
 

 

Nieuwsbrief Vada-roeien juni 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  

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 
	

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. 

 
 
  



Dag	Frank, 
	 
Hierbij	ontvang	je	een	korte	impressie	van	de	Alpe	d’huzes.	Zou	jij	hier	een	kort	artikel	over	willen	
schrijven	en	Jaap	van	den	Briel	eventueel	contacten	voor	nadere	details	en	info? 
Zou	wel	aardig	zijn	om	bij	de	volgende	nieuwsbrief	te	vermelden	en	als	apart	bericht	op	onze	
website. 
	 
Groeten	Alex 
	 
	 
Van: Wilma Van wensem [mailto:jpvandenbriel@upcmail.nl]  
Verzonden: maandag 5 juni 2017 10:29 
Aan: ritze104; gerard; Lange, Marieke de 
CC: alex.grashof; pieter.pamocpon; tina.vandenbriel; vincent; Filip 
Onderwerp: Re: FW: Bevestiging team sponsoring 
  

Beste Gerard en anderen, 

Inmiddels zijn we weer in Wageningen en kijken we terug op een zeer geslaagde Alp d6! 
Maar allereerst nog heel veel dank natuurlijk voor jullie inzet en bijdrage! De grootste die 
hebben gekregen. In totaal komen we inmiddels op een sponsorbedrag via team Bart van 20k! 
Daar zijn we heel tevreden mee. 

De Alp d6 was zelf ook een geweldige ervaring; in alle opzichten: de sponsoring (in totaal 
inmiddels meer kan 10 miljoen), de verbinding, samenzijn & doen met familie en de eigen 
sportieve prestaties. Ik kwam in 2 uur 13 minuten boven na een strakke en gestage klim in 
klimlooppas (6,5 km/uur). Ben echt trots op me zelf (doe ik niet vaak). Achteraf alleen 
spierpijn in mijn nek!? van het omhoogkijken, tja daar niet op getraind.... Ook de fietsers 
deden het goed; Filip 5x en Vincent en Ariane bijna 4x maar zij werden helaas door de 
organisatie met alle andere sporters van de weg gehaald vanwege heftig onweer. Een sneue 
afloop van de geweldige dag maar voor zover ik weet geen ernstige ongelukken. Een 
motorrijden wel getroffen door de bliksem maar die bleek gelukkig snel te herstellen in het 
ziekenhuis. 

Voor zover een kort verslagje mijnerzijds, 

Willen jullie nog een interview voor jullie blad of zo? Laat het weten! 

  

Groet, 

  

Jaap vd Briel 

  



Beste	Dieuwke,	
		
Er	is	een	plan	om	op	dinsdagmiddag	een	nieuwe	ploeg	te	starten.	Voor	meer	informatie	zie	de	
bijlage.	Zou	je	die	in	de	eerstvolgende	nieuwsbrief	willen	opnemen?	
		
Groet,	Sjoerd	
NIEUWE	PLOEG	OP	DINSDAGMIDDAG	

Er	is	altijd	nog	wel	wat	te	verbeteren	aan	onze	manier	van	roeien.	Met	dit	als	leidend	principe	wil	ik	

op	dinsdagmiddag	een	nieuwe	ploeg	bij	elkaar	zien	te	krijgen.	Het	gaat	daarbij	niet	zozeer	om	het	

roeien	van	wedstrijden,	al	mag	dat	natuurlijk	wel,	maar	eerder	om	het	verbeteren	van	de	

roeitechniek.	Technisch	goed	roeien	is	nu	eenmaal	het	lekkerst	(en	het	efficiëntst	als	je	per	se	hard	

wil	gaan).	Hoe	belangrijk	het	sociale	aspect	van	roeien	ook	is,	dit	moet	niet	het	hoofddoel	worden.	

Naar	wie	ben	ik	op	zoek?	Dat	zijn	roeiers	van	alle	niveaus	die	het	skullen-2	willen	en	kunnen	halen.	

Vereiste	daarbij	is	wel	dat	je	ook	bereid	bent	voor	sturen-2	op	te	gaan.	Voor	alle	duidelijkheid,	er	

gelden	geen	restricties	op	het	gebied	van	aanvangs-roeicapaciteiten.	De	bedoeling	is	om,	als	de	

omstandigheden	dat	toelaten,	met	gladde	boten	en/of	skiffs	het	water	op	te	gaan	en	om	elkaar	te	

coachen.	Waar	nuttig	of	nodig	wordt	in	C-boten	geroeid.	

Er	zijn	inmiddels	zes	deelnemers,	waaronder	twee	verenigingscoaches	(waarvan	één	met	ST2).	De	

naam	van	de	nieuwe	ploeg	en	de	exacte	aanvangstijd	liggen	nog	niet	vast.	Het	streven	is	om	in	juli	of	

augustus	te	beginnen.	Meld	u	aan	bij	ondergetekende	en	kom	met	suggesties!	Mijn	email	adres	is	

derave_sjoerd@outlook.com.	

Sjoerd	de	Rave	

 
  



Beste Wolf,  
 
hierbij de foto van de vorige week.  Genomen op woensdag 14 juni tijdens de 
roeiweek van de Makkers in Frankrijk op het Canal lateral de la Garonne tussen Boé 
en Agen.  Judie en Alja oefenen met boordroeien in de de wherry zodat ze andere 
nuttige zaken kunnen blijven doen zoals: eten, drinken, kaartlezen en communiceren 
via walkie-talkie.  
 
hartelijke groet, 
 
Ite  



 



Hallo Dieuwke, 
Wil jij dit doorgeven aan de betreffende communicatiekanalen.  
Groet, Dingena 
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Begin doorgestuurd bericht: 
 
Van: Toercommissaris PRV de Where <toercommissie@prvdewhere.nl> 
Datum: 26 juni 2017 22:31:55 CEST 
Aan: TOERCOMMISSIE@PRVDEWHERE.NL 
Onderwerp: DIXIESWING ROEITOCHT DE WHERE 17 
SEPTEMBER  HERNIEUWDE OPROEP 
 
 
Beste zusterverenigingen, 
Alweer enige tijd geleden heb ik een oproep gedaan mee te doen aan de unieke 
Dixieswing Roeitocht die wij organiseren op zondag 17 september 2017. De 
meevarende en alom aanwezige Live Dixielandband zal een geweldige sfeer 
scheppen culminerend in een diner bestaande uit een Griekse maaltijd. Om de tocht 
door te kunnen laten gaan hebben we minimaal 57 deelnemers nodig en vreemd 
genoeg hebben we dat aantal nog niet bereikt. Vandaar deze herhaalde oproep. 
Ik voeg geupdate informatie bij. 
Ik stuur deze email aan de adressen die ik van het midweekroeien heb gekopieerd. 
Als een adres verouderd is, laat mij dat dan svp even weten. 
In de hoop dat deze oproep mede er toe zal leiden dat het minimum aantal van 57 
deelnemers zal worden gehaald, teken ik met hartelijke roeigroet, 
Pieter Schmal  
Met vriendelijke groet, 
Pieter Schmal tel. 06 53 75 25 51 Romke de Vries tel. 06 40 36 00 20 
 
Toercommissarissen PRV de Where 
 

 
 
 
 


