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LAGA’S
JEUGDROEIKAMP
In 1983 werd er een ambitieus project neergezet

van ongeveer 30 personen zijn ingedeeld op basis

door Delftsche Studenten Roei Vereniging “Laga”:

van de leeftijdscategorie. In iedere week worden er

Laga’s Jeugdroeikamp. Door dit kamp werd het

tevens klassen van niveau gemaakt zodat zowel

voor Lagaaiers mogelijk om hun passie voor de

beginners als jeugdroeiers een uitdagende en

roeisport te delen met anderen. Een kamp

leerzame week kunnen beleven. Van de eerste

waarmee Lagaaiers kinderen van alle roeiniveaus

onwennige halen maken, leren staan in een skiff tot

samen zouden brengen zodat ze met zijn allen de

een plek bemachtigen in de koter-Oude Vier, er valt

beste tijd van hun leven kunnen hebben.

voor iedereen genoeg te doen. Er wordt voor
gezorgd dat kinderen de beste leiding krijgen om

Mensen, en met name de kinderen, werden in de

snel vooruitgang te boeken.

loop der jaren steeds hechter met het
Jeugdroeikamp en daarmee groeide de bekendheid

Laga’s jeugdroeikampen kenmerken zich naast het

en het succes. In 2014 was het zodanig gegroeid

roeien aan een verscheidenheid aan andere leuke

dat het zomerkamp van drie weken kon uitbreiden

activiteiten. Zo worden er afhankelijk van de leeftijd

met een vierde week. Ook dit jaar (2017) wordt het

allerlei activiteiten en spellen georganiseerd door

Jeugdroeikamp weer gehouden in Naarden-

de leiding. Denk hierbij aan een vossenjacht door

vesting. Het kamp vindt plaats in en rondom het

de prachtige vestingstad Naarden, verhalen bij het

verblijf van de plaatselijke scouting, een prachtige

kampvuur, een chic gala of de grote

locatie met genoeg ruimte voor spellen en

pannenkoekeneetwedstrijd. Het jeugdroeikamp is

kampvuren, en waar wordt verbleven in de oude

een week vol sport, vol verrassingen, maar vooral

vestingwal zelf. Op het mooie water van Naarden-

vol gezelligheid.

vesting kan er geroeid worden tussen de muren
van de oude vestingstad. Doordat het water

Het aantal kinderen dat elk jaar weer mee gaat is

afgesloten is van verder vaarverkeer is er genoeg

zeker een bewijs voor het succes van het

vrijheid en veiligheid om te roeien en te zwemmen.

Jeugdroeikamp. Tevens wordt er ieder jaar in
november een heuse JRK-reünie gehouden in

Het Jeugdroeikamp betreft viermaal één week, in

Delft, bij de roeivereniging Laga zelf. Voor een

juli en augustus, wat betekent dat er vier groepen

weekend is iedereen weer samen om zich die

mooie weken te herinneren. Kinderen springen in

Een en al samengevat, JRK is een uniek

elkaars armen als ze elkaar eindelijk weer zien, er

zomerkamp met één voornaamste reden om te

wordt volop gekletst, gespeeld en gelachen.

bestaan: het samenbrengen van mensen en ze

Iedereen heeft genoeg te vertellen, zo ook aan de

laten ontplooien rond hun gezamenlijke passie, het

kampleiding over hun progressie in het roeien en

roeien. Een week vol originele, onverwachte en

hun verhalen van school. Een oase voor iedereen

onvergetelijke herinneringen. Zoals er door ouders

in het koude najaar, want ook op de JRK Reunie

gezegd werd: “een jaar zonder JRK is een verloren

schijnt altijd de zon.

jaar. Zo ervaren onze kinderen dat." En zo ervaart
heel Laga en alle trouwe JRK-gangers het.

Het allermooiste is misschien wel om te zien dat de
dromen die ontstaan op het JRK, waargemaakt
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worden door koters zelf. Veel kinderen zien we
namelijk later terug als fanatieke Lagaaiers. Vol

Toegevoegd aan deze perskit zijn een aantal hoge

trots is Laga zich ervan bewust dat het kamp een

resolutie afbeeldingen uit ons eigen archief. Heeft

echte steen bijdraagt aan het doorgeven van onze

u een specifieke vraag naar bepaald beeld-

passie.

materiaal, vragen wij u contact op te nemen.

CONTACT
Postadres

Telefoon

Stichting Evenementen Laga

015 212 52 66 (bestuur Laga)

t.a.v. Jeugdroeikamp
Nieuwelaan 53

E-mail

2611 RR Delft

Laga algemeen

info@laga.nl

Laga’s Jeugdroeikamp

jrk@laga.nl

Links
Laga

https://laga.nl/

Laga’s Jeugdroeikamp

www.jeugdroeikamp.nl

Facebook

www.facebook.com/jeugdroeikamp.dsrvlaga

Twitter

www.twitter.com/jeugdroeikamp

Instagram

www.instagram.com/laga_jeugdroeikamp

