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WAT IS DSRV LAGA?

WAT KENMERKT EEN LAGAAIER?
Een Lagaaier is een lid van de DSRV Laga, 
gevormd door haar tradities en ambities. 
Lagaaiers staan bekend om hun winnaars-

mentaliteit en de samenwerking op zowel 
het water als op de kant.
Lagaaiers durven verantwoordelijkheid te 
nemen, zijn technisch vaardig, initiatiefrijk 
en streven altijd naar het hoogst haalbare. 
Of het nu gaat om topsport, studie of organi-

satie, Laga verwacht dat haar leden altijd 
dat beetje extra leveren.
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Voor meer informatie kunt u ons mailen op ringvaartregatta@laga.nl 
of willen wij u verwijzen naar www.ringvaartregatta.nl  

-

en www.laga.nl.

De Delftsche Studenten Roeivereeniging 
‘LAGA’ is een ondervereniging van het 
Delftsch Studenten Corps en sinds 2002 
is de vereniging ook toegankelijk voor 
studenten buiten het DSC. LAGA bestaat 
uit 800 studenten waarvan de overgrote 
meerderheid studeert aan de TU Delft of 
de Technische Hogeschool. Met dit 
ledenaantal is laga de grootste
studentenroeivereniging van Delft dat elk 
jaar blijft groeien.

Sinds 1976 wordt elk jaar met veel succes 
de Ringvaart Regatta 
georganiseerd: een roeiwedstrijd over 100 
kilometer, en daarmee de langste 
ongewisselde roeimarathon in Europa.
De Ringvaart Regatta is ontstaan als een 
onderlinge strijd tussen de roeiverenigin-
gen Njord en LAGA naar aanleiding van 
het 100-jarige bestaan van de D.S.R.V. 
‘LAGA’. De wedstrijd is inmiddels 
uitgegroeid tot een begrip in heel roeiend 
Nederland.

Het roei-evenement wordt georganiseerd door LAGA en trekt 
verscheidende bezoekers uit heel Nederland. De wedstrijd begint in 
Leiderdorp waarna de Kaag wordt overgestoken om bij de Ringvaart te 
komen. Na een rondje op de Ringvaart wordt de Kaag opnieuw
gepasseerd op de weg naar Delft.

Voor menig roeiers en niet-roeiers is het een wedstrijd die ze eens in 
hun leven gedaan moeten hebben. Elk jaar trekt het evenement circa 
800 deelnemers en 4000 unieke bezoekers vanuit heel Nederland. Na 
de wedstrijd is er een groot feest waar alle deelnemers hun vrienden, 
familie en andere bezoekers kunnen proosten op het behalen van deze 
unieke uitdaging. Dit jaar vindt alweer de 46ste editie plaats van de 
Ringvaart Regatta, ditmaal op 2 juni 2021. .

De afgelopen vijf-en-veertig jaar heeft de Ringvaart Regatta zich 
op de kaart gezet als waar evenement. De focus ligt vooral op
het professionaliseren van het evenement, waarbij gedacht kan 
worden aan de communicatie met deelnemers, vrijwilligers en 
bezoekers. Maar ook faciliteiten voor deze partijen zijn van essentieel
belang. Dit jaar streven wij om deze aspecten nog beter te maken. Dit 
professionele karakter zorgt ervoor dat uw bedrijf een optimale positie 
heeft ter behoeve van exposure.

Het evenement staat bekend om de lange afstand die deelnemers 
moeten afleggen en het uithoudingsvermogen en teamwork wat 
hiervoor nodig is. Een commissie van negen Lagaaiers werkt
hard aan de organisatie van het evenement. Echter doen wij dit niet 
alleen: alle leden van LAGA helpen gezamelijk mee om het evene-
ment tot een succes te maken! Daarnaast komen alle studiegenoten,
vrienden en familie kijken om de deelnemers te steunen. Door het 
groot en divers aantal bezoekers vanuit heel Nederland, is deze 
wedstrijd de ideale mogelijkheid om uw bedrijf te promoten.

  
  


