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Agenda 
• 7 november: Algemene Roei Vergadering 

 

Bericht van het roeibestuur 
Deze maand zijn we als Roeibestuur druk bezig met het voorbereiden van de begroting 2017 en 

andere belangrijke onderwerpen voor onze Algemene Roei Vergadering (ARV) die op 

maandagavond 7 november om 20:00 plaatsvindt. Het roeibestuur gaat een aantal voorgenomen 

besluiten aan de ARV voorleggen: 

• investeren in een nieuw en groter roeivlot 

• meer geld voor roeicoaching en instructie 

• investeringen in de roeivloot op basis van het bestaande botenplan 

• invoering van My Fleet op basis van de resultaten van het pilot onderzoek 

Ik hoop dat de opkomst hoog is en dat de Kiespersonen van de roeiafdeling gevoed worden over 

deze en andere onderwerpen die dan worden besproken. 

 

Het zal velen niet zijn ontgaan dat het Algemeen Bestuur van VADA heeft besloten om het kantine-

concept van VADA te veranderen. De huidige formule voldoet namelijk niet meer. In plaats van een 

full time professionele kracht, komt er een parttime professional en willen we meer ruimte bieden aan 

leden van alle afdelingen om gebruik te maken van de faciliteiten. Het Roeibestuur vindt belangrijk 

dat de kantine een echt CLUBHUIS wordt en dat alle geledingen binnen onze afdeling daar vaker en 

meer gebruik van gaan maken. Een investering in de kantinefaciliteiten hoort daarbij. Dit komt aan de 

orde tijdens de Algemene Leden Vergadering van VADA op maandagavond 28 november. 

 



Verder begint het Grebbedijkproject vorm te krijgen. Tijdens de Dag van de Grebbedijk van zaterdag 

15 oktober kon iedereen bij ARGO een inkijkje nemen in ideeën en plannen. Behalve de 

aanwezigheid van de projectorganisatie Grebbedijk waren studies van studenten van de WUR te zien 

op maquettes en met fotomateriaal. Meerdere ruimtelijke opties liggen open om de Grebbedijk 

veiliger te maken. Roeiers en zeilers vinden het belangrijk dat voor instructie en training ook de 

watersportrecreatie veiliger gemaakt kan worden. Voor Kanoers kan dat ook aantrekkelijk zijn. 

Daarom is het idee ingebracht voor een watersportbaan en waterrecreatieplas in de uiterwaarden bij 

Wageningen. Als de haven druk is en de Rijn te onveilig om op te roeien, biedt dat ons mogelijkheden 

om onze roeisport te beoefenen. In een artikel in De Gelderlander (zie onze website) kun je hierover 

meer lezen. 

 Roeigroeten, 

  

Alex Grashof 

Wnd voorzitter 

 

Interne instructeursopleiding van start! 
Op dinsdag 8 november start onze interne instructeursopleiding. Met maar liefst 18 deelnemers die 

afkomstig zijn uit Accent, Avanti!, DixMix, Goede vraag, FF, FF3, MsLach, Jeugd, Stoer, 't Taftje, 

Vargo, Vol, Vroege vogels, Womo, Wouw, Zomo (Hanzo). 

Lees verder [http://vadaroeien.nl/instructie/artikel/327/interne-instructeursopleiding-van-start-] 

 
Krijgt Wageningen een watersportbaan in de uiterwaarden?  
Roeien, zeilen, kanoën en als het weer ernaar is .... schaatsen op een watersportbaan van 2 km in de 

Bovenste polder. Het idee is opgenomen in het 'voorkeursscenario van de ruimtelijke ambitie 

Grebbedijk Deltadijk'. Alex Grashof (waarnemend vz VADA-roeien) en Matthijs Peeters (voorzitter wsr 

Argo) geven in dit artikel hun visie. Lees Verder 

[http://vadaroeien.nl/resources/Image/artikelen/2/Watersportbaan-002.jpg] 

 
Instructiecommissie krijgt gaarg feedback over videotips 
Videotips? Misschien heb je er nog nooit van gehoord. Of misschien kijk je er iedere maand naar uit. 

Heb je een ervaring met of een suggestie over de videotips voor ons? Laat het ons weten via 

instructie@vadaroeien.nl. Lees verder [http://vadaroeien.nl/instructie/artikel/326/instructiecommissie-

krijgt-graag-feedback-over-videotips] 

 
Videotip oktober 2016: Helen Glover en Heather Stanning 
Met zeer illustratieve fragmenten: (1) ontspannen armen en bovenlijf bij het opglijden, ontspannen 

plaatsen en op de benen gaan; (2) daarna -hangend aan de armen- de tijd nemen om de kracht van 

de benen volledig te benutten en (3) daarna pas -nog steeds hangend aan de armen- de rugzwaai 



inzetten. Lees verder [http://vadaroeien.nl/instructie-videotips/artikel/325/oktober-2016] 

  

Kopij aanleveren volgende nieuwsbrief / foto van de week 
Deze nieuwsbrief verschijnt eens per maand. Heb je iets voor de nieuwsbrief of een Foto van de 

Week? Stuur dit dan naar communicatie@vada-roeien.nl.  

Vertel bij de Foto van de Week waar en wanneer deze genomen is, wat er te zien is en eventueel 

waarom je juist deze foto hebt genomen! Voor de Foto van de Week geldt geen deadline. 

 

De eerstvolgende sluitingsdata voor de Nieuwsbrief zijn: 

§ vrijdag 25 november 2016 

§ vrijdag 16 december 2016 

 

De Nieuwsbrief Roeien verschijnt elke laatste woensdag van de maand! 

 

 

  


