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690 LEDEN

TOPSPORT  

SAMENWERKEN 

K E N M E R K E N  

1. Ambitie  
We worden niet aan de hand genomen, maar 
gestimuleerd om zelfredzaam te zijn en te leren van 
pieken en dalen. We zijn gefocust en durven te 
dromen van Olympisch goud.  

2. Doelgericht 
Lid zijn van Skadi betekent voortdurend keuzes 
maken tussen studie, sport en privéleven. Samen 
strijden we voor onze gemeenschappelijke doelen.  

3. Eendracht 
Roeien is een teamsport waarbij alles draait om 
samenwerking. Skadianen zijn betrokken bij hun 
vereniging en tillen haar naar een hoger niveau.
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A.R.S.R. SKADI 

Skadi Rotterdam is een studentenroeivereniging en tevens 
de grootste studenten-sportvereniging in Rotterdam. Skadi 
stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van haar leden 
door een uitgekiend aanbod van breedtesport en 
bewezen topsportklimaat. Naast sporten, ontwikkelen 
Skadianen zich op organisatorisch vlak middels commissie- 
en bestuurservaring. Deze combinatie van sport, 
commissies en sociale aangelegenheden vraagt veel inzet 
van de student. Die balans vinden en behouden is onze 
kracht. 
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Wedstrijdsector 
De A.R.S.R. SKADI kent twee roeisectoren,  
de wedstrijdsector en de competitiesector.  
In de wedstrijdsector zitten de echte topsporters  
van de vereniging. Zij trainen 6 tot 8 keer per week  
en zijn het merendeel van de week in de weer  
met Skadi.  Wedstrijdroeiers staan bekend om  
hun doorzettingsvermogen en samenwerkingskracht.  

V O O R  E N  D O O R  R O E I E R S

Commissie Extern
 
De pijler Evenementen maakt onderdeel uit van de 
Commissie Extern der A.R.S.R. Skadi. Skadi organiseert 
elk jaar vier roeigerelateerde evenementen op 
verschillende locaties in Rotterdam. Samenwerking 
bestaat uit verschillende sponsormogelijkheden wat 
zorgt voor vergroting en verbetering van het 
evenement. De samenwerking zal leiden tot exposure 
binnen studerend Nederland en bevordert het contact 
met Rotterdamse studenten.

Competitiesector 
De competitiesector is een sportieve maar vooral 
heel gezellige sector. De competitieroeier wordt 
gekenmerkt door een combinatie van roeien en 
gezelligheid. De competitie roeier is zeer 
betrokken bij de vereniging en is actief binnen vele 
commissies



 Rottebokaal 
De Rottebokaal is de grootste competitieroeiwedstrijd van Nederland en vindt plaats op 8 en 9 juni 
2019. De wedstrijd vindt plaats op de Willem-Alexanderbaan in Zevenhuizen en trekt dagelijks meer 
dan 1500 bezoekers, 300 deelnemende boten en 1200 bezoekers op het Rottebokaalfeest. De 
Rottebokaal is een evenement voor en door competitieroeiers. De locatie biedt vele mogelijkheden 
voor exposure aan partners, sponsoren en studenten. Op de locatie zullen een VIP terras, promotietent, 
overwinningsbanner, vlaggen, posters en flyers aanwezig zijn. Buiten deze mogelijkheden om biedt het 
terrein voldoende ruimte voor ludieke vormen van promotie. Daarnaast wordt het bedrijfsroeien 
gesteund met een apart bedrijvenveld en wordt er jaarlijks een aftermovie gemaakt.

Erasmus Sprints 
De Erasmus Sprints is een roeiwedstrijd 
die  plaatsvindt op 14 juni 2019 en tezamen 
met K.R. & Z.V. De Maas georganiseerd wordt 
op de Willem-Alexander Baan. Over een 
afstand van 500 meter wordt middels een 
twee-aan-twee doorstart bepaald wie over de 
grootste lading explosief vermogen beschikt. 
Er zullen velden zijn voor junioren-, 
studenten-, seniorenroeiers en bedrijfsachten.  
De verscheidenheid aan deelnemers is een 
uniek onderdeel van deze wedstrijd.  
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 Rotterdam Harbour Sprints 

In samenwerking met de Wereldhavendagen en de 
gemeente Rotterdam organiseert A.R.S.R. Skadi op 8 
september 2019 de Rotterdam Harbour Sprints. De 
wedstrijd bestaat uit twee onderdelen: de Harbour 
Sprints, een 500 meter boord aan boord knock-out 
race in de Rijnhaven en een Coastal Rowing Race van 
4 kilometer op de Maas. Het evenement vindt plaats 
tijdens de Wereldhavendagen, waar elk jaar meer 
dan 500.000 bezoekers naar toe komen. De 
bijzondere locatie met uitzicht op de moderne skyline 
van Rotterdam maakt het evenement uniek. 

        Eurekaweek                                               

De Eurekaweek is een kenningsmakingsweek die georganiseerd wordt door de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Gedurende deze week leren 4.000 aankomend eerstejaars studenten 
het studentenleven in Rotterdam kennen. Zo maken ze kennis met de universiteit, 
studieverenigingen, studenten(sport)verenigingen en de stad Rotterdam zelf. Dit evenement 
is een zeer geschikt moment om meer naamsbekendheid te creëren onder Rotterdamse 
studenten en mogelijk ook in contact te komen met een geschikte doelgroep. Dagelijks zal er 
400 man aanwezig zijn op het terrein en wordt er gepromoot op verschillende externe 
locaties in Rotterdam. Er zullen promotie T-shirts gedragen worden en meer dan 2500 flyers 
worden uitgedeeld.  



Molenloop 

Op 22 april 2019, introduceert Skadi Rotterdam haar hardloopwedstrijd en tevens 
sponsorloop ‘De Molenloop’. Het parcours van 6 kilometer langs de rivier de Rotte in 
Rotterdam Noord kan meermaals gerend worden, waarbij het doel is om geld op te halen 
voor de huisvesting van Skadi Rotterdam. Aan de hand van een fundraising pagina zullen 
Skadi leden zo veel mogelijk geld proberen op te halen. Het evenement biedt ruimte aan 
400 deelnemers, waaronder Rotterdamse studenten, oud-Skadi leden, hardloopfanaten, 
buurtbewoners, vrienden en familie. Het terrein van Skadi zal worden omgebouwd tot een 
hardloopfestival met voldoende loungeplekken, yoga klasjes, massagebanken, diverse 
kraampjes, een kidsrun en een live-stream van de wedstrijd.

24-uur ergometer challenge 

Op 3 juli 2019 zal Skadi Rotterdam een 24 uur Ergometer Challenge 
organiseren op het Kruisplein, middenin het centrum van Rotterdam. Op 
deze unieke locatie zullen verschillende teams tegen elkaar strijden om 
binnen 24 uur zoveel mogelijk kilometers af te leggen op een 
ergometer. Tevens zullen er ergometer clinics aangeboden worden aan 
toeschouwers, supporters en ander leden, om hen bij het evenement te 
betrekken. Om de roeiers aan te moedigen en de aandacht van 
passanten te trekken zal er daarnaast ook voor de nodige entertainment 
gezorgd worden. Tijdens de nacht zal het evenement in elders binnen 
worden voortgezet. De locaties zullen genoeg mogelijkheden bieden 
voor exposure aan partners, sponsoren en studenten.



Goud Zilver Brons Klein
Eenmalige Facebookpost x x x x
Mailing naar alle leden (700) x x x x
Advertentie in wedstrijdboekje x x x x
Logo op flyer, poster en website x x x x
Banners op het terrein x x x x
Logo op de aftermovie x x x
Toegang VIP terras x x x
Vijf roeitrainingen x x
Veldsponsor bedrijvenveld x
Mogelijkheid tot recruitment x
Hoofdsponsor van het evenement x
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Interesse? 

De pakketten zijn van toepassing op alle evenementen genoemd in deze brochure. Wij 

streven naar een samenwerking op maat. Dit houdt in dat er voor de pakketten, gegeven 

op de vorige pagina, altijd een optie is tot wijzigen van de inhoud van het pakket. De 

pakketten op de vorige pagina zijn voorbeelden van de inhoud van een pakket, maar zijn 

dus niet bindend. Kortom alles is mogelijk! Verder hebben wij nog vele andere 

mogelijkheden tot een samenwerkingsverband op de A.R.S.R. Skadi. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met commissie.extern@skadi.nl.  
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