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Bericht van het roeibestuur 
In november zijn er vele sportieve prestaties geleverd bij tal van roeiwedstrijden en tochten. Ook is er 

het nodige schilder- en herstelwerk gedaan aan de roeiloods en krijgt de Ergometerruimte boven de 

kleedkamers snel gestalte. Goed werk! 

Toch stond november voor ons als roeibestuur vooral in het teken van besluitvorming over plannen 

voor 2017 en begrotingen per afdeling en voor geheel VADA. Als roeibestuur zijn we blij met de 

unanieme instemming tijdens de Algemene Roei Vergadering (ARV) van 7 november op ons 

begrotingsvoorstel en het feit dat de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 28 november dit één op 

één heeft goedgekeurd. Er waren geen bezwaren ten aanzien van de investering voor vernieuwing 

van de roeivlotten. Op voorwaarde dat van instanties vergunningen worden verkregen en de 

havenafdeling geen bezwaar aantekent, gaat het roeibestuur de investeringen doen. Een werkgroep 

met havenleden en roeileden gaat hier onder leiding van Willem Roskam mee aan de slag. 

  

Een ander belangrijk besluit tijdens de ARV is de definitieve keuze voor het reserveringssysteem My 

Fleet. Daarmee is de pilot waarmee de ARV op 9 november 2015 instemde, succesvol afgerond. 

Onder leiding van Bernard Matser heeft een grote groep vrijwilligers uren en dagen gestopt in de 

technische realisatie en natuurlijk in de promotie onder roeileden. Vanuit vele commissies en 

roeiploegen is meegedacht over de invulling van My Fleet. Het is nu zaak de gemaakte 

gebruikersafspraken met elkaar vast te houden. Onder tussen gaat het roeibestuur in overleg met het 

ARGO bestuur kijken of via My Fleet ook hun faciliteiten toegankelijk kunnen worden gemaakt voor 

VADA roeiers en vice versa. 

  

Op de ARV was het afscheid van penningmeester Gerard van Rootselaar hartelijk. Op deze plek 

bedank ik heb nogmaals voor zijn inzet voor de roeiafdeling. We zijn blij dat hij zijn energie gaat 

richten op de coördinatie van de woensdagochtend klusgroep waarin hij al lange tijd actief is. Met 



George Kraan hebben we een deskundige vervanger als penningmeester gevonden. Hij kent het 

nieuwe boekhoudsysteem E-Captain goed en was al eerder penningmeester binnen VADA. 

  

Eind oktober, begin november heeft het roeibestuur gesprekken gevoerd met de ploegcoördinatoren 

van de zaterdagochtend, zaterdagmiddag en zondagochtend roeiploegen. Het doel om de dialoog te 

stimuleren en praktische oplossingen te vinden voor de ‘spitstijdenproblematiek’ is voor een 

belangrijk deel gehaald. Toch blijft het de komende tijd passen en meten. Het nieuwe roeivlot kan een 

flinke verbetering op gaan leveren. 

  

Tot slot wil ik iedereen informeren dat de ALV vrijwel unaniem heeft ingestemd met het aftreden van 

de voorzitter van WSV VADA en dat de vier afdelingsvoorzitters voorlopig alle 

bestuursverantwoordelijkheden en bevoegdheden uitoefenen tot de ALV in het voorjaar. We gaan op 

zoek naar kandidaten voor de secretarisfunctie en voor het penningmeesterschap. We hopen daar 

spoedig over te kunnen berichten. 

  

Alex Grashof 

voorzitter afdeling roeien WSV VADA 

 

Video-tip: Trainen op onze nieuwe RowPerfects 
Sinds kort heeft Vada twee RowPerfect3's. Hoe je deze ergometers kunt gebruiken om beter te leren 

roeien, maakt Carlos Dinares in eenvoudige woorden (wel in het Engels) duidelijk. 

Lees verder [http://vadaroeien.nl/instructie-videotips/artikel/335/november-2016] 

 

SLOW trekt blik op de Linge 
Op zaterdag 12 november heeft SLOW in meerdere boten aan de Lingebokaal in Leerdam 

meegedaan. Voor de vier met stuurman was dat succesvol: de zes kilometer werd met ruime 

voorsprong gewonnen. Ook in de dubbeltwee werd goed gepresteerd met een derde plaats in een 

sterk bezet veld. 

Lees verder [http://www.vadaroeien.nl/home/artikel/334/slow-trekt-blik-op-de-linge] 

 

Clubkleding voor sinterklaas en de kerstman 
Nog op zoek naar een passend cadeau voor onder de schoorsteen of onder de kerstboom? Denk 

eens aan nieuwe club kleding. Die kun je zo duur of goedkoop maken als je zelf maar wilt. 

Lees verder [http://www.vadaroeien.nl/actueel/artikel/337/clubkleding-voor-sinterklaas-en-de-

kerstman] 

 

Foto van de week 
November 4-en 2016: tussen de buien door was het prima roeien. Op deze foto de dames boordvier 



van Dubbel en Dwars met Marie-Anne Frenken Marleen Abma, Carlijn Wentink en Marieke de Lange. 

Lees verder [http://www.vadaroeien.nl/home/artikel/332/foto-van-de-week] 

 

Verslag 1e les Interne instructeursbijeenkomst 
Dinsdagavond 8 november 2016: buiten valt koude regen, binnen luisteren 15 aspirant-

basisinstructeurs aandachtig naar de presentatie van Gerdjan en Machiel over de roeitechniek. Doel 

van deze avond ... Lees verder [http://vadaroeien.nl/instructie/artikel/330/verslag-eerste-les-interne-

instructeursopleiding] 

 

Vada roeit de Novembervieren 
Zo vlak voor de winter komt wedstrijdroeiend Nederland nog één keer samen op de Amstel, om daar 

4 kilometer hard te varen in de dubbelvier of boordvier. Werd het ochtendblok vorig jaar nog afgelast 

vanwege de mist, dit jaar had het weer vooral regenbuien in petto. Tussen de buien door was het 

prima roeien. Lees verder [http://www.vadaroeien.nl/resources/Image/artikelen/2/Watersportbaan-

002.jpg] 

 

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 16 december 2016 

§ vrijdag 20 januari 2017 

§ vrijdag 17 februari 2017 

§ vrijdag 24 maart 2017 

 

De Nieuwsbrief Roeien verschijnt elke laatste woensdag van de maand! 

 

 

  


