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1   Inleiding
Enige jaren geleden heeft de
D.S.R.V. LAGA een herstelplan
ontwikkeld om weer een
bloeiende vereniging te worden
en terug te komen aan de top
van roeiend Nederland. LAGA
vaart een meer zelfstandige
koers en biedt, in lijn met andere
succesvolle verenigingen, een
breder pakket met activiteiten
aan. Met nog steeds dezelfde
focus op passie, emotie en
ambitie die LAGA altijd heeft
gekenmerkt. Het bestuur en
de leden hebben de afgelopen
jaren hard volgens de nieuwe
aanpak gewerkt en inmiddels zijn
de eerste positieve resultaten
zichtbaar. Het aantal leden is
gegroeid en het niveau van
de coaching is verbeterd. Om
verder te groeien en de beste
roeiers aan te kunnen trekken
dient nu het gebouw ingrijpend
gerenoveerd te worden. Het
voldoet in het geheel niet aan
de eisen van een hedendaagse
studentenroeivereniging.

2   Geschiedenis
Het huidige, monumentale gebouw, is in de begin jaren ’20 van
de vorige eeuw ontworpen door de architecten Ir. L.C. Kalff en
Ir. J.D. Hanrath. LAGA was hiermee haar concurrenten voor
en kreeg het eerste botenhuis dat specifiek was ontworpen
voor een studentenroeivereniging. Voor het aanzienlijke
bedrag van Fl. 50.000, - kon het ontwerp verwezenlijkt worden.
De financiering werd grotendeels verzorgd door de hiervoor
opgerichte vereniging Oud-Laga. Vele generaties roeiers
hebben van dit fantastische gebouw gebruik kunnen maken.
Het botenhuis is ontworpen als loods, werkplaats, kleedruimte
en bootsmanswoning. In de jaren ’60 is een deel van de
kleedruimte omgezet in een bescheiden gezelligheidsruimte;
de huidige “raceroeierskamer”. In de jaren ’90 is een grotere
werkplaats aan het gebouw geplaatst.

3   Aanleiding tot verbouwing
In de afgelopen 15 tot 20 jaar hebben grote
veranderingen plaatsgevonden in het Nederlandse
studentenroeien. Studenten kiezen merendeels voor
activiteiten bij een sportvereniging óf activiteiten
bij een algemene gezelligheidsvereniging (zoals
het Corps). De combinatie hiervan wordt steeds
minder gemaakt. De andere KNSRB-verenigingen
hebben nog hooguit 10% Corpsleden, LAGA op
dit moment nog meer dan 30%. De niet-Corporale
roeiverenigingen zijn enorm gegroeid en een aantal
vaart harder dan de meeste KNSRB-verenigingen.
LAGA werft (als laatste Corporale roeivereniging
in Nederland) sinds enkele jaren ook binnen de
gehele universiteit. Ook wordt in navolging van
de andere verengingen naast het wedstrijdroeien
nu ook een minder intensieve vorm van roeien
aangeboden (het competitieroeien) en worden er
op LAGA diverse sociale activiteiten georganiseerd:
twee keer per week een eettafel, een wekelijkse
borrel en af en toe een groot feest. Al met al wordt
LAGA een meer zelfstandige vereniging. Hiernaast
zijn in de afgelopen 10 jaar de trainingsmethoden
sterk gewijzigd. De roei-ergometer is een essentieel
onderdeel geworden van het trainingsprogramma.
Dit vereist een geheel ander type accommodatie
dan het gebouw dat 80 jaar geleden is ontworpen.
Met o.a. meer ruimte voor sociale activiteiten,
vergaderruimte, een afgesloten keuken en een
specifieke ruimte voor erometertrainingen. Alleen
met een botenhuis dat aan deze functionele eisen
voldoet, kan LAGA zich profileren als een attractieve
vereniging voor nieuwe generaties roeiers. De
huidige accommodatie werkt als een sterke rem op
groei en prestaties.

4   Verbouwing
De beoogde verbouwing, onder leiding van architect
Schildwacht, voorziet in de benodigde wijzigingen.
De bootsmanswoning, die sinds het vertrek van de
bootsman wordt gebruikt als studentenkamers, wordt bij
de faciliteiten voor LAGA getrokken en de gehele eerste
verdieping wordt verbouwd. De gezelligheidsruimte
neemt toe van 60 tot 110 m2, er komt een afgesloten
keuken, een extra vergaderruimte, een grotere
dameskleedkamer, bergruimte, opslagruimte en extra

sanitaire voorzieningen. Ook worden verlichting,
brandpreventie en geluidsisolatie aangepast. Daarnaast
wordt de authentieke gevel gereinigd en waar nodig
gerestaureerd. Ook vindt groot onderhoud aan het dak
plaats. Naast een functionele verbouwing krijgt het
gebouw een enorme face-lift. Elders op het terrein
zal een ergometerruimte komen. Met deze nieuwe
accommodatie kan LAGA veel meer enthousiaste en
talentvolle roeiers aantrekken.
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5 Financiering
Comité van
aanbeveling
Dhr. Drs. G. A. A. Verkerk
Burgemeester van Delft
Dhr. Ing. M. J. van der Meer
CEO Huntsman Holland B.V.

De begroting voor de verbouwing is
€ 950.000,-. LAGA zal minimaal €
100.000 in brengen uit reserveringen
voor groot onderhoud (€ 40.000)
en een grootscheepse werkactie (€
60.000). Oud-Laga heeft als doel om
€ 350.000 bij te dragen, waarvan €
300.000 via een wervingsactie. Samen
met Oud-Laga zijn ruim een jaar
geleden gesprekken opgestart met de

Mevr. E. G. Terpstra		
Voorzitter NOC*NSF
Dhr. Prof. Dr. Ir. J.T. Fokkema
Rector Magnificus Technische
Universiteit Delft

Contact

Dhr. J. K. Mak
Voorzitter van de Koninklijke
Nederlandsche Roeibond

D.S.R.V. “Laga”
Nieuwelaan 53
2611 RR Delft

Dhr. Ir. O. H. A. van Royen
Voorzitter Vereniging oud
leden van het D.S.C.

T: +31 (0)15 212 52 66
E: laga@laga.nl
W: www.laga.nl

Dhr. Ir. J. H. J. Verberne
Oud lid LAGA en zilveren
medaille winnaar op de spelen
in 2000

Bankrekening: 46.97.54.818
Giro: 0000 8161

Mevr. Ing. E. G. van
Nes
Oud lid LAGA en meervoudig
medaille winnaar op de spelen
in 1996 en 2000

Vereniging Oud-Leden van het DSC
en de Technische Universiteit voor
substantiële bijdragen. Daarnaast wordt
beoogd om via Corporate sponsors
€ 50.000 en via subsidies € 50.000
financiering te verkrijgen. Voor een sterke
onderhandelingspositie in de gesprekken
met de VOL, de TU en corporate
sponsors is een geslaagde wervingsactie
binnen Oud-Laga van essentieel belang.

