegpunt.  

Bij wind tegen gaat de vaart snel uit de boot. Ondanks stevig aanvaren heeft het ‘houden’ dan weinig 

effect en draait de boot weinig bij. Bij wind tegen moet de stuurman dus onder een kleinere hoek 

aan komen varen (figuur 3).  

Algemene regel:  

• aanvaren met hogere snelheid: hoek groter  

• aanvaren met geringe snelheid: hoek kleiner  

     

                                         Figuur 2      Figuur 3 

Aanlandige wind. Als de wind min of meer loodrecht naar het vlot toewaait, kan er met normale 

hoek aangevaren worden. De stuurman moet echter wel op een verder aan het vlot gelegen punt 

dan het aanlegpunt aanvaren en iets vroeger ‘houden’ zodat de boot niet tijdens het draaien tegen 

het vlot wordt aangedrukt (figuur 4).  

Aflandige wind. Als de wind min of meer loodrecht van het vlot af waait, wordt er onder een iets 

kleinere hoek aangevaren. Hierbij richt de stuurman de boot op een dichterbij gelegen punt aan het 

vlot dan het aanlegpunt. Er wordt zo laat mogelijk ‘gehouden’, zodat de boot niet tijdens het draaien 

alweer van het vlot wegwaait (figuur 5). Echter, er moet ook niet te laat ‘gehouden’ worden, omdat 

dan de punt van de boot tegen het vlot kan komen.  

          

                                         Figuur 4      Figuur 5 
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Het is duidelijk dat de stuurman altijd rekening moet houden met de wind en vooral onder extreme 

omstandigheden van te voren moet vaststellen op welke wijze er aangelegd gaat worden. De fijne 

kneepjes leert men door het vaak te oefenen. 

Behalve ‘halend’ aanleggen kan je ook ‘strijkend’ aankomen. Dit kan in bepaalde gevallen nodig zijn. 

Als het bijvoorbeeld druk is aan het vlot, is het voor roeiers in boten zonder stuur (2x of skiffs) 

prettiger om goed zicht te hebben op de situatie aan het vlot. De principes van ‘strijkend’ aanleggen 

zijn gelijk aan dat van ‘halend’ aanleggen.  

Rondmaken 
‘Rondmaken’ doen we als de boot 180 graden van koers moet veranderen. De stuurman laat 

beurtelings het ene boord strijken en het andere halen (eventueel met oprijden). De bladen van de 

riemen worden niet gedraaid. De boot is dan het snelst rond. Wanneer er beperkte 

manoeuvreerruimte is, moet er gelijktijdig ‘gehaald’ en ‘gestreken’ worden zonder op te rijden. Deze 

wijze duurt langer en is minder goed voor de boot. Bij stevige wind moet de draairichting zo gekozen 

worden dat het voorsteven van de boot ‘door de wind’ gaat. Hierdoor komt het schip niet aan lager 

wal terecht, aangezien het halen met meer kracht gedaan wordt dan het strijken.  

Wind en golven  

Als er bij harde wind hoge golven zijn, dan moet er bij voorkeur evenwijdig aan de golven gevaren 

worden of loodrecht erop, zodat er zo min mogelijk water naar binnen komt. Voorkom om aan lager 

wal te raken bij harde wind, want dat kan grote schade tot gevolg hebben. Neem derhalve tijdig 

maatregelen. Eventueel mag, indien er geen andere boten zijn, de bakboordwal worden gehouden 

als dat de luwe zijde is.  

Stroming 
Bij wegvaren op stromend water is het in het algemeen zo dat je eerst stroomopwaarts vaart. Bij 

rivieren kan de sterkte van de stroming in bochten verschillen; met name in de buitenbocht kan de 

stroming sterker zijn. 

Scheepvaart 
Te midden van andere scheepvaart is duidelijkheid van groot belang. Kies ruim van tevoren de juiste 

passeerkant en houdt deze duidelijk aan. Dat geldt vooral op meren en plassen. Houd rekening met 

de vaarwijze van zeilboten. Op vaarwegen vaart men stuurboordwal. 

Bij het passeren van een hoge hek- of boeggolf moet de stuurman de boot laten lopen, deze 

evenwijdig aan de golf leggen, de hendels hoog laten houden (commando “Uithouden”) en het 

gewicht op de andere zijde van de boot brengen waardoor de hoge zijde door de golf wordt 

opgenomen. De golf slaat dan niet naar binnen. In een kanaal kan een terugslaggolf van de oever 

komen, waardoor soms kruisdeining ontstaat.  

Ongeladen vrachtschepen hebben een grote ‘dode hoek’ voor de boeg van het schip in de 

vaarrichting. De schipper kan daarin uw boot niet zien. Blijf daarom uit de buurt van de dode hoek 

van een vrachtschip. 

  



Roeicommando’s  
In de roeisport is het gebruik van commando’s nodig om de boot bestuurbaar en hanteerbaar te 

houden. Op het water zijn de roeiers de ‘motor’ van de boot. Zij moeten samenwerken om vooruit te 

komen. Iedereen moet op hetzelfde moment dezelfde actie uitvoeren. Gaan de roeiers ieder 

afzonderlijk iets doen, dan komen de riemen in elkaar en kan de stuurman de boot niet meer onder 

controle houden.  

Ook op de wal is samenwerken belangrijk. Voor het hanteren van de boten bij het in- en uitbrengen 

is een goede samenwerking essentieel. Het gewicht van de boten is dermate hoog, dat alleen door 

precies tegelijk te tillen de boot hanteerbaar is.   

In verband met de veiligheid voor roeiers en materiaal moeten de commando’s altijd duidelijk en 

voor iedereen verstaanbaar uitgesproken en direct opgevolgd worden. Veel commando’s bestaan uit 

een waarschuwings- en een uitvoeringsgedeelte. In het eerste gedeelte van het commando wordt de 

aandacht van de roeiers gevraagd en wordt zoveel mogelijk aangegeven wie wat gaat doen. Het 

tweede deel geeft het moment aan waarop het moet gebeuren.   

Bij de commando’s worden de volgende termen gebruikt:  

 Stuurboord  rechts vanuit de stuurpositie gezien 

 Bakboord  links vanuit de stuurpositie gezien 

 Boeg   de roeier die het verst voorin de boot zit (het dichtst bij de  boegbal) 

 Slag   de roeier die het verst achterin de boot zit (van de boegbal af) 

 Boegen  de helft van de ploeg voorin de boot 

 Slagen   de helft van de ploeg achterin de boot 

 1, 2, 3, 4 enz.  Elke roeier heeft een nummer, te beginnen bij de boeg met  nummer 1. De 

slag in een acht heeft dus nummer 8.   

 

Opgelet!  
De commando’s worden door de stuurman gegeven. Als er geen stuurman in de ploeg zit, geeft 

meestal de boeg de commando’s. Een commando begint altijd met ‘opgelet!’ 

(waarschuwingsgedeelte), waarna er uitgelegd wordt wat er gaat gebeuren. Dat kan een oefening 

zijn, maar ook het tillen van de boot of het starten of stoppen met roeien.  

Na nu!  

Als een bepaald commando gegeven is, moeten alle roeiers het commando tegelijk gaan uitvoeren. 

De stuurman geeft dus aan wat er moet gebeuren, maar daarna ook wanneer (uitvoeringsgedeelte). 

Het commando hiervoor op de wal is ‘nu!’. En tijdens het roeien ’na nu!’. Waarbij ’na’ tijdens de inpik 

gezegd wordt en ’nu’ tijdens de uitpik. Als de stuurman het commando op deze manier aangeeft, 

hebben de roeiers een hele haal de tijd om zich voor te bereiden op de opdracht en weten ze dat het 

de volgende haal uitgevoerd moet worden.   

Instappen  

Als de riemen op hun plek gelegd zijn, kunnen de roeiers gaan instappen. De stuurman geeft het 

commando ’klaarmaken om in te stappen!’. De roeiers duwen de boot zo ver van het vlot af dat de 

riggers het vlot niet raken, leggen de riem aan de waterkant in de dol en wachten op het commando. 

Het instapcommando is ’instappen gelijk, 1,2,3!’.   



Van het vlot wegkomen 

Als alle roeiers in de boot zitten en de stuurman is ingestapt, duwen de roeiers de boot af. Het 

commando is ’uitzetten gelijk, nu!’. Hierop duwen de roeiers zich met één hand van het vlot af, 

terwijl de andere hand de (beide) riem(en) vasthoudt. De boot komt een stuk van het vlot los, 

waarna de roeiers de boot verder uitzetten met de riemen door de riemen een stukje in te trekken 

(of eventueel met een slippende riem) en met het blad van het vlot af te duwen.  

Beginnen en stoppen   

Ook bij het beginnen en stoppen met roeien worden specifieke commando’s gebruikt.   

Beginnen met roeien  

Om te beginnen met roeien, roept de stuurman (of bij ongestuurde boten de boeg) ’slagklaar maken, 

slagklaar? Af!’. Op het commando ’slagklaar maken’ gaan de roeiers in de inpikhouding zitten met de 

bladen plat op het water. Op de vraag ’slagklaar?’ worden de bladen verticaal gedraaid en in het 

water gezet. Op het commando ’af!’ beginnen de roeiers te roeien.   

Stoppen met roeien  

Om te stoppen met roeien, roept de stuurman ’laat lopen!’. Hierbij wordt weer in het ritme van de 

haal gesproken, net als bij het commando ’na nu’, dus ’laat’ op de inpik aangeven en ’lopen’ op de 

uitpik. De roeiers houden na dit commando op met roeien en gaan weer in de uitgangshouding zitten 

met de bladen plat op het water.  

Aanleggen, uitstappen en de boot uit het water halen   

Om aan te leggen, is het vaak nodig dat de roeiers met de bladen de boot meesturen, zodat hij 

sneller reageert en scherpere bochten kan maken.   

Aanleggen 

Als de boot het vlot nadert, wordt eerst de snelheid verminderd door het commando ’lichte haal!’. 

Daarna volgt ’laat lopen!’. Om ervoor te zorgen dat de riemen en de riggers het vlot niet raken, geeft 

de stuurman het commando ’overhellen naar stuurboord (of bakboord)!’. De roeiers duwen de riem 

aan de waterkant naar beneden, zodat de boot scheef komt te liggen en de riemen en riggers aan de 

vlotkant omhoog komen. Om bij te sturen, als dat nodig is, kan de stuurman de commando’s 

’vastroeien!’ en ’houden!’ geven, waarop de roeiers reageren door met de riem aan de waterkant te 

remmen.   

Uitstappen 

Op het commando ’overslagen los!’ draaien de roeiers de overslagen aan de waterkant open, terwijl 

ze met hun andere hand het vlot vasthouden. Daarna volgt ’klaarmaken om uit te stappen!’ en 

’uitstappen gelijk; 1, 2, 3!’.   

De boot uit het water halen  

Het commando hiervoor is ’in de spanten, tillen gelijk, nu!’. De roeiers zakken door hun knieën, 

pakken de boot in de spanten of aan de tilstangen vast en tillen hem met rechte rug uit het water tot 

heuphoogte. Als er geen spanten zijn, wordt de boot aan de boordranden vastgepakt. Het 

commando is dan ’aan de boorden, tillen gelijk, nu!’. Daarna kan de boot gedraaid worden om in de 

handen naar de loods gedragen te worden. Hiervoor moet eerst de helft van de roeiers één voor één 

omlopen of onder de boot door kruipen. De wat sterkere en meer ervaren roeiers tillen een gladde 

boot echter meestal in één beweging vanuit het water op de schouders. Het commando is dan ’aan 



de boorden, linker (of rechter) schouder, tillen gelijk, nu!’. De boot kan dan op de schouders richting 

de loods gedragen worden of in de handen genomen worden. In het tweede geval volgt het 

commando ’boven de hoofden, nu!’, waarop de roeiers de boot recht boven het hoofd tillen met 

gestrekte armen. Daarna volgt het commando ’uitsplitsen, nu!’, waarop de roeiers om en om aan een 

kant van de boot gaan staan, terwijl ze de boot op de schouder leggen. De boot wordt bij het 

uitsplitsen weer aan één boordrand vastgepakt. Daarna volgt dan weer ’uitzakken in de handen, nu!’. 

Overige roeicommando’s   

Naast alle hiervoor besproken commando’s, zijn er nog enkele veelgebruikte commando’s.   

Bedankt  

Als de stuurman middels een commando de roeiers een opdracht heeft gegeven waar geen duidelijk 

einde aan zit en hij wil dat het commando vervalt roept hij ’bedankt!’. Bijvoorbeeld bij het 

rondmaken. De boot ligt stil en de stuurman wil dat de roeiers gaan rondmaken. Hij geeft het 

commando ‘halen stuurboord!’ en de roeiers beginnen te halen. Als hij vindt dat het genoeg is, roept 

hij ‘bedankt!’, waarna de roeiers stoppen met halen. Daarna volgt dan in dit geval logischerwijs het 

commando ‘strijken bakboord!’.   

Vastroeien en houden 

 De commando’s ‘vastroeien!’ en ‘houden!’ volgen elkaar meestal op. Het commando ‘vastroeien!’ 

betekent de bladen schuin in het water zetten, waardoor de boot langzaam afremt. Het commando 

‘houden’ betekent de bladen verticaal in het water zetten, waardoor de boot hard afremt. Dit 

commando kan dus ook gebruikt worden bij een noodstop.   

Licht, halve kracht en sterk  

Deze commando’s geven de snelheid van roeien aan, oftewel hoe hard de roeiers moeten roeien. 

Vooral ‘lichte haal!’ wordt veel gebruikt bij bijvoorbeeld aanleggen aan het vlot. Of om aan te geven 

dat de finish bereikt is bij een wedstrijd. Vaak worden ook de termen light, medium en strong paddle 

gebruikt.   

Easy all /derde stop 

Met het ‘easy all’ of ‘derde stop’ commando bouwt de stuurman een stop in in de roeibeweging. 

‘Easy’ of ‘derde’ wordt gegeven bij de inpik en ‘all’ of ‘stop’ bij de uitpik. De roeiers blijven zitten in 

de derde stop positie, dwz rug ingebogen en gestrekte armen en benen. Bij het commando ‘go’ 

hervatten de roeiers de roeibeweging. 

Stuurboord of bakboord best 

Als de boot tijdens het roeien bijgestuurd moet worden en de stuurman niet snel genoeg bij kan 

sturen met het roer, kan het commando ‘stuurboord (of bakboord) best!’ worden gegeven. De 

roeiers maken dan bij de inpik met de genoemde riem een langere haal met meer kracht en 

tegelijkertijd met de andere riem een kortere haal met minder kracht, zodat de boot sneller bijstuurt. 

Vooral in ongestuurde nummers wordt dit commando veel gebruikt. Boordroeiers roeien aan het 

boord wat het commando ‘best’ krijgt harder dan de roeiers op het andere boord totdat de stuurman 

het commando ‘bedankt!’ geeft. ‘Beide boorden gelijk!’ is ook een veelgebruikt commando om het 

bijsturen door de roeiers op te heffen.    

 

 



Noodstop  

Als er zich een gevaarlijke situatie voordoet kan het zijn dat er een noodstop gemaakt moet worden. 

De bedoeling is dan dat de boot zo snel mogelijk tot stilstand komt. Het commando voor een 

noodstop is ‘houden, nu!’ Het is belangrijk dat de stuurman hierbij zeer luid en duidelijk praat en niet 

aarzelt. De roeiers moeten uiteraard het commando zo snel mogelijk opvolgen en dus weten wat ze 

moeten doen in zo’n situatie en bij dit commando.  

 

 

 

 

Zeemanschap 

Zeemanschap (in onze roeisport) kan worden samengevat als de kennis en vaardigheid om onder de 

diverse omstandigheden die zich tijdens een roeitocht kunnen voordoen, boot en bemanning zonder 

schade te varen en weer heelhuids binnen te brengen. Het sleutelwoord is veiligheid.  

De persoon die hiervoor primair verantwoordelijk is noemen wij ‘verantwoordelijk schipper’. 

Normaliter zal dat de stuurman/-vrouw zijn, en bij een ongestuurd boottype de boegroeier/ster, 

maar dat hoeft niet altijd. 

Als de boot gestuurd wordt door een ‘leerling’ of anderszins door iemand die de relevante 

stuurbevoegdheid (voor het boottype of vaargebied) nog niet heeft behaald, moet de functie van 

verantwoordelijk schipper worden vervuld door een ander (bevoegd) bemanningslid of een 

instructeur in de onmiddellijke nabijheid.  

Zeemanschap gaat verder dan de vaardigheden die op de diverse roei- en stuurexamens getoetst 

plegen te worden, en een aantal aspecten laten zich ook nauwelijks op examenbasis toetsen. Vereist 

zijn kennis en inzicht op diverse gebieden, verantwoordelijkheidsgevoel, maar ook een zekere mate 

van ervaring. 

Kennis en inzicht kunnen goeddeels via gerichte instructie/informatie verworven worden. Als aanzet 

daartoe is hier een aantal aandachtspunten uitgewerkt.  

Deze aanwijzingen zijn niet bedoeld om roeien en sturen buiten de onmiddellijke omgeving van onze 

accommodatie te ontmoedigen. Integendeel. Als je weet wat je te wachten staat, en daarmee 

rekening houdt, kun je op ons ruimere roei water prachtige tochten maken zonder overmatig risico! 

En met die ervaring kun je ook elders in binnen- en buitenland terecht.  

Goede vaart toegewenst! 


