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Op maandag 5 oktober 1880 wordt de oprichting van de 
Utrechtsche Studenten Roeivereeniging “Triton”
een feit. Triton mag zich één van Nederlands drie oudste
roeiverenigingen noemen. Sindsdien heeft de U.S.R. zich in de
afgelopen ruim 140 jaar ontwikkeld tot de bloeiende vereniging
van nu.

In de langetermijnvisie van de U.S.R. “Triton” staan nog 
steeds dezelfde waarden als vroeger: “Triton is een ambitieuze 
studenten roeivereniging met een rijke historie.
De roeisport staat centraal, prestaties worden gefaciliteerd, 
leden willen zichzelf ontplooien en dragen actief bij aan de 
vereniging.”
 
In bijna anderhalve eeuw heeft Triton zich ontwikkeld tot een 
moderne top vereniging. We behoren tot de best presterende 
Nederlandse studentenroeiverenigingen. Topsport en 
breedtesport worden naast elkaar uitgeoefend. Het doel van 
Triton is om tot en met 2027 is om blijvend deel uit te maken van 
de top 3 beste roeiverenigingen van Nederland.
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WAT MAAKT EEN TRITONEES UNIEK?

Roeien is bij uitstek een teamsport, waarbij samen doelgericht 
het hoogst haalbare resultaat nagestreefd wordt. Het is een sport 
waarbij samenwerking, discipline en doorzettingsvermogen de 
drijfveren zijn. Circa 150 van onze leden trainen of coachen
7 tot 14 keer per week om aan de Nederlandse top te staan. Hierbij 
combineren zij de sport met uiteenlopende studies, hetgeen hen 
tot ideale collega’s voor elk bedrijf maakt. 

Ambitie

Samenwerking

Discipline



0302889588

ceb@usrtriton.nl

www.usrtriton.nl

“Triton is een ambitieuze studenten roeivereniging met een rijke historie.
De roeisport staat centraal, prestaties worden gefaciliteerd, leden willen 
zichzelf ontplooien en dragen actief bij aan de vereniging.” 
Ongeveer 70% van onze leden volgt het wetenschappelijk onderwijs en 30% 
volgt zijn of haar studie aan het hoger beroepsonderwijs. Een groot deel van 
onze leden wordt tijdens hun eerste twee studiejaren lid bij Triton. 

ZELFONTPLOOIING

+1100 leden

Topsportmentaliteit

Zelfontplooiing & ambitieus



EVENEMENTEN

De UIT is voor Triton hét evenement om aanstaande studenten mee te nemen in 
alles wat de vereniging te bieden heeft. In deze week is het mogelijk om kennis 
te maken met het roeien en de vele tradities die de vereniging rijk is. 

De eerste week van februari staat bij Triton ieder jaar in het teken van 
loopbaanoriëntatie, inspiratie en aanreiken van carrièremogelijkheden aan 
onze leden. Zo worden er lezingen, interactieve workshops en het afsluitende 
recruitmentdiner georganiseerd om zo in contact te komen met ambitieuze 
potentiële werknemers.

De nationale studentenroeiwedstrijden “Varsity” zijn sinds 1878 hét 
roeievenement van het jaar! Iedere eerste zondag van april strijden de 
beste ploegen van iedere vereniging sinds 1878 om de felbegeerde gouden 
blikken. Sindsdien is het evenement uitgegroeid naar evenement voor heel 
studentroeiend Nederland met meer dan 10.000 toeschouwers aan de oevers 
van het Amsterdam-Rijnkanaal te Houten.

Georganiseerd door de leden van U.S.R. “Triton” en de Leidse K.S.R.V. “Njord”
is dit een van de meest historische studentenroeiwedstrijden van Nederland en 
bovenal vindt hier het NK Klein plaats.

De Henley Royal Regatta is sinds 1838 hét excuus voor de Engelse roeiers om 
elkaar te ontmoeten. Langs de klassieke boord-aan-boord race vindt dan ook 
een prachtige old fashioned English tea party plaats terwijl de roeiers elkaar het 
vuur aan de schenen leggen.

De Utrechtse Introductie Tijd - augustus 

Triton Carrièredagen - februari

Varsity - april

Hollandia & NK Klein - april

Henley Royal Regatta - juni 
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De UIT is voor Triton hét evenement om aanstaande studenten mee te 
nemen in alles wat de vereniging te bieden heeft. In deze week is het 
mogelijk om kennis te maken met het roeien en de vele tradities die de 
vereniging rijk is.

SAMENWERKINGSMOGELIJKHEDEN

Afroeishirt: Dit wordt minstens een jaar door 320 eerstejaars gedragen 
tijdens het trainen, daarnaast is dit ook het shirt dat gedragen wordt 
door de crew-leden in de UIT. 

Exposure tijdens de UIT door middel van onder andere banners en 
vlaggen. Met een stand op Triton kunnen we uw bedrijf promoten 
tijdens de UIT.

Promotie in het afroeipakket: alle 320 eerstejaars krijgen een afroeipakket 
met daarin: een bidon, naslagwerk en andere gadgets.

DE UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 

+7500
bezoekers

+1300
inschrijvingen

+150
crewleden
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De eerste week van februari staat bij Triton ieder 
jaar in het teken van loopbaanoriëntatie, inspiratie 
en aanreiken van carrièremogelijkheden aan 
onze leden. Zo worden er lezingen, interactieve 
workshops en het afsluitende recruitmentdiner 
georganiseerd om zo in contact te komen met uw 
ambitieuze potentiële werknemers.

Eerdere sprekers zijn geweest: Northwave, Minister 
Ernst Kuipers, Phillips, Novartis farmaceutica, Van 
Benthem en Keulen, Dick Benschop, Mark Tuitert, 
Laurens Dassen, Janssen farmaceutica & Genmab.
Neem deel aan de Triton Carrièredagen en 
geef inzage in uw organisatie om zodoende 
naamsbekendheid te genereren onder ambitieuze 
Tritonezen.

TRITON CARRIÈREDAGEN 

SPONSORMOGELIJKHEDEN
Lezingen 

Workshops & clinics

Inhousedag

Recruitmentdiner 
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Dé roeiwedstrijd van het jaar! Iedere eerste zondag 
van april strijden de beste ploegen van iedere 
vereniging sinds 1878 om de felbegeerde gouden 
blikken. Sinds die tijd is het evenement uitgegroeid 
naar een heus volksfeest met meer dan 10.000 
toeschouwers op de oevers van het Amsterdam-
Rijnkanaal te Houten.

DE VARSITY

SPONSORMOGELIJKHEDEN

Promotievideo voorafgaand aan de Varsity

Materiaal sponsor Oude Vier/Damesch Vier

Aanwezigheid Triton - 
Varsity promotie evenementen
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GALA

Triton organiseert in december haar jaarlijkse gala, 
hier gaan rond de 750 leden chique het kerstreces 
in. Uiteraard zijn er ieder jaar verschillende 
mogelijkheden om uw bedrijf en huidige 
leden met elkaar in contact te laten komen en 
naamsbekendheid te vergroten.

Dagsponsoring

Goodiebag materiaal

Zichtbaarheid logo in online posts of op de website.

Zichtbaarheid op het terrein: bar, podium, loungehoek, 
garderobe, bandjes.

Zichtbaarheid in de aftermovie of onthullingsvideo.

SPONSORMOGELIJKHEDEN
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Georganiseerd door de leden van U.S.R. “Triton” 
en het leidse K.S.R.V. “Njord” is dit een van de 
meest historische roeiwedstrijden maar bovenal 
vind hier het NK Klein plaats. Vermeld uw bedrijf 
op de boten van onze best presterende ploegen en 
steun Triton om de benodigde ondersteuning en 
faciliteiten te kunnen bieden. Zo koppelt u tevens 
uw naam aan de best presterende, gedisciplineerde 
en succesvolle roeiers van de U.S.R. “Triton”. 

HOLLANDIA & NK KLEIN

SPONSORMOGELIJKHEDEN

Materiaal sponsor NK boten

Exposure na behalen nationale titel
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HENLEY ROYAL REGATTA

De Henley Royal Regatta behoort samen met de 
Varsity, Boat Race en Olympische Spelen tot de meest 
prestigieuze wedstrijden om te winnen. Triton heeft als 
doelstelling hier op jaarlijkse basis ploegen naar toe te 
sturen en in te schrijven. Hierdoor kunnen onze roeiers 
zich op het hoogste niveau meten met sporters vanuit 
de hele wereld. 

SPONSORMOGELIJKHEDEN

Materiaal sponsor NK boten

Exposure na behalen nationale titel
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DONKERBLAUWE DEUNTJES

Aan het einde van het seizoen wordt Triton jaarlijks 
omgetoverd tot een waar festival. Vijf commissieleden 
bouwen het terrein op en verwelkomen vervolgens 
ieder jaar tussen de 750 en 1000 bezoekers. Scan de 
QR-code voor een sfeerimpressie en neem contact 
op voor verdere invulling en toelichting van de 
samenwerkingsmogelijkheden.
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Triton is zich bewust van haar maatschappelijke 
positie en zet zich daarom op verschillende 
manieren in voor maatschappelijke initiatieven. 
Zo wordt er jaarlijks door de Externe Commissie
de Goede Doelenweek georganiseerd om geld op 
te halen voor een wisselend en actueel thema.

Daarnaast is enkele jaren geleden het Rowing 
Blind initiatief opgestart door enkele Tritonezen 
waar slechtzienden de kans krijgen kennis maken 
met de roeisport. Sindsdien zijn er tientallen 
slechtzienden geïntroduceerd in de roeisport. 
Zo dragen er op deze manier jaarlijks tientallen 
gemotiveerde Tritonezen bij aan een gezondere 
maatschappij.

MAATSCHAPPELIJK TRITON



SAMENWERKINGSMOGELIJKHEDEN

Materiaal sponsor

Exposure

Recruitment

Clinics

Jaarlijks start Triton tientallen wedstrijden zoals de Henley Royal Regatta, 
Basel Head, Varsity, Hollandia en nog vele andere wedstrijden met 
bijna 150 verschillende wedstrijdroeiers en bijna 300 competitieroeiers. 
Koppel uw naam aan Tritons best presterende ploegen door uw naam 
op de boten, shirts of riemen te vermelden en krijg zodoende een groot 
internationaal bereik.

Triton heeft een groot internationaal online bereik met 5000+ volgers. 
Daarnaast worden er gedurende het jaar een groot aantal evenementen 
georganiseerd waaraan u uw naam kan koppelen. Neem contact op voor 
de mogelijkheden.

Naast de algemene vacaturebank van Triton voor haar leden wordt er 
jaarlijks de Triton Carrièredagen georganiseerd waarin een week lang 
lezingen, workshops en een recruitment diner georganiseerd. Kom op 
deze manier in contact met nieuwe ambitieuze potentiële werknemers 
voor uw bedrijf!

Laat uw collega’s via Roeiclinics Utrecht kennismaken met de roeisport 
op ons thuiswater, het Merwedekanaal in Utrecht Zuid. Kijk op 
roeiclinicsutrecht.nl voor de mogelijkheden, bijvoorbeeld een dagje uit of 
een teambuildingssessie.
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SPONSORPAKKETTEN

Door middel van verschillende pakketten is het mogelijk verscheidene vormen van samenwerkingsmogelijkheden te 
combineren. Uiteraard zijn de verschillende mogelijkheden af te stellen op de behoeften van uw organisatie en is het 
mogelijk om in goed overleg en af te wijken van onderstaande standaardpakketten. Ga in gesprek met de Commissaris 
Externe Betrekkingen van Triton voor meer uitleg hoe door middel van verschillende combinatiepakketten de perfecte 
samenwerking tussen Triton en uw organisatie aangegaan kan worden.

Verzorgde roeiclinic

Evenement NTB

Deelname Triton Carrièredagen

Exposure materiaal NTB

Verenigingsblad interview

Pagina almanak

Vacaturebank

Logo site

Inhousedag

Hoofdsponsor materiaal

Logo welkomstbord Triton
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