
 

 

Nieuwsbrief VADA-roeien december 2018 

 

 

Agenda 

• 6 januari: 15.00 uur nieuwjaarsborrel VADA 

• 15/16 januari: installatie nieuwe roeivlot 

• 20 januari: roeiproeven 

 

In deze nieuwsbrief 

• Bericht van het bestuur 

• Het nieuwe L-vlot komt er aan! 

• Nieuw op de website 

• Foto van de week 

 

Bericht van het bestuur 
Beste roeileden, 
  
Met rasse schreden nadert het einde van het jaar 2018. Voor de roeiafdeling was het een jaar met veel 

geslaagde activiteiten en een hoge deelname aan zowel het sportieve als huishoudelijke deel. Die 

huishoudelijke activiteiten zijn onder aanvoering van onze secretaris Dieuwke Klaver goed op gang 

gekomen. Iedere roeiploeg draagt inmiddels zijn steentje bij aan het beheer en onderhoud van onze 

faciliteiten. Daar mogen we trots op zijn. Op het sportieve vlak zagen we in de breedte een toename 

aan deelnemers. En technisch hebben veel roeiers weer progressie gemaakt waardoor het roeien 

leuker en uitdagender wordt. De instructiecommissie, jeugdcommissie en onze wedstrijdcommissaris 

Machiel Spuij hebben daar met veel passie en toewijding aan bijgedragen waarvoor dank! 

  

Het nieuwe jaar starten we op zondag 6 januari om 15:00 met de traditionele VADA nieuwjaarsborrel. 

Dat luidt het algemeen bestuur met onze voorzitter Henk Blaauw het nieuwe jaar in met een toespraak 

en klinken we met zijn allen het glas. Voorafgaand aan de nieuwjaarsborrel nemen we vanuit VADA 

Roeien symbolisch afscheid van het oude roeivlot (aanvang 14:30). Alle roeiers en overige VADA-

leden zijn welkom om de ceremonie bij te wonen. In de dagen en weken die volgen zal het vlot worden 

afgebroken. Op 15 en 16 januari wordt het nieuwe L-vlot geïnstalleerd. Door middel van extra 



nieuwsberichten op onze website, via de mail en op de loodsdeuren worden alle roeiers hierover 

geïnformeerd. Waarschijnlijk kunnen we in verband met de werkzaamheden één tot twee weken niet 

het water op. De aannemer en onze vele vrijwilligers die hiermee aan de slag gaan proberen de hinder 

als gevolg van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Ik vraag iedereen om begrip voor het 

ongemak. Zie ook het bericht verder op in deze Nieuwsbrief. 

  

Als het L-vlot eenmaal geïnstalleerd is gaan we de nieuwe regels voor het afvaren en aanleggen van 

roeiboten in de praktijk brengen. Begin december heeft daarover onder leiding van 

materiaalcommissaris Frans van Duikeren, Willem Roskam en Ber Koppenol een bespreking 

plaatsgevonden. Informatie en instructies over het gebruik van het L-vlot volgen binnenkort. Het L-vlot 

gaat ervoor zorgen dat de capaciteit om te gaan roeien op piekmomenten (zaterdagen en 

zondagochtend) flink toeneemt. Ook de toegankelijkheid en het comfort nemen toe omdat de vlotten 

breder zijn en altijd op de goede hoogte liggen.  
  

Rest mij om jullie namens mede bestuursleden Alja Bastiaansen, Dieuwke Klaver, Frans van Duikeren, 

Machiel Spuij en Wolf Knab een goed, gezond en sportief 2019 toe te wensen. Tot volgend jaar! 

  

Alex Grashof 

Voorzitter VADA roeien en lid Algemeen Bestuur WSV VADA 

 

Het nieuwe L-vlot komt er aan! 
Geen roeien van zondag 6 januari 14:30 uur tot en met vrijdag 18 januari 2019 

De contracten zijn getekend, de eerste aanbetaling is gedaan, onze klusploeg werkt al weken aan het 

verleggen van de trappen en het vergroten van het perron. Kortom: vrijwel alles is gereed om ons 

nieuwe L-vlot neer te leggen. IJs en weder dienende gaat dat in de eerste helft van januari gebeuren. 

 

Zondag 6 januari 14:30 afscheid van ons oude roeivlot 

Voordat de aannemer het nieuwe vlot kan plaatsen, gaat de klusploeg het oude vlot ontmantelen en 

afvoeren. Daarvoor moet het vlot naar het perron. Op zondag 6 januari, voorafgaand aan de 

nieuwjaarsreceptie, nemen we waardig afscheid van ons oude vlot. Onder het genot van een glas 

glühwein of een beker warme chocolademelk (voor ploegen in training) takelen we het vlot op tot 

perronhoogte. De klusploeg zal voor de geïnteresseerden het nieuw L-vlot toelichten. Om 15:00 uur 

start de nieuwjaarsreceptie. Dan moet deze klus geklaard zijn. 

 

Beperkte roeimogelijkheden voor ploegen die in training zijn 

Van zondag 6 januari 14:30 uur tot vrijdag 18 januari kunnen we dus niet roeien. De ergometers zijn 

natuurlijk wel te gebruiken. Ploegen die in training zijn en in deze periode toch graag willen roeien 



kunnen dit van tevoren aangeven bij wedstrijdcommissaris via wedstrijden@vada-roeien.nl , dan 

zoeken we naar een passende oplossing in samenwerking met Argo. 

 

Nog ca. 100 stoeptegels nodig 

Voor het vergroten van het perron heeft de klusploeg nog ca. 100 stoeptegels nodig. Wie weet er nog 

tegels die wij gratis kunnen krijgen. Graag een mailtje naar Dick Legger: dick.legger@hotmail.com . 

Namens allen die hard werken aan ons nieuwe L-vlot: Fijne Kerstdagen en een heel sportief 2019 

 

Nieuw op de website 
Het (concept-)verslag van de Algemene Roeivergadering van 29 oktober vind 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 25 januari 2019. 

 
 


