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Omslagfoto: Triton 8 op de Amstelbeker 2014 – o.a. Olympisch roeiers Kaj Hendriks en Harold Langen

EK Boedapest 1933 – F. Mol[er, G.L. Roell, J.C.J. Storm van ‘s Gravesande, W.A.P.F.L. Storm van ‘s Gravesande

U.S.R. “Triton”
Op maandag 5 oktober 1880, wordt de roeivereniging “Triton” een feit. Triton mag zich hierdoor
een van Nederlands drie oudste roeiverenigingen noemen. De eerste stappen op weg naar de
Nederlandsche Studenten Roeibond worden in 1882 gezet, als Triton zich aansluit bij het idee van
Njord uit Leiden en Laga uit Delft om een jaarlijks terugkerende wedstrijd te organiseren; de
Varsity.
Sindsdien heeft Triton zich door de eeuwen heen ontwikkeld tot de bloeiende vereniging van nu.
In de lange termijnvisie van de U.S.R. “Triton” staan nog steeds dezelfde waarden als vroeger:
“Triton is een ambitieuze studentenroeivereniging waar de roeisport voorop staat en prestaties
worden aangemoedigd. Er is een actief verenigingsleven waar alle leden zichzelf kunnen ontplooien.”
In bijna anderhalve eeuw heeft Triton zich ontwikkeld tot een moderne topvereniging. We
behoren tot de best presterende Nederlandse studentenroeiverenigingen. Topsport en
breedtesport worden naast elkaar uitgeoefend. Het doel van Triton tot en met 2021 is om
structureel deel uit te maken van de top 3 roeiverenigingen van Nederland.
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Triton Bumping 2013 – Op het Muntkwartier aan het Merwedekanaal

DE ROEISPORT
Roeien is een veelzijdige sport, verschillende factoren zijn van invloed op hoe hard een roeiboot
gaat: kracht, conditie, coördinatie, lenigheid en mentaliteit zijn van groot belang. Om dit alles te
bereiken moet er vaak worden getraind. Hiervoor faciliteert Triton professionele coaching,
materiaal, trainingsfaciliteiten en ﬁnanciële ondersteuning.
Ons land telt meer dan honderd roeiverenigingen. Ongeveer een kwart hiervan is een
studentenroeivereniging. Het is daarbij een studentensport bij uitstek. Roeien is een spectaculaire
en technische sport om te zien. Iedereen kan het zich echter aanleren en daarin ver komen, ook als
je begint met roeien in je studententijd.
De roeiwereld treft elkaar regelmatig op nationale roeiwedstrijden die in alle grote steden van het
land plaatsvinden en veel publiek trekken. Het wedstrijdseizoen neemt plaats van februari tot juli
en bestaat uit ongeveer 40 wedstrijddagen totaal, welke voornamelijk in het weekend worden
verroeid. Het totale bereik inclusief toeschouwers reikt van 3000 tot 7000 mensen per wedstrijd
vanuit het hele land.
Bekende namen zijn de Heineken Roeivierkamp, de Head of the river Amstel, de Damen
Roeiregafa en de Varsity. De Varsity wordt al jaren georganiseerd door Triton en vindt plaats op
het Amsterdam Rijnkanaal bij Houten.
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Harold Langen, Monica Lanz, Kaj Hendriks – Triton’s Olympische roeiers (2016)

TOPROEIERS BIJ TRITON
Kaj Hendriks (1984) – 33 blikken voor Triton
Goud WK 2013 (Vier zonder stuurman)
Goud EK 2013 (Vier zonder stuurman)
Brons WK 2015 (Holland 8)
Brons Olympische Spelen Rio 2016 (Holland 8)
Ambitie: Olympische Spelen 2020
Harold Langen (1986) – 35 blikken voor Triton
Brons Wereldbeker I 2016 (Vier zonder stuurman)
Brons Wereldbeker II 2016 (Vier zonder stuurman)
5e Olympische Spelen Rio 2016 (Vier zonder stuurman)
Ambitie: Olympische Spelen 2020
Monica Lanz (1991) - 27 blikken voor Triton
Brons WK 2013 (Vrouwen 8 onder 23)
Zilver EK 2015 (Vrouwen 8)
Zilver EK 2016 (Vrouwen 8)
6e Olympische Spelen Rio 2016 (Vrouwen 8)
Ambitie: Olympische Spelen 2020
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Lay de Jong (Oud Licht) op de Bosbaan in Amsterdam (2016)

CONTACT MET LEDEN
Facebook

Direct contact met de 870 leden van Triton. De interne facebookpagina is
de laagdrempeligste manier om direct met leden in contact te komen.

Website

Direct contact met 870 leden van Triton. De website is het centrale portaal
voor leden waar ze zich inschrijven voor alle evenementen en het
krachtvoer.

Tritonblad

Een kwalitatief blad geschreven door leden. Het heeft een oplage van 900
tijdschriften per jaar en is bestemd voor leden zelf, relaties en Oud Triton.
Laat iedereen kennis maken met u door bijvoorbeeld een interview of
advertorial.

Almanak

Oplage van 700 almanakken per jaar voor leden en geinteresseerden. De
almanak is het jaarlijkse levensboekwerk van de vereniging.

Drukwerk

Het hele jaar zijn op Triton evenementen die worden gepromoot via
posters, ﬂyers en boeken. Hierdoor bent u altijd zichtbaar voor leden.

Directe mails

Middels een directe mail kunnen leden van Triton uniek door u worden
benaderd. Daarnaast is het ook mogelijk om gespeciﬁceerd of zelfs
persoonlijk informatie te verstrekken.
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UIT (Utrechtse Introductie Tijd) week (2016)

NAAMSBEKENDHEID
Kleding

Wedstrijd en verenigingskleding. Via kleding bent u zichtbaar op elke
wedstrijd en elk evenement waar Triton aanwezig is.

Facebook

Gemiddeld bereik van 5000 personen p/w.

Website

De website is het uithangbord van Triton naar de buitenwereld.

Overige uitingen

Reclame op de botenwagen, loods, bidons; alles is mogelijk.

Evenementen:
UIT-week

De UIT week is een jaarlijks evenement voor 4000 eerstejaars studenten
in Utrecht. Triton is hier zeer aanwezig als meest populaire vereniging,
jaarlijks hebben we ruim 600 aanmeldingen.

Lente Introductie
Periode

Dit is de jaarlijkse inschrijfperiode eind maart. Er wordt breed promotie
verricht, hierin staan we 4 dagen met een stand op de Uithof voor
promotie en inschrijvingen.

Blasphemy

Jaarlijkse landelijke wedstrijd op Triton voor 1200 competitieroeiers uit
alle grote studentensteden, december.

Hollandia

Jaarlijkse landelijke wedstrijd op de Bosbaan georganiseerd door Triton
in samenwerking met K.S.R.V. “Njord” (Leiden), april.
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ROEIEN MET UW BEDRIJF
Roeiclinic

Neem uw zakenpartners en relaties mee naar uw roeivereniging! De
mogelijkheden zijn onbeperkt, een barbecue, borrel of zelfs een praatje van een
olympische roeier. De clinic zal plaatsvinden op de Punt te Utrecht.

Bedrijfsroeien

Deelnemen aan nationale roeiwedstrijden in het Okeanos bedrijfsroeiklassement.
Deelnemende bedrijven in 2016 waren KPMG / Meijenburg, Accenture, Delta
Lloyd, Kempen&Co, Bijleveld, Damen, TWD, Hilhorst, TBI en Proactis.
Triton faciliteert hierin het hele pakket:
•

Roeien in een 8+ of een C4+

•

Coachbegeleiding van ervaren coaches

•

Elke week trainen (1,5u)

•

Vaste stuurman/stuurvrouw

•

Ervaren roeiers die de trainingen kunnen ondersteunen

•

Boofransport

•

Mogelijkheid om een eigen roeiboot aan te schaﬀen

•

Borrel na de training
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RECRUITMENT
Samen met
Studieachtergronden op Triton zijn zeer divers: juridisch, economisch,
U.S.R. “Triton” bètastudies, economisch en sociale wetenschappen. Op basis van uw selectie uit
CV’s organiseren we recruitment in samenwerking met u.
Alles is mogelijk. Een inhousedag; nodig de studenten van Triton uit waarin u
interesse hebt. Een recruitment dag op Triton; workshops, lezingen, gesprekken
of zelfs ergometerpitches. Een recruitmentdiner/borrel, op een informele kennis
maken met onze studenten.
Samen met
Roeibaan.com

Roeibaan.com is een landelijke database van CV’s, opgericht door Triton en
Njord. Deelnemende verenigingen zijn Gyas, Okeanos, Skøll, Skadi, Njord
Pelargos, Euros, Saurus en Triton. Groningen, Amsterdam, Roferdam, Leiden,
Den Haag, Enschede, Maastricht en Utrecht.
Verenigingen bij Roeibaan.com organiseren kennissessies. Dit zijn grootschalige
recruitment evenementen in verschillende sectoren zoals Juridisch, Life Science
and Health, Consultancy en meer. Hierin is het mogelijk voor u om in gesprek te
komen met voor of door u speciaal geselecteerde studenten uit heel roeiend
Nederland.

Friendship Walk - Uitreiking Cheque Goededoelenweek BestBuddies Nederland (2016)

19

foto: www.donkerutrecht.nl

030 2889588
ceb@usrtriton.nl
Verlengde Hooggravenseweg 13, 3525 BB Utrecht
www.usrtriton.nl - www.roeiclinicsutrecht.nl

