
 

 

Nieuwsbrief VADA-roeien maart 2018 
 

 
Agenda 
• 5 april: instructieavond Koud Water 

• 7 april: start beginnerscursus 

• 16 april: Algemene Roei Vergadering 

• 20 april: Roeiproeven 

• 30 april: Algemen Leden Vergadering Vada 

• 3 juni: Onderlinge roeiwedstrijden 

• 29 juni tot 2 juli 2018: Skiffkamp 

 
In deze nieuwsbrief 
• Bericht van het roeibestuur 

• Herhaling Instructieavond Koud Water 

• Concept verslag ploegcoördinatorenoverleg 
• Verzekeringen voor vrijwilligers 
• Dubbel&Dwars helpt mee met Opschoonactie 
• Instuif vanaf woensdag 11 april! 
• Vada wint bij Twentse Winterwedstrijden 
• STOER is weer begonnen 
• Foto van de week 
 
Bericht van het roeibestuur 
Beste roeileden, 

Na lange tijd konden we afgelopen week weer genieten van schitterend glad roeiwater op de Rijn. 

Het is te hopen dat de winter nu voorbij is en de lente definitief gaat doorbreken! In de komende 

maand worden weer veel roeiactiviteiten opgestart waaronder een ‘Instructie avond Koud water’, start 

van de Beginnerscursus, start van het Aangepast roeien en het afnemen van Roeiproeven. Zie de 



agenda op www.vadaroeien.nl. 

 

Verder zal iedereen wel hebben gemerkt dat de koffiehoek in onze clubgebouw gestaag vorm krijgt. 

Onze woensdagochtend klusgroep werkt er hard aan en krijgt daarbij regelmatig hulp van de 

dinsdagochtendwerkploeg van de Havenafdeling. Een goed voorbeeld van samenwerking binnen 

onze Vereniging. 

De koffie uit de nieuwe automaat in de koffiehoek smaakt prima en is voor € 0,50 te koop. Als de 

kantine is geopend is overigens nog betere koffie verkrijgbaar bij Simone of één van de vrijwilligers 

die helpen met het draaien van bardiensten.  

 

Traditioneel worden de Onderlinge roeiwedstrijden van VADA georganiseerd in de herfst. Vanwege 

de volle agenda in dat jaargetijde hebben we er dit jaar voor gekozen de Onderlinge roeiwedstrijden 

op op zondagmiddag 3 juni te organiseren. Noteer het in jullie agenda. De aankondiging en wijze van 

aanmelden wordt spoedig bekend gemaakt in ons clubgebouw en op onze website. Heb je nu al 

interesse om met jouw ploeg of individueel deel te nemen, dan kun je dat doorgeven via roeien@wsv-

vada.nl 

 

Tot slot houden we op maandagavond 16 april om 20:00 de Algemene Roei Vergadering (ARV) voor 

alle roeileden. Onder andere komt een voorstel voor het Vrijwilligersbeleid bij de afdeling Roeien aan 

de orde die alle roeileden gaat raken. Verder behandelen we natuurlijk de Jaarrekening 2017 en het 

(her)benoemen van kiespersonen die ons vertegenwoordigen en onze belangen behartigen tijdens 

de Algemene Leden Vergaderingen van WSV VADA gedurende het komende jaar. Het Roeibestuur 

hoopt op een goede opkomst. Je bent de 16e van harte welkom. 

 

Alex Grashof 

Vz. Afdeling Roeien 

 
Herhaling instructieavond Koud Water op 5 april 
 
Op donderdagavond 5 april om 20 uur (in de kantine) vertelt een aantal  experts over onderkoeling en 

‘cold shock’, over de stroming van de Rijn, over kleding en reddingsvesten, reddingsacties uit het 

koude water, en meer.  

 

Dezelfde avond op 18 januari werd door ruim 40 belangstellenden als heel nuttig ervaren: “denk dat 

het goed is dat iedereen die met koud weer het water opgaat weet wat de gevaren zijn en een 

idee heeft wat hij kan doen als iemand te water raakt.” Een impressie van deze avond vind je 

hier: http://vadaroeien.nl/veiligheid/artikel/406/instructieavond-koud-water-op-18-1-2018 

 



Op verzoek organiseren we een herhaling, en we hopen op voldoende deelnemers. Graag opgeven 

via instructie@vada-roeien.nl, uiterlijk 30 maart 2018. 

 

Concept verslag ploegcoördinatorenoverleg 
Op maandag 19 februari 2018 was het ploegcoördinatorenoverleg. Onderwerpen die aan de orde 

kwamen waren onder meer: (1) vrijwilligerswerk, (2) activiteiten van de Nieuwe leden commissie en 

(3) My Fleet. Download hier het concept verslag. 

 

Verzekeringen voor vrijwilligers VADA WSV 
De laatste tijd wordt regelmatig gevraagd of en hoe vrijwilligers bij VADA WSV verzekerd zijn. 

Gemeente Wageningen heeft een vrijwilligers polis afgesloten bij de VNG, die ook dekking geeft aan 

vrijwilligers bij VADA die niet in Wageningen wonen. De polis betreft onder andere een ongevallen- 

en aansprakelijkheidsverzekering. Meer informatie is te vinden op deze website. 

 

Dubbel & Dwars helpt mee met de Uiterwaarden Opschoonactie 

Met achteraf vooruitziende blik hadden de dames van Dubbel & Dwars zich afgemeld voor de Head. 

Om toch iets gezamenlijks met de ploeg te doen, kwam het idee om mee te helpen aan de 

Uiterwaarden Opschoonactie, georganiseerd door Wageningen Schoon en Staatsbosbeheer. Lees 

hier verder. 
 

Instuif van Vada-roeien vanaf woensdag 11 april 2018 

De zomertijd komt er weer aan en dat biedt de mogelijkheid om s ’avonds te gaan roeien. Vanaf half 

april start de instuif op woensdagavond om 19.00 u. 

Lees verder.  
 

Vada wint bij Twentse Winterwedstrijden 
 
Zondag 11 februari 2018: de Goede vraag "did it again"! Wat? Goeie vraag! Lees hier verder. 
 

 

STOER is weer begonnen met roeien 

Afgelopen zaterdag lieten Cilia, Dolf, Coen, Thea, Frits en Femke de Dorus Rijkers te water. Er is op 

zaterdag nog plek voor één nieuwe roeier, met lichte verstandelijke beperking. Lees hier verder. 
 

Foto van de week 
week 10: Op zaterdag 10 maart 2018 gingen 20 jeugdleden het water op om roei- en stuurproeven te 

doen. Ouders en coaches waren druk met foto's maken. 



week 8: Nog 4 weken en dan is de Head of the River 2018. IJs en weder dienende bereiden diverse 

Vada-ploegen zich voor op deze jaarlijkse achtervolgingsrace van ongeveer 8 km op de Amstel. 
week 7: Vrijdag 16 februari 2018: iedereen geslaagd voor de proeven? 
week 5: Coach David Scholte maakte deze foto op zaterdag 27 januari 2018 vanuit de Botaurus ter 

motivatie van de hard studerende jeugd. Zij moesten na de training studeren voor de proefwerkweek 

begin februari.  
 

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 20 april 2018. 

 
 
 


