
 

 

Nieuwsbrief Vada-roeien augustus 2017 
 

 
Agenda 
10 september: De Wageningse Mijl, oftewel de Vada Roeien Onderlinge Wedstrijden 

17 september: Dixieswing Roeitocht 

27 september: start zaaltraining 

 
In deze nieuwsbrief 
• Bericht van het roeibestuur 

• Zaaltraining gaat weer van start 

• In memoriam Ad van der Linden 

• Uitnodiging De Wageningse Mijl 

• Van de Instructiecommissie 

• Oproep van Anneke Pannekoek 

 
Bericht van het roeibestuur 
Beste roeiers, 

In dit nieuwsbericht besteed ik aandacht aan onze Onderlinge Wedstrijden op zondagmiddag 10 

september, de geslaagde RIJM roeimarathon, de Grebbedijkontwikkeling en Veilig roeien. 

 
De Onderlinge 
Op zondagmiddag 10 september houden we traditiegetrouw onze jaarlijkse Onderlinge wedstrijden, 

de zogeheten Wageningsche Mijl. Om 13:00 starten we met een lunch voor alle deelnemers. Dieuwke 

Klaver heeft alle ploegcoordinatoren benadert om vrijwilligers en sportieve deelnemers te vinden. Heb 

je nog niks gehoord, trek hem/haar dan aan zijn jasje.Wil je na de prijsuitreiking om 17:30 gebruik 

maken van de BBQ geef je dan op. Op onze website vind je hier meer informatie over het programma 

en aanmelden. Graag tot ziens op zondagmiddag 10 september! 

 

Veilig roeien op de Rijn 



Wat veilig roeien betreft begin ik met de aankondiging dat er maandagavond 4 september van 17:30 - 

20:00 wederom gelegenheid is om je in buitenbad De Vrije Slag in Bennekom te bekwamen in het 

omslaag en weer in de boot klimmen. De instructiecommissie heeft daartoe het buitenzwembad De 

Vrije Slag afgehuurd. Verdere informatie en aanmeldingen lees je hier. 

 

Geslaagde 6e editie van de RIJM 
Op 9 juli heeft de 6e editie van de Rijn Ijsel Marathon plaatsgevonden. Maar liefst 16 roeiploegen van 

10 roeiverenigingen over het hele land zijn naar Wageningen gekomen om helemaal op te roeien via 

de Rijn en af te zakken via de Ijssel naar RV Isala in Zutphen. Het weer en de stemming onder de 

deelnemers was uitstekend. De organisatie heeft aangegeven dat de 7e RIJM editie volgend jaar 

plaats gaat vinden in het gebruikelijke weekend medio juni. Dit sluit beter aan op de vakantieperiode.  

 

Grebbedijkontwikkeling  
Met ARGO en andere watersportverenigingen in de Wageningse Uiterwaarden gaan we in september 

werken aan gezamenlijke bouwstenen voor verbetering van de recreatiemogelijkheden en de 

veiligheid op het drukke Havenkanaal en de soms gevaarlijke Rijn. Op die manier gaan we proberen 

meekoppelkansen te benutten (zo heet dat in onze polder) van dit omvangrijke dijkverbeteringsproject. 

Ben je geinteresseerd in de Grebbedijkontwikkeling dan kun je je op http://grebbedijk.com inschrijven 

voor de nieuwsbrief van de projectorganisatie. 

 

Dag van de Grebbedijk 
De projectorganisatie gaat op zaterdag 23 september met Dijkdenkers en betrokken organisaties voor 

de tweede keer de Dag van de Grebbedijk organiseren. Dit zal onder andere plaatsvinden op de 

locaties van VADA en Argo. Nadere informatie zal te vinden zijn op de website en in de media. 

 

Alex Grashof 

Vz. Afdeling Roeien 

  
 
Zaaltraining gaat weer van start 
Ook komend najaar en winterseizoen kan er weer 1 keer per week in de zaal worden getraind. Onder 

deskundige leiding van Argo wedstrijdroeiers doen we gerichte oefeningen voor de (roei)spieren. 

Iedereen kan meedoen op zijn of haar eigen tempo en intensiteit, maakt niet uit hoe oud of jong je 

bent, of hoe fanatiek je bent. Met een lekker muziekje erbij, kan iedereen zo hard trainen als hij/zij wil. 

De zaaltraining gaat weer van start op woensdag 27 september, en we trainen door tot eind maart. 

Net als afgelopen jaar maken we gebruik van de gymzaal bij SBO de Dijk aan de Marijkeweg (in de 

hoek tussen de Van Uvenweg en Kortenoordallee). We trainen van 20.00 – 21.00 uur. Aanmelden 

vooraf hoeft niet, iedereen is welkom. Je bent ook niet verplicht elke keer te komen, al is dat voor je 



eigen conditie natuurlijk wel zo goed. Als je meer informatie wil, kan je 

altijdmarieke.delange@wur.nl mailen. We hanteren het volgende verrekensysteem: 

 

    Vast bedrag € 20 voor het hele indoorseizoen (jeugdleden € 10) 

    Plus € 1 per keer dat je er bent (jeugdleden maximaal € 10 extra) 

 

Als je maar 1 keer komt trainen is dat nog gratis (als kennismakingstraining), Vada betaalt de rest. 

Dus als je vaker komt, wordt het gemiddeld goedkoper. Tot 27 september! 

In memoriam Ad van der Linden 
7 april 1947 - 27 juni 2017 

Wij gedenken Ad van der Linden, roeier op de vrijdagochtend bij de 

FiftyFit. Na zijn werkzame leven als beroepsmilitair  werd hij in 2013, 

in navolging van Riet, zijn vrouw, lid van VADA.  

Hij leerde roeien, ook al werd hij toen al geplaagd door een 

langzaam voortschrijdende ziekte. Met veel doorzettingsvermogen, 

een revalidatietraject en steun van Riet overwon hij medische 

tegenslagen en krabbelde hij fysiek weer aardig overeind. Toen op 

een gegeven moment het roeien niet meer mogelijk was, kwam Ad 

toch trouw iedere vrijdag op de ligfiets vanuit Bennekom naar 

VADA. Zo hield hij zijn conditie nog lange tijd op peil en bleef hij 

actief en betrokken deel uitmaken van de FF-groep. Vaak trakteerde 

Ad ons op zijn inmiddels fameuze zelfgebakken walnotenkoek of 

ander lekkers bij de koffie. En al kon hij zelf niet meer mee in de 

boot, hij ontpopte zich met hart en ziel tot ‘kraanvogel’: met 

toewijding en precisie liet hij de boten met de kraan te water. En 

trouw stond hij de roeiers bij terugkomst op te wachten om de boten 

weer op het droge te takelen. Hij was in zijn element en hoorde er 

helemaal bij. Ad gaf niet gauw op en heeft de ongelijke strijd tegen 

de kanker  volgehouden tot het moment dat er geen medische hulp 

meer mogelijk was. De laatste weken waren erg zwaar. Op 27 juni 

overleed Ad, 70 jaar oud. Vaarwel beste Ad, we zullen je missen. 

Wij wensen Riet , de kinderen en kleinkinderen alle kracht toe om 

het gemis van man, vader en opa  te verwerken.  

Inez Guiking, namens Fifty Fit 

 

 

 
Uitnodiging De Wageningse Mijl 
Op zondag 10 september vinden de Onderlinge wedstrijden van Vada-roeien plaats. Inschrijven kan  



voor de volgende nummers: 1x; 2x; 4x; C2*; C4*; familie-C2* (ouder-kind, partners, enz...).; wherry 

(STOER). 

 

Daarnaast kan er traditiegetrouw in de 8+ geracet worden. Na de wedstrijden organiseren we met de 

kantine een BBQ en tijdens de wedstrijden verzorgen we een lunch. Informatie over het programma, 

tijdstippen en inschrijving vind je op: 

http://vadaroeien.nl/resources/File/Onderlinge_2017_oproep_ploegen_nieuwsbrief.pdf 

 

Van de Instructiecommissie 
Van harte aanbevolen! 

Oefenen met veilig weer uit het water komen en/of terugklimmen in de skiff? Dat kan maandagavond 4 

september aanstaande in buitenbad De Vrije Slag in Bennekom. Lees verder op 

http://vadaroeien.nl/omslaan-weer-in-boot-klimmen 

	

Oproep van Anneke Pannekoek 
Wie mist er een beige jack, merk Stones en nog meer. Er was eens ... 

een	flinke	forse	man,	

hij	droeg	confectiemaat	54.	

Op	een	dag	besloot	hij	dat	het	zo	niet	langer	ging	:	

Het	lezen	van	de	kleine	lettertjes	in	het	telefoonboek,	

en	de	vertrektijden	bij	de	bushalte.	

Hoe loopt dit af? Lees verder op 

 http://vadaroeien.nl/actueel/artikel/384/wie-mist-er-een-beige-jack-merk-stones-en-nog-meer- 

 

Foto van de week 
De foto van de week komt van Inez Guiking: Bij	terugkomst	van	FIFTYFIT	toertocht	rondje	Rondehoep	

kon	ik	even	na	19:00	uur	dit	mooie	plaatje	schieten.	De	regenboog	was	compleet	.	Hij	paste	niet	op	1	

foto. 



 
 

 
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 22 september 2017 (in de zomer 

verschijnt er geen Nieuwsbrief Roeien). 

 
 
 


