
 

 

Nieuwsbrief VADA-roeien september 2019 
 
 
Agenda 
• 5 oktober 2019: pas-sessie roeikleding 
• 7 oktober 2019: roeiploegcoördinatorenoverleg 
• 28 oktober 2019: Algemene Roei Vergadering 
 
In deze nieuwsbrief 
• Bericht van het roeibestuur 
• Nieuws van de Instructiecommissie 
 
Bericht van het roeibestuur 
Beste roeiers, 
 
Hoewel het ons als roeibestuur helaas niet is gelukt om deze maand september de Onderlinge 
roeiwedstrijden te organiseren (geen enkele roeiploeg heeft positief gereageerd op onze oproepen) is 
er toch weer volop activiteit op onze roeiafdeling. Daar zijn we blij mee. Er is veel deelname aan 
roeiproeven en we zien dat roeiboten en botenwagens veelvuldig gebruikt worden voor roeitochten 
en roeiwedstrijden (op de Cottwich regatta werden blikken getrokken). En op de Rijn is het in de 
weekenden en door de week weer lekker druk. Verder zien we dat het ledenaantal van VADA roeien 
harder stijgt dan verwacht. 
 
Afgelopen woensdagavond is de Indoortraining in de gymzaal van BSO de Dijk in Wageningen van 
start gegaan die doorloopt tot in maart 2020 (aanvangstijd 20:00). De training is voor roeiers van 
ieder niveau geschikt en wordt door trainers van ARGO gegeven. Wat ARGO betreft is het goed te 
merken dat het studiejaar in Wageningen weer is begonnen en dat roeien populair is onder 
studenten. Afgelopen week hebben we als roeibestuur kennisgemaakt met het nieuwe bestuur van 
ARGO en afspraken gemaakt én herbevestigd over het gebruik van elkaars roeivloot en faciliteiten. 
Kijk daarom niet verschrikt op als je bij VADA soms een dames-, heren of mixedploegje in één van 
onze boten ziet vertrekken. Wij doen hetzelfde aan de andere kant mits dat met onze 
materiaalcommissaris Frans van Duikeren of wedstrijdcommissaris Machiel Spuij en die van ARGO is 
afgestemd.  
Terug naar VADA vraag ik aandacht voor de Pas- en bestelsessie op zaterdag 5 oktober in onze 
bestuurskamer. Nu de herfst zijn intrede doet is het verstandig de sportgarderobe te controleren en 
wellicht aan te vullen met passende roeikleding. 
 
Verder meld ik dat de VADA Strategiecommissie in iets andere samenstelling opnieuw is geactiveerd 
om in opdracht van het Algemeen Bestuur van WSV VADA onze positie en belangen op het huidige 
schiereiland en in de Grebbedijkontwikkeling nader te analyseren en neer te zetten. Het voornemen 
van de VADA Strategiecommissie is Kiespersonen van iedere afdeling daarbij te betrekken. Vanuit de 



roeiafdeling hebben Marieke de Lange en Ernst de Jonge zich op verzoek van het Roeibestuur bereid 
verklaart zitting te nemen in de VADA Strategiecommissie. Daar zijn we erg blij mee. Het zijn 
deskundige en ervaren roeileden die de belangen van de roeiafdeling en van VADA als geheel goed 
kunnen representeren. 
 
Dat brengt me op de inhoud van de Grebbedijkontwikkeling. Het valt niet mee wat daar gebeurt. Als 
gevolg van ‘juridische figuurzagerij’ (citaat laatste dijkdenkersoverleg) en dito benadering van het 
dijkverzwaringsproject door bepaalde natuurbelangenorganisaties en overheden is ons streven naar 
veilig recreatiewater niet meer terug te vinden in het concept Voorkeursalternatief (concept VKA) dat 
de projectorganisatie op 14 oktober gaat presenteren aan het Bestuurlijk overleg. Inhoudelijke 
argumenten dat veiligheid voor waterrecreanten voor ons zeer belangrijk is en dat natuur en roeien, 
zoals de praktijk elders in Nederland uitwijst, goed te combineren zijn, zijn in het concept VKA niet 
gehonoreerd. Binnenkort start de bestuurlijke consultatieronde (tot 9 december) en inspraakperiode 
(tot 15 februari 2019). Daarin zullen het belang van veilig roeien samen met ARGO duidelijk laten 
horen evenals die van de waterrecreatie in het algemeen. Voor juli 2020 vindt bestuurlijke vaststelling 
van het definitieve VKA plaats en start de planuitwerking.  
 
Ik sluit af met twee agendapunten. Ten eerste vindt op maandagavond 7 oktober het 
roeiploegcoördinatorenoverleg plaats waar iedere roeiploeg via zijn coördinator wetenswaardigheden, 
wensen en aandachtspunten kan inbrengen. Tot slot roep ik iedereen en in het bijzonder onze 
Kiespersonen op om deel te nemen aan de Algemene Roei Vergadering op maandagavond 28 
oktober van 20:00 tot 22:00 in ons Clubhuis. De agenda volgt binnenkort. Daar staan in ieder geval 
op de begroting 2020, het geactualiseerde vlootplan en de Grebbedijkontwikkeling. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Roeibestuur 
 
Alex Grashof 
Vz. Afdeling Roeien 
 
Nieuws van de Instructiecommissie 
In oktober verzorgen Han en Willem weer een cursus Stuurtheorie voor roeiers. Deze cursus is 
verplichte kost voor iedereen die de proef Sturen1 doet. Nadere info + online inschrijfformulier vind je 
hier: https://vadaroeien.nl/aanmelden-stuurtheorie. 
 
De instructiecommissie heeft weer een videotip waarin een balansoefening voor meerpersoons 
scullboten is hier te zien https://vadaroeien.nl/instructie-videotips/artikel/498/september-2019. 
 
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 oktober 2019. 

 


