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Innovatief en high tech
De Volans2 is het resultaat van een 
brede samenwerking van diverse 
partijen. Voor de ontwikkeling is gebruik 
gemaakt van de nieuwste kennis en 
materialen - onder andere van de TU 
Delft en DSM - in combinatie met het 
vakmanschap en de praktische know 
how van producenten zoals Tahe 
Marine (Estland). De boot kan met recht 
een innovatief en high tech product 
genoemd worden.  

Volans Rowing
Volans Rowing is een bedrijf van Cees 
van Bladel en Lenneke de Voogd in 
samenwerking met hun productiepartner 
in Estland. Cees van Bladel is voormalig 
Olympisch zeiler en fervent duursporter. 
Ook Lenneke de Voogd is op en top sporter. 
Beiden hebben een langjarige ervaring op 
het gebied van innovatie in de sport. 

De Volans2 is tot stand gekomen door 
samenwerking van Volans Rowing met 
onder andere DSM, TU Delft, Infinious, 
Concept 2, VU Amsterdam, Koninklijke 
Nederlandse Roeibond (KNRB), Tahe Marine 
(Estland), InnoSportNL, DIDID, KvD en 
Rovinox. 

Meer bewegen, meer roeiers
De Koninklijke Nederlandsche 
Roeibond (KNRB) wil meer talenten 
laten instromen en behouden voor 
de roeisport. Daarnaast beoogt 
het Olympisch Plan 2028 om meer 
Nederlanders te laten sporten en 
bewegen. Ook wil de internationale 
federatie FISA de roeisport 
toegankelijker maken. Volans Rowing 
wil met vernieuwende producten zoals 
de Volans2 een bijdrage leveren aan 
deze plannen en doelstellingen. 

“De roeibond vindt dit een 
ontzettend mooie ontwikkeling. 
Deze boot biedt mensen zowel 
binnen als buiten verenigingen de 
mogelijkheid om op een gezonde  
en sportieve manier te roeien.”

Maurice Leeser
directeur Koninklijke Nederlandsche 
Roeibond

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

Nico Rienks 
meervoudig Olympisch 
gouden medaille 
winnaar roeien

Op een supergezonde manier 

genieten van de vrijheid van het water,

waar, wanneer en zo vaak u wilt!
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TECHNISCHE
specificaties

gewicht 
sliding rigger
lengte
breedte 
kleuren

ca 20 kg
4 kg
5,50 m
45 cm
divers

Zowel de boot als de sliding rigger 
van de Volans2 zijn gemaakt van 
lichtgewicht high tech materialen.

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 Volans2 . Deze nieuwe, innovatieve 
roeiboot biedt de gelegenheid om 
sportief bewegen te combineren met 
plezier in de buitenlucht en in de natuur.

Voor recreant en (top)sporter
De Volans2 is niet veel groter dan een 
kano maar benadert het gevoel van een 
ranke en slanke wedstrijdroeiboot. Met 
dit verschil: niet het stoeltje beweegt op 
en neer, maar de sliding rigger - het deel 
met de riemen.
De Volans2 is snel en sportief, licht en 
compact. Daarom is de boot geschikt 
voor de sportieve recreant, voor 
opkomend roeitalent en voor de (top)
sporter die graag training doet in de 
buitenlucht; voor jong en oud, voor 
scholieren en veteranen.

Klik, klak, roeien
Vanwege de stabiele ligging op het 
water is het varen in de Volans2 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.
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