
 

 

Nieuwsbrief Vada-roeien maart 2017 
 

 
Agenda 
1 april: start beginnerscursus 

24 april: ALV Vada 

6 mei: sponsor actie Alpe d’HuZes, 16.00 uur 

30 juni t/m 3 juli: Skiffkamp te Tilburg 

 
Bericht van het roeibestuur 
Beste roeileden, 

 

In dit bericht sta ik allereerst stil bij het tragische roeiongeval bij Jason waarin een extra 

bestuursbericht eerder aandacht voor is gevraagd. We hebben onze condoleances overgebracht aan 

Jason en zijn  benieuwd naar de uitkomsten van een onderzoek dat Jason met de KNRB gaat 

uitvoeren naar de oorzaken. Aan VADA is gevraagd deel te nemen aan de onderzoekscommissie en 

gaat dat in de persoon van Peter Falk doen. Intern is er onder leiding van Hanneke van Everdingen 

van de Proevencommissie en de Instructiecommissie een groep roeiers bezig ons eigen 

roeiveiligheidsbeleid tegen het licht te houden.  

 

Tijdens een goed bezochte Algemene Roei Vergadering is afgelopen maandag door de leden een 

aantal voorgenomen besluiten van het Roeibestuur bekrachtigd. Allereerst heeft een ruime 

meerderheid van de aanwezige leden de voorkeur uitgesproken voor het realiseren van een L-vlot. 

Mocht deze optie niet uitvoerbaar blijken, dan gaan we voor het realiseren van een nieuw Langsvlot. 

Ten tweede zijn, met een amendement, de leden akkoord gegaan met het invoeren van een jaarlijkse 

SKIFF-3 roeiproef die een vereiste wordt om in de beste wedstrijdskiffsboten te mogen roeien. De 

criteria voor het behalen van deze proef verschijnen binnenkort op onze website. Ten derde is de 

Jaarrekening 2016 goedgekeurd. Voor het eerst is deze volledig uit E-captain gegenereerd. Onze 

Penningmeester George Kraan heeft van de vergadering complimenten in ontvangst genomen voor 

de overzichtelijkheid en inzichtelijkheid van de Jaarrekening. Op zijn beurt heeft hij Gerard van 

Rootselaar bedankt voor de bijdrage die hij heeft geleverd. Op aanbeveling van de 



Kascontrolecommissie heeft de ARV het Roeibestuur gedechargeerd. Vierde besluit is dat van de 

huidige 13 kiespersonen Martin Hutjes van het Taftje terugtreedt en wordt opgevolgd door Marko 

Mazeland. Omdat de roeiafdeling groeit en een extra kiespersoon toebedeeld heeft gekregen, heeft 

de ARV ermee ingestemd dat Wolf Knab er als 14e kiespersoon bijkomt.  

 

Ter voorbereiding op de ALV van VADA op maandag 24 april nodigt het Roeibestuur de kiespersonen 

uit voor bespreking van de voorstellen over het VADA clubhuis zodat de roeiafdeling voorbereidt de 

ALV in kan gaan over dit belangrijke onderwerp. Afgelopen maandag verliep de meningspeiling onder 

roeileden over diverse ideeen voor het clubhuis op een informatieve manier.  

 

Ik sluit af met de positieve evaluatie van de interne basisinstructeursopleiding waar in totaal 16 roeiers 

aan hebben deelgenomen. In de periode november -2016 - januari 2017 zijn in totaal 8 bijeenkomsten 

georganiseerd. Op vier na waren alle roeiploegen vertegenwoordigd. En dat vinden we als 

Roeibestuur belangrijk, want het stimuleert de ontwikkeling van het roeiniveau en het roeiplezier bij 

VADA. Aan alle geslaagde deelnemers is een certificaat uitgereikt. De instructiecommissie overweegt 

in het najaar 2018 een nieuwe interne basis instructeursopleiding op te zetten.  

 

Alex Grashof 

voorzitter afdeling roeien WSV VADA 

 

Thea Pelgrim overleden 
Afgelopen maandag is tamelijk onverwacht Thea Pelgrim 

overleden. Thea is 83 jaar geworden en was actief lid van 

de Fifty Fit roeiploeg. We wensen haar roeigenoten en de 

nabestaanden veel sterkte toe. 

 

 

 
Oproep voor skiffkamp 2017! 
Vind je ook dat skiffen er zo makkelijk en soepel uitziet? Dat wil jij ook kunnen en wil je wat meer 

zelfvertrouwen en techniek opbouwen? Is het alweer erg lang geleden dat je je hebt gefocust op 

roeitechniek? En wil je daar iets aan doen, maar heb je je nog niet opgegeven voor het skiffkamp? 

Dan kan dat alsnog; er zijn nog enkele plaatsen vrij. Meld je daartoe vóór 16 april aan bij: 

Arend.Brunsting@kpnplanet.nl. Het skiffkamp vind plaats van vrijdag 30 juni t/m maandag 3 juli.  

Voor een uitgebreid bericht over het skiffkamp (PDF) klik je hier . 

 

Jaarlijkse beginnerscursus weer van start! 
Op zaterdag 1 april 2017 start onze jaarlijkse beginnerscursus. Voor deze cursus zijn er ook dit jaar 

weer veel belangstellenden, en dat terwijl er niet geadverteerd is en geen open dag is geweest! Om 



niemand te hoeven teleurstellen heeft de organisatie besloten de capaciteit van de cursus iets uit te 

breiden. Betekent dat we met maar liefst 16 cursisten aan de slag gaan. Hopelijk worden zij allemaal 

na afloop van de cursus nieuwe leden. We zijn erg blij met al onze vrijwillige instructeurs. Zij maken 

het organiseren van de beginnerscursus mede mogelijk. In de komende periode zullen we op 

zaterdagmiddag van 13.30-15.00 en woensdagavond van 18.00-19.30 druk gebruik maken van vlot, 

C2x+ en C4x+ materiaal, ergometers en bak. We rekenen op het begrip en geduld van alle leden die 

rondom die momenten ook komen roeien. De beginnerscursus duurt tot en met woensdag 17 mei 

2017. Voor vragen, suggesties en opmerkingen kun je terecht bij de instructiecommissaris, Yvonne 

Abeln (instructie@vadaroeien.nl). 

 

Nieuwe vlootverzekering – extra dekkingen 
Sinds februari van dit jaar zijn de vloot en verdere bezittingen van de roeiafdeling bij een andere 

verzekeraar ondergebracht. De nieuwe polissen bieden een betere dekking tegen een gunstiger tarief. 

Zo zijn er nu twee extra dekkingen waar wij jullie graag op attenderen: 

 

a. Hulp bij pech met botentransport: De polis dekt hulp bij uitvallen van de botenwagen, van de auto 

of van de bestuurder. 

 

b. Persoonlijke ongevallen: De verzekering voorziet in een uitkering bij overlijden dan wel blijvende 

invaliditeit ten gevolge van een ongeval met een door ons verzekerde boot.  

 

Desgewenst kun je de polisvoorwaarden van deze extra dekkingen opvragen bij de penningmeester 

van de roeiafdeling penningmeester-roeien@wsv-vada.nl. Met hem moet je ook contact opnemen als 

je een claim wilt indienen. Alleen ingeval van een dringende vraag om pechhulp zoals vermeld bij a., 

kun je rechtstreeks met verzekeraar contact opnemen:  

 

Raetsheren van Orden B.V.               of met onze contactpersoon bij rhvo:  

Tel. 072 5414151          Hans Korving,  7 X 24 uur bereikbaar op : 06 23786041 

home@rhvo.nl 

www.rhvo.nl 

ons polisnummer: 119100796 

  
Kopij aanleveren volgende nieuwsbrief / foto van de week 
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 sluitingsdatum voor de Nieuwsbrief is vrijdag 21 april 2017. 

 



 


