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Sportief bewegen op 
het water
Op een supergezonde manier genieten van 
de vrijheid van het water, waar, wanneer en 
zo vaak u wilt! Dat kan met de boten van 
Volans Rowing. Deze nieuwe, innovatieve 
roeiboten bieden de gelegenheid om  
sportief bewegen te combineren met plezier 
in de buitenlucht en in de natuur.

Klik, klak, roeien
Vanwege de stabiele ligging op het water is het varen in een Volans snel 
te leren. De boot past bovendien op het dak van een auto en kan thuis 
in de garage of in de tuin worden opgeslagen. De sliding rigger is snel 
te bevestigen. In een handomdraai bent u op het water.  
Klik, klak, roeien.

Voor recreant en 
(top)sporter
Een Volans2 is snel en sportief, licht en 
compact. En is daarom geschikt voor zowel 
de sportieve recreant als de (top)sporter 
die graag training doet in de buitenlucht, 
voor beginner en (ver)gevorderde, voor 
jong en oud, voor scholieren en veteranen. 
De Volanskids  is in maatvoering en 
gebruiksgemak special  ontworpen voor de 
echt jonge roeier (8 –12 jaar).
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Innovatief en high tech
Voor de ontwikkeling van Volans2 en Volanskids is gebruik 
gemaakt van de nieuwste kennis, technologie en materialen. 
Een prominent kenmerk is de sliding rigger; niet het stoeltje 
beweegt heen en weer maar het deel met de riemen. Dankzij 
de unieke rompvorm in combinatie met de sliding rigger 

geeft deze kleine, stabiele boot toch de beleving van een ranke, slanke wedstrijdskiff.  
De Volans boten kunnen met recht innovatieve en high tech producten genoemd worden.

Toppers in Volans²
Roeitoppers zoals Nico 
Rienks en Henk Jan Zwolle 
stapten in de Volans²  en 
lieten zich erg positief 
uit. Ook tal van andere 
(ex-)wedstrijdsporters 
maakten hun eerste 
roeislagen in deze boot, 
zoals de zwemster Ranomi 
Kromowidjojo. En tijdens 
het Aegon Amsterdam 
City Rowing event bonden 
Ajax-trainer Frank de Boer, 
oud doelman Edwin van der 
Sar en schaatskampioenen 
Erben Wennemars en Mark 
Tuitert in een Volans² de 
strijd met elkaar aan op de 
Keizersgracht.



“Volanskids is een mooi middel om de jeugd te 
interesseren voor de roeisport en om talenten 
eerder in de boot te krijgen” 

Ronald Florijn, oud-olympisch gouden medaillewinnaar 
en bondscoach van de Nederlandse junioren.

“Wij gebruiken al Volans2 in ons programma. 
Volanskids biedt geweldige mogelijkheden voor 
onze jongste doelgroepen, bijvoorbeeld in 
schoolroeien” 

Koen van der Kooy, voorzitter van de 
Willem-Alexander Baan.

Volanskids, skiff voor kinderen
Op dit moment zijn er weinig of geen goede 
mogelijkheden voor jongere doelgroepen om 
sportief te (leren) roeien. Op basis van de 
positieve ervaringen met Volans2 is de Volanskids 
ontwikkeld, special voor kinderen van 8 tot 12 
jaar. Dit project is uitgevoerd in samenwerking 
met InnoSportNL, TU Delft, de Haagse 
Hogeschool en de roeibond KNRB. 

Ter ondersteuning van jeugdroeien wordt 
ook een multimediaal instructiepakket 
samengesteld.



“Volans2 is dé boot voor mensen, 
jong en oud, om vrij en sportief 
te roeien”

Nico Rienks, meervoudig 
Olympisch gouden medaille 
winnaar roeien

Technische  
specificaties
 Volans2 Volanskids

gewicht ~20 kg ~16 kg
sliding rigger  ~ 6 kg ~ 4 kg
lengte 5,50 m 4,40 m
breedte  45 cm 35 cm
kleuren  divers divers
prijs (€ incl. 
        riemen) 4000,- 3000,-

Meer bewegen, 
meer roeiers
De Koninklijke Nederlandsche Roeibond 
(KNRB) en ook de international federatie 
FISA willen de roeisport toegankelijker 
maken. Naast de promotie van topsport 
besteden zij daarom ook veel aandacht aan 
recreatief roeien.

Volans Rowing boten zijn geschikt voor 
sprint regatta’s maar ook voor lange 
afstand regatta’s en toertochten op rivieren, 
meren en kanalen. Ze zijn relatief kort en 
erg wendbaar. Bovendien zijn de boten 
lichtgewicht, makkelijk te hanteren en net 
zo makkelijk te roeien.

Voor het roeien op open water en langs 
te kust ontwikkelt Volans een speciale 
versie. Volans wil met deze vernieuwende 
producten de roeisport populair en 
toegankelijker maken voor een breed 
publiek. Zodat zoveel mogelijk mensen 
genieten van de vrijheid van het water, 
waar, wanneer en zo vaak ze willen!
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Volans, innovatie in 
watersport

Met sportieve, vernieuwende producten 
wil Volans de watersporten aantrekkelijker 
en toegankelijker maken voor een breder 
publiek. Volans is een bedrijf van Cees 
van Bladel, voormalig Olympisch zeiler en 
fervent duursporter, en Lenneke de Voogd, 
eveneens op en top sporter. Beiden hebben 
een langjarige ervaring op het gebied van 
innovatie in de sport. 

innovat ion  in  watersports

Volans Rowing 
Molengraaffsingel 12 
2629 JD Delft 
Nederland

+31 (0)6 228 02 672 
+31 (0)6 461 35 000 
www.volansrowing.com 
welcome@volansrowing.com

VOLANS
SAILING

Volans Rowing ontwikkelt innovatieve 
roeiboten, in samenwerking met onder 
andere DSM, TU Delft, VU Amsterdam, 
de Haagse Hogeschool, Koninklijke 
Nederlandse Roeibond (KNRB), 
InnoSportNL, Infinious, DIDID, Bes Yacht 
Design, KvD, Rovinox, Schaap Composites 
en Indupol (Belgie).

Volans Sailing is exclusieve dealer in de 
Benelux van de Whisper, een nieuwe foiling 
catamaran die in Engeland is ontwikkeld door 
Ron Price. De boot wordt gebouwd door het 
bedrijf White Formula, opgezet door voormalig 
Tornado-kampioen Reg White en nu gerund 
door diens zoon Rob White, eveneens oud-
Olympisch zeiler.


