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1. Welkom 
 

Namens de Federatie Sloeproeien Nederland heet ik u van harte welkom!  

 

Wij zijn blij dat u met uw sloep als nieuw lid onderdeel wilt gaan uitmaken van de wereld van 

het sloeproeien. Honderden sloepen (en tientallen organisaties) zijn u voorgegaan en maken 

het gezamenlijk mogelijk dat velen, door het jaar heen, kunnen genieten van het 

sloeproeien, zowel als actief roeier, betrokkene en als toeschouwer.  

 

Om het eenvoudiger te maken snel wegwijs te worden in onze organisatie, hebben we dit 

informatiepakket samengesteld, maar u is uiteraard ook van harte welkom een van onze 

(bestuurs)leden te benaderen met vragen of ter ondersteuning. Het enthousiasme binnen 

onze mooie sport is groot en iedereen is bereid zijn of haar steentje bij te dragen. 

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Federatie, 

 

Dick Borst 

Voorzitter Federatie Sloeproeien Nederland 

 

2. Contact 
 

Hieronder vindt u de contactmogelijkheden van de Federatie Sloeproeien Nederland. 

 

http://www.federatiesloeproeien.nl/ 

www.facebook.com/federatiesloeproeiennederland 

 

Op onze website vindt u alle informatie over het bestuur en de verschillende commissies. 

3. Reglement Federatie 
 

De Federatie heeft, naast statuten, een reglement opgesteld, waarin is aangegeven aan 

welke (gedrags)normen de leden van de Federatie moeten voldoen om lid te zijn en te 

blijven. Het reglement omvat het algemeen, technisch en wedstrijdreglement. 

 

Het reglement vindt u op onze website.  
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4. Sloepenregister 
 

De Federatie houdt een sloepenregister bij, 

waarin alle, bij de Federatie aangesloten, 

sloepen zijn opgenomen en waarin per sloep 

is vastgelegd wat de kenmerken van de sloep 

zijn (soort, gewicht, lengte, breedte, 

enzovoort) en de weerstandwaarde (C-

waarde) van de betreffende sloep (geen 

enkele sloep is gelijk), waarmee de handicap 

van de sloep is bepaald en deze tijdens de 

wedstrijden kan worden vergeleken met de 

andere deelnemende sloepen. 

 

Het register is beschikbaar via onze site. 

 

5. Lidmaatschap Federatie 
 

Sloepen die willen deelnemen aan roeiwedstrijden willen, waarbij zij willen meedingen naar 

het landskampioenschap, zijn lid van de Federatie. Nadat het eerste seizoen in de Vrije 

Klasse te hebben geroeid wordt aan de hand van de prestatie(s) in dat seizoen bepaald in 

welke klasse de sloep in het nieuwe seizoen wordt ingedeeld.  De kosten van een 

lidmaatschap bedragen € 6,- per dol, per jaar.  

 

U kunt uw sloep eenvoudig via onze site als lid aanmelden. 

 

6. Hulp bij het deelnemen aan 

wedstrijden 
De Federatie helpt sloepen bij het deelnemen aan 

wedstrijden, met het geven van advies over onder 

andere de veiligheid op en om het water.  
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7. Wie mogen deelnemen aan een wedstrijd? 
 

Alleen sloepen die een geldige C-waarde hebben mogen strijden om het klassement binnen 

de Federatie. Dit zijn sloepen die gekeurd en gesleept zijn door de Keur en Sleep Commissie.  

 

Deelnemende sloepen hoeven geen lid van de Federatie te zijn, maar hun 

wedstrijdresultaten worden alleen overgenomen in het jaarklassement van de Federatie als 

zij lid zijn van de Federatie. 

 

Hoe dat keuren en slepen in zijn werk gaat, is uitgebreid beschreven op onze site. 

8. Contact met andere sloepen 
 

De Federatie helpt graag om u in contact te brengen met andere sloepen of 

roeisloepverenigingen bij u in de buurt. Daarnaast is er jaarlijks een Algemene Leden 

Vergadering, om zaken die in het afgelopen seizoen hebben gespeeld te bespreken, vooruit 

te kijken naar het nieuwe seizoen en te kijken naar mogelijke verbeteringen. 

9. Klachten 
 

Het kan bij wedstrijden voorkomen dat deelnemers 

een klacht hebben, over de gang van zaken tijdens 

de wedstrijd, over de organisatie, over 

deelnemende sloepen, etc. Hiervoor heeft de 

Federatie een klachtenformulier beschikbaar, waar 

iemand met een klacht dit kan aangeven. Binnen 

de Federatie, veelal in de commissie die daar het 

meest over kan zeggen, wordt de klacht opgepakt, 

beoordeeld en over het resultaat teruggekoppeld 

aan de klagende partij en de aangeklaagde partij. 

 

Het betreffende formulier vindt u op de website 

van de Federatie. 


