Resultaten sloeproeienNL / FSN enquête resterend sloeproeiseizoen, 21 juni 2020

In samenwerking met de FSN is op 17 juni 2020 een enquête verspreid op sloeproeienNL, de
nieuwsbrief van sloeproeienNL en de social media van sloeproeienNL. Aanleiding: polsen in hoeverre
sloeproei(st)ers nog wedstrijden willen roeien, ook als ze minder te bieden hebben, en zo ja welke
wedstrijden.
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Van de 448 respondenten komt 22% uit de regio noord (Groningen/Friesland/Drenthe), 70%
uit de regio midden (Noord-Holland/Utrecht/Zuid-Holland/Flevoland/Gelderland/Overijssel)
en 8% uit de regio zuid (Zeeland/Noord-Brabant/Limburg)
Van de respondenten geeft 11% aan niet meer te roeien dit jaar, en 18% twijfelt nog. Van de
71% die nog graag een of meerdere wedstrijden gaan roeien wil 28% zoveel mogelijk roeien,
33% landelijk en 10% regionaal.
Uit de antwoorden blijkt dat met name het sociale aspect zwaar weegt, voor 55% is de
belangrijkste motivatie de gezelligheid met het eigen team, en 25% wil graag andere teams
ontmoeten ondanks de 1,5 mtr social distance regels. 13% wil zich meten met andere teams
en de resterende 7% heeft andere motivaties.
Met betrekking tot het parcours heeft 53% geen probleem met het aanpassen/inkorten van
de route. 27% heeft zelfs voorkeur voor een kortere route om blessures te voorkomen, de
resterende 20% wil bij voorkeur de normale afstand roeien.
Met betrekking tot het inschrijfgeld geeft 62% aan het reguliere inschrijfgeld te willen betalen,
ook als het evenement wellicht minder te bieden heeft. 32% wil dit ook, maar zou bij
meevallende kosten een deel van het inschrijfgeld terug willen, de resterende 6% is niet bereid
het reguliere inschrijfgeld te betalen.
Als er onverhoopt geen kraanfaciliteiten beschikbaar zijn, kan 44% van de teams via de helling
de sloep tewaterlaten, 27% weet niet of ze dan kunnen roeien, 5% laat zelf de sloep te water
en/of komt over het water naar de startlocatie. 24% heeft een kraan nodig en moeten dus
afzien van de race als er geen kraan beschikbaar is.
De wedstrijdorganisaties hebben verschillende ideeën om samenkomsten zo klein mogelijk te
houden. Bijna de helft van de respondenten - 45% - geeft aan open te staan voor alle ideeën
als er maar geroeid kan worden. De overige ideeën met bijbehorende percentages;
o De race wordt opgedeeld in tijdvakken die worden verdeeld over de dag. Per tijdvak
starten er maximaal 10 sloepen: 29%
o Het aantal inschrijvingen wordt beperkt, om de grootte van het evenement te
beperken (dan gelden andere vergunningsregels): 12%
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Gespreid roeien; Je krijgt een vaste kraantijd. Zodra de sloep te water ligt gaan jullie
aan boord en roei je op naar de start. Je start direct, roeit je race individueel en gaat
na de finish gelijk terug naar de kraan. De uitslag wordt aan het eind van de dag bekend
gemaakt via de website van de organisatie: 8%
o Nog geen goede ideeën gelezen: 6%
De laatste vraag; welke wedstrijden wil je nog gaan roeien in 2020 in volgorde van hoogste
deelname. Het valt op dat er minder animo is voor de eerste wedstrijden in september, diverse
respondenten die nog veel wedstrijden willen roeien starten hun lijst vanaf Vechten op de
Vecht. Er is ook een kleine correctie gemaakt op de ingevulde enquêtes. Circa 15 respondenten
gaven aan de Slag om Makkum én de Veerse Meer Sloepenrace te gaan roeien, echter deze
vallen op dezelfde dag. De resultaten zijn gelijk verdeeld over beide races.
o Muiden-Pampus-Muiden op za/zo 31 oktober/1 november: 67%
o Grachtenrace Amsterdam op zaterdag 10 oktober: 63%
o Vechten op de Vecht op zaterdag 26 september: 61%
o Utrechtse Grachtenrace op zaterdag 17 oktober: 43%
o Liwwadster Rondje op zaterdag 24 oktober: 38%
o Langweerder Sloepenrace op zaterdag 3 oktober: 35%
o ZwarteWaterRace op zaterdag 12 september: 33%
o Slag om Makkum op zaterdag 19 september: 27%
o Sprintrace + korte wedstrijd Zaandam – november: 24%
o Veerse Meer Sloepenrace op zaterdag 19 september: 21%

We ontvingen 3 mails waarin werd gesteld dat het beter zou zijn alle resterende races af te gelasten
en/of namens de FSN afstand te nemen van de evenementen die nog doorgaan. Om hiermee
duidelijkheid te creëren voor de roei(st)ers en organisaties. Bovendien zijn alle risico’s daarmee ook
100% uitgesloten en is er geen ongelijkheid voor de organisaties. We kunnen ons dan gaan richten op
seizoen 2021.
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Aantal respondenten
Noord (Gr/Fr/Dr)
Midden (NH/Utr/ZH/Fl/Ge/Ov)
Zuid (Ze/NB/Li)
Ja, zoveel mogelijk
Ja, een aantal landelijke
Ja, een aantal regionale
Ik twijfel nog
Nee, ik roei geen wedstrijden meer
Onszelf meten met andere teams
Ontmoeten andere teams
Gezelligheid met eigen team
Andere reden
Voorkeur normale afstand
Geen probleem andere/kortere route
Voorkeur kortere route
Prima
Prima, niet erg deel terug te krijgen
Nee
Geen kraan? Dan komen we niet
Wij gebruiken helling, dus we komen
We verzorgen zelf tewaterlating

448
97
312
39
124
149
46
81
48
56
112
245
35
89
237
122
279
143
26
108
195
24

22%
70%
8%
28%
33%
10%
18%
11%
13%
25%
55%
7%
20%
53%
27%
62%
32%
6%
24%
44%
5%

Weet niet / geen idee
Aantal inschrijvingen beperken
Gespreid roeien met vaste kraantijd
Tijdvakken, 10 sloepen per tijdvak
Ik sta open voor alle ideeën
Geen goede ideeën gelezen
Ik mail mijn idee
ZwarteWaterRace 12 september
Veerse Meer Sloepenrace 19 september
Slag om Makkum 19 september
Vechten op de Vecht 26 september
Langweerder Sloepenrace 3 oktober
Grachtenrace Amsterdam 10 oktober
Utrechtse Grachtenrace 17 oktober
Liwwadster Rondje 24 oktober
Muiden-Pampus-Muiden 31 okt/1 nov
Sprint & korte race Zaandam november
Ik roei geen wedstrijden meer

121
48
38
129
203
29
1
149
92
120
275
155
284
191
168
299
108
47

27%
12%
8%
29%
45%
6%
0%
33%
21%
27%
61%
35%
63%
43%
38%
67%
24%
10%

In welke regio woon je?

Ik wil meedoen aan de resterende
sloeproeievenementen in 2020 zodra dit weer mag /
kan!

Wat is jouw belangrijkste motivatie voor deelname
aan een race, nu er geen Nederlands Kampioenschap
is?
Door de beperkte voorbereidingstijd overwegen
enkele races de route aan te passen. Welke stelling is
op jou het meest van toepassing?
Ben je bereid om het reguliere inschrijfgeld te
betalen, ondanks het feit dat het evenement wellicht
minder te bieden heeft?
Vanwege de regels waar ook de kraanbedrijven (nog)
mee te maken hebben kan het zijn dat de
kraancapaciteit beperkt is, of dat er helemaal geen
kraan is. Geef aan welke stelling voor jullie van
toepassing is.
Om te voorkomen dat we met veel roeiers
tegelijkertijd op 1 plek zijn, hebben organisaties een
aantal ideeën. Geef aan welke jou het meest
aanspreekt

Welke wedstrijden wil je gaan roeien (als ze
doorgaan)? Meerdere antwoorden mogelijk
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