
 

 

Nieuwsbrief VADA-roeien december 2017 
 

 
Agenda 
7 januari: VADA nieuwjaarreceptie vanaf 15 uur 

9 januari: Instructie-avond Haalcurve 

18 januari: instructieavond Koud Water 

23 januari: Instructie-avond Haalbeeld 

29 juni tot 2 juli 2018: Skiffkamp 

 
In deze nieuwsbrief 
• Bericht van het roeibestuur 

• Vada’s zevenklapper 

• Vada wint bij Novembervieren 

• “En wij dopen u..”  

• Oproep skiffkamp 2018 

 
Bericht van het roeibestuur 
Beste roeileden, 

Dit is het laatste nieuwsbericht van 2017. Een jaar met mooie roeimomenten en een jaar waarin weer 

veel lief en leed is gedeeld. Voor mij persoonlijk zijn een aantal hoogtepunten de gezamenlijk 

opgestelde visie voor de Grebbedijkontwikkeling met vijf andere watersportverenigingen in 

Wageningen, de definitieve ruimte die de roeiafdeling binnen WSV VADA begin dit jaar heeft 

gekregen voor realisatie van een L-vlot en de verwerving van een olympische gladde twee die door 

de gouden medaillewinnaars Ilse Paulis en Maaike Head tijdens het 21e lustrumfeest bij VADA ten 

doop is gehouden. We mogen ook trots zijn op de fantastische inzet in het afgelopen jaar van de vele 

vrijwilligers op allerlei gebied, van schilderen, onderhoud, schoonmaken en kantinediensten tot en 

met coaching en roeiinstructie. Alleen het roeien en sturen moeten we zelf doen(- 

 



In 2018 worden een aantal grote stappen gezet in de planvorming voor de Grebbedijk. 

Landschapsarchitecten zijn in opdracht van de projectorganisatie Grebbedijk aan de slag gegaan met 

het opstellen van 9 tot 10 denkrichtingen voor het waterveilig maken van het 6 kilometer lange 

dijktraject tussen de Wageningse Berg en de Grebbeberg. Dit gaat in 2018 uitmonden in 6 

oplossingsrichtingen voor de aanpak van de waterveiligheid en het meekoppelen van kansen voor 

kwaliteitsverbeteringen . Eind 2018 rollen daar 3 voorkeursscenario’s. De zes watersportverenigingen 

hopen vurig dat daarin de visie voor meer ruimte en betere veiligheid voor de waterrecreatie wordt 

meegenomen.  

Door de najaars ALV van WSV VADA is het begrotingsvoorstel voor 2018 goedgekeurd. Ook is door 

onze algemeen voorzitter Henk Blaauw het vrijwilligersbeleid van het Algemeen Bestuur toegelicht 

waarover binnen onze divers samengestelde vereniging regelmatig wat om te doen is. Er is oog en 

respect voor verschillen tussen afdelingen wat betreft vrijwilligersvergoedingen. Andere regels 

worden uniform toegepast, bijvoorbeeld omtrend lidmaatschap, gedrag en veiligheid. 

Tijdens de ALV is Frits Perdijk geinstalleerd als penningmeester algemeen. Hij volgt Pieter 

Raijmakers op. Verder is besloten tot het instellen van een werkgroep die met voorstellen komt voor 

actualisatie van de statuten en een VADA brede werkgroep die het Algemeen Bestuur gaat adviseren 

over de huisvestingsstrategie. Aan de laatste werkgroep gaan roeileden George Kraan en Hermine 

der Nederlanden deelnemen. 

Nu de lucht- en watertemperatuur snel aan het dalen zijn vraag ik verder aandacht voor veilig roeien 

in de winter. Hier tref je praktische tips en richtlijnen aan die voor jou en mederoeiers belangrijk zijn. 

Tot slot nodig ik iedereen uit voor de VADA nieuwjaarreceptie op zondagmiddag 7 januari 15:00 in 

ons clubhuis. Dan blikken we samen terug op 2017 en vooruit naar het nieuwe jaar dat voor ons ligt. 

Voor nu wens ik iedereen fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toe! 

 

Alex Grashof 

Vz. Afdeling Roeien 

 

Instructieavonden 
In januari vinden er voor iedere roeier een aantal interessante instructie-avonden plaats. Wil je je 

roeiplezier vergroten en meer uit het roeien halen? Lees dan meer op de website:   

1. Instructie-avond Haalcurve op 9 januari 2018. Bedoeld voor instructeurs en andere 

belangstellenden. Maximaal aantal deelnemers is 20. Meer info vind je hier. 

2. Instructie-avond Haalbeeld op 23 januari 2018. Iedereen is welkom, met name mensen die sinds 

najaar 2015 lid zijn geworden. Meer info hier.  

3. Instructieavond Koud water op 18 januari 2018. Op het programma staan o.a. onderkoeling en 

"cold shock". Nadere informatie volgt binnenkort op de website en via de ploegcoordinatoren. Wil 

je deze nadere informatie als persoonlijk bericht krijgen, laat dit dan even weten door een mail 

aan instructie@vadaroeien.nl. 



  

Vada's zevenklapper op de Lingebokaal 2017 
7 fanatieke Vada-boten gingen op zaterdag 11 november 2017 door de start van de Lingebokaal. 

7 is het geluksgetal..... lees dus vooral hier verder! 

 

Vada wint bij Novembervieren 
Geïnspireerd door de botendoop op zaterdag door de gouden medaille winnaars van Rio, vertrokken 

zondag drie Vadaploegen naar Amsterdam voor de Novembervieren roeiwedstrijd. De oogst: een 

blik, een 5e plek en een 10e plek. 

Lees hier verder. 

 

En wij dopen u Jacana jacana 

Zaterdag 4 november werd onze nieuwste aanwinst gedoopt, een boot met een prachtige 

voorgeschiedenis. Vorig jaar bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro was dit de boot van de 

gouden lichte dames dubbeltwee, Maaike Head en Ilse Paulis. 

Lees hier verder. 
 

Oproep voor het Skiffkamp 2018         
Vind je ook dat skiffen er zo makkelijk en soepel uitziet? Dat wil jij ook kunnen en wil je wat meer 

zelfvertrouwen en techniek opbouwen? Is het alweer erg lang geleden dat je je hebt gefocust op 

roeitechniek? Meld je dan aan voor het skiffkamp! Binnenkort volgt meer informatie op de website. 

 

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 januari 2018. 

 
 
 


