
 

 

Nieuwsbrief VADA-roeien februari 2020 
 
 
Agenda 
• 27 april 2020: Oranje Roei Regatta ARGO 
• 28 april 2020: Algemene Roeivergadering 
• 12 mei 2020: Algemene Ledenvergadering VADA 
• 17 mei 2020: Rijn-IJssel marathon 
• 3 t/m 6 juli 2020: Skiffkamp 
 
In deze nieuwsbrief 
• Bericht van het roeibestuur 
• Aankondiging Rijn-IJssel marathon 2020 
 
Bericht van het roeibestuur 
Beste roeileden, 
Februari heeft ons veel wind en water gebracht, het lijkt wel herfst! Het roeien was hierdoor op 
sommige dagen niet echt mogelijk. De Headtrainers missen de gewenst trainingskilometers en 
dat wordt gecompenseerd met ergometertrainingen of indoor op woensdag. De recreatieve 
roeiers treffen we dan in gezellige samenkomsten al dan niet met koffie en taart. De klusploeg is 
bezig met de Duiker op te knappen. De coachinstructie aan 24 leden is in januari met succes 
afgerond. Communicatie commissie is bezig met een mooi stuurinstructieboekje waarin de 
vorderingen van de stuurvaardigheden worden vastgelegd.. Zo weten we mooie alternatieven te 
vinden om ons met het roeien en water te blijven verbinden.  
 
Wat speelt er ondertussen op de achtergrond …  
 
Grebbedijkontwikkeling 
In het proces van de Grebbedijkontwikkeling zijn weer twee stappen gezet.  
Maandag 10 februari heeft het politiek debat plaats gevonden over de standpuntbepaling 
voorkeursalternatief (VKA) https://grebbedijk.com/voorkeursalternatief. De Gemeenteraad heeft 
een amendement aangenomen waarin is aangegeven dat er een nevengeul moet komen voor 
de roeiers. Vada heeft inmiddels een eigen zienswijze ingediend waarin we aangeven dat in de 
VKA onvoldoende rekening houdt met onze wens voor uitbreiding van grond en wateroppervlak 
en behoefte aan veilig recreatiewater. 
 
Strategie adviescommissie 
De strategie adviescommissie adviseert het AB over de positionering en belangenbehartiging 
van VADA WSV mbt de Grebbedijkontwikkelingen en de toekomstige accommodatie.  



Deze commissie heeft een presentatie gegeven in het algemeen bestuur waarbij 
procesafspraken zijn gemaakt. In de voorjaars ALV wordt de procedure besproken en kan 
worden vastgesteld door de kiespersonen. In de periode tot de najaars ALV worden wensen, en 
ambities geïnventariseerd en bestaande informatie uit eerdere commissies beoordeeld.   
 
Vada Veiligheidsweek van zondag 29 maart tot en met zondag 5 april  
De veiligheidscommissies hebben zich verenigd en bereiden een programma voor om in week 
14 aandacht te vragen van veiligheid in, op en rondom het water.  
 
Oranje Roei Regatta op Koningsdag 
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, bestaande uit Lucas Nolde, Pieter van Weijen, Wolf Knab en 
Frans van Duikeren, 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. 
 
Toegang tot het VADA-terrein 
In januari zijn de SEP-keys vervangen door een druppel. Leden die al een SEP-key hadden, 
konden deze inruilen tegen de druppel. Wie nog een druppel wil kan zich melden bij Simone 
Hendriksen  
 
De procedure is als volgt:  
• Geef bij Simone Hendriksen mondeling of per e-mail meiguishu@gmail.com aan dat je een 

druppel wil met vermelding van je naam, lidmaatschapsnummer (staat op je kwartaal incasso 
bericht) en of ja een SEP-key had.  

• Simone geeft deze gegevens eens per week op dinsdag door aan Daaf Kodde die de 
druppel activeert en de gegevens verwerkt in de ledenadministratie.  

• Simone verstrekt de druppel aan betrokkene. 
 
Als je al een SEP-key had dan krijg je de druppel daarvoor in de plaats. In het andere geval 
betaal je 20 euro borg. 
 
Belangrijke data voor VADA Roeien 
9 maart Roeiploegcoördinatorenoverleg 
20 maart RB (vergadering roeibestuur) 
17 april RB 
28 april ARV 
12 mei ALV 
17 mei  Rijn-Ijssel Marathon 
26 juni RB 
3-6 juli Skiffkamp 
12-14 september Skiffkamp bij de Ank 
18 september RB 
9 oktober RB 



19 oktober Roeiploegcoördinatorenoverleg 
9 november ARV 
24 november  ALV 
11 december RB 
  

  
Roeigroeten, 
 
Alex Grashof 
Vz. Afdeling Roeien 
 
Voor de 9e keer: de Rijn-IJssel marathon (17 mei 2020)! 
Op 17 mei 2020 wordt alweer voor de 9e keer de RijnIJsselMarathon geroeid. Dit is een tocht 
van VADA naar Isala in Zutphen over Nederrijn en IJssel. Inschrijven daarvoor kan via het 
inschrijfformulier op www.rijnijsselmarathon.nl. Op deze site vind je ook alle informatie en een 
impressie van voorgaande edities. 
De inschrijving opent op 16 maart en zal voor VADA leden sluiten op 1 mei. Wees er op tijd bij, 
zodat je in je favoriete boot kunt roeien! 
 
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 25 maart 2020. 

 


