
 

 

Nieuwsbrief VADA-roeien januari 2020 
 
 
Agenda 
• 10 februari 2020: vervolg politiek debat Grebbedijkontwikkeling 
• 27 april 2020: Oranje Roei Regatta ARGO 
• 3 t/m 6 juli 2020: Skiffkamp 
 
In deze nieuwsbrief 
• Bericht van het roeibestuur 
• Aankondiging Skiffkamp 2020 
• Water- en routekaarten te leen 
• Videotip 
 

Bericht van het roeibestuur 
Beste roeileden, 
Bij deze ontvangen jullie de eerste 2020 nieuwsbrief. Een jaar met weer veel mooie roei-evenementen en 
momenten om van te genieten op onze prachtige Nederrijn. Ik begin met het bedanken van een aantal roeiers 
die na jarenlange betrokkenheid stoppen met commissiewerk, maar ondertussen wel gezorgd hebben voor 
goede opvolgers. Het gaat om Hanneke van Everdingen (Proevencommissie en Veiligheidscommissie), Yvonne 
Abeln (Veiligheidscommissie) en Gretha Hijmans van den Berg en Wolf Knab (Jeugdcommissie). Wat betreft de 
veiligheidscommissie ligt er een ambitie om dit jaar meer zichtbaar te worden en roeiers en roeiploegen te 
helpen om veilig en verantwoord van onze mooie roeisport te genieten. 
 
Een nieuwe impuls voor het jeugdroeien 
Wat betreft de Jeugdcommissie zijn Gretha en Wolf er in geslaagd om een ‘nieuwe generatie’ ouders te 
interesseren voor begeleiding van het jeugdroeien: Nynke Nutma (moeder van Sybren) en Mariëlle Phillipens 
(moeder van Joep). Zelf gaan ze na vele jaren stoppen omdat de eigen kinderen het roeien al lang machtig zijn 
en het tijd is voor wat anders. Als bovendien één van je zonen deze zomer in de Holland 8 meedoet aan de 
Olympische spelen in Tokyo dan wil je ook tijd hebben om dat mee te kunnen maken. Waar Wolf en Gretha 
voor gaan zorgen is dat met de nieuwe begeleiders, jeugdcoaches en ARGO, het jeugdroeien een nieuwe 
impuls krijgt. De structurele samenwerking die we daarbij zoeken met ARGO juichen we als roeibestuur zeer 
toe. Hoewel studentenroeiers een stuk ouder zijn sluiten ze goed aan op de belevingswereld van jeugd die het 
roeien bij VADA willen leren. Bovendien heeft ARGO kennis en faciliteiten in huis die aantrekkelijk zijn om te 
gebruiken. Voor de VADA jeugd maakt dat het roeien extra leuk en voor ARGO kan dat op termijn een nieuwe 
lichting (student)roeiers opleveren. Misschien wel een Olympisch kampioen. 
 
Oranje Roei Regatta op Koningsdag 



Ook op een ander vlak heeft VADA roeien in het nieuwe jaar de samenwerking met ARGO aangehaald. 
Iedereen heeft waarschijnlijk in de media wel meegekregen dat ARGO de Oranje Roei Regatta, die voor het 
laatst in 2005 is gehouden, weer nieuw leven gaat inblazen. Op Koningsdag 27 april 2020 wordt de Oranje Roei 
Regatta georganiseerd in het havenkanaal waarbij diverse groepen uit Wageningen met en tegen elkaar 
kunnen roeien in een 500-meter wedstrijd. Op www.wsr-argo.nl/oranje-roei-regatta/ is meer informatie te 
vinden. Onder andere krijgen deelnemers in de weken voorafgaand een ergometer clinic en een training op 
het water. Vanuit VADA gaat een klein team helpen bij de organisatie op Koningsdag. We hopen hiermee de 
roeisport zichtbaarder te maken in Wageningen en natuurlijk ook om deelnemers te interesseren voor het 
roeien bij ARGO of VADA. 
 
Buiten-rookruimte, sanitair, Meeuw en indoortrainingen 
Verder meld ik graag dat de Rookruimte bij de slagboom vorm krijgt. Gerard van Rootselaar is er druk mee 
bezig. Een andere klus die inmiddels is geklaard is het opnieuw afkitten van alle sanitaire ruimtes bij VADA, 
waaronder die in onze roei kleedkamers. 
Sinds een half jaar ligt de Apsyrtus (een gladde 4-) bij ons in de loods. Onlangs hebben we deze boot van Argo 
definitief omgeruild tegen onze Meeuw. Binnenkort krijgt de Apsyrtus een heuse VADA-naam. 
Op sportief vlak meld ik graag dat de indoortrainingen (iedere woensdagavond van 20:00 tot 21:00 bij OBS De 
Dijk in Wageningen) goed worden bezocht. Iedereen die aan zijn (roei)conditie wil werken is van harte 
welkom. Er is nog plek. 
 
Grebbedijkontwikkelingen 
Ik sluit af met de Grebbedijkontwikkeling. Afgelopen maandagavond vond vanuit de gemeenteraad een zeer 
kritisch opiniegesprek plaats met de wethouder over de standpuntbepaling voorkeursalternatief  (VKA.) Dit is 
hier terug te luisteren. Uiterlijk 17 februari dient WSV VADA een eigen zienswijze in waarin we aangeven dat in 
de VKA onvoldoende rekening is gehouden met inzet voor de Grebbedijk, onze visie en de belangen van 
watersporters. We hebben ruimte nodig voor een nevenbeul om veilig te roeien, voor het opvangen van de 
groei die we doormaken, voor uitbreiding van het VADA terrein naar de overkant. Om die laatste reden 
hebben we in een brief bezwaar gemaakt tegen de krakers van het terrein tegenover ons en naast ARGO. 
Gelukkig staan we in deze actie niet alleen. Op maandagavond 10 februari 19:30 vervolgt de gemeenteraad 
van Wageningen het politieke debat (komt allen) met de wethouder en verwachten we dat moties worden 
ingediend om ‘in te breken op het VKA’ dat de Nederrijn niet dichterbij Wageningen brengt (ambitie van 
Wageningen) maar juist verder weg. GroenLinks gaat alleen voor meer natuurwaarden evenals SP (?). De CU 
steunt de eigen wethouder. Een grote meerderheid van alle andere partijen vindt het belangrijk dat zo’n groot 
project als de dijkverzwaring van de Grebbedijk ook iets concreets oplevert voor de Wageningse bevolking, 
zoals een veilige zwemplas en een veilige plek om te roeien in combinatie met natuurontwikkeling. Ik nodig 
iedereen uit om thuis of op de publieke tribune in het gemeentehuis mee te luisteren naar het politieke debat 
dat plaats gaat vinden. 
  
Roeigroeten, 
 
Alex Grashof 
Vz. Afdeling Roeien 
 

Skiffkamp 2020 van 3 t/m 6 juli! 
Het zal dit jaar alweer de negende keer zijn dat het VADA-skiffkamp (voor senioren) wordt georganiseerd op 
de Watersportbaan in Hilvarenbeek vlakbij Tilburg.De datum is dit jaar van vrijdag 3 juli t/m maandag 6 juli. 
Een paar dagen zul je je de hele dag bezig houden met alleen maar roeien. Binnen een kort tijdsbestek focus je 



je op het verbeteren van je roeitechniek. Iedereen met enige skiff-ervaring kan zich opgeven. Kun je wel 
roeien, maar heb je nog zelden of nooit in een skiff gezeten, vraag dan begeleiding en oefen van tevoren een 
paar keer op VADA. 
 
Programma in grote lijnen 
Vrijdagmorgen rijden we naar de Watersportbaan. ‘s Middags riggeren we de boten aan, gaan direct het water 
op gevolgd door de eerste instructieronde. Aan het eind van de middag checken we in bij het bungalowpark. 
Op zaterdagmorgen wordt iedereen voor het eerst vanuit de volgboot gefilmd en krijgt vervolgens feedback. 
Zaterdagmiddag oefenen onder begeleiding van je coach. Zondag volgt de tweede video-opname, gevolgd 
door evaluatie en een instructie. Dan het water weer op en oefenen. Maandagmorgen weer instructie en 
oefenen en/of nog gewoon een keer lekker het water op en een paar keer op en neer op het kanaal. 
 
Kosten 
De vaste kosten van het skiffkamp bedragen circa 210 euro p.p. Dat is voor de overnachtingen, gebruik van de 
watersportbaan en de vervoerskosten. De overige maaltijden en de drank worden apart verrekend, naar 
verwachting ongeveer 60 euro. 
 
Aanmelding 
Wil je ook mee? Meld je dan z.s.m. doch uiterlijk vóór 17 maart aan, in verband met de verdere organisatie 
van het kamp bij Inge: inge-engels@live.nl. Meer informatie vind je hier. 
 
Het organiserend comité: 
Sjoerd de Rave 
Anja Bos 
Inge Engels 
 

Water- en routekaarten t.b.v. roeitochten te leen bij Fifty Fit 
Sinds een paar jaar organiseren Hanna Pot (Lagerweij) en Johanna Scholte de toerdagtochten voor Fifty Fit. Zij 
beschikken over veel 
informatiemateriaal t.b.v. meerdaagse tochten en ééndaagse tochten (verzameling van Saskia Zwart). Het gaat 
om veel binnenlandse water- en routekaarten en ander relevant informatiemateriaal. Al dit materiaal zit 
duidelijk gerubriceerd in een paar plastic tassen, die zich bij Johanna bevinden. Dit materiaal kan bij haar 
geleend worden. Een overzichtslijst + contactinfo vind je hier.  

 
Videotip 
Als je lekker wilt roeien met je ploegje is onbalans een echte stoorzender. Deze videotip met een oefening 
voor bootbeheersing kan daar verbetering in brengen. Vooral als je de oefening bij iedere training doet, in de 
luwte van de jachthavenkom. Kost maar een minuutje.  

 
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 26 februari 2020. 

 


