
 

 

Nieuwsbrief VADA-roeien januari 2018 

Agenda 
29 juni tot 2 juli 2018: Skiffkamp 
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Bericht van het roeibestuur 
Beste roeileden, 

Het nieuwe jaar is actief en bruisend begonnen. Stormachtig weer, hoog water, veel activiteiten bij 

VADA. De doop van de prachtige nieuwe Empacher wedstrijd-vier door Wouter Wolters was druk 

bezocht ondanks de ijskoude wind en het hoge water. Naast de mooie toespraak en het gebruikelijke 

kruikje met Rijnwater ontkurkte Wouter zeer toepasselijk een bruisende fles wijn voor een behouden 

vaart en op het nieuwe jaar. De vier gaat voortaan als Botaurus (Roerdomp) door het leven. Het 

inroeien daarna door SLOW met Marieke de Lange aan het stuur was kort en snel. Anders zouden ze 

nog bevriezen. 

 

Daarna was er de warme en gezellige nieuwjaarsreceptie in ons clubhuis. Henk Blaauw wees alle 

aanwezige leden op de geweldige inzet van vrijwilligers het afgelopen jaar en de vele activiteiten. 

Verder wees hij op het feit dat we met het hoge water een belangrijke toekomstdoelstelling reeds in 

de eerste dagen van januari lijken te hebben bereikt, namelijk een waterrecreatieplas aan de 

overkant van ons clubgebouw richting Wageningen. Alleen een doorsteek voor roeiboten en zeilboten 

is nog nodig om er ook te kunnen komen. Aan dat ideaal werken we als VADA bestuur hard in 2018. 

Wat dat betreft staan in maart de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Wethouder Han ter Maat 



heeft afgelopen week verzekerd dat zijn Stadspartij en ook studentenzusterpartij Connect in hun 

verkiezingsprogramma een lans breken voor veilig recreatiewater. We hopen en verwachten dat er 

nog meer politieke partijen zijn die dat bij de presentatie van hun verkiezingsprogramma in februari 

gaan doen. 

Verder is in de nieuwjaarsspeech Monique bedankt voor haar enorme inzet voor de kantine in het 

afgelopen jaar. Na haar vertrek werd de kantine overgenomen door Mario, geholpen door  Jenneke, 

Chris, Judie,  Simone, en Jeanette voor het draaiende houden van de kantine. Dat is top! In 2018 

gaat VADA verder met het werven van meer vrijwilligers in ons clubhuis. Wie belangstelling heeft kan 

zich melden bij het secretariaat of bij Mario. Een actieve start is ook gemaakt met de organisatie van 

twee boeiende instructieavonden over de haalcurve en het haalbeeld voor roeiers. De opkomst was 

hoog, en wat me opviel was dat van beginner tot ervaren wedstrijdroeier iedereen er wat van op kon 

steken. 

 

Verder is door onze Veiligheidscommissie onder leiding van Peter Falk samen met de Kano afdeling 

en Willem Elzinga vanuit de VADA Arbocommissie, voor alle VADA leden een hele avond gewijd aan 

veiligheid op het koude water. Hoe voorkom je dat je onderkoelt raakt? Waar kun je het best varen en 

stilliggen bij sterke stroming en vrachtverkeer? Wat doe je als je toch omslaat in een kano of 

roeiboot? Wat is een koudeshock en hoe bescherm je een drenkeling tegen de gevolgen daarvan? 

Peter, Tiede Jan Bijlsma, Rob Mink en Toon Hoefsloot vertelden veel over hun persoonlijke 

ervaringen, aangevuld met ervaringen van deelnemers op die avond. Zoals Tjerk die ongemerkt 

stevig onderkoeld raakte terwijl hij met een ploegje aan het roeien was, maar slecht gekleed. Welke 

kleding kun je het beste dragen? En hoe warm je onder de douche met koud, dan lauw, dan warm 

water weer langzaam op? 

Een belangrijk veiligheidsaspect voor ons roeiers is dat we in tegenstelling tot kanoers vaak maar met 

één boot het water opgaan en ook minder gekleed zijn op winterse omstandigheden als het fout gaat. 

Kanoers pakken zich stevig in en zijn altijd met meer boten. Een skiffeur of roeiploeg staat er vaak 

alleen voor en zijn daardoor kwetsbaar. Vermijdt in de winter daarom een solotocht op de Rijn en 

zorg dat er anderen in de buurt zijn die je kunnen bijstaan. Neem een mobieltje mee. En lees de 

regels en instructies die op onze roeien website en die van de KNRB. 

 

Ik sluit af met de constatering dat we het afgelopen jaar weer veel nieuwe, leuke en enthousiaste 

roeiers hebben mogen ontvangen. Jullie zijn van harte welkom bij onze club. We hopen als 

roeibestuur dat we in 2018 met jullie en al onze roeileden weer vele mooie momenten mogen 

beleven! 

 

Alex Grashof 

Vz. Afdeling Roeien 

 



Nieuws van de Nieuwe Leden Commissie 
Na het succes van vorig jaar, waarbij we 15 nieuwe leden hebben kunnen werven, gaan we ook dit 

jaar weer kennismakingsavonden organiseren. Op deze avonden (tweede dinsdag van de maand) 

wordt er een kijkje genomen in de roeiloods, sfeer geproefd op de club en een stukje geroeid. 

Vervolgens worden deze nieuwe aspirant leden binnen bestaande roeiploegen verder wegwijs 

gemaakt op het water. Dank aan de coaches die extra tijd en aandacht besteden aan de 

nieuwelingen. Door deze formule is het voor beginners gedurende de hele lente en zomer mogelijk 

om in te stromen bij VADA roeien. Geoefende roeiers melden zich het hele jaar door bij ons aan en 

voor hen zoeken wij een juiste match bij een van de bestaande ploegen. Op de VADA roeien site 

kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de beginnerscursus en de kennismakingsavonden en 

verder contactgegevens van de NLC vinden.  

 

Oproep skiffkamp 29 juni t/m 2 juli 2018         
Vind je ook dat skiffen er zo makkelijk en soepel uitziet? Dat wil jij ook kunnen en wil je wat meer 

zelfvertrouwen en techniek opbouwen? Is het alweer erg lang geleden dat je je hebt gefocust op 

roeitechniek? Meld je dan in voor het skiffkamp!  

Wanneer en waar? 
Het zal dit jaar alweer de zevende keer zijn dat het VADA-skiffkamp (voor senioren) wordt 

georganiseerd op de Watersportbaan in Hilvarenbeek vlakbij  Tilburg. De datum is van vrijdag 29 juni 

t/m maandag 2 juli. We overnachten in het bungalowpark de Beekse Bergen en als we het kamp vol 

krijgen dan huren we vier Jungalows  (4 x 6 personen per huisje) die vlak bij elkaar staan en langs de 

Watersportbaan liggen.  

 

Waarom? 

Waarom op skiffkamp?  Een paar dagen kun je je alleen maar bezig houden met roeien. Binnen een  

kort tijdsbestek focus je je op het verbeteren van je roeitechniek. Op een  kaarsrecht kanaal van 2 

kilometer dat nauwelijks stroomt, beschut ligt tussen dubbele bomenrijen en waar heel weinig 

scheepvaart langskomt. Je hoeft minder om te kijken,  bent 100% bezig met je haal en kunt langer 

focussen.  Een ongekende luxe voor Rijnskiffeurs! De skiff is de beste boot voor het opbouwen van 

zelfvertrouwen t.a.v. balans en bootgevoel, waterwerk en wat je  ‘watervrij’ (dus ontspannen) roeien 

kunt noemen. Als je moe bent hou je even pauze aan de kant. En als het mis gaat, lig je in een rustig 

kanaal en zwem je zo naar de kant (of klim je er weer in…).  

Wie kan mee? 
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.  

 

Opzet 



Op Vada: we nemen zoveel mogelijk skiffs mee die tevoren moeten worden opgeladen.  Ook huren 

we een paar skiffs bij TOR.  Iedereen krijgt een ‘eigen’ skiff toebedeeld. Elke instructeur heeft een 

eigen groepje cursisten. We vragen  de cursisten eventueel om al enkele weken voor vertrek 

beschikbaar te zijn om voor te roeien in de havenkom in Wageningen.  Dit om de groepjes in te 

kunnen delen en de juiste boot toe te wijzen.  

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. - Zaterdagmorgen staat de nul-meting op het 

programma en wordt iedereen voor het eerst vanuit de volgboot gefilmd en krijgt vervolgens 

feedback. - Zaterdagmiddag oefenen onder begeleiding van de coach. - Zondagmorgen tweede 

video-opname gevolgd door evaluatie en een instructie. Dan het water weer op en oefenen. 

- Maandagmorgen weer instructie en oefenen en/of  lekker een paar keer op en neer op het kanaal.  

Lunchen op zaterdag en zondag bij roeivereniging TOR op de kop van de waterbaan.  We doen zelf 

boodschappen, koken ‘s avonds in de jungalows,  ontbijten daar en we zorgen zelf voor drankjes  en 

tussendoortjes. 

Kosten  
De vaste kosten van het skiffkamp bedragen 230 euro p.p. Dat is dus met inbegrip van de 

overnachtingen, gebruik van de watersportbaan en  de vervoerskosten. De overige maaltijden en de 

drank worden apart verrekend, naar verwachting ongeveer 60 euro.  Voordat we reserveren, moeten 

we weten of er dit jaar ook weer voldoende animo is en hoeveel huisjes er besproken kunnen 

worden. 

Aanmelding 
Wil je ook op skiffkamp?  Meld je dan z.s.m. aan, uiterlijk vóór 24 maart in verband met de 

reservering van de Jungalows bij: Arend:   arend.brunsting@kpnplanet.nl 

Over de wijze van betalen ontvang je begin mei bericht. Zodra we je betaling hebben ontvangen is de 

inschrijving definitief. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. 

 

Het organiserend comité 

Arend Brunsting 

Gretha Hijmans van den Bergh 

Lineke van Dongen 

 
Voorbereiden op koud water! 
Op 18 januari verzorgde de veiligheidscommissie van de Roei afdeling een druk bezochte avond over 

Koud Water voor kanoërs en roeiers. Op 18 januari 2018 bezochten 45 roeiers en kanoërs deze 

instructieavond. Veel van hen gaven naderhand aan dat ze hem zinvol, nuttig, prima, leerzaam 

vonden. De belangrijkste suggestie was “Eigenlijk een must voor alle VADA-roeiers”. De 

veiligheidscommissie doet daarom haar best de instructieavond Koud water in februari 2018 



nogmaals te organiseren om zoveel mogelijk leden te betrekken bij dit actuele onderwerp. Hier vind je 

een verslagje met de belangrijkste punten die op 18 januari zijn besproken. 

 

Anneke Pannekoek heeft voor roeiers noodpakketten gemaakt. deze bevinden zich in het  rode 

kastje, links van de kleedkamers. in deze kast liggen een drietal in plastic verpakte en afgesloten 

noodpaketten droge warme kleding en handdoeken, alleen bestemd voor drenkelingen. ook zijn er in 

de roeiloods standaard een aantal fleecedekens aanwezig, die in noodgevallen gebruikt kunnen 

worden.  

 

Vergeten kleding? 
Anneke haalt om de zoveel maanden de vergeten kleding uit de kleedkamers. De blauwe kratten met 

opschrift kennen jullie inmiddels ! Na de inzameling wordt alles gesorteerd en gewassen, 

weeskinderen als enkele sokken gaan apart in de zak, bruikbare zaken gaan naar het 

asielzoekerscentrum, Leger des Heils, of kringloopcontainer. We zoeken nog een manier om 

Vadaleden echte clubkleding als tweedehands te laten aanschaffen. Zodat je je eigen spullen 

misschien terugkoopt! Annekes wijsheid eindigt met:  

“Merkkleding is geen einde van 't vermaak, 
want merk je kleding, en behoud je zaak !” 

 

 
Goed begin is het halve werk, ook bij roeien 
Heb je familie, vrienden, kennissen, collega’s met belangstelling om te leren roeien? Graag hem/haar 

tippen op onze beproefde beginnerscursus. Er zijn nu nog plekken beschikbaar en vol=vol. De 

beginnerscursus 2018 start op zaterdagmiddag 7 april en beslaat 12 lessen (6 opeenvolgende 

zaterdagmiddagen en woensdagavonden). Daarna kunnen de cursisten, als ze lid blijven, samen 

door(g)roeien in een eigen ploeg op zaterdagmiddag. Zij krijgen intensieve begeleiding opdat zij 

binnen 1 jaar, slagen voor de roeiproeven Scullen 1 en Sturen 1. Informatie opvragen en aanmelden 

kan bij de coordinator van de jaarlijkse beginnerscursus, John Meder. Stuur een mailtje 

naar beginnerscursus@vadaroeien.nl 

 

Foto van de week 

Zo'n foto maken we niet vaak! Een waterstand van 1069 cm t.o.v. NAP op 11 januari 2018 maakte 

het Gerdjan de Wit mogelijk om aan te leggen en uit te stappen bij de betonfabriek Bruil.   
 
Gezocht party tent 
Al jaren maakt de roeiafdeling - bijvoorbeeld bij de onderlinge, een lustrum of de skiffstart- gebruik 

van een party tent. Helaas heeft die zijn beste tijd gehad. Wij zoeken daarom iemand die zo'n tent 



ergens op zolder, achter in de schuur of kelder, ongebruikt heeft liggen en die aan de roeiafdeling wil 

schenken. Wij zullen er dan voor zorgen dat die weer een vreugdevol, gewaardeerd en nieuw leven 

kan leiden. Heb je een tent over, neem dan contact op met Dick Legger (Dick.Legger@hotmail.com) 

 

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 23 februari 2018. 

 
 
 


