
 

 

Nieuwsbrief VADA-roeien september 2020 
 
Agenda 
• 3 november 2020: Algemene Roeivergadering 
• 24 november 2020: Algemene VADA leden vergadering 
 
In deze nieuwsbrief 
• Bericht van het roeibestuur 
• Bericht Jeugdroeien 
• Bericht RoeiVeiligheidsCommissie 
 
Bericht van het roeibestuur 
 
Beste roeileden, 
Na een mooie lange roeizomer, met een virus dat helaas roet in het eten gooide, beginnen we weer 
met veel plezier aan het herfstseizoen. Hoewel dat niet meeviel zijn we er in geslaagd om onze 
mooie roeisport op een veilige manier weer op te pakken. Er zijn voor zover bekend bij het 
Roeibestuur geen fysieke besmettingen geconstateerd op onze roeilocatie. En we hebben gemerkt 
dat roeiers zich aan de regels proberen te houden. Roeiers met gezondheidsklachten zijn thuis 
gebleven en met het roeien in eigen tijdslots konden we drukte voorkomen. Complimenten aan 
iedereen die aan de Corona veiligheid hebben bijgedragen. En laten we dit volhouden, ook in het 
besef dat slechts één Corona besmetting met een duidelijke link naar VADA kan leiden tot de sluiting 
van VADA (of delen daarvan). Dus houdt je aan ons protocol en blijf thuis bij eerste signalen van een 
besmetting of gezondheidsklacht! 
 
Reserveren via MyFleet 
Voor de weinigen die echt niet overweg kunnen met de MyFleet app, hebben we een terminal in de 
roeiloods voor het reserveren en meenemen van roeiboten weer operationeel gemaakt. Gebruik dit 
toetsenbord alleen in uitzonderingsgevallen, met één persoon achter het toetsenbord en alleen als op 
dat moment geen riemen weggepakt of opgehangen worden. 
 
Coronabeleid blijft van kracht 
Op dit moment wordt ons Coronabeleid door de Roeiveiligheidscommissie, in samenwerking met de 
Veiligheidscommissie van WSV VADA, geëvalueerd. We zijn als Roeibestuur benieuwd naar de 
bevindingen en de aanbevelingen. In de komende nieuwsbrief van oktober kan iedereen lezen wat 
eventuele wijzigingen en aanscherpingen zijn om ook gedurende de winter veilig te kunnen blijven 
roeien. Dit is ook te volgen via https://vadaroeien.nl/nieuwsbrieven. Tot die tijd blijft het huidige 
Coronabeleid van kracht. We volgen daarin de landelijke richtlijnen en informeren iedereen zodra 
daar aanleiding toe is. 
 
Algemene Roei Vergadering (ARV) 3 november 



Om besluiten te kunnen nemen voor 2021 en controle te kunnen uitoefenen op het functioneren van 
de roeiafdeling is het belangrijk dat een ARV wordt georganiseerd op 3 november. Om te voorkomen 
dat het te druk wordt zijn alleen de kiespersonen van de roeiafdeling, de leden van de 
kascontrolecommissie en de roeiploeg coördinatoren welkom. Meer mensen kunnen we niet op een 
veilige manier accommoderen in onze sportkantine. We hopen tijdens de ARV ook via zoom een 
mogelijkheid te bieden zodat diegene die dat willen bij de ARV aanwezig kunnen zijn en inspraak 
hebben. Uiteraard ontvang alle roeileden twee weken van te voren alle stukken. Benader voor vragen 
of doorgeven van standpunten de eigen roeiploeg coördinator, een kiespersoon of stuur een mail 
naar secretaris@vada-roeien.nl (Dieuwke Klaver). Na de ARV ontvangt ieder roeilid een link naar het 
concept-verslag van de vergadering. 
 
Toekomstplannen WSV VADA 
Een belangrijk onderwerp tijdens de ARV betreft de toekomstplannen van WSV VADA. Kort gezegd 
gaat het dan om het pachten van de overkant naast ARGO en ver- of nieuwbouw van het totale 
vastgoed op de huidige locatie en zo mogelijk de overkant. Belangrijke vraag is wat wij als 
roeiafdeling willen en financieel kunnen bereiken. En op welke wijze we kosten, risico en 
zeggenschap binnen het grotere geheel van WSV VADA zo optimaal mogelijk kunnen regelen. 
Andere afdelingen hebben immers ook zo hun verwachtingen en plannen. 
 
Roei evenementen voorzichtig weer gestart 
In september zijn op landelijk niveau een aantal roeiwedstrijden en andere roei evenementen 
voorzichtig weer gestart. Zo is bij WSR ARGO de introductietijd weer begonnen en hebben VADA 
wedstrijdroeiers succesvol deelgenomen aan de Cottwich regatta op het Twentekanaal in Almelo. In 
oktober volgen de Tromp Boat Races en hopelijk ook de Lingebokaal in november. Maar het blijft 
afwachten of en hoe dat op een Corona veilige manier plaats kan vinden. 
Op 30 september om 20:00 start in SBO-de Dijk in Wageningen weer de reeks zaaltrainingen van 
VADA. Deze vinden plaats conform het Corona sportprotocol van VADA roeien, zie de laatste 
nieuwsflits en onze website https://vadaroeien.nl/home/artikel/538/zaaltraining-protocol-en-opzet. 
 
Skiffen 
Mede door Corona is in de afgelopen zomerperiode driemaal zoveel geskifft als in voorgaande jaren. 
Maar dat is ook mogelijk gemaakt doordat we de skiff-vloot in de afgelopen jaren gestaag hebben 
uitgebreid. Opvallend is dat skiffs die in voorgaande jaren niet populair waren veel zijn gebruikt. Het is 
maar goed dat we ze niet hebben weggedaan. Met genoemde ontwikkeling in het achterhoofd zijn we 
ondertussen op zoek naar toevoeging van enkele betaalbare SK1 en SK2 skiffs. Verder verbeteren 
we de informatie over SK3. Omdat niet voor ieder roeilid duidelijk vindbaar is welke vereisten gelden 
voor een skiffen-3 bevoegdheid zijn deze te vinden in het VAD(A)MECUM op onze website 
https://www.vadaroeien.nl/roeiproeven-details. 
 
Gebruik van ergometerruimte 
Coaches krijgen toestemming om één roeier te coachen in de ergometerruimte. Dit omdat het soms 
erg lastig is om onervaren roeiers techniek uit te leggen, voor te doen en aan te leren vanaf het vlot of 
vanaf de stuurplek.  De voorwaarden waaronder dit kan gebeuren staan vermeld op de website 
https://vadaroeien.nl/actueel/artikel/540/gebruik-van-ergometerruimte 
 
Richtlijn aanlegplaatsen  
In de afgelopen periode zijn een aantal keren onnodige bootschades ontstaan door foutief aanleggen  
op strandjes en tijdens tochten. Op de website vind je meer informatie over hoe deze schade te 
voorkomen https://vadaroeien.nl/actueel/artikel/539/aanleggen-afmeren-en-afvaren-bij-strandjes-
brengt-gevaar-voor-beschadiging-met-zich-mee. 



 
Oproep naamgeving nieuwe roeiboten 
Tot slot roepen we iedereen op met een taalkundige en watervogelkundige knobbel op om een naam 
in te zenden naar materiaal@vada-roeien.nl (Frans van Duikeren) vòòr dinsdag 20 oktober. Het 
betreft de volgende boten:  
1. de Apsyrtus die van ARGO naar VADA is overgegaan 
2. de SUA, een fantastische wedstrijdskiff (met nu nog een afschuwelijke naam) 
3. de blauwe wherry waarmee we ons recent hebben verrijkt. 

We hebben inmiddels namen voor de nieuwe C4/C5 en de dubbeltwee die nu Rio heet. 
 
Tot slot 
Zoals hierboven al aangegeven ontmoeten we graag alle kiespersonen, leden kascommissie en 
roeiploeg coördinatoren tijdens onze aanstaande ARV op 3 november. Meld je daarvoor aan via 
secretaris@vada-roeien.nl (Dieuwke Klaver) 
 
Namens het roeibestuur, 
Alex Grashof, voorzitter 
 
Versterking gezocht voor het jeugdroeien 
Iedere zaterdag van 11.30-13.30 roeien ongeveer 10 enthousiaste jeugdleden. In deze groep jongens 
en meisjes, in de leeftijd van 11 tot 18 jaar, zitten zowel beginners als gevorderden. Voor deze groep 
zijn we dringend op zoek naar nieuwe begeleiders/coaches die 1 of 2 keer per maand deze 
jeugdleden willen begeleiden en instrueren. 
Heb je zelf veel plezier aan het roeien? En vind je het leuk om anderen ook te laten genieten van 
deze mooie sport? Dan zoeken we jou! Je hoeft geen coachtraining gedaan te hebben. Wel is het fijn 
als je scullen 1 en (bij voorkeur) ook sturen 1 hebt. Wil je meer weten, app of mail ons. Je bent ook 
van harte welkom om een keer mee te kijken of het iets voor je is.  
  
Marielle Philippens: marielle.philippens@gmail.com, 06 10142212 
Nynke Nutma: nynke.nutma@gmail.com, 06 13971371 
coördinatoren jeugdroeien 
 
Evaluatie coronamaatregelen VADA roeien 
Na een verplichte stop in verband met corona, hebben we in de zomer weer heerlijk kunnen roeien. 
Met een heel aantal regels en maatregelen weliswaar. Niet altijd makkelijk. Door ieders inzet gaat 
dat meestal heel goed. We horen graag jullie ervaringen, tips en suggesties. Wat gaat er goed, wat 
kan er beter? 
  
Dank alvast, 
VADA RoeiVeiligheidsCommissie via RoeiVeiligheidsCommissie@vadaroeien.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 28 oktober 2020. 

 


