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Voorwoord
Sloeproeien is inmiddels een serieuze sport. Ontstaan in de jaren ’50 als onderdeel van de
Nederlandse Zeevaartscholen, maar inmiddels uitgegroeid tot een sport met vele
sloeproeiverenigingen die recreatief roeien of met elkaar de strijd aangaan bij de vele wedstrijden
die georganiseerd worden. Een sport voor jong en oud, voor dames en heren, waar naar schatting
inmiddels een kleine 2.000 personen actief zijn. Dit document is een naslagwerk, met een
beschrijving van de geschiedenis van deze prachtige sport, een overzicht van de typen sloepen, de
wedstrijden, de veiligheid en informatie over de Federatie Sloeproeien Nederland. Dit dynamische
document krijgt regelmatig een update. De actuele versie 1.2 is van 27 januari 2019, hou de site
www.sloeproeien.nl in de gaten voor nieuwe updates!
sloeproeienNL maakt gebruik van veel bronnen, deze zijn waar relevant ook vermeld. Mocht een
bron ontbreken, of onjuist zijn, laat dit dan svp weten zodat eea aangepast kan worden.
Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, echter graag met vermelding
vooraf aan sloeproeienNL en met bronvermelding.
Tips, aanvullingen, correcties zijn van harte welkom, en kunnen worden gemaild naar
info@sloeproeien.nl

Veel leesplezier,
Team sloeproeienNL
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Over de auteur
Hoe leg je een sloeproei-leek uit wat er zo mooi is aan onze sport? Voor een buitenstaander blijft het
toch vreemd; beulen in een sloep, soms in sloepen die helemaal nooit ontworpen zijn om eens lekker
vele kilometers te gaan roeien. Helemaal kapot over de finish. En dan de roeiersfeesten,
onlosmakelijk verbonden aan het sloeproeien. 1.000 tot 1.500 roei(st)ers die tot in de late uurtjes
een feest bouwen, waar het bier rijkelijk vloeit, en waar zelden of nooit een opstootje plaatsvindt.
Echt uniek! Topsport (want dat is sloeproeien!) gecombineerd met stevige feesten, het blijft vreemd,
maar o zo gaaf! Het gevoel van 3 x dood gaan tijdens een HT, de pijn in je hele lijf en de blaren op je
handen en achterwerk na zo’n monstertocht, het voornemen om dit nooit meer te willen, de
ontlading na de finish, de verdere ontlading tijdens het feest en tijdnes het feest het voornemen
volgend jaar zeker weer mee te doen! Dit valt niet uit te leggen aan een sloeproei-leek. Je moet het
ervaren om het te snappen, ervaren dat sloeproeien een way of life is, met een hechte gemeenschap
van roei(st)ers is die enerzijds fanatiek strijden om de prijzen, anderzijds gebroederlijk feesten en
elkaar de overwinning gunnen. Die reikhalzend uitkijken naar de volgende race! Een gemeenschap
vol dierbare vriendschappen!

Mijn naam is Kees Verweel, geboren in 1963 in Zuidland (Zuid-Holland) en sinds 2006 inwoner van
Kattendijke (Zeeland). Mijn eerste sloeproeiervaring heb ik opgedaan in 1981. Als student van de
Zeevaartschool in Rotterdam had ik verplicht les in sloeproeien, we roeiden altijd in de Waalhaven.
Voor het vervolg van mijn studie vertrok ik naar Terschelling, en als student van de Hogere
Zeevaartschool "Willem Barentsz" aldaar heb ik in 1983 de HT gestuurd, en in '82, '83 en '84 de H-T
en diverse sprintwedstrijden geroeid. Na de zeevaartschool ging ik varen en daarmee stopte het
sloeproeien. Na ruim 7 jaar varen kwam ik voor mijn werk terecht in Noord-Holland en daar kwam ik
- in 1993 - toevallig in aanraking met roeivereniging "De Roeiende Hollander" te Alkmaar. De
sloeproei-vonk sloeg gelijk over, dus ik ging weer sloeproeien! De roeivereniging is eind '97
opgeheven en de sloep werd verkocht aan Stichting Roeisloep "Stad Kampen". Ik heb van mei 1998
tot november 2001 in Zwolle gewoond en die periode geroeid in de "Stad Kampen". Naast roeier in
de 'Stad Kampen' was ik ook de initiatiefnemer, bouwer en beheerder van de
site www.sloeproeien.nl Daarnaast beheerde ik in die jaren ook de site van de FSN. In 2002 ging ik in
Rockanje wonen, en heb toen enkele jaren geroeid bij de Brielse Roeiclub. Na de verhuizing naar
Zeeland heb ik van 2006 t/m 2014 geroeid bij team Seahorse, en beheerde de site van het team.
Daarnaast beheer ik de site en social media voor de Veerse Meer Sloepenrace.
5
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Eind 2011 kwam mijn oude wens om een grote sloeproei-community op te zetten weer bovendrijven
- de site sloeproeien.nl was eigendom van Stad Kampen maar werd nauwelijks meer onderhouden en op 8 januari 2012 heb ik de site www.sloeproeien.info plus bijbehorende Twitteraccount en
Facebookpagina gelanceerd. Stad Kampen heeft later het gebruik van het .nl domein geschonken,
dus sinds eind 2016 is er weer één website www.sloeproeien.nl Verder heb ik de nieuwe website van
de FSN in de winter van 2012-2013 gebouwd, en sinds de lancering deed ik het beheer tot begin
2017. Van 2014-2017 was ik algemeen bestuurslid van de FSN. Ik zit dus al bijna 40 jaar in het
wereldje van sloeproeien, en kom nooit meer van dit virus af denk ik…. 
Ik ben geen actief roeier meer, maar stap zo nu en dan voor een training in bij mijn ouwe clubje van
de Seahorse, en heel af en toe doe ik nog een wedstrijdje mee. Ik ben na 15 x HT roeien nu trouw fan
van dit mooiste sloeproei evenement, en steek op vrijdag na Hemelvaart dus nog steeds de
Waddenzee over!
In diverse sloepen heb ik heel wat wedstrijden geroeid, een kleine greep hieruit;
16 x HT race, 9 x Veerse Meer Race, 6 x Veerse Slag, 8 x Grachtenrace Amsterdam, 4 x Victorierace
Alkmaar, 1 x Groningen-Delfzijl, 10 x Boulevardrace Vlissingen, 6 x Mosselrace Bruinisse, 9 x MuidenPampus-Muiden, en verder enkele malen Zwolse Grachtenrace, Kaagrace, Lelystad Haven, Great
River Race, Maasrace, 12 Mijl van Hindeloopen, Slag om de Zaan, Roeisloepenrace Grou, Roeirace
Lemmer, Vuurtorenrace, ZwarteWaterRace, Den Helder-Texel-Den Helder, en in de jaren ’80 vele
spintwedstrijden op Terschelling en in Rotterdam……
Kattendijke, januari 2019
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1. SLOEPROEIEN
Oude traditie

Sloeproeien is verbonden met de Nederlandse geschiedenis. De VOC schepen in de middeleeuwen
hadden roeisloepen aan boord, welke werden gebruikt voor transport van schip naar de wal, of voor
het 'uitroeien' van de trossen waarmee afgemeerd werd. Eind 17e eeuw hadden de Nederlandse
zeilende walvisvaarders sloepen mee om op de walvissen te jagen, deze snelle 'whale-boat' sloepen
waren voorzien van een harpoen. De reddingsloep is ook al honderden jaren aanwezig op onze
koopvaardij- en marineschepen. De Marine heeft al jaren de statige B2 sloepen. In de havens werden
honderden jaren lang jollen gebruikt door de 'vletterlieden'. Vervoer van mensen of materialen,
assistentie bij ankeren en aan- en afmeren, maar ook voor de haringvisserij werden de vletterlieden
ingezet. Ook het loodswezen kent een rijke historie met sloepen. In Nederland zijn ook steeds
meer Cornisch Pilot Gigs te zien.

Sloeproeien in wedstrijdverband
Waar sloepen waren, waren ook wedstrijden. Op zeevaartscholen, waar sloeproeien één van de
verplichte vakken is, worden al sinds de jaren '50 sprintwedstrijden georganiseerd, en in de loop van
de jaren kwamen er korte en lange prestatietochten bij in Nederland. Maar we zijn nu eenmaal
competitief ingesteld, dus bij iedere tocht zijn er altijd genoeg teams die er een wedstrijd van maken.
De diversiteit in sloepen maakten onderling vergelijken onmogelijk, en zo ontstond in 1991
de Federatie Sloeproeien Nederland (FSN). De FSN heeft een 'handicap' systeem ontwikkeld zodat
verschillende typen sloepen toch tegen elkaar kunnen strijden. Inmiddels zijn er een kleine 250
sloepen actief in het Nederlandse wedstrijdcircuit, en worden er jaarlijks ruim 20 wedstrijden
georganiseerd. In Zeeland is in de jaren '80 de Zeeuwse Federatie Sloeproeien ontstaan.
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De Koninginnetocht onder de sloeproeiraces

De tocht die iedere roei(st)er minstens één keer moet hebben geroeid, is de machtige HarlingenTerschelling oversteek. Deze HT is ontstaan in 1975. Tot die tijd werden op Terschelling al jarenlang
sprintwedstrijden gehouden, met een onderlinge strijd tussen de roeiers van de WBS (zeevaartschool
Willem Barentsz) en de roeiploeg van de OKA18 (een gezellige kroeg op West!). De ploeg van de
OKA18 won jaar op jaar, en volgens de WBS ploeg zou dat er anders uitzien wanneer ze een langere
wedstrijd zouden organiseren. Tijdens de late uurtjes in de kroeg werd Harlingen-Terschelling
geopperd... De mannen van de OKA18 wilden het gelijk nog steviger aanpakken, en stellen het Kanaal
tussen Calais en Dover voor. De zeevaartschool geeft echter geen toestemming voor deze tocht. De
net nieuwe sloepen mochten niet op transport naar Calais. En zo werd het dus toch HarlingenTerschelling. In 1975 bestaat de zeevaartschool 100 jaar, en op 21 juni van dat jaar starten twee
sloepen aan de eerste 'prestatietocht' Harlingen-Terschelling. De 'Houtman' met het WBS team
en 'De Rijp' met het OKA18 team arriveren bijna 5 uur later op Terschelling, en een traditie was
geboren.
In '76 deden er 3 sloepen mee, en gestaag is dit uitgegroeid tot het maximum aantal deelnemers;
130 sloepen. De HT commissie heeft een belangrijke doelstelling: de sloepen die aan de HT mee doen
dienen authentiek te zijn, en aan het HT-reglement te voldoen. De riemen zijn van hout, zonder
contragewichten, zonder kraag waarmee ze in de dollen blijven zitten. Kortom, HT roeiers roeien net
zoals onze verre voorvaderen in de middeleeuwen!
De tocht kan zeer zwaar zijn, en vele uren duren. Regelmatig komen sloepen niet aan, en stranden
ergens op een zandbank tussen de eilanden....... Een echte sloeproei(st)er moeten de HT een keer
geroeid hebben! En vele roei(st)ers zijn verslaafd geraakt aan deze race, en roeien de HT ieder jaar
weer.

Veel wedstrijden
Er is volop keuze in Nederland. Naast de HT zijn er tientallen sloeproeiwedstrijden, en kunnen teams
onderling strijden in verschillende competities. De FSN organiseert het Nederlands Kampioenschap
Sloeproeien, en naast het algemene klassement kennen we inmiddels ook
de Kuikencompetitie, het Kromhout-Whalerklassement, het Friese Kampioenschap, het Zeeuwse
Kampioenschap etc. Kijk op de sloeproeienNL roeikalender voor een overzicht van alle wedstrijden.
8
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Nieuwe sloepen
De sport groeit nog steeds. Jaarlijks komen er nog sloepen en teams bij. Oude sloepen welke na
ijverig restauratiewerk weer in de vaart komen, of nieuw gebouwde sloepen. Wil je kennismaken
met deze geweldige sport, zoek dan een vereniging bij je in de buurt, en gaan een keer mee trainen!

Topsport!
Sloeproeien is een serieuze sport. Wedstrijden zoals de HT of de Amsterdamse grachtenrace vergen
veel van je lijf. Tijdens een HT gaan liters sportdrank, trossen bananen en stapels energierepen mee,
maar ondanks dat hoort bij sloeproeien (gelukkig) nog steeds het ruige sfeertje van 'vroeger'. Na de
finish is het tijd voor feest, en bij een feest hoort drank. Menig sloeproeier steekt gelijk na de finish
een peuk op, en menig team neemt tijdens de wedstrijd een kratje bier mee, zodat gelijk na de finish
gedronken kan worden op de goede afloop. Dat maakt sloeproeien ook een ontzettend gezellige
sport. Wie een keer 1000 of 1500 roei(st)ers heeft meegemaakt in de feesttent na afloop van een
wedstrijd, en de sfeer heeft geproefd, wil niets anders meer........

sloeproeien.nl/sloeproeien
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2. sloeproeienNL

sloeproeienNL is een online community voor sloeproei(st)ers in Nederland. Op de site is info te
vinden zoals in dit document, op de Facebookpagina en via Twitter worden actuele nieuwsberichten
vermeld en andere sloeproei gerelateerde berichten van anderen gedeeld. Dankzij de twee ‘huis’
fotografen Carla Forsten en Gijs vd Plas biedt sloeproeienNL een mooie collectie foto’s van
wedstrijden via Flickr en Facebook. Op de site is verder een sloependatabase en lijst van
sloeproeiverenigingen terug te vinden. Uiteraard staat de roeikalender op de site, waar naast de
genomineerde FSN wedstrijden ook alle overige wedstrijden inclusief wedstrijden voor pilot gigs
staan vermeld.

www.sloeproeien.nl

facebook.com/SloeproeienNederland

twitter.com/sloeproeienNL

flickr.com/photos/sloeproeien/sets
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3. VEILIGHEID & GOED ZEEMANSCHAP

sloeproeien is een mooie sport. Maar zodra een team enthousiast de landvasten losgooit, voor een
training of wedstrijd, is van groot belang dat men veilig is. De sportiviteit in onze sloeproeiwereld
neemt toe, en helaas zijn er nog steeds voorbeelden van onkundig stuurmanswerk waarmee de
veiligheid voor het eigen team en voor anderen in gevaar kan komen.
Besef goed; een stuurman van een roeisloep is verantwoordelijk voor:




Deugdelijkheid van materiaal en uitrusting
De veiligheid van de gehele bemanning
Veilige deelname aan het waterverkeer

Dit is een grote verantwoording. Als bij een ongeval waar schade ontstaat blijkt dat de stuurman niet
bekwaam was, kan dit vervelende gevolgen krijgen. Zorg dus dat er altijd een bekwame stuurman
aan de helmstok staat, zowel bij de trainingen als bij de wedstrijden! 'Goed zeemanschap’ is een
grondregel uit het BPR. Het betekent kortweg dat een stuurman (schipper) ten alle schade voorkomt,
personen niet in gevaar brengt en een vlotte, veilige vaart niet hindert. De voorrangsregels moeten
bekend zijn! Indien je met een sloep voorrang moet geven, dient bijtijds en volgens de regels
uitgeweken te worden. Als je met een sloep voorrang hebt, dien je koers en vaart te houden zodat
andere schepen niet in verwarring raken.
Roeisloepen zijn niet vaarbewijsplichtig. Je hebt als stuurman dus geen Klein Vaarbewijs nodig. Dat
betekent niet dat iedereen zo maar, zonder enige kennis van zaken, met een roeisloep het water op
kan gaan. Het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) is heel duidelijk: een boot mag alleen uitvaren als
ze bestuurd wordt door een bekwaam persoon (artikel 1.09).

sloeproeien.nl/veiligheid
11

Sloeproeien: een document, versie 1.2, januari 2019

Een stuurman dient bekend te zijn met:








Roeicommando’s, zie hoofdstuk 2.1
Het manoeuvreren met een roeisloep
De benamingen van onderdelen van de sloep
Verkeersregels (BPR), zie hoofdstuk 2.2
Aanvullende veiligheidsaspecten, zie hoofdstuk 2.3
Regels tijdens wedstrijden, zie hoofdstuk 2.4
Calamiteiten, zie hoofdstuk 2.5

Tip: lees ook eens het zeer uitgebreide ‘handboek sturen’ van srv De Mac, te downloaden
op sloeproeien.nl/downloads

3.1.

Roeicommando’s

Al eeuwenlang zijn er voor het roeien met sloepen roeicommando's. De commando's zijn nodig
om goed te kunnen manoeuvreren, starten, goede slag te roeien etc. Ze bestaan altijd uit twee
delen. Het eerste deel om aan te geven welke handeling men moet doen, en het tweede deel om
dit gelijk uit te voeren. Verder zal in het eerste deel van een commando ook worden aangegeven
door de stuurman voor wie het commando bestemd is. Bijvoorbeeld: beide boorden, of
bakboord / stuurboord, of alleen de slagroeiers etc.
In een sloep roeit men met RIEMEN, dus geen peddels o.i.d. In de meeste sloepen geldt wel één
of andere 'straf' voor degene die toch peddel zegt!

De volgende commando's dienen zowel voor stuurman als roeiers goed bekend te zijn:

 (Beide boorden) riemen op!
De roei(st)ers zoeken hun riem op en zetten deze staand tussen de voeten neer. De bladen
van de riem 'gestrekt' met de bladen evenwijdig aan boeg-spiegel.

 (Beide boorden) riemen toe........gelijk!
Iedere roei(st)er laat bij het commando 'gelijk' de riem rustig neer in de dol, de riem blijft
dwarsscheeps, evenwijdig aan het wateroppervlakte en met de bladen verticaal gedraaid.

 Beide boorden op riemen.........gelijk!
De riemen worden haaks op de sloep, evenwijdig aan het wateroppervlakte, en met de
bladen verticaal gedraaid gehouden. Niet te verwarren met het commando 'riemen....op'!

 Beide boorden haal op.........gelijk!
12
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Alle roei(st)ers maken zich gereed voor de 1e roeislag. Ze buigen zich met gestrekte armen zo
ver mogelijk naar voren, zodat de riem een maximale slag kan maken. De punt van het blad
net boven water. Op het commando 'gelijk' zet men de bladen verticaal niet te diep in het
water, waarna de roei(st)er achterover met gestrekte armen "in de riemen valt". Op het
einde van de slag komt het blad uit het water en wordt op de hoogte van het dolboord
gebracht. De riemen blijven hierbij achteruit wijzen. De gehele handeling vanaf het
uitvoeringscommando tot de riem uit het water komt, behoort één soepele slag te zijn. Het
tempo van de slagen wordt door de slagroeier aangegeven. De stuurman kan besluiten
gedurende enige tijd het roeicommando haal op - gelijk te herhalen totdat het tempo erin zit.

 Beide boorden lopen riemen......... gelijk! of lopen......... riemen!
Dit commando kan bij bruggen of smalle doorvaarten worden gebruikt. Op het commando
'riemen' worden deze langs de boot naar achteren gebracht waarbij de steel over het hoofd
naar achteren wordt gevoerd. De riemen blijven horizontaal, en mogen dus niet het water
raken. De boot wordt daarmee zo smal mogelijk gemaakt om op eigen snelheid een
versmalling te kunnen passeren (b.v. brug, open sluis of tegenligger).
Varianten hier op zijn: bakboord lopen........riemen! of stuurboord lopen........ riemen! Eén
van de boorden laat dan de riemen lopen, het andere boord roeit door, op halve kracht. Zo
blijft er wat extra gang in de sloep op doorvaarten waar ruimte is voor één zijde riemen.

 Beide boorden stop af.........gelijk!
Op het commando 'gelijk'' worden de bladen van de riemen verticaal in het water gebracht.
De vaart wordt daarmee uit de boot gehaald. De roei(st)ers moeten zich hierbij goed schrap
zetten.
Varianten hierop zijn: bakboord stop af.....gelijk! of stuurboord stop af....... gelijk! Één van de
boorden stopt dus af, terwijl de andere doorroeit. Dit commando kan worden gebruikt om
bijvoorbeeld een boei zeer kort te ronden, of bij manoeuvreren in de haven.

 Beide boorden strijk........gelijk!
Bedoeld om achteruit te varen. Op het commando 'beide boorden strijk' gaan de roeiers
achterover zitten. Op het commando 'gelijk' gaan de bladen verticaal het water in, waarna de
roeiers de riemen van zich af duwen.

 Bakboord best!
De roeiers aan bakboord trekken wat harder. De sloep maakt een flauwe bocht naar
stuurboord.
Sturen met het roer geeft extra weerstand dus snelheidsverlies. Tijdens de wedstrijd, als
beide zijden op volle kracht roeien, geldt dit commando voor de andere zijde om het wat
kalmer aan te doen.

 Stuurboord best!
13
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De roeiers aan stuurboord trekken wat harder. De sloep maakt een flauwe bocht naar
bakboord.
Sturen met het roer geeft extra weerstand dus snelheidsverlies. Tijdens de wedstrijd, als
beide zijden op volle kracht roeien, geldt dit commando voor de andere zijde om het wat
kalmer aan te doen.

 Bakboord haal op, stuurboord strijk........ gelijk!
Hiermee draait de sloep kort over stuurboord. Dit commando alleen uitvoeren als de sloep
stil ligt of zeer weinig gang maakt!

 Stuurboord haal op, bakboord strijk.......gelijk!
Hiermee draait de sloep kort over bakboord. Dit commando alleen uitvoeren als de sloep stil
ligt of zeer weinig gang maakt!

 Beide boorden over en weer.......... riemen!
Op het commando 'riemen' worden de riemen haaks op de sloep binnengetrokken. De
riemen blijven in de dol, het handvat legt men op het andere dolboord neer. Dit commando
gebruikt men bij het nemen van een pauze.

 Beide boorden wel geroeid!
Dit commando volgt meestal na het commando 'riemen op......gelijk' aan het eind van een
roeitocht. Iedereen legt zijn riem netjes neer in de sloep, in een vaste volgorde, aangegeven
door de stuurman.

www.sloeproeien.nl/sloeproeien/roeicommandos
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3.2.

Verkeersregels (BPR)

Voor sloepen zal op enkele uitzonderingen na het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) gelden. Een
sloep is niet verplicht een exemplaar van het BPR aan boord te hebben. Tegenwoordig zijn er
gratis Apps voor Apple en Android met de volledige tekst van het BPR, echter de leesbaarheid
hiervan is beperkt. Het volledige BPR is in te zien op wetten.overheid.nl of hier te downloaden
(13 Mb)

De belangrijkste voorrangsregels
 Sloepen (vallen onder categorie kleine schepen tot 20 meter lengte) verlenen altijd
voorrang aan grote schepen (langer dan 20 meter). Veerponten, passagiersschepen, sleepen duwboten en vissersschepen die in bedrijf zijn, hebben altijd de rechten van ‘groot’. Ook
als ze korter zijn dan 20 meter.
 Wie in de betonde vaargeul aan stuurboordzijde van het hoofdvaarwater vaart, heeft
voorrang op schepen die de vaargeul willen opvaren, of oversteken. Een uitzondering hierop
zijn schepen die uit een betond nevenvaarwater komen varen. In deze situatie moeten kleine
schepen op het hoofdvaarwater voorrang verlenen aan grotere schepen die van het betond
nevenvaarwater komen.
 Bij kruisende koersen en in de situatie dat geen van de schepen aan stuurboordwal
vaart heeft een zeilboot voorrang op een sloep. Een sloep heeft voorrang op een kleine
motorboot.
 Een roeisloep die vanuit een haven of nevenvaarwater een hoofdvaarwater opvaart dan wel
oversteekt, of vice versa, moet altijd voorrang verlenen aan grotere schepen.
 Een oplopende sloep moet altijd voorrang en ruimte geven aan de opgelopene sloep.
 Bij recht tegengestelde koers gaat een groot schip voor klein, heeft stuurboordwal voorrang,
en heeft een zeilboot altijd voorrang op een sloep.
 Bij sloepen onderling op open water heeft de sloep die van stuurboord komt voorrang.
Het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) bevat de verkeersregels voor de Nederlandse binnenwateren.
Zo staan hierin de borden en overige verkeerstekens vermeld, de te voeren verlichting, tekens en
geluidsseinen voor vaartuigen, en de voorrangs- en uitwijkregels op het water. Het BPR werd als wet
vastgesteld op 26 oktober 1983 en vormt de opvolger van het vaarreglement (1965-1984). Het is
laatstelijk op 1 juli 2010 grondig gewijzigd.
Het BPR geldt voor iedereen en voor elk vaartuig, zowel voor de beroepsvaart als voor de
recreatievaart (inclusief roeisloepen en surfplanken). Op grond van het Vaststellingsbesluit
Binnenvaartpolitiereglement is het BPR geldig op de openbare wateren van het Rijk die voor
scheepvaart openstaan, met uitzondering van:



Boven-Rijn, de Waal, het Panneerdensch Kanaal, de Neder-Rijn en de Lek. Hier geldt het
Rijnvaartpolitiereglement.
De Westerschelde en haar mondingen. Hier geldt het Scheepvaart Reglement
Westerschelde.

15
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Het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Hier geldt het Scheepvaartreglement voor het Kanaal
van Gent naar Terneuzen.
De Eemsmonding zoals vermeld in het Eems-Dollardverdrag en;
De wateren, die zeewaarts van de lijn vermeld in het tweede lid van artikel 2 van het
Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement liggen. Deze lijn loopt min of meer langs de
Nederlandse Noordzeekust en de Waddeneilanden. Hier gelden de Internationale Bepalingen
ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee, 1972, ook wel Zee Aanvarings Reglement
genaamd. De Waddenzee valt voor de wet onder het binnenwater, dus ook hier is het BPR
van kracht.

Hierna volgen enkele voor sloepen relevante artikelen uit het BPR;
 Een sloep is conform artikel 1.01 een 'klein schip'
 Conform artikel 1.02 is de stuurman (hierna: schipper) verantwoordelijk voor de naleving van
het BPR
 Volgens artikel 1.04 moet de schipper, ook bij ontbreken van uitdrukkelijke voorschriften in
het BPR, alle voorzorgsmaatregelen nemen die volgens goede zeemanschap of door de
omstandigheden waarin het schip zich bevindt zijn geboden, teneinde met name te
voorkomen dat:
a. het leven van personen in gevaar wordt gebracht;
16
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b. schade wordt veroorzaakt aan andere schepen of aan drijvende voorwerpen, dan wel aan
oevers of aan werken en inrichtingen van welke aard ook die zich in de vaarweg of op de
oevers daarvan bevinden;
c. de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar wordt gebracht.
 Een varende sloep dient 's nachts (van zonsondergang tot zonsopkomst) volgens artikel 3.136 een wit rondomschijnend licht te voeren.
 6.03.1: Sloepen mogen slechts elkaar voorbijvaren op tegengestelde koersen dan wel elkaar
voorbijlopen, indien het vaarwater voldoende ruimte biedt voor gelijktijdige doorvaart, de
plaatselijke omstandigheden en de bewegingen van andere schepen daarbij in aanmerking
genomen.
 6.04.4: Wanneer een sloep voorrang moet verlenen aan een ander schip, moet het door
tijdige koerswijziging of door snelheidsverandering aan dat andere schip de ruimte laten die
dit nodig heeft om zijn koers te volgen en te manoeuvreren.

www.sloeproeien.nl/sloeproeien/veiligheid/verkeersregels
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3.3.

Aanvullende veiligheidsaspecten

Volgens het FSN reglement dient de volgende veiligheidsuitrusting aan boord van een sloep te
zijn tijdens wedstrijden;

De volgende uitrusting is verplicht:









dollen met bijbehorende riemen voor elke dolpot
2 hoosvaten / emmers
een deugdelijke voor- en achterlijn (mede in verband met het slepen van een sloep in
noodgevallen); waarvan minstens één (sleep)lijn met een lengte van minimaal 10 meter lang
en minimaal 12 mm dik.
ten minste 2 voor de sloep geschikte fenders/stootwillen ter voorkoming van beschadiging
aan de eigen of andere sloep(en).
Voor het bevestigen van het startnummer dient voor op de sloep een houder gemonteerd te
zijn. Deze houder moet dusdanig zijn gemonteerd dat het startnummer te allen tijde
waarneembaar is vanuit een standpunt haaks op de sloep. De houder (100 mm lang en
inwendig 16 mm vierkant) moet goed gemonteerd worden, vertikaal, bovenkant gelijk of
hoger dan de voorsteven en onderkant dicht met eventueel een water loop gaatje (zie
onderstaande afbeelding).
Voldoende reddingsmiddelen voor alle opvarenden, waaronder ten minste één reddingsvest
(dus geen zwemvest) per opvarende. Let er bij zelfopblazende reddingsvesten op dat ze
goedgekeurd zijn! Voor meer info lees verder >>

Tot de aanbevolen uitrusting behoren:









reserve dol(len) en riem(en)
een handpomp
een anker en ankerlijn van voldoende lengte
een ehbo-koffer
thermodekens (onderkoeling)
voldoende water (uitdroging)
een kompas
een radarreflector (lees ook de test radarreflectors)

Weersomstandigheden
Wees tijdens trainingen en wedstrijden bedacht op plotselinge veranderende omstandigheden,
of calamiteiten. De weersomstandigheden kunnen veranderen, zware buien of mist kunnen het
zicht onverwacht sterk verminderen. Een of meerdere van de opvarenden kunnen onwel
worden, of gewond raken. Door slecht zeemanschap van een ander schip kun je betrokken raken
bij een ongeval.
Zorg, zeker tijdens trainingen op open water, bij voorkeur voor;
18
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middelen om hulpdiensten in te roepen, bv marifoon (certificaat verplicht) of een mobiele
telefoon met voldoende batterijcapaciteit.
middelen om de aandacht te trekken, bv reddingsignalen
middelen om te navigeren zodat bij plots opkomende mist de weg terug naar de haven
gevonden kan worden, er zijn tegenwoordig uitstekende apps.
een luchthoorn om bij slecht zich signalen te kunnen geven aan andere schepen

Hou de weersomstandigheden goed in de gaten. Zoek bij naderend onweer zo spoedig mogelijk
de thuishaven of andere beschutting van een haven op. Let op in de buurt van grote schepen, ze
veroorzaken soms grote boeg- en hekgolven en hebben vaak een dode hoek voor het schip van
honderden meters lang. Bij voorkeur nooit voor een groot schip oversteken, maar achterlangs.

Alcohol
Wellicht overbodig om te noemen, maar het wettelijk toegestane alcoholpromillage voor
schippers bedraagt 0,5 promille en geldt voor alle schippers en voor degenen die aan het roer
staan. Iedereen die een schip bestuurt moet scherp en alert zijn. Ga voor zeker en drink geen
alcohol als stuurman van een sloep, je hebt de verantwoording voor 6 tot 12 overige opvarenden
en alle andere schepen in je buurt!

aanvullende FSN veiligheidsaspecten
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3.4.

Regels tijdens wedstrijden

Tijdens sloeproeiwedstrijden gelden over het algemeen wedstrijdregels. Deze staan in het
betreffende wedstrijdreglement, en worden vaak op het wedstrijdpalaver toegelicht.
Hier kunnen bijvoorbeeld afwijkende regels instaan met betrekking tot oplopende sloepen, de te
houden zijde van het vaarwater etc. etc. echter:

De regels van het BPR blijven van kracht voor alle andere scheepvaart die het
wedstrijdparcours kruist, oploopt, etc. Dus een sloep tijdens een wedstrijd moet zich
ten alle tijde houden aan alle BPR regels ten opzichte van andere schepen!
Bijvoorbeeld:
Tijdens een roeiwedstrijd vaart een groot schip (beroepsvaart) of een zeilschip dwars door het
wedstrijdparcours. Dit grote schip / zeilschip heeft altijd voorrang!
Tijdens een roeiwedstrijd is er een zeilwedstrijd die het roeiparcours kruist. De zeilboten hebben
altijd voorrang op de sloepen!

20
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3.5.

Calamiteiten

 Zorg ervoor dat je bij een calamiteit weet bij welke instanties je hulp kunt vragen!
Blijf rustig, overzie de situatie, bepaal je positie en schakel hulp in!
 Zorg ervoor dat er altijd communicatiemiddelen aan boord zijn!
 Zorg ervoor dat er EHBO middelen aan boord zijn, en bij voorkeur
bemanningsleden met reanimatie kennis!
In geval van een wedstrijd heeft de wedstrijdorganisatie soms een telefoonnummer beschikbaar
gesteld. Bij een niet te ernstige calamiteit kan dit nummer gebeld worden.

Bij ernstige dreiging of gevaar tijdens trainingen en wedstrijden:
 Indien een marifoon aan boord is: op binnenwater een noodoproep via het blokkanaal van
het betreffende gebied.
 Op het IJsselmeer, het Markermeer, de Waddenzee, de Noordzee, of de Ooster- of
Westerschelde: noodoproep via kanaal 16
1. Spreek drie keer het woord 'Mayday' uit.
2. Vervolg met: 'Hier de
3. Scheepsnaam (3x) [naam sloep, naam sloep, naam sloep].
4. Iedereen houdt nu een korte radiostilte.
5. Geef het noodbericht:
 'Mayday' (1x)
 'Hier de [naam sloep]' (1x)
 Geef je positie door. Het verdient voorkeur om de coördinaten van het GPS
door te geven, maar je kunt ook iets roepen in de trant van 'twee mijl ten
westen van de haven van Hoorn'.
 Meld wat er loos is en waarom je meent hulp nodig te hebben. Aanvaring?
Man over boord? Een zinkende sloep? Medische hulp nodig?
 Verstrek eventueel aanvullende informatie.

Indien geen marifoon aan boord, bel 112, geef je positie door en de aard van de calamiteit.
Gebruik noodsignalen indien aan boord

Andere schepen in nood
Het kan voorkomen, dat je in de buurt van een ongeluk op het water bent. Als je vanaf het water een
schip in nood ziet:




Leg contact en bied hulp aan
Sla alarm als dat nog niet is gebeurd (marifoon, noodsignalen, of telefoon)
Ga erheen en bied assistentie aan

sloeproeien.nl/sloeproeien/veiligheid/calamiteiten
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4. FEDERATIE SLOEPROEIEN NEDERLAND

De Federatie Sloeproeien Nederland (FSN) is in 1991 opgericht door de sloeproeiteams die destijds in
Nederland actief waren en welke streefden naar een eenheid binnen het sloeproeien.
Het ledenbestand van de federatie bestaat momenteel uit ruim 130 verenigingen met daarbij circa
250 roeisloepen. Daarnaast zijn ook de wedstrijdorganisaties lid van het FSN. Totaal zijn er 21
organisaties waarvan er 19 actief jaarlijks een wedstrijd organiseren. Elk roeiteam en elke organisatie
kan lid worden van de FSN wanneer zij instemmen met de regels welke door de jaarvergadering
jaarlijks worden goedgekeurd. De federatie heeft tot doel het bevorderen van de sloeproeisport in
het algemeen en tracht dit doel te bereiken door coördinerend en ondersteunend op te treden
tussen de leden onderling en tussen de leden en de comités en wedstrijdorganisaties.
De FSN organiseert het Nederlands Kampioenschap Sloeproeien, en geeft voorlichting en adviezen.
Daarnaast worden voorwaarden tot stand gebracht om aan wedstrijden deel te nemen. Mede door
participatie in de Sleep- en Keurcommissie Sloeproeien wordt een eenduidig handicapsysteem
onderhouden. Tevens heeft de FSN rekensoftware ontwikkeld voor het berekenen van de
wedstrijduitslagen.
Ieder jaar worden er wedstrijden genomineerd voor het Nederlands Kampioenschap
Op de site www.federatiesloeproeien.nl zijn de e-mailadressen van de bestuurs- en commissieleden
vermeld.

Het actuele FSN reglement en sloepenregister zijn te downloaden op sloeproeienNL

sloeproeien.nl/sloeproeien/federatie-sloeproeien-nederland
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5. HT SLOEPENREGISTER (bron: www.htroeien.nl)

Om mee te mogen doen aan de Harlingen-Terschelling race (HT-race) dient de sloep een HTnummer te hebben. Het HT-nummer is het bewijs van inschrijving in het HT sloepenregister.
Onder het HT sloepenregister wordt verstaan de door de HT roeicommissie vastgestelde lijst, waarin
de door deze commissie toelaatbare sloepen met hun gegevens vermeld staan. Als een sloep in het
register wordt bijgeschreven, dan krijgt de eigenaar van de sloep een bewijs van registratie in het
register in de vorm van een HT-sloepencertificaat. De sloep heeft vanaf dat moment een HTregistratiecode of HT-nummer. Zonder dit HT-nummer kan een sloep zich niet inschrijven voor de HT.
Sinds 1 februari 1996 worden alleen nog authentieke sloepen toegelaten tot deze registratie.
Nieuwbouwsloepen komen hier niet meer voor in aanmerking! Het register heeft inmiddels 262
sloepen geregistreerd en nog steeds worden er volop sloepen gerestaureerd en aangemeld voor
registratie. Een sloep moet ook voldoen aan de HT-definitie van het begrip "sloep".

DE HT-DEFINITIE VAN HET BEGRIP "SLOEP"
Een sloep is een open, lichte roeiboot voor het vervoer van personen, welke al dan niet kan worden
voorzien van een mast en zeiltuig. Een sloep is voorzien van vaste roeidoften, ‘dollen’ of scheegaten
en ‘riemen’, alsmede een roer met helmstok. Het gebruik van een stuurriem is toegestaan.
Een zesmans sloep heeft een minimale lengte van 15 voet. Sloepen voor acht of meer roei(st)ers
hebben een minimale lengte van 20 voet. Het minimale vrijboord van een sloep dient tenminste 52
cm te bedragen bij voltallige HT-bemanning en volledig voor de HT-sloepenroeirace uitgeruste sloep.

23

Sloeproeien: een document, versie 1.2, januari 2019

Als sloepen worden beschouwd: Reddingboten, Whaleboats, Barkassen en Jollen, mits deze voldoen
aan bovenstaande HT-definitie. Andere boottypen worden niet als sloep beschouwd en worden
daarom niet opgenomen in het HT-sloepenregister.

KENMERKEN SPECIFIEKE SLOEPVORMEN

SPIEGELSLOEP

Een Spiegelsloep wordt gekenmerkt door een bolle romp met duidelijk waarneembare voorsteven,
kielbalk en achterspiegel.

REDDINGBOOT

Een Reddingboot onderscheidt zich van een 'spiegelsloep' door een scherpe achtersteven en de
eventuele aanwezigheid van drijfkasten.

24
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BARKAS

Een Barkas is een grote, zwaardere 'spiegelsloep'. De B2's en de WR1's van de Koninklijke Marine zijn
barkassen. Grotere schepen hadden vanaf de middeleeuwen achter of op het schip een 5-9 lang
vaartuig, die dienst deed bij het uitbrengen van ankers en trossen, om water en voedsel te halen of
vracht over te brengen. Deze boot werd ook wel barkas genoemd. De barkas is de grootste en
zwaarste sloep. In de grootste barkassen konden in nood maximaal 64 personen worden vervoerd.
'Barkas roeier' was bij de marine vroeger een scheldnaam voor een vlootpredikant en ook het
werkwoord 'bebarkeren' (van boord gaan) is van barkas afgeleid.

WHALE-BOAT

Een Whale-boat onderscheidt zich van een 'spiegelsloep' door een slankere rompvorm en een
scherpe achtersteven. Om-en-om roeien is niet toegestaan.
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JOL

Een Jol is een kleinere 'spiegelsloep' met in de achterspiegel een voorziening om te wrikken.
Een Jol kan worden geroeid met twee riemen per roeier (jol roeien). Een Jol zal voor de HTsloepenroeirace echter breed genoeg moeten zijn om te kunnen boordroeien.

Hieronder volgen enkele richtlijnen voor toegestane modificaties aan een sloep:
UITHOUDERS
Het aanbrengen van uithouders (out-riggers) is toegestaan, mits het aantal niet groter is dan twee
per dolboord. De hartafstand van de dolpotten in de uithouders mag niet breder zijn dan de
hartafstand tussen de dolpotten geplaatst in het dolboord.
HUID
Het glad maken van de onderwaterhuid van een "sloep" is toegestaan, mits de rompvorm hierdoor
niet verandert. Het gladmaken van overnaadse huiden door opvullen met bijvoorbeeld polyester is in
bepaalde gevallen toegestaan.
DRIJFKASTEN
Drijfkasten in reddingsboten mogen worden verwijderd, mits de hoeveelheid drijfvermogen van de
"sloep" zodanig blijft, dat deze blijft drijven na het volslaan.
DOFTEN
Het aantal doften van een "sloep" mag worden gewijzigd. Dit wordt echter beschouwd als een
modificatie.

sloeproeien.nl/sloeproeien/ht-register
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HT Nummer
Het HT nummer bestaat uit 7 cijfers
Het eerste cijfer geeft het type sloep weer:
1 = Spiegelsloep
2 = Reddingboot
3 = Whaler (incl. Kromhout-Whaler)
Het tweede cijfer geeft het materiaal aan waar de (romp van de) sloep van is gemaakt:
1 = Hout
2 = Metaal (aluminium, staal)
3 = Polyester
Het derde en vierde cijfer geeft het aantal roei(st)ers weer:
06 = 6 roei(st)ers
08 = 8 roei(st)ers
10 = 10 roei(st)ers
12 = 12 roei(st)ers
14 = 14 roei(st)ers
De laatste 3 cijfers zijn het volgnummer in het HT-sloepenregister
001 = volgnummer 1
002 = volgnummer 2
etc

HT-nummer 2308123 is een:
Reddingboot (2)
Gemaakt van polyester (3)
Voor 8 roeiers (08)
Met volgnummer 123 (123)
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6. SLOEPENDATABASE

Er zijn inmiddels heel wat sloepen actief in Nederland. Op sloeproeienNL kun je de sloependatabase
vinden. Deze database in nog niet volledig, dus hulp voor het onderhouden van de database is altijd
welkom. Per sloep is een pagina, met daarin de belangrijkste gegevens zoals naam, thuishaven,
indien aanwezig HT nummer / FSN nummer, bouwjaar, materiaal, oorspring, afmetingen, gewicht en
huidige roeivereniging. Omdat niet alle sloepen een HT nummer hebben, en er ook (typen) sloepen
zijn zonder FSN nummer, hanteert sloeproeienNL een eigen SRNL nummer die uniek is voor iedere
sloep. Als je aanvullende informatie hebt over een sloep, mail dit dan naar info@sloeproeien.nl

sloeproeien.nl/database/sloepen
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7. BARKAS

Een Barkas is een grote, zwaardere 'spiegelsloep'. De B2's en de WR1's van de Koninklijke Marine zijn
barkassen. Grotere schepen hadden vanaf de middeleeuwen achter of op het schip een 5-9 lang
vaartuig, die dienst deed bij het uitbrengen van ankers en trossen, om water en voedsel te halen of
vracht over te brengen. Deze boot werd ook wel barkas genoemd. De barkas is de grootste en
zwaarste sloep. In de grootste barkassen konden in nood maximaal 64 personen worden vervoerd.
'Barkas roeier' was bij de marine vroeger een scheldnaam voor een vlootpredikant en ook het
werkwoord 'debarkeren' (van boord gaan) is van barkas afgeleid.

Voor een overzicht van de Barkassen in Nederland;
sloeproeien.nl/sloeproeien/sloeptypen/barkas
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8. KROMHOUT-WHALER

De Kromhout Whaler is een acht mans roeisloep van het type "whale-boat" Een Whale-Boat
onderscheidt zich van de meeste andere sloepen door een slanke rompvorm en een scherpe
achtersteven. De boten gebruikte men bij de walvisvangst. De whale-boat of walvissloep, is een
slanke sloep die van voren en van achteren spits toeloopt. Dankzij haar vormgeving is het een snelle
wendbare en zeewaardige sloep met een groot drijfvermogen. Overal ter wereld is eeuwenlang op
walvissen gejaagd. Met grote zeilschepen voer men tot in de 19e eeuw om de Noord om de
waardevolle dieren te vangen. Vanaf het zeilschip werd zeilend en roeiend de walvis benaderd en
geharpoeneerd.
De Kromhout Whalers worden nieuw gebouwd bij de historische Kromhoutwerf te Amsterdam naar
een oorspronkelijk ontwerp uit 1882 van de Hoofdingenieur Der Marine te Hellevoetsluis. Bij de
Marine werd deze sloep onder andere uitgevoerd als reddingsboot voor ramschip "De Buffel". De
afmetingen van de sloep zijn 8,60 x 1,78 x 0,60 meter. De sloep wordt nu vervaardigd uit 10 mm Akwaliteit occumé hechthout en afgewerkt met een epoxy-systeem. De Kromhout Whaler weegt
ongeveer 500 kg.
De eerste Kromhout Whaler werd in 1991 gebouwd en heeft zich in meerdere opzichten bewezen;
met name op het terrein van (roei)snelheid en zeewaardigheid beschikt de sloep over uitstekende
eigenschappen. Elk jaar verlaten één of meer nieuwe sloepen de werf, zodat er inmiddels bijna dertig
van deze sloepen rond varen.
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De Kromhout-Whalers in Nederland;
sloeproeien.nl/sloeproeien/sloeptypen/kromhout-whaler
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9. KUIKENSLOEP

Ontstaan van de Kuikensloepen (bron: Jan-Derk Haan, Ron Straver)
Inmiddels roeien er bijna 40 Kuikensloepen in Nederland! Het verhaal van de polyester 8-persoons
roeisloep die bekend is geworden als de Kuikensloep, begint bijna 30 jaar geleden op Terschelling.
Kees Kuiken wordt in 1989 docent aan de hogere zeevaartschool Willem Barentsz, en had al eerder
naam gemaakt in de polyesterproductie: zo heeft hij ook de 12-riems sloepen 'Gouteyck' en
'Leitsagher' op zijn naam staan.
Na bestudering van de whaler Benwyvis maakt Kees eerst een ruwe schets voor een volledig nieuw
te bouwen snelle roeisloep (afmetingen / ruwe rompvorm). Hiermee is een direct familielid van de
toenmalige zeevaartschool directeur Maarten Harms aan het werk gegaan en heeft het lijnenplan
van de sloep vervolgens geoptimaliseerd. Deze tekening is omgezet naar een dummy romp - waarvan
een mal getrokken is; de mal voor de 1e Kuikensloep 'Cornelis Douwes' en al haar latere zusjes was
een feit geworden.

Kees Kuiken aan het werk

Kuikenromp lamineren

De romp werd in 1 keer opgebouwd met polyester / glasvezel / speciaal vilt. Na uitharding van de
romp werd begonnen met de volgende stap: het inbrengen-opzetten van de luchtkasten en dubbele
bodem voor de noodzakelijke stijfheid. Daarna pas werd met lucht & water de romp 'gelost' van de
mal. De bouw van de sloepen werd in principe alleen gedaan tijdens schoolvakanties of lange
weekenden in verband met stankoverlast van het polyester.
32

Sloeproeien: een document, versie 1.2, januari 2019

Succes

De eerste sloep Cornelis Douwes wordt met hulp van een aantal zeevaartschoolstudenten gebouwd.
Na de proefvaart blijkt het ontwerp goed te voldoen. De zeevaartschoolstudenten waren dermate
enthousiast dat ze ook zelf eenzelfde sloep wilden bouwen waar ze dan in konden roeien zonder
bemoeienis van de zeevaartschool. Onder supervisie van Kees Kuiken is deze 2e Kuikensloep in de
winter van 1989-1990 gebouwd, om vaarklaar te zijn voor het roeiseizoen 1990. Omdat de
Kuikensloep een van de lichtste roeisloepen is was de naam al gauw verzonnen: 'Featherlight'. En ook
werd vlug het idee geopperd om Durex te benaderen als sponsor (Durex had toen net een nieuw
soort condoom op de markt gebracht 'Fetherlight'). Het is echter niet uitgedraaid op een
sponsorship. Wagenborg werd de sponsor van deze 2e Kuikensloep 'Featherlight' (in 1991 is de naam
veranderd in 'Egbert Wagenborg'). Door de goede resultaten bij wedstrijden worden er daarna
sloepen in opdracht gebouwd voor andere teams. West-Arvada, Last of Titanic, Evert Deddes, Egbert
Wagenborg, Anthony van Hoboken, Wapstroom, Vliestroom, Tante Agaath en In de Olie zijn allemaal
sloepen van de eerste drie jaar na de CD. In de uitslagen van de HT staan deze sloepen jaar in jaar uit
vermeld.
Vanaf de zomer 1991 heeft de zeevaartschool een verbouwing ondergaan, de roemruchte 'Kelder'
ging dicht en de aloude sloepenloods onder de zeevaartschool wordt dat jaar erop een ander soort
van praktijkruimte. Dus er was niet veel plek meer om nieuwe sloepen te bouwen. Kees Kuiken heeft
andere prioriteiten en vanaf zomer 1992 heeft de Kuiken-mal buiten gestaan en is geen Kuikensloep
meer gebouwd door Kees Kuiken zelf. Een aantal jaren later is Kees Kuiken geëmigreerd naar
Australië.

Tweede kans
Via Reeuwijk komt de mal in Zwartsluis terecht, waar in 2003 de Salland en de Voorganck worden
gebouwd. In de jaren na de doorstart van de bouw worden er nog 9 nieuwe Kuikens gebouwd. De
Van de Putte, Mumbo Jumbo, Bergenvaarder en Schonenvaarder, Red Pepper, Branie, Visbyvaarder,
Witte de With en de Cor de Bruin II komen in de vaart. De originele mal wordt nog steeds gebruikt,
en de productie vindt plaats in Deventer bij Roeisloepen.nl.
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De Kuikensloep is de Kromhout Whaler klasse inmiddels voorbij gestreefd, en is de grootste
eenheidsklasse bij het Nederlandse sloeproeien. Nu het voortbestaan van dit type sloep is
gegarandeerd, kan de Kuikensloepklasse verder doorgroeien, en is er een eigen competitie (info,
zie www.kuikensloep.nl). Bij de Zwarte Waterrace wordt al jaren gestreden in het Kuikenklassement
en ook bij Vechten op de Vecht zijn er prijzen voor de beste Kuikenteams.
Inmiddels zijn er bijna 40 Kuikensloepen!

De Kuikensloepen in Nederland;
sloeproeien.nl/sloeproeien/sloeptypen/kuikensloepen
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10. STERSLOEP

Met bijna 10 meter lengte is dit een imposante verschijning op het water. Er passen twaalf roeiers in.
In Nederland zijn momenteel 11 van dit soort sloepen in gebruik. In 2015 won een team van
Terschelling met de Stersloep Gouteyck de Harlingen-Terschelling race. Volledig uit polyester
opgebouwd heeft deze sloep weinig onderhoud nodig. De sloep ligt stabiel in het water en heeft
enorm veel drijfvermogen. Heel geschikt voor opleidingsinstituten, roeiclinics en bedrijfsuitjes. Deze
12 persoons sloep kan ook door 10 roeiers goed geroeid worden. Ontwikkeld vanaf een marinesloep.
Lengte 9.8 mtr, breedte 2.75 mtr, gewicht 1200 kg, materiaal
Stersloepen zijn onder andere gebouwd bij Kuiken (Harlingen) en Interpoly (Sneek). Nieuwe
Stersloepen worden gebouwd door roeisloepen.nl

De Stersloepen in Nederland:

sloeproeien.nl/sloeproeien/sloeptypen/stersloep
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11. DELPHINESLOEP

De Delphinesloep is het kleine zusje van de Kuikensloep. Ze worden gebouwd bij roeisloepen.nl in
Deventer. Kees Kuiken, ontwerper van de Kuikensloep, heeft ook de polyester 6-riems Delphine
ontworpen. Er zijn inmiddels 5 Delphine sloepen in de vaart

De Delphine sloepen in Nederland;
sloeproeien.nl/sloeproeien/sloeptypen/delphine
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12. CORNISH PILOT GIG

De Pilot Gig is van oorsprong een sloep uit de uiterste zuidwest hoek van Groot-Brittannië. Cornwall
en de Scilly eilanden staan bekend om de ruige kuststrook. In de tijd dat de wind voor de
voortstuwing zorgde, en de navigatie minder nauwkeurig was, was het belangrijk om een goede
loods aan boord te hebben die goed op de hoogte was van de lokale situatie.
De Scilly eilanden, gelegen op de aanlooproute vanuit de nieuwe wereld, bleken al snel een goede
uitvalsbasis te zijn van waaruit de loodsen aan boord werden gebracht om de schepen te begeleiden
op hun route door het kanaal. De regel was in die tijd dat de eerste loods die zich bij een schip
meldde de klus kreeg. Het was dus zaak om op een veilige en vooral snelle manier van de eilanden
naar de te passerende schepen te komen. De Pilot Gig is ontwikkeld om aan deze vraag te voldoen.
Zes roeiers en een stuurman brachten de loods naar het schip. De loods betaalde de gig crew voor
deze dienst.
Binnen de geldende overheidsregels evolueerde de Gig tot de snelste zeewaardige sloep van die tijd.
Eén van de beperkende overheidsregels was bijvoorbeeld dat een sloep maximaal zes roeiers mocht
hebben, omdat ze anders de douane te snel af waren. Smokkelen met gigs was een andere bron van
inkomsten voor de kustbewoners in zuidwest Engeland. Tochten naar Frankrijk werden daarbij veel
gemaakt. Rond 1840 schijnt er zelfs een bemanning een smokkeltocht van ruim 250 zeemijl gemaakt
te hebben. De gig waarin dit gebeurde was de Bonnet en daarin worden nu nog steeds wedstrijden
gevaren.
Een gig is een houten sloep die overnaads wordt gebouwd van Cornish Narrow Elm Leaf (iepenhout).
Zonder hulpmiddelen, zoals impregneren, blijft deze houtsoort goed zolang hij geregeld in contact
komt met zout water. De bevestigingen in de romp worden gemaakt met koperen nagels. In een gig
zitten ruim 3500 nagels die allemaal met de hand in het hout worden geslagen. Inmiddels zijn er ook
polyester pilot gig's.
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De roeiers zitten in een gig alleen op hun eigen bank: de roeiers op banken 1, 3 en 5, geteld vanaf de
boeg, hebben hun riem aan bakboordzijde, die op 2, 4 en 6 aan stuurboordzijde. De boeg- en
slagroeier hebben de kortste riemen, de roeiers op plaatsen 3 en 4 de langste. De roeislag is een
kenmerkende, aparte slag, waarbij de riemen voorbij de roeiers gedraaid worden.
Een gig is 9,75 m. lang en 1,45 m. breed. Het gewicht is leeg rond de 350 kilo.
Kijk voor de wedstrijdkalender, regels, de Nederlandse Vloot en nog veel meer op de site van
de Dutch Pilot Gig Association, lees verder >>
In Nederland worden inmiddels bijna 15 wedstrijden georganiseerd, bij diverse sloeproeiraces kan
ook worden ingeschreven met pilot gigs;









SRV Snertrace (Scheveningen)
Vechten op de Vecht (Weesp)
SRV Regatta (Scheveningen)
Hel van Texel
Kaagrace (Warmond)
Kick op Loosdrecht
Muiden-Pampus-Muiden
Spiegelrace (Nederhorst den Berg)

Een aantal wedstrijden in het buitenland;





Great River Race (UK, Londen)
Slag om Gent (België)
Vogalonga (Italië, Venetië)
World Pilot Gigs Championships (UK, Isles of Scilly)

De Pilot Gigs in Nederland;
sloeproeien.nl/sloeproeien/sloeptypen/pilot-gig
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13. ST. AYLES SKIFF

In 2012 kwam de lokale roeivereniging uit Woudrichem in contact met de 'St Ayles Skiff' op de
Hiswa. De St. Ayles Skiff is gebaseerd op de sloepen zoals die te vinden waren langs de
Schotse oostkust: de sloep is ingericht op vier roeiers en een stuurman, is snel, stabiel en volkomen
thuis op ruim water. Deze 4-riems roeisloep was niet lang daarvoor ontworpen door Ian Oughtred op
basis van een roei-zeil sloep in het maritime museum in Schotland met als doel het sloeproeien in
Schotland weer nieuw leven in te blazen. En dat is gelukt! Niet minder dan 50 'St Ayles Skiffs' staan
inmiddels geregistreerd bij de Scottish Coastal Rowing Association en een levendige competitie vindt
plaats gedurende een lang regatta seizoen in Schotland.
Een andere doelstelling was het ontwerpen van een gemakkelijk te roeien sloep die voor weinig geld
en met weinig know-how gebouwd kan worden met als doel de gemeenschappen dichter bij elkaar
te brengen. Dit kwam duidelijk naar voren tijdens de eerste wereldkampioenschap St Ayles Skiff
roeien in Ullapool in juli 2013. Niet minder dan 32 teams verschenen aan de start voor een
competitie over meerdere leeftijds-, heren-,
dames- en mixcategorieen gedurende een
week van sportieve kameraadschap. Niet alleen
in Schotland is dit in korte tijd hard gegroeid,
ook in de Verenigde Staten, Engeland,
Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland.
WSV Woudrichem heeft in 2012 zelf een St
Ayles Skiff gebouwd, de 'GROOT & grut 1',
vervolgens werd de 'Dwarsbongel' gebouwd.
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Hiermee is de vereniging afgereisd naar Ullapool en heeft in het strijdgewoel van de Schotten een
verdienstelijke 14 plaats in het algemeen klassement gehaald als beste van de overzeese clubs. Om
tegen de toppers uit de Coigach iets uit te halen moet men toch echt van betere huize komen. Deze
mannetjesputters en dames komen uit een gehucht van slecht 250 zielen waarvan er 40 roeien op
zee! Ze bezitten 2 St Ayles Skiffs, de 'Coigach Lass' en 'Lily Rose' en hebben machtig lange riemen. De
SCRA schrijft voor deze eenheidsklasse voor dat riemen en dollen uitsluitend van hout gefabriceerd
mogen worden. Met alle mogelijke vormen en methoden voor dollen wordt geëxperimenteerd. Zo
heeft de lokale St Ayles Skiff uit Ullapool, de 'Ulla', Thole pins van pokhout. In eerste instantie leek dit
een (verboden) kunststof pin, maar bij nadere inspectie bleek dat deze pin van één van de hardste
houtsoorten van de wereld is en bovendien uiterst kostbaar.... (dit hout kost ruim € 40.000,- per m3
en met een gewicht van 1.100 kg per m3 zinkt dit hout waar anderen drijven). Dat een St Ayles Skiff
zeewaardig is bewees ook de lange afstand roeiwedstrijd in Ullapool. Deze tocht ging naar een aan
de kust gelegen strand (voor een spontaan georganiseerde BBQ ;-)). Met een wind kracht 4 tot 5
Beaufort en bijpassende zeegang deinde het scheepje prachtig op de golven en nam zelfs de
sporadische brekers met gemak! Helaas werd vanwege intredende zeemist en het niet meer kunnen
overzien van het deelnemersveld deze tocht vervroegd gestaakt. Een St Ayles Skiff roeit licht en
weegt afhankelijk van de afbouw tussen de 150 en 200 kg. (dit was nog een belangrijke reden voor
de aanschaf: de boot moest gemakkelijk door een 'crew' in en uit het water te brengen zijn). Al met
al een fantastische boot met goede eigenschappen voor competitief roeien. Ze is licht van gewicht,
daardoor prima trailerbaar en gemakkelijk in en uit het water te laten door een kleine bemanning.
Nog het beste aan deze sloep is dat er met een relatief klein gezelschap geroeid kan worden
waardoor er meer flexibiliteit is bij het organiseren van roeisessies binnen de vereniging. In 2009
werd de eerste St Ayles Skiff gebouwd in Schotland, en binnen een jaar startten meer dan 30 teams
met de bouw van hun eigen sloep. Inmiddels zijn er al ruim 200 gebouwd, en varen er sloepen van dit
type in Nederland, Engeland, Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde staten! In Schotland zijn
bijna wekelijks regatta's met deze sloep!
De sloep is 6.58 mtr lang, 1.70 mtr breed en weegt slechts 150 kg. De St Ayles Skiff is als bouwpakket
te koop, en kan in korte tijd zelf gebouwd worden. Bovendien heeft de sloep een vriendelijke prijs,
voor circa € 3.500,- heb je het complete bouwpakket, en na circa 500-600 uren werk (reken op wat
meer uren als je onervaren bent) kun je met je team van slechts 4 roeiers en een stuur met deze
snelle sloep de woelige baren op. Nieuwsgierig geworden naar deze bijzondere sloep? Interesse om
ook een St Ayles Skiff te gaan bouwen? WSV Woudrichem wil alle belangstellenden van harte
uitnodigen om eens te komen kijken en eventueel proef te roeien! Kijk voor verdere informatie
op www.wsv-roeien.nl

De St. Ayles Skiffs in Nederland
sloeproeien.nl/sloeproeien/sloeptypen/st-ayles-skiff
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14. KAMPIOENSCHAPPEN
Er zijn heel wat prijzen te verdienen met sloeproeien. Naast het Nederlands Kampioenschap zijn er
diverse klassementen met eigen kampioenschappen, soms lokaal of regionaal, soms gekoppeld aan
een specifiek type sloep of periode van het jaar. Hieronder volgt een opsomming;

12.1. Nederlands Kampioenschap Sloeproeien

De Federatie Sloeproeien Nederland (FSN) organiseert het jaarlijkse Nederlandse Kampioenschap
Sloeproeien. Ieder jaar nomineert de FSN een aantal wedstrijden welke zijn aangesloten bij de FSN.
Men kent diverse klassen voor het Kampioenschap; Hoofdklasse dames en heren, en een 1e en 2e
klasse dames en heren. Voor een eindklassering dient men een minimaal aantal wedstrijden te
roeien van de genomineerde wedstrijden. Traditioneel is de prijsuitreiking tijdens Muiden-PampusMuiden in november. Lees meer op federatiesloeproeien.nl/klassement

12.2. Grachtencup

In 2016 is voor de eerste keer de Grachtencup georganiseerd. Dit initiatief van Utrecht RonDom,
Zwolse Grachtenrace en Grachtenrace Amsterdam geeft teams de mogelijkheid om
‘Grachtenkampioen’ te worden: winnaar is het team wat het beste presteert tijdens de vier
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grachtenraces die Nederland telt. Naast genoemde 3 wedstrijden is vanaf 2018 ook het Liwwadster
Rondje onderdeel van de Grachtencup.
Lees meer op : sloeproeien.nl/sloeproeien/grachtencup

12.3. Zeeuws Kampioenschap Sloeproeien

In Zeeland organiseert de in de jaren ’80 opgerichte Federatie Sloeproeien Zeeland het regionale
Zeeuws Kampioenschap Sloeproeien. De bijna 20 Zeeuwse teams dienen 3 van de 4 Zeeuwse
wedstrijden te roeien, en de beste presterende dames- en herenteams mogen zich dan Zeeuws
Kampioen Sloeproeien noemen.

12.4. Kuikenklassement

Inmiddels roeien er bijna 40 Kuikensloepen in Nederland. De Kuikencommissie nomineert ieder jaar
een aantal wedstrijden, van deze wedstrijden moet een team ten minste 4 wedstrijden roeien om
mee te dingen naar het Kuikenkampioenschap. Lees verder op kuikensloep.nl/kuikenklassement
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12.5. Harlinger Kampioenschap Sloeproeien

Jaarlijks wordt in april het Harlinger Kampioenschap Sloeproeien georganiseerd. Het circa 15 km
lange parcours voert over de Waddenzee, waarmee deze wedstrijd een ideale voorbereiding is voor
de HT. De winnaars mogen zich aan het einde van de dag kampioen noemen! Lees verder op
okkehel.nl/hks

12.6. Iepen Frysk Kampioenskip Sloeproeien
Jaarlijks wordt in april het Iepen Frysk Kampioenskip Sloeproeien georganiseerd. Start en finish zijn
aan de Zijlroede, het brede toevoer kanaal naar het centrum van Lemmer. De wedstrijd leidt via de
Zijlroede naar de Groote Brekken, die op en neer wordt geroeid, kruist de vaarroute van het Prinses
Margrietkanaal en daarna langs de prachtige polders tussen Lemmer en Sloten en terug over de
Brekken naar de finish. De race is ongeveer 22,4 km lang. Lees verder op
zevenwolden.nl/evenementen/248-2
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12.7. Midwinter Sprintkampioenschap

Stichting Zaanslag organiseert sinds 2016 het Midwinter Sprintkampioenschap! De deelnemers
dienen (in de eigen sloep) 3 afstanden af te leggen; 2200 meter, 1200 meter en 200 meter. Uitslagen
worden berekend op basis van C-w waarde. Een unieke race, omlijst met vuurkorven, kerstbomen,
winterse muziek op de kade, warme chocolademelk en Glühwein! Geen open inschrijving, de teams
ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
Lees meer op sloeproeien.nl/news/midwinter-sprintkampioenschap
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15. ROEIWEDSTRIJDEN
Sloeproeien in wedstrijdverband
Waar vroeger sloepen waren, waren ook wedstrijden. Op zeevaartscholen, waar sloeproeien één van
de verplichte vakken is, worden al sinds de jaren '50 sprintwedstrijden georganiseerd, en in de loop
van de jaren kwamen er korte en lange prestatietochten bij in Nederland. Maar we zijn nu eenmaal
competitief ingesteld, dus bij iedere tocht zijn er altijd genoeg teams die er een wedstrijd van maken.
De diversiteit in sloepen maakten onderling vergelijken onmogelijk, en zo ontstond in 1991
de Federatie Sloeproeien Nederland (FSN). De FSN heeft een 'handicap' systeem ontwikkeld zodat
verschillende typen sloepen toch tegen elkaar kunnen strijden. Inmiddels zijn er circa 250 sloepen
actief in het Nederlandse wedstrijdcircuit, en worden er jaarlijks bijna 30 wedstrijden georganiseerd.

De Koninginnetocht onder de sloeproeiraces

De tocht die iedere roei(st)er minstens één keer moet hebben geroeid, is de machtige HarlingenTerschelling oversteek. Deze HT is ontstaan in 1975. Tot die tijd werden op Terschelling al jarenlang
sprintwedstrijden gehouden, met een onderlinge strijd tussen de roeiers van de WBS (zeevaartschool
Willem Barentsz) en de roeiploeg van de OKA18 (een gezellige kroeg op West!). De ploeg van de
OKA18 won jaar op jaar, en volgens de WBS ploeg zou dat er anders uitzien wanneer ze een langere
wedstrijd zouden organiseren. Tijdens de late uurtjes in de kroeg werd Harlingen-Terschelling
geopperd. In 1975 bestaat de zeevaartschool 100 jaar, en op 21 juni van dat jaar starten twee
sloepen aan de eerste 'prestatietocht' Harlingen-Terschelling. De 'Houtman' met het WBS team
en 'De Rijp' met het OKA18 team arriveren bijna 5 uur later op Terschelling, en een traditie was
geboren…..
Andere ‘klassiekers’ zijn de Grachtenrace Amsterdam, Muiden-Pampus-Muiden, en er zijn bijna 30
Maasraces georganiseerd. Ook in het buitenland is volop keuze, zoals de beroemde Great River Race
in Londen, of de Vogalonga in Venetië. In dit hoofdstuk een overzicht van alle races!

Voor de actuele sloeproeikalender, zie sloeproeien.nl/kalender
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15.1. Vechten op de Vecht

Eén van de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen. In 2018 de 10e editie. 11,5 km Sloeproeien
door één van de mooiste stukjes van Nederland. De start is vanuit de historische stadskern van
Weesp. Binnen een kilometer passeer je de grachtenpanden, ophaalbruggen, molens en fortificaties.
Daarna vaar je door een prachtig decor van wuivend riet, wolkenluchten en koeien, die tot hun buik
in het water staan. Mooie woonarken verfraaien de oevers van de heen en terugweg. De lengte van
de race is passend voor een race zo vroeg in het seizoen. De finish is weer in Weesp waar de
feesttent zorgt voor de afsluiting van de dag.










Datum: eerste of tweede zaterdag van april
Afstand: 11,5 km
Eerste race in 2009
Aantal deelnemers: max 100 sloepen
Inclusief deelname Pilot Gigs
Organisatie: Stichting Vechten op de Vecht
Foto’s 2015 (Carla)
Foto’s 2015 (Gijs)
Foto’s 2014 (Gijs)

sloeproeien.nl/kalender/vechten-op-de-vecht
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15.2. Harlinger Kampioenschap Sloeproeien

Het Harlinger Kampioenschap Sloeproeien (HKS) is één van de weinige wedstrijden op zout water. De
eerste editie werd in 2009 georganiseerd, de 9e editie in 2017 had bijna 50 deelnemers! De wedstrijd
start in Nieuwe Willemshaven van Harlingen, om na een rondje havens de Waddenzee op te gaan (bij
slecht weer blijven de sloepen in de haven). De finish is in de Nieuwe Willemshaven. Het parcours is
ongeveer 15 km. Deze race is een mooie voorbereiding voor de HT! Na de prijsuitreiking is er een
roeiersfeest met live muziek! een roeiersfeest met live muziek.







Datum: april
Afstand: 15 km
Eerste race in 2009
Aantal deelnemers: max 80
Organisatie: Okke Hel
Foto’s 2017
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15.3. Utrechtse Grachtenrace RonDom

Inmiddels een klassieker! Op de 2e zaterdag in april wordt de Utrechtse grachtenrace ronDom
georganiseerd. Deze bijna 15 km lange tocht voert de roeier vanaf Theehuis Rhijnauwen naar de
Stadsbuitengracht, door de karakteristieke Oudegracht en via de Vaartse rijn naar het einddoel, de
historische veilinghaven in Utrecht. De 50 beschikbare startplaatsen zijn meestel snel ingevuld!






Datum: 2e zaterdag in april
Deelnemer aan het Grachtencup klassement
Afstand: 14,9 km
Eerste race in 2003
Organisatie: RonDom ism S.S.F. Utrecht en Roeiploeg HU

sloeproeien.nl/kalender/utrechtse-grachtenrace-rondom
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15.4. Slag om de Zaan

Deze race over de Zaan, op de 3e zaterdag in april, welke in plaats van de Tsaar Peter Race is
gekomen, voert de deelnemers over een mooi traject langs onder andere de Zaanse Schans. Er wordt
gestart en na afloop gefeest bij de voormalige Chocoladefabriek van Verkade aan de Westzijde in
Zaandam. In 2018 is het 15 jarige lustrum!








Datum: 3e zaterdag in april
Afstand: Ongeveer 16 kilometer
Eerste race in 2004
Aantal deelnemers: 50 dames- en 50 herensloepen
Organisatie: Stichting Zaanslag
Foto’s 2015
Foto’s 2014

sloeproeien.nl/kalender/slag-om-de-zaan
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15.5. Gevangentorenrace Vlissingen

De 7 km lange Gevangentorenrace of Boulevardrace was tot 1997 onderdeel van festiviteiten
georganiseerd door het "6 april comité" herdenking van zeeslag waarin Michiel Adriaanszoon de
Ruijter en zijn scheepsjongen Paddeltje waren betrokken. Een prachtige bronzen replica van
Paddeltje vormt de felbegeerde wisselprijs van deze sloepenrace en wordt daardoor ook wel
"Paddeltje race" genoemd. In 1997 is het 6 april comité ontbonden en wordt deze Boulevardrace
door ZFS zelfstandig (met medewerking van Gemeente Vlissingen) georganiseerd. Deze race wordt
op open water (monding Westerschelde) voor de Boulevard van Vlissingen gevaren en staat door de
krachtige tegenstroom (4 mijl per uur) bekend als spectaculair. Daarnaast maakt het jaargetijde
(medio april) met wind en of regen deze race bijzonder zwaar. Echter de medewerking van
Rijkswaterstaat, Politie te Water, Douane en schepen van zowel het bedrijfsleven als van
particulieren geven zoveel charme aan deze roeiwedstrijd dat elk jaar weer alle Zeeuwse teams voor
deze pittige race inschrijven. Daar de veiligheid aan deze race (zeeschepen varen op nog geen 100
meter afstand voorbij) bijzondere aandacht vraagt, is de deelname tot nu toe beperkt tot
alleen Zeeuwse teams.





Datum: begin april
Afstand race: 7 km
Deelnemers: Uitsluitend Zeeuwse teams
Organisatie: Zeeuwse Federatie Sloeproeien

sloeproeien.nl/kalender/gevangentorenrace
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15.6. Roeisloepenrace Grou

Roeisloepenrace Grou is één van de klassiekers, in 2018 voor de 20e keer georganiseerd! Een race
van circa 20 km langs het parcours van het prachtige natuurgebied “de Alde Feanen”. Een race
waarbij het aankomt op kracht en uithoudingsvermogen van de roeiers, op kundigheid en tactiek van
de stuurlieden, en uiteraard op teamgeest.












Datum: zaterdag 28 april 2018
Afstand: 20 km
Eerste race in 1999
Locatie: Jeugdherberg Oer ‘t Hout te Grou
Deelnemers: Maximaal 100
Organisatie: Stichting Roeisloepenrace Grou
Foto’s 2017
Foto’s 2016 (Carla)
Foto’s 2016 (Gijs)
Foto’s 2015
Foto’s 2014

sloeproeien.nl/kalender/roeisloepenrace-grou
51

Sloeproeien: een document, versie 1.2, januari 2019

15.7. Roeirace Lemmer IFK

De roeirace Lemmer, in 2018 alweer voor de 23e keer georganiseerd, voert via de zijlroede en
stroomkanaal naar de Groote Brekken die op en neer wordt gevaren. Daarna door de Langesloot
richting Sloten en dan via de Brandemeer terug naar de Brekken waarna koers naar Lemmer wordt
gezet. Tot 2005 werd het Iepen Frysk Kampioenskip Sloeproeien georganiseerd te Terhorne maar
na het stoppen van deze race heeft de organisatie van Lemmer dit overgenomen.








Datum: april
Afstand: 22,4 km
Start/ Finish: Clubgebouw WSV
Eerste race: in 1996
Deelnemers: Ongeveer 60 sloepen
Organisatie: Commissie Sloeproeien WSV ‘De Zevenwolden’
Foto’s 2014

sloeproeien.nl/kalender/roeirace-lemmer-ofk
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15.8. HT-race Harlingen Terschelling

De HT is de Koninginnetocht onder de sloeproeiraces. Met de HT is het allemaal begonnen...
De eerste oversteek van Harlingen naar Terschelling werd geroeid op zaterdag 21 juni 1975 in het
kader van de manifestatie “100 jaar Hogere Zeevaartschool Willem Barentsz” door de sloepen
“Houtman” en “De Rijp”. Hiermee werd de grondslag gelegd voor de HT Sloepenrace. Overigens is de
ca. 34 km lange oversteek over de Waddenzee een van de zwaarste roeitochten in ons land. Als het
weer niet optimaal is wordt de strijd aangegaan met golven, wind en getijdestroom. Er zijn dan ook
regelmatig uitvallers in deze race. De HT werd in al die jaren slechts één keer afgelast, in 2013. Er is in
dat jaar gelijk een nieuwe traditie ontstaan! Bungee-roeien op zaterdag!











Datum: vrijdag na Hemelvaart
Afstand: ongeveer 33 km
Eerste race in 1975
Start/finish: haven Harlingen en haven Terschelling
Deelnemers: max. 130 sloepen, uitsluitend op uitnodiging
Organisatie: Stichting HT roeien
Foto’s 2017
Foto’s 2016
Foto’s 2015
Foto’s 2014

sloeproeien.nl/kalender/harlingen-terschelling-roeirace
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15.9. Vuurtorenrace Urk

De gezelligste cooling down van de HT Race! Een ca. 15 kilometer lange wedstrijd die gehouden
wordt tijdens Urkerdag (Pinksterzaterdag) waar jaarlijks duizenden bezoekers op af komen. De
wedstrijd wordt gehouden op het IJsselmeer en kent een pittig karakter. Bij slecht wordt uitgeweken
naar het kanaal dat gaat van Urk naar Emmeloord. Na de wedstrijd kan men genieten van
traditionele gerookte en gebakken vis (en/of patat). Alle soorten sloepen zijn welkom!







Datum: zaterdag voor Pinksteren
Afstand: Ongeveer 15 kilometer
Eerste race in 2007
Organisatie: Roeiploeg Urk
Foto’s 2017
Foto’s 2015

sloeproeien.nl/kalender/vuurtorenrace-urk
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15.10. Kaagrace

De unieke route over de Kagerplassen gaat door een schitterend natuurgebied en langs meerdere
eilanden. De race op de 2e zaterdag in juni is lekker centraal gelegen in het groene Hart tussen
Amsterdam en Leiden en slechts 5 km vanaf de afslag A4. Al sinds 1994 een begrip. De gehele
Kagerplas inclusief feestsoos is 10 juni van en voor de roeiers. We gaan bij de sloepen naar 2 starts, 1
massastart voor de heren en 1 voor de Dames, bij de Gigs is er ook een Heren en Dames race PLUS
een korte afstand SPRINTrace met geweldige prijzen! Met een prachtig feestterrein, erepodium en
entertainment bij de schitterende Kaagsociëteit zijn alle elementen aanwezig om er een memorabel
evenement van te maken









2e Zaterdag in juni
Afstand: 18 km voor de heren en 15 km voor de dames, 10 km voor de gigs
Eerste race in 1994
Aantal deelnemers: Onbeperkt
Inclusief deelname pilot gigs
Organisatie: KWV de Kaag
Foto’s 2015
Foto’s 2014
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15.11. Volvo Zwolse Grachtenrace

In 2009 werd de 1e Zwolse Grachtenrace georganiseerd. Inmiddels uitgegroeid tot een prachtig
roeispektakel in juni met veel deelnemers. In 2018 is er voor de 10e maal een sloepenrace in Zwolle.
De route leidt de deelnemers door de stervormige stadsgrachten van Zwolle waarna men de
schoonheid van het Zwarte Water opzoekt Na ongeveer 16 km is de finish in het hartje van het
centrum van Zwolle.








Datum: zaterdag 16 juni 2018
Afstand: 16 km
Eerste race in 2009
Deelnemers: Maximaal 70
Deelnemer aan het Grachtencup klassement
Organisatie: Zwolse Grachtenrace
Foto’s 2014
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15.12. Kameleonrace

Deze race voert de sloeproeiers over de mooiste wateren rond Terherne. De sloepen starten om 12
uur bij de Heerenzijlbrug, daarna leidt de circa 15 kilometer lange route hen over de Terkaplester
Poelen en het Akkrumerrak, door de Meinesleat en langs het Kameleoneiland, richting de
Goingarypster Poelen om vervolgens te finishen bij de Heerenzijlbrug. Bij Paal 43 in Terherne is er
vanaf 16.00 uur live muziek en de mogelijkheid voor een hapje en drankje. De prijsuitreiking is rond
17:30 uur.







Datum: eind juni / begin juli
Afstand: 15 km
Eerste race in 2006
Organisatie: Kameleonrace
Foto’s 2015
Foto’s 2013
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15.13. Crazy Volga Race (Rusland)

Eén van langste non-stop roeiraces ter wereld: de 'Zhigulevskaya Krugosvetka' of 'Crazy River Race'
op de Wolga in Rusland! 145 kilometer aaneengesloten roeien in circa 18 uren! De eigen sloepen
mogen in Nederland blijven, de Russische organisatie heeft 6-riems sloepen klaarliggen. Terwijl 6
personen roeien, kunnen er 2 rusten en eten/drinken. En zo wisselen de ploegleden elkaar af zodat
er continue geroeid kan worden. Er doen regelmatig Nederlandse ploegen mee aan deze race, die
inmiddels bijna 30 keer georganiseerd is. De organisatie doet met een roeiploeg regelmatig mee aan
de Grachtenrace Amsterdam.






Datum: juni
Afstand: 145
Eerste race in 1992
Organisatie: Volgarace

sloeproeien.nl/kalender/crazy-volga-race
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15.14. Respec op de Lek

Centraal in Nederland, één dag, twee wedstrijden. ’s Ochtends krijgen de roeiers een parcours van
11,5 kilometer – heen-en-weer naar de veerpont in Beusichem - voor de riemen. ’s Middags staat er
een ‘sprint’ van 4 kilometer op het programma. Er is een heren- EN damesklassement! De
damessloepen en langzame herensloepen starten eerst, de overige herensloepen starten hier direct
achteraan. Steeds meer sloepen nemen deel aan Respec op de Lek. 22 Sloepen in 2015, 32 in 2016
en 37 in 2017. 'Respec op de Lek' wordt georganiseerd tijdens het evenement Culemborg
Bijvoorbeeld. Tijdens dit weekend worden diverse demonstraties en optredens gegeven. Voor
deelnemers die willen is er een kampeerplaats beschikbaar op de camping bij de haven.











Datum: juli
Afstand 1e race: 12 km
Afstand 2e race: 4 km
Eerste race in 2013
Aantal deelnemers: circa 40
Organisatie: WSV ‘De Helling’ Culemborg
Foto’s 2017
Foto’s 2015
Foto’s 2014
Foto’s 2013
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15.15. Mosselrace Bruinisse

De Mosselrace wordt geroeid tijdens de Visserijdagen in Bruinisse. De wedstrijd vind plaats op de
Oosterschelde, waar golven en stroming voor aardig wat spektakel kunnen zorgen. Naast de
roeiwedstrijd is er een braderie, kermis ,vlootschouw en zijn er diverse bandjes en DJ’s in de kroegen
te vinden. Uiteraard kunnen alle roeiers na afloop van de wedstrijd genieten van vers gekookte
Zeeuwse mosselen en is er een roeiersbal. Het geheel wordt ’s avonds afgesloten met een
spectaculaire vuurwerk show op het havenplateau.










Datum: 3e zaterdag van juli
Afstand: ca 12 km
Eerste race in 1996
Deelnemers: Maximaal 50 sloepen
Start/finish: Julianahaven Bruinisse
Organisatie: Sloeproeivereniging Snoque Deux
Foto’s 2016
Foto’s 2014
Foto’s 2013
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15.16. Slag om Gent
15.17. Maasrace Rotterdam
15.18. ZwarteWaterRace
15.19. Great River Race (Londen)
15.20. Veerse Meer Sloepenrace
15.21. Slag om Makkum
15.22. Langweerder Sloepenrace
15.23. Grachtenrace Amsterdam
15.24. Liwwadster Rondje
15.25. Muiden-Pampus-Muiden
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