
 

 

Nieuwsbrief Vada-roeien september 2017 
 

 
Agenda 
27 september: start zaaltraining 

23 oktober: Algemene Roei Vergadering 

28 oktober: pas-sessie roeikleding 

28 oktober: botendoop 

 
In deze nieuwsbrief 
• Bericht van het roeibestuur 

• Waardig afscheid 

• Pas-sessie roeikleding 

• Botendoop 

 
Bericht van het roeibestuur 
Beste Roeiers, 

 
Er ligt een actieve septembermaand achter ons. Het roeiseizoen is weer begonnen met onder andere 

deelname van VADA aan de Cotwichregatta en aan de Groene Hart marathon. Het is mooi om te zien 

en te beleven dat het roeiers samenbrengt en veel plezier geeft. VADA roeien was ook present op de 

jaarlijkse Wageningse Sportmarkt op zaterdag 23 september waarin allerlei sportverenigingen zich 

presenteerden aan het publiek. Bij de Junushof is een roeiboot in de gracht gelegd waarin 

voorbijgangers konden kennismaken met het roeien. Op deze plek bedank ik organisator Wolf Knab 

en de grote groep vrijwilligers die het roeien onder de aandacht hebben gebracht. 

 

Geslaagde Onderlinge wedstrijden 2017 
Op 10 september vonden onze Onderlinge wedstrijden ‘’De Wageningse Mijl’’ plaats. Er stond een 

stevige bries in het Kanaal, maar vrijwel alle uitgeschreven wedstrijdnummers konden toch worden 

afgewerkt. Er was een groot deelnemersveld en er waren veel jeugdroeiers. Helaas ontbraken wel een 

aantal roeiploegen tijdens het evenement. Door de Onderlinge wedstrijden eerder op te nemen in de 



jaarkalender kunnen we dat hopelijk in 2018 voorkomen. Het was dit jaar Jasmijn van Valkenburg die 

er met de bokaal vandoor ging. Het pauzenummer met onze twee achten, de Heron en de Zilverreiger, 

was spannend tot het laatst. Ter afsluiting was er een prijsuitreiking en een barbecue in onze kantine.  

 
Save the date: Algemene Roei Vergadering (ARV) maandagavond 23 oktober 
Over een aantal weken vindt de ARV plaats waarin de Begroting 2018 wordt besproken en een aantal 

andere belangrijke onderwerpen. Eén van die onderwerpen is de roeiveiligheid. Met een groep 

deskundige roeiers en Henk Blaauw (voorzitter VADA algemeen) heeft het Roeibestuur medio 

september de conclusies en aanbevelingen van het rapport over het Jason roeiongeval  besproken. 

Peter Falk heeft ons op deskundige wijze verteld over de dilemma’s waar de stuurman en roeiploeg 

van Jason voor stonden toen het ongeval hen is overkomen. En ook wat de nasleep voor Jason is 

geweest. Op de ARV gaan we de conclusies en aanbevelingen vertalen naar één of meer voorstellen 

die ons allen helpen om het risico op calamiteiten te verkleinen. Verder besteden we aandacht aan 

investeringen in onze roeivloot, onze huisvesting en het vrijwilligersbeleid. Graag tot ziens op de ARV! 

 

Botenwagen geschikt gemaakt voor vieren 
Door goed werk van de klusgroep en onze wedstrijdcommissaris is de Lange Jan geschikt gemaakt 

voor vervoer van wedstrijdvieren. Behalve het laswerk moest er ook een herkeuring van de 

botenwagen plaatsvinden. De grotere lengte betekend wel dat er meer stuursmanskunst vereist is 

voor degenen die de botenwagen meenemen. Met name bij bochtenwerk en bijzondere verrichtingen. 

Door de aanpassingen kunnen onze wedstrijdroeiers weer verantwoord de weg op. 

 

Roeiinstructie 
Op maandagavond 4 september heeft er weer een instructiebijeenkomst plaatsgevonden in buitenbad 

De Vrije Slag in Bennekom. Er was een goede opkomst en er is flink geploeterd om weer in de skifjes 

te klimmen. Luctor et emergo! 

 

Grebbedijkontwikkeling en dag van de Grebbedijk 
Na meerdere besprekingen zijn binnen VADA en met ARGO en andere watersportverenigingen in de 

Wageningse Uiterwaarden een aantal conclusies getrokken over verbetering van de recreatie-

mogelijkheden en veiligheid op het drukke Havenkanaal en de Rijn. Op die manier willen we 

meekoppelkansen benutten van dit omvangrijke dijkverbeteringsproject. Vanuit roeien is het realiseren 

van een roeibaan ingebracht die landschappelijk ingepast zou kunnen worden ten oosten of westen 

van de VADA locatie. Verder vond op zaterdag 23 september de dag van de Grebbedijk plaats, dit 

keer bij ARGO. Voor wie geinteresseerd is in de Grebbedijkontwikkeling is er op http://grebbedijk.com 

gelegenheid je in te schrijven voor de nieuwsbrief van de projectorganisatie. 

 

Alex Grashof 

Vz. Afdeling Roeien 



 
Waardig afscheid 
Katinka gaat er met Cornelis vandoor; waardig afscheid van onze oudste boot! Trouwe Wouw leden 

weten dat, na een jarenlang enthousiast lidmaatschap, Katinka van Roij ons binnenkort gaat verlaten. 

Ze verruilt dan het oude Wageningen voor het zo nieuwe Dronten. En ze neemt de Cornelis mee. 

Lees hier verder.  

 
Pas-sessie roeikleding 
Eerder dit jaar waren de Muda broers van 

Powerhouse Sport -in de roeiwereld ook wel 

bekend als de Muda tweeling- op Vada, om 

leden advies te geven over de roeikleding, 

sindsdien zien we al regelmatig roeiers met 

vada turtles, vada roeibroeken en vada 

windbreakers. De roeikleding ontworpen 

door Powerhouse Sport verhoogt het 

comfort en de veiligheid voor zowel 

recreatieve roeiers als wedstrijdroeiers. 

Voor wie deze eerste ronde gemist heeft is 

er een herkansing om roeikleding te passen 

en te bestellen op 28 oktober tussen 11 en 
13 uur.  
Na de passessie is er tot 4 november de 

gelegenheid om de kleding te bestellen via 

een webshop, en wordt de kleding nog voor 

de kerst geleverd. (kadotip!) 

 
 

Botendoop	
Oplettende roeiers hebben haar al in de loods zien liggen, een nieuwe filippi dubbeltwee. Maar wat 

beteken die lettertjes Rio 2016 op de zijkant? Is dat dan de boot waarin Maaike Head en Ilse Paulis de 

Olympische Spelen wonnen? En zal de boot nog wel blijven drijven nadat de Nederlandse supporters 

de traditionele felicitaties hebben overgebracht? (zie dit filmpje). Ontdek het tijdens de botendoop 
van 28 oktober, 13.00 aansluitend aan de passessie voor roeikleding. 

 
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 27 oktober 2017. 

 
 
 


