
Sociëteit
In 2008 is de sociëteit 
geheel vernieuwd en 
heropend. Het prijs-
winnende gebouw is 
gebaseerd op een op zijn 
kop gedraaide roeiboot.Loodsen

Hier liggen al onze 
boten, en bevindt zich 
de indoor roeibak, 
ergometerruimte en 
het krachthonk.
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LEDEN
Oud-Asopos de Vliet
Een steeds groter deel van de afgestu-
deerde leden van Asopos de Vliet wordt 
jaarlijks lid van oud-ledenvereniging 
Oud-Asopos de Vliet. Deze actieve oud-
ledenvereniging organiseert jaarlijks een 
aantal activiteiten en ondersteunt de roei-
vereniging op verschillende manieren. Via 
Oud-Asopos de Vliet is het mogelijk in 
contact te komen met een breed netwerk 
van ongeveer 450 oud-leden. 

Asopos de Vliet
Jaarlijks worden ongeveer 170 studenten 
lid van Asopos de Vliet. Dat is een geva-
rieerd gezelschap, maar er zijn wel enkele 
trends te ontdekken. Zo komt het grootste 
deel uit de provincie Zuid-Holland, en gaat 
een grote meerderheid binnen een jaar 
op kamers. In totaal heeft de vereniging 
ongeveer 600 leden.

Toproeiers
Het lukt roeiers van Asopos de Vliet steeds 
vaker om de nationale top te bereiken. Eén 
van onze leden heeft tijdens de Olympische 
Spelen van 2016 met de Holland Acht de 
bronzen medaille gewonnen. De laatste 
jaren zijn er elk jaar één of twee leden uit-
gezonden naar wereldkampioenschappen, 
de wereldbeker, het WK voor studenten of 
de Universiade.

ROEIEN
Vloot
De vloot is van grote waarde voor een roei-
vereniging. In de grote botenloods van 
Asopos de Vliet liggen boten met een totale 
waarde van bijna 400.000 euro. Ieder jaar 
worden nieuwe boten aangeschaft, zodat 
de vloot voorzien blijft van de modernste 
boten voor de beste roeiers van de ver-
eniging.



BAROMZET

bier  64%

ice tea  26%

fris  3%

anders 7%

Westelijke Regatta
Samen met een aantal andere vereni-
gingen organiseert Asopos elk jaar één 
van de nationale roeiwedstrijden op de 
Willem-Alexander Baan in Rotterdam. 
Dit evenement is goed voor ruim 1500 
bezoekers en deelnemers. Om het jaar is 
het Nederlands Kampioenschap onderdeel 
van deze wedstrijd.

Watersportfeest
Op het terrein van Asopos de Vliet wordt 
jaarlijks het Watersportfeest georganiseerd. 
Ieder jaar is dit het grootste feest van de EL 
CID, goed voor zo’n 2500 bezoekers.

Ringvaart
Een van de grootste roeimarathons met 
ongeveer 175 ingeschreven ploegen  start 
vanaf het terrein van Asopos de Vliet. Dat 
betekent dat er zeker duizend bezoekers 
langskomen om aan de 100 kilometer lange 
reis te beginnen of een ploeg uit te zwaaien. 

Driekamp
De Asopos Driekamp is een nationale 
wedstrijd die door Asopos wordt geor-
ganiseerd. Iedere zomer vindt deze wed-
strijd over drie afstanden plaats bij het 
verenigingsgebouw in Leiden.

Hippiefeest
Het hippiefeest vindt plaats tijdens de 
lenteperiode en heeft een grote aantrek-
kingskracht in de hele Leidse studenten-
gemeenschap. 

Lammetjestocht
Deze 30 kilometer lange toertocht die 
jaarlijks door Asopos de Vliet wordt ge-
organiseerd trekt een breed publiek, vooral 
uit de Randstadprovincies.

Intern
Introductieperiode
Tijdens de introductieperiode die ongeveer 
een maand duurt leren de nieuwe leden 
elkaar, de vereniging en de roeisport 
kennen. Dat gebeurt onder meer tijdens 
een kamp en een festivaldag. Door het 
grote aantal nieuwe leden is het een ideaal 
moment om als bedrijf in aanraking te 
komen met eerstejaars studenten.

Jaarlijks gala
Ieder jaar vindt tijdens de winterperiode 
het gala plaats. Het gala is een van de grote 
evenementen voor de leden van Asopos de 
Vliet, en vindt altijd plaats op locatie, soms 
inclusief overnachting. Zeker 150 leden zijn 
ieder jaar weer aanwezig.

Lenteperiode
Ook in de lente is er een mogelijkheid om 
lid te worden van Asopos de Vliet. Elk jaar 
maken ongeveer 50 studenten daarvan 
gebruik. De periode wordt gekenmerkt door 
zomerse avonden, een open week en een 
tweede kennismakingskamp.

Extern
EL CID-week
Tijdens de jaarlijkse introductieweek van 
de Universiteit Leiden, de EL CID, bevindt 
Asopos de Vliet zich een week lang met een 
grote tent op een plein in het centrum van 
Leiden. 4000 eerstejaars studenten doen 
mee en komen langs het plein. 

Najaarswedstrijden
Ieder jaar komen zo’n 2700 roeiers en een 
nog groter aantal bezoekers naar de Aso-
pos Najaarswedstrijden op de Bosbaan in 
Amsterdam, de grootste roeiwedstrijd in 
het najaar. Eerstejaars studenten roeien hier 
om de titel ‘afroeikampioen’.

EVENEMENTEN

50 personen
500 personen

CONTACT
Voor meer informatie kunt u met ons 
contact opnemen via:

   zakelijk.asopos.nl
   zakelijk@asopos.nl
   telefoon: 071 - 589 28 97

postadres: Postbus 100, 2300 AC Leiden 
bezoekadres: Zijlstroom 137, Leiderdorp

lay-out: Maud Westendorp 
 & Susanne Ottenheym

VERENIGING
Sociëteitsleven
In de sociëteit van Asopos de Vliet 
wordt meerdere avonden in de week 
geborreld. Hier wordt voornamelijk veel 
bier geschonken, maar ook Ice Tea is 
erg populair. Daarnaast worden jaarlijks 
ongeveer 10.000 maaltijden geserveerd.

Drukwerk
Jaarlijks publiceert Asopos de Vliet ver-
schillende soorten drukwerk. Het gaat om 
wervingsposters en -folders en magazines, 
waarvan de AVerij vooral voor intern 
gebruik is en de Idefix vooral externe lezers 
aanspreekt. De oplage van de Idefix ligt 
rond de 750 stuks. Daarnaast krijgt ieder 
nieuw lid een shirt en jaarlijks een almanak 
over het voorgaande jaar. Het plaatsen van 
advertenties of inhoudelijke verhalen is in 
elk van deze uitgaves mogelijk.

Kledinglijn
Asopos de Vliet heeft een kledinglijn met 
kleding voor tijdens het sporten en voor 
in het dagelijks leven. Een van de belang-
rijkste onderdelen daarvan is de jas, die 
vrijwel ieder lid heeft. Ook het officiële 
roeitenue hangt bij ieder lid in de kast. Op 
alle kledingstukken kan een reclame-uiting 
worden geplaatst.


