
Geslaagde eerste editie Waterland van Friesland Coastal Cup! 

Op het Slotermeer vond de eerste Waterland van Friesland Coastal Roeien Cup plaats op 

zondag 25 juli. Tijdens dit nieuwe zogenaamde pop-up initiatief werd er 5,2 km gevaren in 

een coastal éénpersoonsboot (skiff) op een door boeien gemarkeerd parcours. Een pop-up 

wedstrijd is een wedstrijdvorm waarbij de aankondiging kort van te voren wordt afgekondigd 

en de races plaatsvinden op een tot op dan toe onbekende en unieke roeilocatie.  

“In het buitenland verschijnen er steeds meer (internationale) wedstrijden op het gebied van 

coastal roeien en met het pop-up initiatief kunnen we daar in Nederland op inspelen”, meldt 

het speciaal hiertoe opgerichte organisatieteam met o.a. Nico Rienks en Mitchel Steenman 

in hun midden. “Tijdens de pop-up wedstrijden leggen we voorlopig de nadruk op de skiff, 

zoals ook het geval was tijdens de Waterland van Friesland editie, waaraan zo’n 30 roeiers 

deelnamen”. 

 De organisatie kan terugkijken op een geslaagde eerste wedstrijdserie waarbij, vanwege de 

aanwezigheid van een lage instapmogelijkheid aan de wal, bij Recreatiepark “de Jerden” 

werd gestart. Op het Slotermeer was een zig-zag-baan uitgelegd en werden drie “heats”  

vanaf het startschip van de WSV Sleattemermar gestart. In elke “heat” werd gestart in tien 

boten – eerst de Masters, daarna de dames en ten slotte de mannen.  Al met al een leuke 

en interessante ervaring voor de vrijwilligers van de WSV op het startschip! 

Coastal roeien 

Coastal roeien wint langzaam maar zeker aan populariteit en staat hoog op de agenda om 

toegelaten te worden als Olympische discipline in 2028. De ruige condities van wind, golven 

en stroming zorgt het coastal roeien altijd voor een sportieve uitdaging voor de deelnemers. 

Dit keer hadden de deelnemers het relatief gemakkelijk met de weersomstandigheden op 

het Friese Slotermeer, al kon de wind zo nu en dan sterk uit de hoek komen. Wie weet komt 

zo’n pop-up wedstrijdserie nog eens terug op het Slotermeer want de organisatie was 

enthousiast over de plaatselijke medewerking aan deze eerste editie van de Waterland van 

Friesland Coastal Cup. 

Wil jij op de hoogte blijven van de coastal pop-up wedstrijden in Nederland? Volg ons dan op 

@coastalpopupraces op Instagram of Facebook!   

Winnaars 

 Mannen: Dogus Koker  

 Vrouwen: Janneke van der Meulen 

 Mannen Masters: Frans Göbel 

 

 

 

 


