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Thema Krachttraining 
Ideevorming	voor	verbetering	huidige	faciliteit	

Roeivereniging	Breda	is	een	geweldige	vereniging	met	prachtig	roeiwater	en	uitstekende	faciliteiten,	
èn	met	een	groep	wedstrijdroeiers	(zowel	volwassenen	als	jeugd)	die	goed	voor	de	dag	willen	komen	
op	 wedstrijden.	 Voor	 die	 groep	 zou	 kracht-	 en	 conditietraining	 een	 belangrijk	 onderdeel	 van	 het		
trainingsplan	moeten	zijn.	Maar	ook	voor	niet-wedstrijdroeiers	zijn	faciliteiten	voor	kracht-	en	condi-
tietraining	nuttig	om	fit	te	worden	en	te	blijven,	of	om	te	herstellen	van	blessures.	Ik	zou	graag	het	
thema	Krachttraining	willen	bespreken	op	de	vereniging,	en	ideeën	voordragen	om	de	huidige	facili-
teit	te	verbeteren.	

Hans	Rompa	

Huidige faciliteit 
Er	wordt	veel	gebruik	gemaakt	van	de	huidige	
faciliteit,	 het	 is	 een	 belangrijk	 onderdeel	 van	
onze	vereniging.		

	

Figuur	1	Huidige	faciliteit	

De	faciliteit	is	prima,	maar	wel	vies,	rommelig,	
krap	 en	 in	 beperkte	 mate	 geschikt	 voor	
krachttraining.	

	

Figuur	2	Krachttraining	nationale	jeugdroeister	

Iedereen	 hangt	 overal	 dingen	 op.	 Elektra	 is	
rommelig,	en	misschien	zelfs	onveilig.	

Er	 is	 geen	 ruimte	 voor	 sliding	 ergometers	 en	
trainen	met	wat	grotere	groepen	is	niet	moge-
lijk	zonder	elkaar	in	de	weg	te	zitten.	

De	apparaten	nemen	veel	ruimte	in	beslag,	en	
niet	 alle	 apparaten	 zijn	 even	 geschikt	 voor	
roeien.	 Daarnaast	 ontbreken	 er	 apparaten	
voor	oefeningen	die	 in	een	trainingsplan	voor	
roeien	thuishoren.	

Gewenste faciliteit 
De	gewenste	faciliteit	is	volledig	ingericht	voor	
kracht-	 en	 conditietraining	 voor	 roeiers.	 Alle	
apparatuur	 voor	 roeispecifieke	 trainingspro-
gramma’s	is	aanwezig.	

	

Figuur	3	Smith	cage	(afbeelding	ter	illustratie)	

Alle	 losse	 apparaten	 hebben	 een	 vaste	 plek	
waar	ze	netjes	kunnen	worden	opgeborgen.	
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Figuur	4	Dumbells	worden	netjes	opgeborgen	(afbeelding	
ter	illustratie)	

Bij	de	aanschaf	van	apparatuur	wordt	gelet	op	
veiligheid:	 halterschijven	 van	 zacht	materiaal,	
degelijke	halterkoppelingen,	enzovoort.	

	

Figuur	 5	 Medicine	 ballen	 netjes	 in	 rek	 (afbeelding	 ter	
illustratie)	

Er	 kan	met	 grotere	 groepen	 getraind	worden	
zonder	elkaar	in	de	weg	te	zitten.	

De	ruimte	is	netjes	afgewerkt,	geen	posters	of	
andere	 rommel	 aan	 de	 muur.	 De	 ruimte	 is	
goed	schoon	te	maken.	Er	 is	voldoende	venti-
latie.	De	 temperatuur	 is	aangenaam	 in	 zomer	
en	winter.	De	ruimte	is	veilig.	

	

Figuur	6	Hang	power	clean	(afbeelding	ter	illustratie)	

De	vloer	moet	stevig	zijn	zodat	er	gewerkt	kan	
worden	 met	 zware	 halterstangen	 die	 op	 de	
grond	kunnen	vallen.	

Mogelijke ruimtes 
Op	de	vereniging	is	een	aantal	ruimtes	die	als	
trainingsruimte	 in	 aanmerking	 komen.	 Bij-
voorbeeld	de	oude	werkplaats.	

	

Figuur	7	Oude	werkplaats	

De	staat	van	het	gebouw	is	slecht.	Er	zou	flink	
wat	aan	moeten	worden	opgeknapt.	Voordeel	
van	deze	ruimte	is	dat	de	puien	open	kunnen.	

Een	andere	 ruimte	die	 in	aanmerking	 zou	ko-
men	 is	de	vloer	boven	de	huidige	werkplaats.	
Maar	 de	 vloer	 is	 waarschijnlijk	 niet	 geschikt	
voor	krachttraining	(zie	Figuur	6).	

Mogelijk	kan	deze	ruimte	wel	geschikt	worden	
gemaakt	voor	het	plaatsen	van	de	ergometers.	
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Figuur	8	Ruimte	boven	huidige	werkplaats	

Dan	 is	 er	 nog	 de	 oude	 kantoorruimte.	 Om	
deze	 ruimte	 geschikt	 te	maken	 zullen	 er	 wat	
binnenwandjes	gesloopt	moeten	worden.	Een	
klusje	dat	prima	door	de	leden	zelf	gedaan	kan	
worden.	 Deze	 ruimte	 heeft	 ook	 een	 eigen	
buiteningang.	

	

Figuur	9	Oude	kantoorruimte	

Veiligheid 
Krachttraining	 is	 veilig,	 ook	 voor	 jeugd,	maar	
je	 moet	 wel	 goed	 weten	 wat	 je	 wel	 en	 niet	
moet	doen.	Het	is	geen	speeltuin.	

De	 faciliteit	 moet	 beschikbaar	 zijn	 voor	 alle	
leden,	 maar	 alleen	 nadat	 een	 training	 is	 ge-
volgd.	Vergelijk	het	met	het	gebruik	van	onze	
motorboten.	

Haltertrainingen	 mogen	 nooit	 alleen	 worden	
gedaan,	 door	 niemand.	 Jeugdleden	 mogen	
alleen	trainen	onder	begeleiding.	

Ik	 ben	 op	 dit	 moment	 bezig	 om	mijn	 level	 1	
accreditatie	 van	 de	 Australian	 Strength	 and	
Conditioning	Association	te	halen.	

The	 Australian	 Strength	&	 Conditioning	 Asso-
ciation	(ASCA)	Level	1	Strength	and	Condition-
ing	Coach	Accreditation	Course	 (ASCA	Level	1	
Course)	 provides	 a	 fundamental	 level	 of	
knowledge	 and	 skills	 in	 strength	 and	 condi-
tioning	 (S&C)	 coaching	 so	 participants	 can	
understand,	 apply	 and	 design	 training	 pro-
grams	to	 improve	the	performance	of	club	to	
regional	level	athletes.	

Beheer 
De	 faciliteit	 moet	 een	 beheerder	 hebben	 die	
verantwoordelijkheid	 neemt	 voor	 het	 onder-
houd	van	de	faciliteit.	

De	 beheerder	 is	 verantwoordelijk	 voor	 de	
inventaris	(het	is	geen	rommelhok	waar	ieder-
een	 al	 zijn	 rotzooi	 dumpt),	 voor	 het	 schoon-
houden,	 voor	 het	 uitvoeren	 van	 reparaties	
(ergometer	displays),	veiligheid	en	toegang.	

De	 beheerder	 is	 verantwoordelijk,	 maar	 dat	
betekent	 niet	 dat	 hij/zij	 alle	 taken	 zelf	 uit-
voert.	 Het	 schoonhouden	 kan	 prima	 gedaan	
worden	 door	 de	 leden	 die	 van	 de	 faciliteit	
gebruik	maken.	

Financiering 
Voor	 de	 realisatie	 moeten	 kosten	 worden	
gemaakt	 voor	 verbouwing	 en	 inrichting.	 De	
verbouwing	kan	zoveel	mogelijk	door	de	leden	
zelf	worden	gedaan.	

Voor	de	financiering	denk	ik	na	over	betaalde	
trainingen	die	ik	kan	geven.	Denk	aan	instruc-
tietrainingen	 voor	 kracht	 en	 conditie,	 maar	
ook	 voor	 roeitrainingen.	 De	 opbrengst	 daar-
van	komt	dan	volledig	ten	goede	aan	de	facili-
teit.	Daarnaast	denk	 ik	dat	er	 leden	te	vinden	
zijn	die	alleen	of	samen	wel	een	apparaat	wil-
len	aanschaffen	voor	de	faciliteit.	

	


