
 

 

Nieuwsbrief VADA-roeien november 2019 
 
 
Agenda 
• 5 januari 2020: Nieuwjaarsreceptie VADA 
 
In deze nieuwsbrief 
• Bericht van het roeibestuur 
• Videotip van de Instructiecommissie 
• Gezocht: schilder 
 
Bericht van het roeibestuur 
Beste roeileden, 
 
De afgelopen maand zijn de begrotingen 2020 van alle afdelingen en VADA algemeen vastgesteld. 
Tijdens de Algemene Roei Vergadering (ARV) van 28 oktober gingen de roeileden akkoord met het 
bestendigen van het solide investerings- en uitgavenbeleid dat een aantal jaren geleden is ingezet. In 
2020 groeien onze investeringsreserves voor de accommodatie en de roeivloot. Tegelijkertijd 
investeren we rond de 15.000 euro in verversing van onze roeivloot. 
Tijdens onze ARV is het nieuwe VAD(A)mecum roeien gepresenteerd. Een prachtig en handzaam 
boekwerk waarin heel veel kennis en belangrijke regels staan over het roeien. Heel veel commissies 
hebben daar een bijdrage aan geleverd. Dank daarvoor! Onder 
https://www.vadaroeien.nl/vadamecum tref je de digitale versie aan.  
Dank ook voor Machiel Spuij. Tijdens de ARV is Machiel bedankt met twee dikke blikken (één met 
spinazie, dan ander met bruine bonen) voor zijn inzet de afgelopen jaren als materiaalcommissaris. 
We zijn blij dat hij zijn vrijwilligersinzet als wedstrijdcommissaris en stimulator voor de roeisport bij 
VADA voortzet.  
Op sportief gebied heeft Dubbel & Dwars roeister Helma de Jong voor VADA een mijlpaal gezet door 
de Paul Veenemans Prijs 2019 te winnen. Dit is een meerkamp waarin wordt geroeid, gezwommen, 
gefietst en hard gelopen. In hetzelfde weekend was de mix dubbeltwee met Marleen Abma en 
Machiel Spuij (vanwege de spinazie) succesvol. Op de Lingebokaal wonnen zij dat onderdeel. 
Meerdere roeiploegen namen aan dit prachtige jaarlijkse roeievenement in Leerdam plaats, waarvan 
maar liefst twee VADA herenachten in de nieuwe Empacher 8+. 
Belangrijk huishoudelijk nieuws is dat het wisselvlot bij Lexkesveer na wekenlange renovatie weer op 
zijn plek ligt. Dat helpt in de winterdagen weer veel stuurlieden om kou en stramme spieren te 
trotseren. Ofwel op de heenweg ofwel op de terugweg kun je je lekker warm roeien. Klusploeg 
bedankt voor het verzette werk. 
Tot slot is tijdens de najaars ALV van WSV VADA de strategiecommissie geïntroduceerd die in 
opdracht van het Algemeen Bestuur de vereniging gaat adviseren over de ontwikkeling en uitbreiding 
van onze locatie en het vernieuwen van het vastgoed. De Kiespersonen van iedere afdeling worden 
betrokken bij de ideeën en planvorming. In de aanstaande voorjaars ARV en ALV wordt hier meer 



aandacht aan besteed. In de strategiecommissie nemen namens de afdeling Roeien Frans van 
Duikeren en Marieke de Lange zitting.     
 
Roeigroeten, 
 
Alex Grashof 
Vz. Afdeling Roeien 
 
Videotip van de Instructiecommissie 
Zoals jullie misschien al gemerkt hebben, geven we jullie iedere maand een videotip met een leuke, 
leerzame oefening ter verbetering van de roeitechniek.  
Deze maand is dat Twee keer klippen. Deze uitdagende oefening hebben we opgepikt bij de cursus 
Roeicoach A die we met 22 Vada-instructeurs momenteel volgen.  
Twee keer klippen is geschikt voor alle ploegen en skiffeurs. We zijn benieuwd wat jullie ervan 
vinden: https://vadaroeien.nl/instructie-videotips/artikel/511/november-2019 
 
Gezocht: schilder 
Vada-roeien zoekt een vrijwilliger die bladen van riemen wil schilderen. De klusgroep zal je instrueren 
en ondersteunen en het schilderen kan op een zelf gekozen moment gedaan worden. Inlichtingen en 
Aanmelding bij Frans van Duikeren: Materiaal@vada-roeien.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 woensdag 18 december 2019. 

 


