
 

 

Nieuwsbrief Vada-roeien mei 2017 
 

 
Agenda 
4 juni: Omgaan met omslaan 

30 juni t/m 3 juli: Skiffkamp te Tilburg 

9 juli: Rijn-IJssel marathon 

 
In deze nieuwsbrief 
• Bericht van het roeibestuur 

• Sponsoractie Argo en Vada 

• Kom kennismaken met roeien bij Vada 

• Bestellen nieuwe wedstrijdroeikleding 

 
Bericht van het roeibestuur 
Beste roeileden, 

  

Dit bestuursbericht begin ik met een oproep. In mei en juni is er namelijk weer volop gelegenheid om 

roei- en stuurproeven te halen. Ik raad iedereen aan daar gebruik van te maken. Door te oefenen en 

de vereiste proeven te halen leer je niet alleen beter te roeien en te sturen, maar kun je ook technisch 

moeilijker boottypen afschrijven en gebruiken via My Fleet. 

  

Wat dat betreft is een veelgebruikte boot, de WOUW-acht, recent van ons heen gegaan. Tijdens de 

op 6 mei georganiseerde sponsoractie met de familie van den Briel is de WOUW in stukken gezaagd 

en verloot. Dat heeft voor de Alpe d’huzes sponsoractie meer dan drieduizend euro opgeleverd. 

Kortom een waardig heengaan van een boot die VADA en ARGO roeiers enorm veel plezier heeft 

bezorgd. Binnenkort gaan vier sporters één of meerdere malen de beklimming wagen om de 

sponsoropbrengst nog veel hoger te maken. Impressie over 6 mei staan elders op onze website. 

  

Dit jaar doet er helaas geen VADA ploeg mee aan de 11-stedentocht. Dat bericht ontving ik van 

Marleen Abma die net als ondergetekende een beetje teleurgesteld is dat we dit prachtige 



roeievenement in Friesland moeten overslaan. De Wageningse eer wordt in de aanstaande editie 

gelukkig hoog gehouden door ARGO. Ze maken daarbij gebruik van onze Duiker, dus een beetje 

VADA inbreng is verzekerd. 

  

Verder zijn een aantal roeiers bezig met de voorbereiding de Voga Longa. Dit is een 32 kilometer 

lange roeiwedstrijd die sinds 1974 op Pinksterzondag wordt gehouden in Venetië. De roeiwedstrijd 

over het Canal Grande is onder andere een protest tegen de vele vervuilende motorvaartuigen die de 

lagunestad dagelijks teisteren, maar natuurlijk ook voor het plezier. Een andere roeiploeg vertrekt 

binnenkort naar Zuid Frankrijk voor een roeivakantie op de Canal du Midi. Je komt VADA roeiers 

kortom overal tegen. 

  

Op het bestuurlijk vlak worden deze maanden gesprekken met de gemeente Wageningen, RWS en 

de provincie Gelderland aangeknoopt over de Grebbedijk ontwikkeling. Verder zijn gesprekken 

gaande over de mogelijke pacht van de Grebbedijklocatie en het vergroten van 

parkeermogelijkheden bij ons terrein. Dit zijn taaie processen. We doen ons best om er een positief 

resultaat uit te halen. 

  

De beginnerscursus 2017 is afgerond. Begon met 16 deelnemers, resulteerde in 13 enthousiaste 

nieuwe leden. We heten ze van harte welkom bij onze roeivereniging! Ze vormen vanaf nu een 

beginnersploeg. Het komende jaar worden zij op zaterdagmiddag en maandagavond klaargestoomd 

voor Scullen 1 en Sturen 1.  

De evaluatie van een van de cursisten geeft de waardering voor de organisatie en instructeurs van 

deze beginnerscursus mooi weer: "Ik vond de cursus heel erg goed georganiseerd en ik heb grote 

bewondering voor iedereen die hieraan heeft meegeholpen. De instructeurs waren stuk voor stuk 

enthousiast en heel geduldig. Het was erg leuk om met wisselende groepjes en met wisselende 

instructeurs les te krijgen omdat je daardoor steeds weer andere dingen leert. De ondersteuning met 

de filmpjes was natuurlijk ook heel erg geweldig. Tijdstip van de cursus was ook prima en het 

theedrinken na afloop heel gezellig. Oftewel niets dan lof! “ 

 

Op dinsdag 4 juni aanstaande organiseert de instructiecommissie een sessie in het zwembad De vrije 

slag in Bennekom. Alle leden kunnen dan in gecontroleerde omstandigheden oefenen met hoe weer 

veilig uit het water te komen als de boot volloopt met water of omslaat. Van harte aanbevolen! 

 

Tot slot zullen velen van jullie hebben gemerkt dat de openingstijden van de Kantine ruimer zijn 

geworden in verband met de start van het Watersportseizoen dat tot pakweg september loopt. 

Prettige bijkomstigheid is dat het assortiment tijdelijk is vergroot. 

  

Alex Grashof 

Vz. Afdeling Roeien 



  
Sponsoractie Argo en Vada groot succes! 
Vorig jaar is Bart van den Briel, de vorige voorzitter van VADA-roeien overleden aan kanker en omdat 

hij erg sportief was doen zijn zoon Vincent en zijn broer Jaap dit jaar mee aan de Sponsoractie voor 

Alpe d’Huzes en de strijd tegen kanker (Doe mee aan Alpe d'HuZes - KWF Kankerbestrijding). Voor 

een verslag ga je naar de website. 

 

 

Kom kennismaken met roeien bij Vada 
Op de website vind je een oproep aan aankomende nieuwe leden. Elke tweede dinsdag van de 

maand is de mogelijkheid om een keer vrijblijvend te komen kijken bij VADA roeien. Meer informatie 

vind je hier. 
 

 

Bestellen nieuwe wedstrijdroeikleding 
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 

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. Deze 

roeikleding is geschikt voor zowel de 

actieve wedstrijdroeiers als de 

recreatieve roeiers. Roeien wordt 

plezieriger en veiliger als de kleding 

voldoende bescherming biedt tegen 

weersomstandigheden (wind, regen, 

kou, zon), comfortabel zit en goed op 

het lichaam aansluit. 

 

Zaterdag 29 april was er de 

mogelijkheid om de nieuwe 

(roei)wedstrijdkleding te komen passen, 

velen hebben dat dan ook gedaan. Wil 

jij ook graag één van de nieuwe 

kledingstukken in het bezit krijgen? 

Helaas is de eerste bestelronde 

gesloten, voor vragen en bestellingen 

neem je contact op met wedstrijden@vada-roeien.nl – Machiel Spuij en Sjoerd Hachmer 



	
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 23 juni 2017. 

 
 


