
 

 

Nieuwsbrief VADA-roeien september 2018 
 

 
Agenda 

• 14 oktober: pas-sessie roeikleding Powerhouse Sport 
• 20 oktober: Dag van de Grebbedijk 
 
In deze nieuwsbrief 
• Bericht van het roeibestuur 

• Pas-sessie roeikleding  

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

 

Het belangrijkste onderwerp in deze nieuwsbrief is de definitieve opdrachtverstrekking voor de aanleg 

van een nieuw roeivlot, in de volksmond inmiddels het L-vlot geheten. De werkgroep roeivlot gaat met 

de firma Interboat Marinas de werkzaamheden voorbereiden. De klusploeg wordt daarbij betrokken. 

Genoemde firma heeft voor verschillende roeiverenigingen in binnen – en buitenland functionele 

drijvende roeivlotten gemaakt. De compleetheid van de offerte en all-in aanpak heeft de doorslag 

gegeven bij de aanbesteding. Wat betreft de planning van de werkzaamheden verwachten we dat eind 

november/begin december de uitvoering plaatsvindt. Dit gaat voor ons roeiers zeker hinder opleveren 

omdat eerst de huidige roeivlotten verwijderd moeten worden en er ook aanpassingen op het 

voorterrein en bij de trappen nodig zijn. Zodra de planning uitgewerkt is wordt aan alle roeileden 

informatie verspreid. De bedoeling is dat de werkzaamheden in een zo kort mogelijk tijdsbestek van 

een aantal weken worden uitgevoerd. 

  

Naast het goede nieuws over het roeivlot vraag ik ieders aandacht voor de start van de VADA indoor 

roeitrainingen iedere woensdagavond van 20:00 tot 21:00 in de sportzaal bij BSO De Dijk in 

Wageningen. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen. Tegen een kleine vergoeding en onder 



begeleiding van twee ARGO trainers, kun je werken aan kracht, uithoudingsvermogen en souplesse. 

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het leuk is om in Duo’s gericht een circuit met verschillende 

toestellen en oefeningen te doorlopen. Buiten en in de roeiboot merk je na een aantal keren al het 

verschil. De indoor roeitraining loopt door tot het voorjaar. 

  

Verder kunnen we terugblikken op een geslaagde seizoensafsluiting afgelopen zaterdag van onze 

VADA kantine. Bij het feest was er een hoge opkomst en veel gezelligheid. De kantine is vanaf oktober 

minder vaak open, waardoor we meer aangewezen zijn op onze koffiehoek. 

Wat dat betreft gaan we naar een volgende fase in het gebruik van onze koffiehoek. Met een aantal 

vrijwilligers en wat algemene hulp van onze kantinebeheerster Simone, gaan we het beheer regelen. 

Verder sporen we alle roeiploegen aan om er meer ‘bezit van te nemen’. We gaan grote lockerkasten 

plaatsen, vergelijkbaar met die van middelbare scholen, waar roeiploegen en andere VADA groepen 

wat spullen in kwijt kunnen. Uiteraard op voorwaarde dat alle gebruikers hun eigen rommel opruimen. 

Verder werken we aan een verdere aankleding van de koffiehoek. 

  

Tot slot is er op zaterdag 20 oktober weer een Dag van de Grebbedijk. Alle burgers van Wageningen 

en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd om de Grebbedijk te genieten, kennis te nemen van 

de sportactiviteiten bij ARGO en VADA en natuurlijk van de grote plannen die gemaakt worden om de 

Dijk toekomstbestendig te maken. VADA werkt actief mee. Voor informatie klik op de volgende 

link  https://grebbedijk.com/te-doen-op-de-grebbedijk/kalender/item/dag-van-de-grebbedijk 

 

Met vriendelijke groeten, 

  

Alex Grashof 

Voorzitter VADA roeien en lid Algemeen Bestuur WSV VADA 

 

Pas-sessie roeikleding Powerhouse Sports op 14 oktoberSinds 2 jaar zien we al 

regelmatig roeiers met de nieuwe roeikleding, o.a. Vada turtles, Vada roeibroeken en vada 

windbreakers. Ook dit jaar geeft Powerhouse Sports gedegen kledingadvies en krijgt iedereen de 

gelegenheid tot het passen van kleding.  

 

Aangezien we ook deze keer een ruim assortiment willen aanbieden -en ieder item in meerdere dames 

en heren maten- hebben we ervoor gekozen de kleding niet zelf op voorraad te houden. In plaats 

hiervan wordt er de mogelijkheid geboden om de kleding te passen en te bestellen. Dit kan op 14 

oktober tussen 10 en 12 uur. 

Voor vragen over deze kleding neem contact op met wedstrijden@vada-roeien.nl Sjoerd Hachmer / 

Machiel Spuij . Voor meer informatie klik je hier. 



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 oktober 2018. 

 
 


