
 

 

Nieuwsbrief VADA-roeien mei 2019 
Agenda 
• juni 2019: instructie basis skiff-vaardigheden 
• 12 juni 2019: Veiligheidsavond 
• 28 juni tot 1 juli 2019: Skiffkamp 
• 22 september 2019: VADA Roeien Onderlinge 
 
In deze nieuwsbrief 
• Bericht van het roeibestuur 
• Aankondiging Veiligheidsavond 
• Wensen botenplan 2020-2023 
 
Bericht van het roeibestuur 
In de afgelopen meimaand hebben we van uitstekend roeiwater kunnen genieten. De avonden 
werden langer en de temperaturen stegen. Er was kortom voor veel roeiers aanleiding om (vaker) 
sportief bezig te zijn. We vinden het als roeibestuur mooi om te zien dat we nu echt beginnen te 
profiteren van ons nieuwe roeivlot en de grotere capaciteit op het voorterrein. Kritisch punt blijft dat 
roeiploegen liefst zo snel mogelijk het water op willen en dan het afschrijven vergeten. Dat is niet de 
bedoeling. Laten we daar gedisciplineerder mee omgaan en elkaar aanspreken als dat gebeurt. 
 
Nu de roeicondities goed zijn roep ik roeiers ook op om te werken aan hun roei- en 
stuurvaardigheden. Dan mag je in die skiff of gladde roeiboot waar je zulke mooie halen in kunt 
maken. Helaas moeten we constateren dat er roeiers zijn die onbevoegd zo’n roeiboot meenemen. 
Zowel naar andere roeiers als verzekeringstechnisch is dat niet zo’n verstandige zet. Kijk op onze 
website voor mogelijkheden om instructie te volgen en roeiproeven te halen. Wat dat betreft is de 
beginnerscursus die in april begon goed bezet en was afgelopen zondag roeiploeg WOUW goed 
bezig met hun skiffstart om ploeggenoten de kneepjes van het skiffen bij te brengen.  
 
Het is ook mooi om te zien dat een groep roeiers de wedstrijdboten steeds intensiever en met veel 
plezier gebruikt. Zij en andere belangstellenden hebben afgelopen maand meegedaan aan het 
videovaren op de Rijn. Een mooie kans om te zien wat je als roeier/roeiploeg goed doet en waar 
progressie mogelijk is. 
 
Op het sportieve vlak heeft op zondag 19 mei een zeer geslaagde Rijn IJssel Marathon bij VADA 
plaatsgevonden met rond de 150 deelnemers. De afstand naar RV Isala in Zutphen is door iedereen 
volbracht. Voor velen was dat een mooie training voor de Elfstedenroeimarathon die komend 
weekend plaatsvindt. En hulde aan de RIJM-organisatie onder leiding van Marleen Abma. Het lijkt 
wel alsof de organisatie ieder jaar weer soepeler en gemakkelijker verloopt. Op naar de volgende 
editie in 2020!  
 



Tot slot vermeld ik graag dat VADA blikken heeft getrokken tijdens de Spaarne Lenterace van 
afgelopen zondag (skiff en dubbel vier) en dat de nieuw aangeschafte Empacher-8 in een 
vergevorderd stadium van oplevering zit. Die verwachten we zeker te kunnen inzetten voor De 
Onderlinge wedstrijden die op zondagmiddag 22 september gaan plaatsvinden bij VADA. We zoeken 
nog mensen die willen helpen bij de organisatie (aanmelden via roeien@wsv-vada.nl ). 
 
Met vriendelijke groeten 
Roeibestuur 
 
Veiligheidsavond 12 juni 
De veiligheidscommissie organiseert woensdag 12 juni om 20:30 uur een avond over situaties die 
we op de Rijn of in het kanaal tegenkomen: 
• Speedboten en Jetski’s 
• Sturen vanuit de boeg (in bijvoorbeeld de Mooievaart, de Bonte Piet, de Crex Crex of een skiff) 
• Rijnaak met de boegschroef aan 
• Stroming 
We willen het dan hebben over veiligheid, situaties bespreken die niet zo goed gingen, het hebben 
over de gevaren van onze sport, bekijken hoe we met elkaar kunnen blijven leren zodat we 
gevaarlijks situaties kunnen voorkomen en veiliger kunnen reageren mochten we er toch in komen.  
De avond willen we graag vormgeven met verhalen en situaties die echt gebeurd zijn. Als jij zo’n 
verhaal hebt laat het me even weten, dan kunnen we die ook inzetten. Het mag iets zijn van lang 
geleden of iets wat juist recent gebeurd is. Ik hoor het graag op hveverdingen@gmail.com.  
Op hetzelfde mailadres ontvang ik graag je aanmelding voor 12 juni om 20:30 uur in het clubhuis. 
Namens de veiligheidscommissie,  
Hanneke van Everdingen 
 
Wensen Botenplan 2020-2023 
Frans van Duikeren werkt op dit moment aan een nieuw botenplan voor de jaren 2020 - 2023. Eerste 
stap is het inventariseren van alle wensen ten aanzien van onze vloot. Over de randvoorwaarden en 
over de wijze waarop je je wensen kenbaar kunt maken lees je in dit pdf-je: 
https://vadaroeien.nl/resources/File/oproep_botenplan_april_2019.pdf 
  
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 juni 2019. In juli verschijnt er 
geen Nieuwsbrief Roeien. 

 


