
 

 

Nieuwsbrief Vada-roeien maart 2017 
 

 
Agenda 
29 april: ALV Vada 

29 april: Passessie nieuwe wedstrijd roeikleding 

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

25 mei: Dauwroeien! 

30 juni t/m 3 juli: Skiffkamp te Tilburg 

 
In deze nieuwsbrief 
• Bericht van het roeibestuur 

• Jaarlijkse beginnerscursus 

• Passessie nieuwe wedstrijdroeikleding 

• Sponsorevenement Alpe d’HuZes 

• Dauwroeien! 

• Oproep Argo Huizencommissie 

 
Bericht van het roeibestuur 
Beste roeileden,  

Afgelopen maandagavond zijn tijdens de goed bezochte ALV van WSV VADA een aantal belangrijke 

besluiten genomen over de toekomst van ons clubhuis. Allereerst hebben de kiespersonen 

ingestemd met het voorstel om een goed voorziene Koffie & theehoek in te richten met een goede 

koffieautomaat, waterkoker, aanrecht met spoelbak en w/k water, plus nog wat voorzieningen 

daaromheen. Ik hoop van harte dat roeileden van deze betere voorzieningen gebruik gaan maken op 

tijden dat de kantine is gesloten. En om misverstanden te voorkomen: als de bar/keuken in onze 

kantine open zijn mag je gewoon zelf taart en andere versnaperingen naar het clubhuis meenemen 

en nuttigen, maar nuttig geen zelf meegebrachte dranken. Is de bar/keuken dicht dan gaan we ervan 

uit dat je van de voorzieningen in de Koffie & theehoek gebruik maakt. 



Verder gaan we zowel dit jaar als daarna met een beperktere inzet van betaalde krachten werken en 

gaan de prijzen gemiddeld met ongeveer 10% omhoog. Dit alles met als doel vanaf dit jaar een 

kostendekkende exploitatie te realiseren. 

Voor de roeiafdeling was verder belangrijk dat de ALV heeft ingestemd met door de KNRB 

afgedwongen aanpassing van de verenigingstatuten. Wat te aanzien van dopingbestrijding en 

ongewenste contacten nu al is geregeld in het huishoudelijk reglement van de roeiafdeling wordt nu 

ook in de verenigingsstatuten verankerd. De ALV bracht aan het licht dat ook andere afdelingen 

stappen willen zetten om hier bindende regels over op te stellen. Dat komt in de najaars ALV aan de 

orde. 

  

Onder leiding van roeister Hermine der Nederlanden heeft vorige week een inspirerende en gezellige 

brainstormbijeenkomst met ARGO en andere Wageningse watersportverenigingen plaatsgevonden 

over het creeren van veilig recreatiewater in en bij de Uiterwaarden. Dat heeft een aantal ideeen en 

prioriteiten opgeleverd die we verder gaan aanscherpen. De bedoeling is dat de Dijkdenkers van 

VADA en ARGO dit als bouwstenen gaan inbrengen in het Grebbedijkproject, 

zie www.grebbedijk.com  In het komende half jaar krijgen we die gelegenheid. 

  

Tijdens het Ploegcoördinatorenoverleg is uitvoerig stil gestaan bij het vinden van meer vrijwilligers 

voor het schoonhouden van de kleedkamers. Dingena Donner coordineert dat. Ook is gesproken 

over het stimuleren van de instroom van onervaren roeiers in de verschillende roeiploegen (doen!) en 

het uitlenen van een aantal roeiboten aan ARGO plus de mogelijkheid om via my fleet bepaalde 

ARGO boten en ergometers af te schrijven. Dat kan dus gewoon. Peter Falk heeft van de 

gelegenheid gebruik gemaakt om de coordinatoren bij te praten over het onderzoek dat gaande is 

naar het roeiongeval bij Jason en wat je zelf als roeiploeg kunt doen voor een betere veiligheid. 

Verder is iedereen geattendeerd op de functionele nieuwe kledinglijn voor VADA roeiers. Aanstaande 

zaterdag 29 april vindt er een passessie plaats, zie verder op onze website. 

  

Tot slot nodig ik iedereen nogmaals van harte uit voor de Alpe d’Huzes sponsoractie tegen kanker die 

zaterdagmiddag 6 mei plaatsvindt. Zie aanplakbiljetten bij VADA en onze website. 

 

Alex Grashof 

voorzitter afdeling roeien WSV VADA 

 

Jaarlijkse beginnerscursus weer van start! 
Op zaterdag 1 april is de beginnerscursus voor nieuwe roeiers bij VADA van start gegaan. Ook hierna 

zijn er mensen die graag willen kennismaken met roeien, interesse hebben om een keer bij VADA te 

kijken of opnieuw willen ontdekken of roeien (nog steeds of weer) iets voor hen is. Voor deze mensen 

is er elke tweede dinsdag van de maand de mogelijkheid om vrijblijvend te komen kijken bij VADA 



roeien. Er wordt die avonden het één en ander verteld over de vereniging, er kan een kijkje worden 

genomen in de roeiloods en een stukje worden geroeid. Na afloop wordt besproken welke 

mogelijkheden er zijn binnen VADA roeien, qua opleiden en ploegen. 

 

Aanmeldingen voor deze avonden bij de Nieuwe Leden Commissie, zodat er zicht is op het aantal 

mensen dat we kunnen verwachten: Aagje Legger 0611648957 of Marianne Veltman 0625125901. 

Op de volgende dinsdagavonden van 19 tot 20.30 uur bent u van harte welkom om kennis te maken 

met de roeisport en met VADA: 9 mei, 13 juni, 11 juli, 8 augustus, 12 september en 10 oktober.  

 

Passessie nieuwe wedstrijd roeikleding 
Op 29 april (11 tot 14 uur) vindt er een passessie plaats voor de nieuwe wedstrijd roeikleding.  
Naast de bestaande clubkledinglijn (www.vadaroeien.nl/tenue) met onder meer sweaters, polo’s, 

petten en zonnekleppen, die wordt verkocht via de kledingcommissie, bieden we nu ook 

een WEDSTRIJDKLEDING-LIJN aan. De kleding is speciaal ontwikkeld voor roeiers door 

Powerhouse Sport, leverancier van de Nederlands roei-equipe en van meerdere studenten- en 

burgerroeiverenigingen. Powerhouse Sport geeft tijdens de passessie gedegen kledingadvies en 

krijgt iedereen de gelegenheid tot het passen van kleding. In de daaropvolgende twee weken kan de 

gewenste roeikleding besteld worden via onderstaande link. Na het sluiten van de bestelronde zal na 

4 - 6 weken de roeikleding via de wedstrijdcommissaris worden uitgeleverd. Bestellen kan tot 14 mei! 

 

Link: http://www.powerhousesport.nl/verenigingspagina (wachtwoord: vada2017) 

Download de flyer hier. 

 

Voor vragen over deze wedstrijdkleding-lijn neem contact op met wedstrijden@vada-roeien.nl - 

Machiel Spuij en Sjoerd Hachmer 

 
Doe mee aan de het Sponsor evenement Bart van den Briel - Alpe d'Huzes 
Voor ondersteuning van onderzoek inzake kankerbestrijding organiseren we op Vada een 

bijzondere middag op zaterdag 6 mei vanaf 16:00 uur. 
16.00 uur - Sponsorevenement Alpe d'Huzes (op Vada) 

17.30 uur - Barbecue 

De kosten voor de BBQ zijn €15 pp en voor kinderen €10. 

Activiteiten: 

•       Borrelen 

•       Verzagen oude acht, de Wouw: bij opbod worden de stukken verkocht 

•       Veiling van enkele andere attributen van Bart 

•       Aanbieden cheque met opbrengsten Head sponsoring 

•       Aansluitend een BBQ voor degene die willen. 



Je kunt je uiterlijk op zondagavond 30 april voor de BBQ  aanmelden via de lijsten in de roeiloods of 

in de kantine, of ook bij gerard@vanrootseaar.net 

Voor betaling van de BBQ vooraf is de rekening: 

T.n.v.:  Bart Huzes actie 

Rek. nr.: NL 40 ABNA 0580 6816 10 

Onder vermelding van:  BBQ 

Wie niet kan komen, maar toch iets wil bijdragen kan iets storten op dezelfde rekening. 

Dan onder vermelding van:  Donatie 

 

Aanspreekpunten activiteiten Vada-roeien 

Bij de organisatie van Vada roeien zijn veel vrijwilligers betrokken. Wij hebben een bestuur, 

commissies, een aantal overlegvormen en tal van activiteiten met een eigen organisatie. Voor elke 

activiteit is er vanuit het roeibestuur een aanspreekpunt. Een overzicht vind je hier. 

 

Op Hemelvaartsdag 25 mei 2017 gaan we weer Dauwroeien! 
Al jaren wordt door de Vada roeiers dan 's ochtends heel vroeg over de Rijn geroeid, in wherrie's, C-

material, wat je wilt. De laatste jaren georganiseerd door de Effe 3 groep, die dan van de donderdag 

middag naar de ochtend gaat. Maar dit is en was altijd voor de hele vereniging, daarom hierbij van 

harte uitgenodigd voor deze tocht. De tijd is door de beveiliging van hek en loods verzet naar 7 uur in 

de ochtend (dat valt al mee), dan verzamelen voor de roeiloods. De boten uitbrengen en zo'n 2 uur 

roeien. De richting is afhankelijk van het weer, de stroom en de wind. 

Na de roeitocht kunnen we genieten in het clubhuis of op het terras van een brunch. 

Deze wordt door enkele leden verzorgd. Kosten voor de brunch €3. 

  

Wie  mee wil roeien zo vroeg is van harte welkom. Opgave door een intekenlijst in de roeiloods of per 

mail naar b.vanloenen@hotmail.com onder vermelding “Hemelvaart roeitocht” en wel of niet de 

Brunch. 

Vriendelijke groeten, 

Betsie van Loenen 

 

Oproep Argo Huizencommissie 
Argo merkt een flinke toename in de vraag van leden om in een Argohuis te wonen. Een positieve 

ontwikkeling, want leden die in een Argohuis wonen zijn vaak langer en intensiever betrokken bij de 

vereniging. De in 2015 opgerichte Huizencommissie zet zich dan ook in om het aantal Argohuizen te 

vergroten. Met succes: sinds de oprichting van de commissie zijn maar liefst drie nieuwe Argohuizen 

geopend. Wilt u als lid van VADA meehelpen aan het verder uitbreiden van de huizen van Argo? 

Bijvoorbeeld door te investeren in een pand, door uw pand in Wageningen te verhuren of verkopen of 



door het delen van kennis over vastgoed? Dan komt de Huizencommissie graag met u in contact. 

Neem voor meer informatie of vragen contact op met ons via huizencommissie.argo@gmail.com. 

  

Met vriendelijke groeten, 

Gaelle Boisset 

 
Foto van de week 14 2017 

Wat een plaatje. Zomaar een woensdagavond begin april 2017. De roeiers keren terug na een 

intensieve training. Hoogste tijd voor een kop warme chocolademelk. 

Lees hier verder. 

 
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 26 mei 2017. 

 
 


