
 
 

 
 

         Goes, 23 januari 2020  
 
 
Geachte vertegenwoordiger van het personeel, 
 
Roeivereniging SCALDIS organiseert dit jaar voor de 3e keer het roeien voor bedrijven met 
als afsluiting de Goese Scaldis Roeiregatta. Via deze brief hopen wij u en uw collega’s te 
interesseren voor deze sportieve en leuke uitdaging. 
 
Het  organiseren van een Bedrijvenregatta is voor ons een middel om de roeisport en onze 
vereniging te promoten. Voor u kan het een middel zijn om uw bedrijf meer bekendheid te 
geven en uw personeel kennis te laten maken met één van de meest gezonde en minst 
blessuregevoelige sporten. Weinig blessuregevoelig, omdat bij het roeien het hele lichaam 
gebruikt wordt, zonder extreme belasting van gewrichten. Mede hierdoor is het een sport, die 
tot op hoge leeftijd beoefend kan worden in de mooie natuur langs het kanaal van Goes. Het 
roeien bij Scaldis is niet vergelijkbaar met sloep roeien of kanoën. 
  
Roeien zorgt niet alleen voor een fitter lichaam en geest maar levert ook een behoorlijke 
bijdrage aan teambuilding. Want hoe groter de teamspirit, hoe groter de kans dat de 
wisseltrofee straks in de prijzenkast van uw bedrijf pronkt. 
 
Tijdens het bedrijven roeien krijgen de teams van 8 verschillende bedrijven gedurende circa 
3 maanden (april, mei en juni) één avond per week les en gaan vervolgens op zaterdag 20 
juni 2020 de strijd met elkaar aan om de wisseltrofee te bemachtigen. De wedstrijd en de 
trainingen vinden plaats op het kanaal van Goes naar het Sas. 
 
Wij nodigen uw bedrijf graag uit deel te nemen aan deze Regatta en de instructie daarvoor. 
Hoe één en ander georganiseerd gaat worden leest u in de bijgevoegde bepalingen. 
Bijgaand treft u ook een aanmeldingsformulier aan waarmee u, naar ik hoop, zo spoedig 
mogelijk (voor donderdag 14 maart a.s.) laat weten dat uw bedrijf meedoet aan deze 
sportieve uitdaging.   
 
Voor deelname aan instructie en de Regatta vragen we aan u een vergoeding. Daar staat 
tegenover dat de voorbereidingen en de regatta vergezeld zullen gaan van een 
publiciteitscampagne in de regionale media. We zien u graag terug op ons vlot! 
 
 
Met sportieve groet, 
Namens de Goese Roeivereniging Scaldis, 
 
 
Ronald François, Cobie Busser en Paulien van ’t Westeinde 
Telefoon 06-29925177 of 0113 214718 
 

 


