
De Parthenon-EY Ringvaart Regatta is met een 

lengte van 100 kilometer een van de langste 

roeimarathons ter wereld. De Roeimarathon is 

ontstaan als een uitdaging van de D.S.R.V “Laga” 

aan de Leidsche K.S.R.V “Njord” voor de 100
e
 

verjaardag van Laga in 1976.  

 

De 100 kilometer lange Roeimarathon, die in 2017 

voor de 42
e
 keer wordt georganiseerd, begint in 

Leiden en voert via de Kagerplassen naar de 

Haarlemmermeerpolder om zo bij de Ringvaart te 

komen. Nadat het rondje Ringvaart via Schiphol is 

afgelegd, worden wederom de Kagerplassen 

overgestoken richting Leiden. In Leidschendam 

wordt de sluis gepasseerd en gaan de roeiers de 

finish in Delft tegemoet.  

 

Onderweg zijn er op diverse punten stopplaatsen, 

waar roeiers hun voorraden aan kunnen vullen en 

even op adem kunnen komen. Van deze 

stopplekken is de sluis bij Leidschendam de 

grootste en hier moeten de roeiers dan ook 

verplicht stoppen. Terwijl de roeiers gemasseerd 

worden of hun blaren laten verzorgen, worden de 

boten door vrijwilligers van de D.S.R.V. “Laga” uit 

het water getild en voorbij de sluis gedragen.  

Zodra de roeiers Delft bereikt hebben, worden zij 

feestelijk onthaald bij de finish waar toeschouwers 

hen staan op te wachten. Eenmaal bijgekomen van 

hun roeiprestatie vieren de roeiers hun prestatie 

met vrienden en familie op het finish terrein in Delft.  

 

De Roeimarathon is een geweldige uitdaging voor 

ieders uithoudingsvermogen en karakter. Dit blijkt 

ieder jaar weer uit de ondertussen meer dan 700 

deelnemers uit binnen- en buitenland die de 100 

kilometerstrijd aangaan. Onder de deelnemers 

bevinden zich zowel roeiers die de staande records 

willen verbreken, alsook sportievelingen die zonder 

roei-ervaring de strijd aangaan. Zo is tijdens de 41
e
 

editie het Dames 8 nummer aangescherpt tot 

08:05:47 uur. Het mannenrecord voor de 8 met 

stuurman staat sinds 2014 op 07:15:09 uur. 

 

De afgelopen jaren is het evenement gegroeid en 

geprofessionaliseerd onder de naam OC&C 

Ringvaart Regatta. Vanaf de 42
e
 editie zal de 

wedstrijd echter verdergaan onder de naam 

Parthenon-EY Ringvaart Regatta vanwege een 

fusie van OC&C Benelux met Parthenon-EY. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Postadres 

D.S.R.V. Laga  

t.a.v. Stichting Toertochten Laga 

Nieuwelaan 53 

2611 RR Delft 

Telefoon 

015 212 52 66 (bestuur Laga) 

 

E-mail 

Laga algemeen       info@laga.nl 

Parthenon-EY Ringvaart   ringvaartregatta@laga.nl  

 

Links 

Laga    https://laga.nl/  

Parthenon-EY Ringvaart Regatta www.parthenon-ey-ringvaartregatta.nl    

Facebook   www.facebook.com/RingvaartRegatta  

Twitter     www.twitter.com/ringvaart  

Instagram    www.instagram.com/ringvaartregatta  
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