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U.S.R."”Triton”"
Triton$ is$ een$ studentenroeivereniging$
die$ al$ sinds$ 1880$ bestaat.$ Onze$
roeivereniging$ heeft$ een$ rijke$ historie$
en$ kan$ dus$ puLen$ uit$ jarenlange$
ervaring$ op$ het$ gebied$ van$ roeien.$
Uiteraard$ staat$ goed$ presteren$ bij$
Triton$hoog$in$het$vaandel.$Naast$drie$
afvaardigingen$ naar$ de$ Olympische$
Spelen$ in$ Londen$ in$ 2012,$ waarvan$ er$
twee$ een$ bronzen$ medaille$ hebben$
behaald,$ heeft$ Triton$ roeiers$ die$ in$
actie$ komen$ op$ grote$ internationale$
wedstrijden$ zoals$ de$ WereldbekerO
wedstrijden$ en$ de$ WereldkampioenO
schappen.

Roeien"
Roeien$ is$ een$ teamsport.$ SamenO
werking$en$doorzeLingsvermogen$zijn$
dan$ ook$ een$ vereiste$ om$ een$ topO
prestatie$ te$ kunnen$ neerzeLen.$ Deze$
karakteristieken$ zorgen$ er$ voor$ dat$
roeien$ zo$ geschikt$ is$ als$ bedrijfssport.$
Het$is$bij$uitstek$de$sport$om$uzelf$en$
uw$collegaPs$eens$sportief$uit$te$dagen.$
T r i t o n$ b i e d t$ d e$ m i d d e l e n ,$ d e$
mentaliteit$ en$ de$ ondersteuning$ om$
dit$te$begeleiden.$Triton$heeft$hiervoor$
p r i m a$ r o e i m a t e r i a a l ,$ i n d o o r$
roeimachines$en$een$indoor$roeibak$in$
huis.$ Daarnaast$ is$ Triton$ gemakkelijk$
te$bereiken$en$is$er$genoeg$ruimte$om$
gratis$te$parkeren.

O"R"G"I"N"E"L"E"""S"P"O"R"T"A"C"T"I"V"I"T"E"I"T"!
Het$ kan$ een$ uitdaging$ zijn$ om$ elk$ jaar$ weer$ een$ origineel$
programma$ voor$ de$ gymlessen$ op$ te$ stellen.$ De$ U.S.R.$
”Triton”$biedt$u$de$mogelijkheid$om$een$verrassende$sport$
toe$ te$ voegen$ aan$ het$ vaste$ programma,$ namelijk$ roeien.$
Roeien$ is$ één$ van$ de$ weinige$ teamsporten$ die$ geen$
balsport$ zijn.$ Samenwerking$ en$ communicatie$ zijn$
essentieel.$Toch$is$het$geen$moeilijke$sport$om$te$leren;$na$
een$ middag$ kunnen$ de$ meeste$ leerlingen$ zonder$
problemen$samen$een$stuk$roeien.$Na$enkele$weken$is$het$
mogelijk$om$verschillende$bootjes$wedstrijden$tegen$elkaar$
te$laten$varen.$Dit$toegankelijke$karakter$blijkt$altijd$groot$
enthousiasme$ in$ kinderen$ op$ te$ wekken.$ De$ U.S.R.$ Triton$
beschikt$ over$ jarenlange$ ervaring$ op$ het$ gebied$ van$ het$
geven$ van$ clinics$ aan$ zowel$ basisscholen$ als$ middelbare$
scholen$ en$ bedrijven.$ We$ hebben$ een$ enthousiast$ team$
studenten$ dat$ telkens$ weer$ hun$ uiterste$ best$ doet$ om$
kinderen$ zo$ goed$ mogelijk$ de$ basisprincipes$ van$ de$
roeisport$aan$te$leren$en$ze$bovendien$een$leuke$middag$te$
bezorgen.$ Wij$ hopen$ ook$ voor$ u$ lessen$ te$ organiseren$ die$
aan$uw$speciﬁeke$wensen$voldoen.$

M"O"G"E"L"I"J"K"H"E"D"E"N

Alice,"17"
“Super! om! een! uur! te! doen,!
het! enthousiasme! die! jullie!
voor! deze! sport! hebben,! weten!
jullie! heel! goed! over! te!
brengen.!Klasse!”!
Jeske,"17"
“Het!was!heel!leuk!om!sportief!
bezig! te! zijn!! Je! maakt! snel!
nieuwe!vrienden!door!de!goede!
samenwerking.”!!
Jolien,"17"
“Ik! vond! het! leuk! om! de! sfeer!
t e! p r o e v e n! v a n! d e z e!
studentenvereniging.”!

Kosten: €7,50,- per leerling

Binnen U.S.R. ”Triton’’ is alles
mogelijk. U kunt bij ons terecht
voor een sportdag, een roeiclinic
of een volledige schoolperiode
roeien voor leerlingen. Hierbij
proberen wij de leerlingen een zo
leuk mogelijke tijd te bezorgen en
ze zo goed mogelijk hun eerste
roeihalen te laten maken. Ze
beginnen, onder begeleiding van
onze enthousiaste en er varen
roeiers, in de roeibak (een boot
op het droge) en de ergometer.
Aan het einde van de periode/sportdag kunnen ze zelf
in een boot roeien. Voor de leerlingen van de
bovenbouw van middelbare scholen is het ook een
leuke mogelijkheid om kennis te maken met een
studentenleven. Want Triton is naast een sportieve
vereniging ook één van de oudste studentenroeiverenigingen van Nederland. Uiteraard hebben
onze studenten ook veel ervaring met het geven van
clinics aan jongere kinderen, dus ook voor hen is
roeien op U.S.R. ” Triton” zeer geschikt. Ons ervaren
en enthousiaste team studenten zal zich volledig
inzetten om voor uw leerlingen geslaagde activiteiten
te organiseren. Mocht u interesse hebben of graag
meer informatie ontvangen over het schoolroeien, dan
kunt u ons vrijblijvend contacteren.

