
De Damen Raceroei Regatta wordt dit jaar, door 

studenten van de Delfsche Studenten 

Roeivereeniging “Laga”, voor de vijfde maal 

georganiseerd op 6 en 7 mei 2017 op de Willem-

Alexander baan in Zevenhuizen. De Damen 

Raceroei Regatta is een wedstrijd op 

wedstrijdroeiniveau met focus op de 

(inter)nationale subtop. Met deze wedstrijd laat 

Laga, als één van de meest toonaangevende 

studentenroeiverenigingen in Nederland met 

hoge ambities op roeiend vlak,  zich ook van zijn 

innovatieve en organisatorische kant zien. 

 

In 2011 werd het eerste graafwerk in de 

Eendragtspoler in Zevenhuizen verricht; de start 

van de aanleg van de Willem-Alexander baan. 

Laga zag een kans ontstaan en greep deze met 

beide handen. De kans om een 

raceroeiwedstrijd neer te zetten en Laga 

nadrukkelijk op de kaart te zetten in roeiend 

Nederland. In 2012 stond dan ook de Damen 

Raceroei Regatta voor het eerst op de 

wedstrijdkalender. Sindsdien is de wedstrijd snel 

volwassen geworden, wat de wedstrijd in 2013 

de status ‘klasserend’ opleverde. Het jaar 

daarop werden verschillende klassementen op 

de wedstrijd toegevoegd. In 2015 zijn ter ere van 

het 28
e
 lustrum van de vereniging TBI Laga 

Lustrumwedstrijden toegevoegd. Al om al 

kunnen we terugblikken op een zeer sterk begin 

van de ‘Damen’. Jaarlijks komen er naar 

schatting 2000 deelnemers, 5000 toeschouwers 

en 300 vrijwilligers naar de wedstrijd en deze 

aantallen stijgen nog ieder jaar, door de 

groeiende ontwikkeling van de wedstrijd. In vier 

jaar tijd heeft Laga, samen met al haar 

enthousiaste leden, een evenement neergezet 

om trots op te zijn.  

 

De ‘Damen’ onderscheidt zich als ‘de wedstrijd 

voor de roeier’. Dit betekent dat er veel aandacht 

uitgaat naar de behoeften van de roeiers om 

optimaal te presteren. Een welbekend voorbeeld 

hiervan is het gratis beschikbaar stellen van een 

voedzame pastalunch voor alle deelnemers. 

Ook wordt er veel zorg besteed aan de 

ontspannings- en opwarmruimtes voor de 

roeiers. Naast een wedstrijd voor de roeier is het 

ieder jaar de uitdaging om het evenement ook 

voor de toeschouwers zo inspirerend mogelijk te 

maken. Op de Regattaboulevard is van alles te 

beleven: er zijn stands met diverse bedrijven en 

RACEROEI REGATTA 

perskit  versie 2017 

DAMEN 



innovatieteams in het kader van de (roei)sport, 

onder andere Dreamteams van de TU Delft. In 

de pauze kan er geluisterd worden naar lezingen 

van sprekers over diverse interessante topics. 

Bovendien staan er honderden gratis fietsen 

klaar zodat iedereen met zijn of haar vereniging 

kan meefietsen. Voor de vermoeide of hongerige 

toeschouwer worden picknickgebieden ingericht 

met goed zicht op de voorbijkomende 

wedstrijden. 

 

Laga wil het succes de komende jaren gaan 

voortzetten door ieder jaar weer een waar 

spektakel neer te zetten: een weekend vol sport 

en beleving voor roeier én toeschouwer.  

BEELDMATERIAAL 

Toegevoegd aan deze perskit zijn een aantal 

hoge resolutie afbeeldingen uit ons eigen 

archief.  Heeft u een specifieke vraag naar 

bepaald beeldmateriaal (of zonder watermerk), 

vragen wij u contact op te nemen. 

 

 

CONTACT 

Postadres 

Stichting Toertochten Laga  

t.a.v. Raceroei Regatta commissie 

Nieuwelaan 53 

2611 RR Delft 

 

Telefoon 

015 212 52 66 (bestuur Laga) 

06 - 52 11 18 06 (Cleo Orbons, wedstrijdleiding)   

 

E-mail 

Laga algemeen   info@laga.nl 

DRR algemeen         raceroeiregatta@laga.nl  

DRR wedstrijdleiding wedstrijdleiding@laga.nl  

 

Links 

Laga    https://laga.nl/  

Damen Raceroei Regatta   http://damenraceroeiregatta.nl/  

Facebook   https://www.facebook.com/DamenRaceroeiRegatta/  

Twitter    https://twitter.com/DamenRegatta 

LinkedIn    https://www.linkedin.com/damen-raceroei-regatta  
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