M.S.R.V.

roeiclinics

Saurus
Teambuilding op sportief niveau
M.S.R.V Saurus biedt bedrijven, scholen en groepen de uitgelezen mogelijkheid een origineel en sportief
uitje te ondernemen. In het roeien zijn samenwerking en doorzettingsvermogen twee belangrijke factoren
om bij het roeien een overwinning te behalen. Een roeiclinic is de ideale manier om als groep elkaar beter
te leren kennen en samen de uitdaging aan te gaan. Saurus biedt de middelen en ondersteuning om dit te
begeleiden.

ALGEMEEN
Tijdens een clinic zal een ervaren
coach u in teams van vier personen
meenemen om de beginselen van het
roeien aan te leren. Na een aantal
oefeningen op de kant gaan we vrij
snel het water op. De eerste halen
zullen onwennig aanvoelen, maar vaak
is er aan het eind van de training
genoeg vertrouwen om collega’s
/teamgenootjes/vrienden uit te dagen
voor een wedstrijdje.

BEDRIJFSUITJE?
Op zoek naar een uniek bedrijfsuitje? Een keer wegkomen achter het bureau? Dat kan! Een dag roeien op
het water kan in veel verschillende vormen: van alleen een clinic tot en met vergaderen en een barbecue
als afsluiting! Ons gebouw leent zich voor een aansluitende borrel of workshop en beschikt ook over een
vergaderruimte voor ±15 personen.

STUDENTENROEIEN
Naast dat roeien een teamsport is, staat het ook
bekend als dé studentensport van Nederland. Kom
dus met je jaarclub, genootschap of commissie bij
ons langs voor een gezellig middag roeien, en wie
weet blijven jullie daarna wel hangen voor een
barbecue of borrel op de sociëteit. Alles is
mogelijk!

SCHOOLROEIEN
De perfecte vervanging voor een normale gymles
in de zaal: roeien! Een geheel verzorgde clinic
inclusief uitleg op een ergometer. Ons team staat
klaar om er eventueel ook een hele (sport)dag van
maken, als uitje van school.

EEN CLINIC OP MAAT
Ons team staat klaar om naar u wensen een clinic op
maat samen te stellen. Eenvoudig een stuk roeien is
mogelijk, maar ook een geheel verzorgde clinic met
bijvoorbeeld een barbecue of borrel is mogelijk.
Met het aanbieden van roeiclinics streeft Saurus
ernaar om de bekendheid van het roeien in ZuidLimburg te vergroten. Daarnaast zullen de extra
opbrengsten gebruikt worden om onze roeiers de
faciliteiten te leveren om een topprestaties neer te
zetten op de (inter)nationale wateren.
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