
 

 

Nieuwsbrief VADA-roeien juni 2019 
 
 
Agenda 
• 28 juni tot 1 juli 2019: Skiffkamp 
• 22 september 2019: VADA Roeien Onderlinge 
 
In deze nieuwsbrief 
• Bericht van het roeibestuur 
• Nieuwe sponsor 
 
Bericht van het roeibestuur 
Beste roeiers, 
  
In deze laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie besteden we aandacht aan de nieuwe leden van 
de beginnerscursus, het nieuwe rookbeleid op VADA, de veiligheidsavond en onze inzet voor veilig 
roeiwater. 
In het voorjaar hebben we 15 nieuwe leden via de beginnerscursus mogen verwelkomen. Twee 
beginners stromen in bij Hanzo op zondag, één bij FF op vrijdag en twaalf bij Vuurwerk op zaterdag. 
Er waren in wisselende samenstelling zo’n veertien instructeurs die deze cursisten gedurende twaalf 
lessen hebben opgeleid. Ter afsluiting was er een high tea bij één van de cursisten in het grote huis 
bij Lekskesveer, aan de kant van Randwijk. Hij had ons al heel vaak zien roeien en is daardoor 
geïnteresseerd geraakt in de roeisport. We kunnen gerust stellen dat hiermee de beginnerscursus dit 
jaar zeer geslaagd is geweest. 
 
Verder jullie aandacht voor het nieuwe rookbeleid op VADA dat voorschrijft dat roken voorbij de 
slagboom van parkeerplaats richting het clubhuis verboden is, met uitzondering van de 
aanlegsteigers van de havenafdeling. Niet iedereen lijkt zich hiervan bewust te zijn. Vanuit het 
bestuur spreken we bezoekers en VADA-leden hierop aan. Onze oproep is je aan de nieuwe regel te 
houden en om anderen daar op een vriendelijke manier ook op aan te spreken. Binnenkort komen er 
een aantal verbodsborden rond het clubgebouw en op het terras te hangen om iedereen te 
herinneren aan het gewijzigde rookbeleid.   
 
Verder heeft bij de roeiafdeling op woensdagavond 12 juni een goed bezochte en informatieve avond 
over veilig roeien plaatsgevonden. Peter Falk, Hanneke van Everdingen en Bernard Matser hebben 
vanuit de invalshoeken ‘een sterk stromende rivier’, ‘het Havenkanaal’ en ‘Boegsturen’ de 
veiligheidsaspecten en risico’s doorgenomen. Het was voor zowel nieuwe als ervaren roeileden een 
zeer informatieve avond. ‘We zijn er niet banger door geworden, wel wijzer en prudenter’, zoals een 
deelnemer het verwoordde. 
 



Daarop aanhakend maken we ons samen met ARGO zorgen over geluiden dat het grote belang van 
‘Veilig recreatiewater’ en seizoensgebonden medegebruik van een nieuw aan te leggen nevengeul 
door roeiers, door een aantal bestuurlijke partijen nog steeds weinig serieus lijkt te worden genomen. 
Sinds de start van het Grebbedijkproject met de dijkdenkers op 8 september 2016 vragen we daar 
met andere Wageningse watersportverenigingen aandacht voor. Heb je ideeën of suggesties, mail 
dan naar voorzitter@vada-roeien.nl. 
 
Tot slot nog aandacht voor De Onderlinge wedstrijden die op zondagmiddag 22 september gaan 
plaatsvinden bij VADA. We zoeken nog roeiers/een roeiploeg die wil helpen bij de organisatie 
(aanmelden via roeien@wsv-vada.nl ). 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Alex Grashof 
Vz. Afdeling Roeien 
 
Nieuwe sponsor: Toyota van Gent Veenendaal, Ede Wageningen 
Vanaf 1 juli a.s. sponsort Autobedrijf Van Gent onze website. Van Gent is Toyota 
dealer voor de regio Ede, Veenendaal, Wageningen en omstreken. Zij leveren alle 
diensten van onder één dak: nieuwe en gebruikte auto's, onderhoud, reparatie, 
schadeherstel, leasing en verhuur. Ga naar de website: https://www.vangent.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 23 augustus 2019. In juli verschijnt 
er geen Nieuwsbrief Roeien. 

 


