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Bericht van het roeibestuur 
In de afgelopen maand heeft een VADA brede ledenhearing plaatsgevonden over de toekomst van 

het clubhuis en de kantine. Onder leiding van Monica Krol is een VADA brede werkgroep aan de slag 

gegaan om het Algemeen Bestuur van advies te voorzien. Vanuit de roeiafdeling nemen Judie 

Ghuijs, Dick Legger en Wolf Knab deel. De ledenhearing bevestigde dat er op dit moment nog grote 

verschillen van inzicht zijn over de bedrijfsvoering en uitrusting van onze kantine. Maar het leverde 

voor mij gelukkig ook aanknopingspunten op om tot een duurzame oplossing te komen. Op onze 

ARV van maandag 27 maart komt de werkgroep zijn oren te luisteren leggen bij de roeileden en wil 

het roeibestuur graag een constructieve discussie tussen en met  alle roeileden voeren. 

 

Een ander punt waar ik aandacht voor vraag is de sponsoractie voor Alpe d’Huzes, zie de website. 

Op initiatief van de familie van den Briel wordt ter nagedachtenis van Bart, met VADA roeien en Oud-

Argo, geld ingezameld voor dit goede doel. Deelname is van harte aanbevolen. Henk Ritsema en 

Gerard van Rootselaar van de roeiploeg VARGO trekken bij ons de kar en zijn al een ludieke actie 

gestart met roeitoptijden op de HEAD als inzet.  

 

Wat sportief presteren betreft is het geweldig om te zien dat de vernieuwde ergometerruimte door 

jong en oud intensief wordt gebruikt. Hier en daar moet er op de HEAD een record gebroken kunnen 

worden! Op het recreatieve vlak is het mooi om te zien dat de Kliet langzamerhand weer in 

nieuwstaat wordt gebracht door onze klussers. Ik weet niet precies hoeveel laklagen nog 

aangebracht moeten worden, maar de houten boot begint al aardig te glanzen.  

 

De instructiecommissie verzorgde tussen november en februari een interne 

basisinstructeursopleiding. Maar liefst 16 zeer leergierige deelnemers volgden vier theorieavonden en 

vier praktijkmiddagen. Het was een drukke tijd: huiswerk maken, lessen voorbereiden, filmpjes 



bestuderen, en op de bijeenkomsten zelf een vol programma in flink tempo afwerken. Maar de sfeer 

was prettig en open; men inspireerde elkaar en mede daardoor heeft iedereen veel geleerd. 

De 16 roei-enthousiastelingen komen uit vrijwel alle ploegen. Zij gaan de komende tijd ervaring 

opdoen als instructeur in de eigen ploeg, bij de jeugd en/of bij de beginnerscursus. De 

instructiecommissie blijft hen het komende jaar uiteraard ondersteunen, onder andere met 

terugkombijeenkomsten. Deze gezamenlijke investering geeft het coachen bij Vada, en daarmee ook 

het roeiniveau, een stevige impuls! We hopen op een sneeuwbaleffect, figuurlijk dan wel. 

De coordinator van de jaarlijkse beginnerscursus, John Meder, is druk met de voorbereidingen om 

weer een nieuwe lichting roeiers te verwelkomen. De beginnerscursus 2017 start op zaterdagmiddag 

1 april en beslaat 7 opeenvolgende zaterdagmiddagen en woensdagavonden. Nieuw dit jaar is de 

voorlichtingsavond voor de kandidaat-cursisten, bedoeld om de wederzijdse verwachtingen bij 

voorbaat beter op elkaar af te stemmen. Bij het "ter perse gaan" van deze nieuwsbrief zijn er nog 

enkele plekken vrij. Hoort zegt het voort! (liefhebbers kunnen zich opgeven via 

http://vadaroeien.nl/aanmelden-beginnerscursus).  

 

Alex Grashof 

voorzitter afdeling roeien WSV VADA 

 

Foto van de week 
We hebben nieuwe ergometers en die worden gebruikt: 't Taftje, de jeugd en Vargo op de nieuwe 

ergometers! 

En: Thea Pelgrim test de RowPerfect 

De mannen van Slow deinzen niet terug voor De Twentsche Winterwedstrijden en dat ondanks de 

barre weersomstandigheden…. 

 

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 24 maart 2017 

§ vrijdag 21 april 2017 

§ vrijdag 19 mei 2017 

 

De Nieuwsbrief Roeien verschijnt elke laatste woensdag van de maand! 

  


