
 

 

Nieuwsbrief VADA-roeien augustus 2018 
 

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

• 22 september 2018: seizoensluiting kantine (zie verderop in deze Nieuwsbrief) 

• 26 september 2018: start zaaltraining 

 
In deze nieuwsbrief 
• Bericht van het roeibestuur 

• De zaaltraining begint weer! 

• De Jacana Jacana gaat voor goud! 

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

Na een lange tamelijk hete zomer beginnen de clubactiviteiten weer op gang te komen. Ondanks de 

lage waterstanden van de Rijn hebben we daar dankzij de stuwen bij Driel en Wijk bij Duurstede nog 

weinig last van. Het roeiwater is zelfs beter als de stuwen dicht zijn. De laatste weken is wel te merken 

dat er meer vrachtschepen over de NederRijn varen, als uitwijkroute voor de Waal. 

In de zomer is er overigens wel degelijk geroeid. In een artikel op vadaroeien.nl is een leuk verslag te 

lezen over harde trainingen en deelname van Dubbel&Dwars aan de Henley Masters Regatta bij 

Londen op 14 juli. Deze damesploeg heeft daar een Blik getrokken. Dames gefeliciteerd met deze 

mooie internationale prestatie. 

 

Ook vond op donderdagavond 23 augustus de allereerste editie van VADA avondvaren plaats. Er 

namen maar liefst 40 roeiers en 12 kanoërs aan deel. Het was een bijzondere ervaring om in het 

donker (en met veiligheidslampjes) te varen. Judie en Jenneke bedankt voor jullie initiatief! 

Verder zal een aantal roeiers wel zijn opgevallen dat het Paapje (2X) is uitgeleend aan Roeivereniging 

Dronten. Nadat onze klassieke houten wherry de Cornelis van de zomer is geschonken aan deze 



nieuwe roeivereniging, waar een aantal daar naartoe verhuisde oud-VADA leden bij betrokken zijn, 

proberen we hen op deze manier te helpen. Verder bekijken we of de GrusGrus (2X) een volwaardig 

alternatief kan zijn voor het Paapje. Deze lichtere kunststof boot lag lange tijd ongebruikt in de nok van 

de roeiloods. 

 

Op dit moment worden de schuifdeuren van onze Roeiloods voorzien van een nieuwe verflaag. Niks 

bijzonders zult u zeggen. Maar deze keer gebeurt dat op zeer bijzondere wijze. De roeiers die het 

schilderwerk gaan doen hebben namelijk bedacht om een uitvergrote kopie van het VADA-roeiblad aan 

te brengen op de schuifdeuren, je weet wel met die grote witte V in het midden. Dat vonden we als 

Roeibestuur een fantastisch idee. Vanaf Wageningen is daardoor goed zichtbaar dat er geroeid wordt 

als de schuifdeuren tegen elkaar open staan. En het staat natuurlijk hartstikke mooi. 

 Verder is het goede nieuws dat we deze week de omgevingsvergunning voor het realiseren van ons L-

vlot hebben ontvangen. Dat betekend dat het Roeibestuur met onze Klusploeg eindelijk kan beginnen 

met de uitvoering van het besluit dat vorig jaar eerst in de ARV en daarna in de ALV is genomen.  

  

Nu het roeiseizoen weer begint roep ik iedereen op om Roeiproeven te halen. Het komt namelijk te 

vaak voor dat onbevoegd een boot wordt afgeschreven. Iedere maand biedt de Roeiproevencommissie 

gelegenheid aan roeileden om te laten zien dat ze bekwaam zijn om te sturen of te roeien in bepaalde 

boottypen. Ook krijgen roeiers nuttige tips en aanwijzingen om hun vaardigheden te verbeteren. Geef 

je op via roeiproeven@vadaroeien.nl 

  

Tot slot nodig ik iedereen uit voor de seizoen afsluiting van onze VADA-kantine op zaterdag 22 

september vanaf 19:00. Simone en haar team van vrijwilligers nodigen alle VADA-leden uit voor een 

gezellige avond met muziek, een lopend buffet en een drankje. Aanmelden kan 

via meiguishu@gmail.com of via het inleveren van een ingevulde aanmeldstrook die in onze kantine 

ligt. 

  

Met vriendelijke groeten, 

  

Alex Grashof 

Voorzitter VADA roeien en lid Algemeen Bestuur WSV VADA 

 

De Vada zaaltraining begint op 26 september! 
1. Vind je bootcamp ook een afschrikwekkend woord, maar zou je wel wat meer aan je lijf en conditie 

willen doen? 

2. Heb je een abonnement op de sportschool, maar ga je eigenlijk te weinig? 

3. Train je ook het liefst met een beetje gezelligheid er om heen? 

4. Verlang je ook terug naar die ouderwetse gymzaaltjes van vroeger? 



Als je op 1 of meer van deze vragen ‘ja’ kan beantwoorden, dan is de Vada zaaltraining zeker iets voor 

jou. Voor alle anderen trouwens ook.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 training is een combinatie van kracht en conditie oefeningen 

in een circuit.  

De zaaltraining gaat weer van start op woensdag 26 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.  

De kosten voor de zaaltraining zijn als volgt: 

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

• Plus € 1 per keer dat je komt trainen (jeugdleden maximaal € 10 erbij) 

Aan het eind van het seizoen wordt dit via de penningmeester geïncasseerd. 

 

Als je meer informatie wilt, kan je altijd marieke.delange@wur.nl mailen.  

 

De Jacana Jacan gaat voor goud op het FISU WK! 
Het zal misschien zijn opgevallen dat de Jacana 

Jacana de afgelopen maanden niet altijd netjes op haar 

plank lag, en het kan zijn dat je je hebt afgevraagd waar 

ze heen was. Deze boot heeft natuurlijk al eerder 

waargemaakt dat er heel hard in kan worden gevaren, 

en daarom werd ze gebruikt door Anouk van Proteus-

Eretes (op boeg) en Arlette van Argo bij de 

voorbereidingen voor het FISU WK roeien 2018!Op de 

website vind je hier een complete verslag. 

 
 

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 21 september 2018. 

 
 


