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Voorwoord

Bram

Afgelopen jaar heb je de belangrijkste keuze van je 

leven gemaakt: je gaat studeren. Er zal veel op je 

af komen en je zal ontdekken dat de studententijd 

de mooiste tijd van je leven gaat zijn. Je zal veel 

gaan leren en ontwikkelen. Hoe jouw studententijd 

er precies uit gaat zien en waar jij je precies in gaat 

ontwikkelen? Dat is aan jou.

Vijf jaar geleden stond ik precies waar jij nu staat. 

Tijdens de TOP-week kwam ik al gauw in aanra-

king met de studenten in groene shirtjes die Vidar 

kenmerken. Door de leuke en gemoedelijke sfeer 

die op Vidar en het terrein heerste stond ik al snel 

ingeschreven als eerstejaars.

De vereniging waar ik kwam voor de gezelligheid 

en feesten bleek al snel veel meer te bieden. Je 

kunt roeien op recreatief niveau of je kunt gaan 

voor het hoogst haalbare: Olympisch goud! Je kunt 

de vetste evenementen meemaken en wellicht zelf 

organiseren. De mogelijkheden zijn eindeloos en 

ontzettend waardevol voor de rest van je leven en 

carrière.

Ben jij een ambitieuze student? Op zoek naar 

wat het studentenleven jou te bieden heeft? Kom 

tijdens de TOP-week langs op Vidar en ontdek wat 

onze vereniging jou te bieden heeft.



MAANDAG
VIDAR van start

23:00 - 4:00

Heuvel gallery
feest

DINSDAG
despo dinsdag

21:00 - 4:00

Feest bij 
Cafe brandpunt

17:00 - 21:00

Meet the big 4

12:00 - 17:00

Explore 013 fair

WOENSDAG
GESTRAND Op vidar

21:00 - sluit

feest op vidar

DONDERDAG
VIDAR FESTIVAL

22:00 - sluit

SaclEé Zomerfeest

17:00 - 20:30

Meet the big 4

VRIJDAG
VIDAr heineken 

afterparty

22:00 - 06:00

Heineken afterparty
@VIDAR 

Het feest van 
het jaar!

Gratis entree

14:30 - 21:00

Meet the big 4 19:00 - 20:30

BP x Vidar Cantus

17:00 - 20:30

Meet the big 4
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In je eerste jaar ga je volop kennismaken met wat 

Vidar te bieden heeft! In de eerste drie weken zul 

je vooral in aanraking komen met de vereniging 

en het roeien. Je leert je jaargenoten kennen 

en er zullen ploegjes gevormd worden. Je leert 

roeien en samen met je ploeg en coaches ga je 

strijden voor het worden van de beste ploeg, op 

het water en aan de bar! Na deze drie weken zul 

je meer andere leden van de vereniging leren 

kennen op verschillende (thema)feesten, je zult 

zo kennis maken met disputen en commissies 

waarbinnen jij actief kunt worden om nóg meer 

uit jouw studententijd te halen! Op Vidar maak je 

vrienden voor het leven!

Je eerste jaar 
bij tsr vidar

imke



In je eerste jaar op Vidar ga je wedstrijd- of 

competitieroeien. Het competitieroeien is ideaal 

voor zowel de student die veel van sporten houdt, 

als voor destudent die zich aan de bar wil bewij-

zen. Samen met je ploeg kun je er voor kiezen om 

4 keer in de week te trainen om overwinningen te 

behalen en af en toe een biertje te blijven doen, 

maar kun je bijvoorbeeld ook 1 à 2 keer in de 

week trainen tussen alle mooie feestjes, borrels 

en wedstrijdweekenden door. Zo vind je dus de 

ideale balans tussen feesten, studeren, sport en 

commissies, waar de mooiste vriendschappen 

en ervaringen binnen het studentenleven uit 

ontstaan!

Competitie
-roeien

tess



Roeien is echt een studentensport waardoor 

je snel kan groeien. Je kan in je eerste jaar al 

wedstrijdroeien, ook al heb je een hele andere 

sport achtergrond. De eerste weken draait om 

plezier maken, kennis maken met de roeisport, 

ploegbonding en een topsport mentaliteit creë-

ren. Door de vele trainingen, wedstrijden en het 

trainingskamp in het buitenland bouw je vriend-

schappen voor het leven op, want je werkt met 

zijn alle naar één felbegeerd doel. 

Het wedstrijdroeien biedt jou een unieke kans om 

topsport te bedrijven en je ontwikkelt meerdere 

vaardigheden, die later in het bedrijfsleven ook 

goed van pas gaan komen. Daarnaast onder-

steunt de universiteit wedstrijdroeiers van Vidar 

door middel van een talentenstatus, wat studie 

met topsport combineren ook goed mogelijk 

maakt. Hopelijk zie ik jou volgend jaar en kom jij 

de wedstrijdsectie van Vidar versterken!

WEDSTRIJD
-ROEIEN

LEROY



Binnen Vidar heb je 18 verschillende disputen. 

Een dispuut is een verticaal, waarbij dus van 

allemaal verschillende jaren Vidraten zijn aan-

gesloten. Aan het begin van je eerste jaar leer 

je met al deze disputen kennismaken tijdens de 

pijlerperiode. 

Veel disputen hebben een groot huis waar ze met 

zijn allen wonen. Gedurende het jaar organiseren 

mannen- en vrouwendisputen borrels met elkaar. 

Ook ga je met je dispuut naar alle vette studen-

tenfeesten die in Tilburg en daarbuiten worden 

georganiseerd. Daarnaast ga je natuurlijk ook 

samen studeren en kunnen ouderejaars dispuuts-

genoten je helpen met vakken waar je misschien 

moeite mee hebt. Al met al bouw je met je 

dispuutsgenoten een onvergetelijke band op en 

maak je vriendschappen voor het leven!

DISPUTEN

CAS



De Tilburg University Cantus (TUC) is een jaarlijks terugkerend evenement, waar 2.500 

studenten samenkomen om het academisch jaar in te luiden. Wat misschien nog wel be-

langrijker is, is dat het de afsluiting is van het maatschappelijke jaar. Om een tafel voor 

het evenement te bemachtigen, is het namelijk verplicht om je actief in te zetten voor de 

Tilburgse Maatschappij. Zo zorgt de TUC ervoor dat minstens 1.000 studenten elk jaar de 

stad Tilburg een stukje mooier maken. Gezamenlijk ondersteunen zij met verschillende 

acties 4750 inwoners. Daarnaast zorgen andere acties ervoor dat er ongeveer €12.000 

wordt opgehaald voor goede doelen. 

De TUC wordt elk jaar door Vidar georganiseerd. Hiervoor wordt er elk jaar een nieuwe 

commissie samengesteld, welke een jaar langs toe werkt naar dit mega vette event! En-

thousiast? Zet je maatschappelijk in, en hopelijk zien we jou dan op volgende TUC!

TILBURG 
UNIVERSITY CANTUS

JELLE

BEKIJK DE AFTERMOVIE



De ZRB roeiwedstrijden is een van de wedstrijden 

die tijdens het korte baan seizoen plaats vind, 

op ons eigen water bij VIdar. De wedstrijd vindt 

plaats in Mei en is daarmee een van de eerste 

wedstrijden waarbij onze wedstrijdroeiers zich 

kunnen meten aan de andere wedstrijdroeiers in 

Nederland. 

Afgelopen jaar mocht ik deze wedstrijd organise-

ren samen met mijn commissie: het ZRBestuur! 

Wat ik zo leuk hieraan vond, is dat je je het hele 

jaar inzet om een vet evenement neer te zetten 

en zodra het zover was, zie je hoe alle puzzel-

stukjes op z’n plekje vallen. Verder leer je het 

ZRBestuur heel goed kennen en krijg je binnen 

een korte tijd een goede band met elkaar, waar ik 

ook veel plezier uit haalde!

ZRB ROEIWEDSTRIJDEN

BEKIJK HIER DE 

AFTERMOVIE

AMBER



WAAR SPORT

JIJ HET LIEFST?SPORTEN

VIDAR, IETS VOOR JOU?

Zin in een 

fietstocht

naar vidar?
ZUIPEN

Nee, vandaag 
effies te ver

JA, op naar vidar!

Sport jij het liefst alleen of in een team?

ALLEEN

TEAM

Word lid bij Vidar!

Ook buiten Vidar kun je lekker goedkoop van 
een biertje genieten als Vidraat, namelijk bij cafe 
Brandpunt! Hier is menig Vidraat vaak te vinden 
om te genieten van de lekkerste drankjes met 
korting!

Word lid bij Vidar!

Bij Vidar beschikken we over een prachtige 
binnen sport accommodatie. Hier kun je dagelijks 
gebruik maken van onder andere verschillende 
gewichten, fietsen en ergometers! 

Word lid bij Vidar!

Bij Vidar kun je je op individueel sportvlak 
ontwikkelen door in een skiff op het water te 
stappen onder begeleiding van gemotiveerde 
coaches om jou tot het beste niveau te tillen!

Word lid bij Vidar!

verleg samen met je ploeg je grenzen in een 
dubbel, vier of zelfs een acht!

WAT DOE JIJ
HET LIEFSTE?

ORGANISEREN

BINNEN

BUITEN

BINNEN

BUITEN

Het liefst Veel verantwoord-elijkheid of liever op de achtergrond?

Word lid bij Vidar!

Een vet bestuursjaar doen, of verantwoordelijk 
zijn voor een grote commissie? Alle opties staan 
voor je open om nu al ervaring op te doen waar je 
de rest van je leven iets aan hebt!

Word lid bij Vidar!

Binnen Vidar hebben wij heel veel kleine 
commissies. Hier leer je veel mensen kennen en 
kun je jouw talenten laten zien! Kijk rustig even 
rond en geniet van alles wat Vidar te bieden 
heeft!

SCAN EN SCHRIJF JE IN!

verantwoordelijkheid

De achtergrond

Word lid bij Vidar!

Iedere dinsdag en donderdag is de bar geopend 
en kun je samen met al jouw mede Vidraten 
tot in de late uurtjes genieten van wat biertjes. 
Daarnaast vinden er regelematig ook ova’s plaats 
speciaal voor disputen, jaarclubs of commissies, 
op naar Vidar dus!





Vidar staat niet alleen bekend om het roeien, 

maar ook zeker om haar mooie feesten! Deze 

feesten variëren van kleinschalige borrels op de 

dinsdag- en donderdagavond tot grote festivals 

die op ons eigen terrein gegeven kunnen worden. 

Het mooiste voorbeeld van zo’n groot evenement 

dat door Vidar wordt georganiseerd is het HOT 

(Heineken Openings Toernooi), dat georganiseerd 

wordt voor heel roeiend-studerend Nederland. 

Zo’n 3000 studenten komen naar Vidar om hier 

zowel te strijden op het water als te feesten aan 

de bar. 

Wil je zelf een evenement organiseren? Dat kan 

ook namens Vidar door bijvoorbeeld de TUC 

(Tilburg University Cantus) te organiseren. Dit is 

een evenement voor zo’n 2500 Tilburgse studen-

ten die zich op maatschappelijk gebied hebben 

ingezet voor onze stad!

Kortom; groot of klein, op Vidar of daarbuiten, er 

zijn genoeg feestmogelijkheden als Vidraat!

FEESTEN

BRENT



Ella

In jouw eerste jaar kun je een jaarclub 

oprichten. Een jaarclub is eigenlijk een 

vriendengroep van Vidraten uit dezelfde jaarlaag. 

Jaarclubs zijn dus een makkelijke manier om jouw 

jaar goed te leren kennen! Met je jaarclub kun 

je, net als bij disputen, borrels organiseren, een 

feestje meepakken en samen de bibliotheek in 

wanneer het nodig is. Je hoeft trouwens niet te 

kiezen tussen een jaarclub en een dispuut; deze 

zijn prima te combineren!

jaarclubs



Heerendisputen 8

damesdisputen 10

Genootschappen 4

Roeihuizen 5

jaarclubs 16

statistieken

Aantal vidraten: 

751+

AAntal boten:
71

53% vrouw

87,5% WO
12,5 HBO%

47% man

46%
vrijgezel35%

Relatie

19%
Alles 

tussenin

Prijs biertje
1,20



BEKIJK DE AFTERMOVIE

Hi allemaal! Mijn naam is Kees en ik heb in 2021 

het Februaricongres georganiseerd. Het Februari-

congres is een jaarlijks terugkerend congres, ge-

organiseerd door Vidar, waar studenten kunnen 

luisteren naar inspirerende sprekers en work-

shops kunnen volgen van enkele grote bedrijven. 

Voor mij was het Februaricongres enorm leer-

zaam, omdat je totale vrijheid krijgt hoe je het 

Februaricongres in jouw jaar insteekt. Ook vond 

ik de verantwoordelijkheid die volledig bij jou 

en je commissie ligt erg leerzaam. Naast dat het 

enorm leerzaam is, bouw je met je commissie een 

hele sterke band op omdat je het hele jaar samen 

naar die ene avond in februari toewerkt!

KEES

HET 
FEBRUARICONGRES



Op de 
helft

Je 
start 
hier

Bet 
kolen

helemaal ready voor een 
classic Vidar avond

DE verzamelplek waar je al 
je medevidraten zult meeten 

om samen een avondje te 
gaan rellen Elizabeth 

ziekenhuis

centrum 
Tilburg

Door de wijk - hier 
begin je te beseffen 
dat het centrum van 

Tilburg toch niet eens 
zo lelijk is

vannacht zul je hier 
misschien wel iemand 

uit moeten vissen

hier kun je je biertje 
al bijna proeven

Welkom op 
d n T.S.R.! 

zo ver was dat 
nou helemaal 

niet toch ;) 

Je verbrand  

ongeveer 140 kcal 

met de heenweg naar 

vidar

Kroket = 131 kcal

Stelz = 63 kcal

heineken = 46 kcal



Afgelopen jaar stond alles op Vidar in het  

teken van het twaalfde Lustrum: Ondersteboven! 

Iedere vijfde verjaardag wordt ook wel een  

lustrum genoemd. We hebben het lustrum  

gevierd op meer dan 15 evenementen, waar alles 

extra groots werd aangepakt. Zo hebben we op 

de VVV-dag en Familiedag onze VVV-tjes (vrienden 

van vroeger) en familie kunnen laten zien hoe Vi-

draten een feestje bouwen, hebben we decadent 

rondgelopen bij de paardenraces bij de poep-

chiquedag en hebben 20 Vidraten alles gegeven 

tijdens het Boksgala. 

Als lustrumbestuur mag je er samen met de  

lustrumcommissies voor zorgen dat de vetste 

evenementen worden neergezet, en inmiddels 

kunnen we wel concluderen dat dat gelukt is. 

Vrijwel iedere student maakt minstens één  

lustrum mee, en wie weet organiseer jij het  

volgende lustrum wel!

lustrum

Meer info? En wil je 
kijken hoe de feesten 

er aan toe gingen? 
Check dan onze social 

media (@lustrumvi-
dar)!

CAROLIEN




