
Laga is één van de meest toonaangevende 

studentenroeiverenigingen in Nederland. De 

vereniging is ca. 750 leden rijk en is de laatste 

jaren hard gegroeid. Laga is sinds een aantal jaar 

weer hard op weg naar de top van roeiend 

Nederland. Ze is de op één na oudste 

studentenroeivereniging van Nederland en kent 

een lange geschiedenis met vele successen. 

 

Op de avond van 13 april 1876 werd de Delftsche 

Studenten Roeivereniging “Laga” opgericht als 

ondervereniging van het Delftsch Studenten Corps 

(DSC). Twee jaar later, in 1878, kwam er een 

uitnodiging van de Koninklijke Roeivereniging Njord 

in Leiden, om de strijd aan te gaan in een onderling 

duel. Dit zou de eerste studentenroeiwedstrijd in de 

Nederlandse geschiedenis worden en later 

uitgroeien tot de welbekende ‘Varsity’. In 1882 werd 

de Koninklijke Nederlandse Studenten Roeibond 

(KNSRB) opgericht door Laga, Njord en het 

Utrechtse Triton.   

 

Laga draait dan ook om hard roeien, en het altijd 

streven naar de hoogst haalbare prestatie. In 1900 

werd in Parijs de eerste Olympische Gouden 

medaille voor de Nederlandse sportwereld behaald 

door een Lagaploeg. Het karakteriserende 

doorzettingsvermogen en de ambitie uit zich dan 

ook op verschillende niveaus. Van het winnen van 

eerstejaarsklassementen tot het verslaan van 

universiteiten als Oxford en Harvard op de 

prestigieuze Henley Royal Regatta in Londen. In 

2015 werd er tweemaal brons gehaald op het WK 

onder de 23 (Laila Youssifou, Amos Keijser). 

Laatstgenoemde deed dit opnieuw dit jaar in 

Rotterdam. Ook werd er in 2016 door Laga’s lichte 

mannenvier goud op de European University 

Games behaald en werd er in Boston de Head of 

the Charles gewonnen in het Collegiate men’s 8+ 

veld door Laga’s Oude Acht. Ook op wereldniveau 

wordt Laga sterk vertegenwoordigd, met 

bijvoorbeeld Olivier Siegelaar in de Holland 8 (goud 

op de World Cup in 2015 en brons op de 

Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro).  

 

Sinds 1926 is de vereniging gevestigd in een 

prachtig gebouw aan de Schie. Het botenhuis is de 

allereerste in zijn soort in Nederland en werd 

ontworpen door ir. L.C. Kalff (tevens Oud-Lagaaier) 

in de stijl van de Amsterdamse School. In 2000 is 

het pand uitgeroepen tot rijksmonument.   

 

In de tien jaar na de eeuwwisseling werd Laga een 

open vereniging, onafhankelijk van het DSC, en 

groeide het aantal leden sterk. Laga heeft een 

duidelijke visie hoe zij zich vanuit de reeds 

behaalde successen de komende jaren wilt 

excelleren.  

 

Naast hard roeien, staat Laga voor innovatieve en 

goed georganiseerde evenementen en activiteiten. 

Hiervan zijn twee wedstrijden en het jaarlijkse 

Jeugdroeikamp de grootste:  
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 De Parthenon-EY Ringvaart Regatta 

(voorheen OC&C Ringvaart Regatta): jaarlijkse 

roeimarathon van 100 kilometer over de 

Ringvaart in de Randstad. 

 De Damen Raceroei Regatta: sinds 2012 

een jaarlijkse twee-kilometer wedstrijd op 

wedstrijdroeiniveau met focus op nationale 

subtop, op de Willem-Alexanderbaan.   

 Laga’s Jeugdroeikamp: elke zomer 

georganiseerd te Naarden-vesting, om de 

jeugd van 9 tot 17 jaar te leren roeien.  

BEELDMATERIAAL 

Toegevoegd aan deze perskit zijn een aantal hoge 

resolutie afbeeldingen uit ons eigen archief.  Heeft 

u een specifieke vraag naar bepaald beeld-

materiaal (of zonder watermerk), vragen wij u 

contact op te nemen 

PR / BEDRIJVEN 

Laga is voor haar leden ook een plek voor 

persoonlijke ontwikkeling en vorming. Hierdoor is er 

een continue instroom van ambitieuze studenten. 

Laga kent tal van commissies waar de meest 

enthousiaste Lagaaiers actief in zijn. Hier leren ze 

om te organiseren, leiding te geven en hun kennis 

te verbreden. Dit biedt een mooie aanvulling op de 

Delftse technische studies: een Lagaaier is dan ook 

een technisch opgeleide student met de mentaliteit 

van een topsporter. Heeft u interesse om samen te 

werken met deze talenten? Laga heeft een externe 

blik en wisselt graag kennis en kunde uit. Ook u 

kunt samenwerken met Laga. Als bedrijf kunt u dan 

terecht bij de Laga Business Club, het orgaan 

binnen Laga dat gaat over samenwerking op het 

gebied van recruitment en exposure. Ook biedt 

Laga de mogelijkheid aan om uw bedrijfsuitje in te 

vullen met roeien en zijn er tevens mogelijkheden 

voor schoolroeien (invulling voor gymlessen of 

trainingen voor het Nationaal Schoolroei 

Kampioenschap). 

 

Voor dit en alle andere pers- en mediagerichte 

zaken kunt u contact met ons opnemen. 

 
CONTACT 

Postadres 

Stichting Evenementen Laga  

Nieuwelaan 53  

2611 RR Delft 

Telefoon 

015 212 52 66 (bestuur Laga) 

 

E-mail 

Laga algemeen   info@laga.nl 

Links 

Laga website  https://laga.nl/  

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

Twitter   https://twitter.com/dsrvlaga  

Linkedin   https://www.linkedin.com/dsrvlaga 

Instagram  https://www.instagram.com/dsrvlaga/  

Overig 

Laga Business Club  lbc@laga.nl   www.businessclub.laga.nl 

Damen Raceroei Regatta  raceroeiregatta@laga.nl    www.damenraceroeiregatta.nl     

Ringvaart Regatta  ringvaartregatta@laga.nl  www.parthenon-ey-ringvaartregatta.nl    

Laga's Jeugdroeikamp       jrk@laga.nl     www.jeugdroeikamp.nl   
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