
 

 

Nieuwsbrief VADA-roeien februari 2018 
 

 
Agenda 
• 11 en 18 maart 2018: voorlichtingsmiddagen Beginnerscursus 

• 5 april: instructieavond Koud Water 

• 29 juni tot 2 juli 2018: Skiffkamp 

 
In deze nieuwsbrief 
• Bericht van het roeibestuur 

• Herhaling Instructieavond Koud Water 

• Nieuwe leden commissie 

 
Bericht van het roeibestuur 
Beste roeileden, 

Op het moment dat ik dit schrijf is het ijskoud. Geen ideaal roeiweer. Voor onze conditie moeten het 

we dus zoeken bij de wekelijkse indoortraining op woensdagavond, de ergometer op zolder of bij 

VADA, of hopelijk schaatsen op natuurijs. 

Wat betreft VADA roeien zijn er twee onderwerpen die ik wil belichten. Ten eerste hebben we als 

roeibestuur met de ploegcoördinatoren gesproken over het vrijwilligerswerk binnen onze afdeling. 

Wie doet wat, en slagen we erin het noodzakelijke vrijwilligerswerk eerlijk te verdelen? In de aanloop 

naar de Algemene Roei Vergadering (ARV) van maandagavond 16 april bereiden we namelijk een 

voorstel voor met als oogmerk dat alle roeiploegen en alle roeileden die daartoe in staat zijn, 

tenminste bepaalde taken helpen uitvoeren. Ieder roeilid krijgt in de komende weken daarover van 

zijn/haar ploegcoördinator vragen voorgelegd. 

Verder is en wordt door de gezamenlijke Watersportverenigingen veel energie gestoken in het 

informeren van de gemeenteraadsfracties over onze visie op veilig recreatiewater. Over de 

Grebbedijkontwikkeling en mogelijkheden voor watersportrecreatie was afgelopen week een speciale 

politieke avond georganiseerd. Veel fracties blijken een luisterend oor te hebben voor de knelpunten 

die we nu ervaren en de ruimtelijke visie die we voorstellen voor een recreatieplas en verlengde 



nevengeul. Weerstand ondervinden we op dit moment vanuit belangenorganisatie Mooi Wageningen 

die zich volledig inzet voor vergroting van de natuurwaarden in de Wageningse uiterwaarden. We 

proberen met hen het gesprek aan te knopen om bij de Grebbedijkverzwaring zowel natuurwaarden 

als veilig recreatiewater te dienen en tot een goede zonering te komen. 

 

Alex Grashof 

Vz. Afdeling Roeien 

 
Herhaling instructieavond Koud Water op 5 april 
 
Op donderdagavond 5 april om 20 uur (in de kantine) vertelt een aantal  experts over onderkoeling en 

‘cold shock’, over de stroming van de Rijn, over kleding en reddingsvesten, reddingsacties uit het 

koude water, en meer.  

 

Dezelfde avond op 18 januari werd door ruim 40 belangstellenden als heel nuttig ervaren: “denk dat 

het goed is dat iedereen die met koud weer het water opgaat weet wat de gevaren zijn en een 

idee heeft wat hij kan doen als iemand te water raakt.” Een impressie van deze avond vind je 

hier: http://vadaroeien.nl/veiligheid/artikel/406/instructieavond-koud-water-op-18-1-2018 

 

Op verzoek organiseren we een herhaling, en we hopen op voldoende deelnemers. Graag opgeven 

via instructie@vada-roeien.nl, uiterlijk 28 maart 2018. 

 

Bericht 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.  

 

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 maart 2018. 

 
 
 


