
 

 

Nieuwsbrief VADA-roeien juni 2018 
 

 
Agenda 
• 29 juni tot 2 juli 2018: Skiffkamp 

• 7 juli 2018: opening Koffiehoek! 

• 7 juli 2018: begin zomerstop jeugdroeien 

• 23 augustus 2018: Avondroeien 

• 8 september 2018: roeien op de gracht rond kasteel Amerongen 

 
In deze nieuwsbrief 
• Bericht van het roeibestuur 

• Roeiclinics bij ARGO 

• Uitnodiging Avondroeien op 23 augustus 

• De CLUB van 50: prijsvraag 

• Oproep: roeien op de grachten van kasteel Amerongen 

• Foto van de week 
 
Bericht van het roeibestuur 
Beste roeileden, 

Afgelopen maand hebben we volop kunnen genieten van het mooie weer. Af en toe stond er wel een 

stevige bries, maar nu de sluizen bij Driel vrijwel zijn gesloten valt er goed te roeien op onze mooie 

NederRijn. Waar we de laatste tijd de meeste hinder van hebben ondervonden zijn speedboten en 

jetski's die niet goed begrijpen dat flinke golven maken gevaarlijk kan zijn voor roeiboten. Of dat een 

enkele keer zelfs moedwillig doen. Ons klemmende advies is om in die gevallen het kenteken te 

noteren en aangifte te doen met bij Politie.  

 

Verder zal het iedereen zijn opgevallen dat er sinds kort een spandoek Niet Inschrijven = Niet Roeien 

boven de uitgang van de loodsdeuren aan kleedkamerzijde hangt. We verwachten van iedere 

roeibootbemanning dat daar gehoor aan wordt gegeven.   



 

Op zondag 3 juni heeft een geslaagde editie van de Onderlinge wedstrijden plaatsgevonden waar 

een prachtig fotoverslag van is gemaakt. Er zijn verschillende blikken getrokken die allemaal bij 

VADA roeiers terecht zijn gekomen. Meestal is dat niet het geval (-. De organisatie van DixMix en 

WoMo was uitstekend. En er is op een waardige wijze afscheid genomen van de Cornelis die is 

geschonken aan een zustervereniging in Dronten. Han van der Voet wist, als langjarige hoeder en 

gebruiker van de Cornelis, de juiste woorden te vinden om het afscheid in te luiden. Wat betreft de 

Onderlinge zelf heeft het Roeibestuur op basis van een evaluatie van de organisatoren, besloten de 

Onderlinge wedstrijden volgend jaar in weer in september te organiseren. Dat blijkt toch een 

geschiktere maand voor een brede deelname vanuit onze roeiafdeling.   

 

De editie RIJM 2018 was een groot succes zowel wat betreft het roeien naar Isala in Zutphen als het 

gebeuren daaromheen. Marleen Abma  heeft met een team vanuit VADA en Isala weer een mooie 

marathonwedstrijd weten te organiseren. Er werd in de omgeving van Arnhem zelfs een Italiaanse 

Aria gezongen (vanuit de boot). En de RWS boot was deze keer precies op tijd om alles in veilige 

banen te leiden.  

Niet onvermeldt mag blijven dat Edwin Noordman de tocht in een Kayak heeft volbracht waarbij hij, 

eenmaal op de Ijssel aangekomen, het kielzog van een motorjacht koos. Vervolgens haalde hij het 

hele veld in en was als eerste bij Isala.    

 

Op het moment van dit schrijven vindt het jaarlijkse VADA skiffkamp plaats op de KNRB 

wedstrijdbaan bij de Beekse Bergen. De deelname lijst was zwaar overtekend, wat wel aangeeft hoe 

populair dit evenement is geworden en wat de organisatie in de afgelopen jaren heeft neergezet.   

 

Tot slot nog een vooruitblik op een aantal komende activiteiten. Op zaterdag ochtend 7 juli vindt de 

feestelijke opening van de Koffiehoek plaats. Gerard van Rootselaar en de klusploeg hebben daar, in 

samenwerking met de Havenwerkploeg, vele uren in gestopt. We gaan nog veel plezier aan de 

Koffiehoek beleven. Op 7 juli vindt 's middags de slotbijeenkomst met jeugdroeiers plaats. We mogen 

maar liefst 15 nieuwe jeugdroeiers verwelkomen die zich de afgelopen maanden hebben bekwaamd 

in onze prachtige roeisport.  Verder wordt op donderdagavond 23 augustus vanaf 20:00 uur het 

VADA avondvaren evenement georganiseerd. Dat gebeurt in samenwerking met de VADA Kano 

afdeling. Meer hierover verder op in deze Nieuwsbrief. Meldt je aan via onze website.    

  

Met vriendelijke groeten, 

  

Alex Grashof 

Voorzitter VADA roeien en lid Algemeen Bestuur WSV VADA 

 



Roeiclinics bij ARGO – zegt het voort! 
Argo organiseert van maart tot en met oktober roeiclinics. VADA-roeien ondersteunt dit initiatief van 

harte: hoe meer roeiers, hoe meer vreugde! Argo zal tijdens de roeiclinics VADA onder de aandacht 

brengen als mogelijkheid voor niet-studenten om door te gaan met roeien. De roeiclinics kunnen 

mensen op die manier interesseren in roeien bij VADA. Wij roepen Vada-roeiers dan ook op om de 

roeiclinic onder de aandacht te brengen van vrienden, leidinggevenden en zakenrelaties. Zo snijdt het 

mes aan twee kanten! 

  

De roeiclinic is een leuke manier om kennis te maken met de roeisport, samen met collega’s of 

vrienden, als bedrijfsuitje, workshop, familie-, of vriendinnendag. Deelnemers leren de beginselen van 

het roeien op de ergometer, in de roeibak en met een C4 op het water. Indien gewenst kan er na 

afloop geluncht of gebarbecued worden. 

Voor meer informatie: http://wsr-argo.nl/extern/roeiclinic/ of de folder in de Vada kantine. 
 

Avondroeien op 23 augustus 

Zoals velen van jullie weten is het (roeiwater) in de zomermaanden rond de schemering en daarna 

het allermooist op de Rijn. Mooie luchten, prachtig water, stilte en weinig tot geen andere boten. 

Nadeel van dit tijdstip is dat er niet meer (want na zonsondergang) geroeid mag worden, maar op 

donderdag 23 augustus mogen we een avondtocht organiseren! 

 

We willen op die avond rond 20:00 - 20:30 uur vertrekken en rond 22 uur weer terug zijn. Boten 

opruimen en daarna is het de bedoeling dat we samen met de kanoërs die meevaren gezellig in de 

kantine nog een drankje of frisje drinken. Voor het aanschaffen van de lichten willen we van iedereen 

€2 vragen, verder is deelname gratis. 

 

Het roeibestuur heeft na overleg een uitzondering gemaakt voor deze bijzondere tocht met slechts 

enkele roeiplaatsen. Meedoen kan als je minimaal scullen1 hebt en je persoonlijk inschrijft (en niet 

per ploeg). Verder: wie het eerst komt, wie heet eerst maalt en vol=vol…. Voor meer informatie klik je 

hier. Inschrijven kan via: vada.avondroeien@gmail.com met vermelding van je naam, voorkeur 

roeien/sturen (ervaring) en evt C of wherrie. 

Hartelijke groet, 

Jenneke en Judie 

 

De CLUB van 50 sponsort VADA 

Ben je lid van een van de afdelingen van de Watersportvereniging VADA in Wageningen? Is het er 

prettig? Kan er ook wel eens iets beter? Heb je ideeën voor activiteiten binnen de vereniging? 

Met deze vragen houdt de club van 50 zich bezig. Zij probeert de saamhorigheid binnen onze 

vereniging te stimuleren, vooral met activiteiten waar alle leden  plezier aan kunnen beleven. 



Wat kan de Club van 50 het beste bijdragen? We ondersteunden o.a. het informatiescherm in de 

kantine, een geluidsinstallatie, de jeugdprijs bij de Rijnrace, het varen met kankerpatiënten, de 

drakenbootrace en het sinterklaasfeest.  

 

En wat nu verder? 

De Club van 50 denkt vooruit, en ziet dat u met zijn allen nog veel meer goede ideeën kunt opperen. 

Kom ermee, of denk er in de zomer nog even over – eind augustus willen we het graag weten. Hoe? 

Wij hebben hiervoor een prijsvraag uitgeschreven. De regels zijn als volgt: Heb jij, je ploeg, of 

afdeling een leuk plan in overeenstemming met de uitgangspunten van de Club van 50, dat wil 

zeggen, een plan dat de saamhorigheid binnen onze vereniging bevordert, dan steunen wij deze 

plannen. De werkgroep binnen de Club van 50 zal een keus maken uit de ingediende plannen. Het 

plan dat als winnaar wordt gekozen gaan we ondersteunen met een bijdrage van 500,-- euro. De 

winnaar wordt bekend gemaakt op de Algemene Ledenvergadering in het najaar 2018. 

 

Doe mee aan de prijsvraag en laat je fantasie de vrije loop. Stuur je plan vóór 1 september 2018 

per mail aan Peter Falk (ptbfalk@hotmail.com). 

 

Roeien op de grachten van kasteel Amerongen 

De afgelopen jaren hebben wij met 't Taftje op de Open Monumentendag door de grachten van 

Kasteel Amerongen geroeid. Dit hebben we gedaan met de antieke houten wherries. Daarbij konden 

dan een of 2 bezoekers plaats nemen op de stuurstoel en werd een rondje om het kasteel geroeid. 

Voor de bezoekers was het leuk om op die manier het kasteel en de tuinen vanaf het water te kunnen 

bekijken, voor de roeiers leuk omdat het een bijzondere en mooie plek is om te roeien, en omdat je 

leuke gesprekken hebt met de passagiers. De passagiers betalen een kleine (vrijwillige) bijdrage voor 

het tochtje, en daarmee verdienen we een extraatje voor Vada. Ook dit jaar heeft de kasteelheer 

gevraagd of Vada op de Open Monumentendag wil komen roeien. Dit jaar is de open 

monumentendag op zaterdag 8 september.  Oproep. Om dit goed te kunnen doen hebben we circa 

8-10 roeiers en wat hulp op de kant nodig. En er moet af en toe gewisseld kunnen worden. Ik zoek 

iemand die dit wil coördineren, plus iemand die met de botenwagen naar Amerongen wil rijden. 

Belangstellenden mogen met mij contact opnemen: Norbert.lourijsen@hccnet.nl 

 
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 4 augustus 2018. In juli verschijnt 

er geen Nieuwsbrief Roeien. 



  


