
 

676 LEDEN

TOPSPORT  

 ROEIEN

W I E  Z I J N  W I J

Wij zijn Skadi, met meer dan 700 leden de grootste 
studentensportvereniging van Rotterdam. Onze leden 
nemen deel aan roeiwedstrijden op recreatief en topsport 
niveau, van nationale studentenwedstrijden tot EK’s, WK’s 
en de Olympische Spelen. In april 2015 heeft Skadi de 
belangrijkste studentenroeiwedstrijd,  de Varsity, voor de 
9e keer in haar verenigingsgeschiedenis gewonnen en 
bevestigt haar status als top vereniging. 

010 465 633 3 

www.skadi.nl 

extern.roeien@skadi.nl  

Noorderkanaalweg 20-22, Rotterdam 3037 AV

ROEI CLINICS 
 
Clinics zijn het perfecte bedrijfsuitje voor uw 
bedrijf.  
 
U zal op skadi hartelijk ontvangen worden 
waarna u onder de begeleiding van ervaren 
coaches een rondleiding krijgt om hierna met uw 
collega’s het prachtige Noorderkanaal te bevaren 
en uw eerste roeihalen te maken. U zal versteld 
staan hoe snel een goede samenwerking tussen u 
en uw collega’s in de boot tot stand komt en hoe 
makkelijk deze samenwerking mee terug wordt 
genomen naar de werkvloer.  
 
De clinics zijn naar uw wensen in te richten, van 
enkel roeien tot een diner of een borrel achteraf 
het is bij Skadi allemaal mogelijk!
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 B E D R I J F S  R O E I E N

Verbeterde samenwerking op de werkvloer 
 
Kennismaking met de roeisport 
 
Uniek event
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edrijfs Roeien 

 
Het bedrijfsroeien is populairder dan ooit. U zal door 
ervaren Skadi coaches gecoacht en gestuurd worden om zo 
samen met uw collega’s naar een doel te werken en het 
verslaan van de andere bedrijven tijdens verschillende 
roeiwedstrijden gedurende het hele jaar. U kan er voor 
kiezen om naar één wedstrijd toe te trainen, alleen te 
trainen, of aan alles mee te doen! Wij passen ons volledig 
aan op uw doelstellingen!  
 
Enkele bedrijven, die u voor gingen, en al jaren strijden in 
het nationale veld zijn onder andere Accenture, AEGON, 
Akzo Nobel, ArboUnie, Boekel De Nerée, British Telecom, 
Chess, Hofstad BV, Houthoff Buruma, IBM, Kempen & Co, 
Logica CMG, LUMC, PricewaterhouseCoopers, Randstad, 
Reed Elsevier, RoyalHaskoning, Saxenburgh en 
Witteveen+Bos

Samen roeien schept een bandt tussen 
mensen die op geen andere manier te 
verkrijgen is. Wij van Skadi willen iedereen 
in staat stellen deze prachtige sport mee te 
kunnen maken. 
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