
 

 

Nieuwsbrief VADA-roeien mei 2018 
 

 
Agenda 
• 3 juni: Onderlinge roeiwedstrijden 

• 5 juni: cursus Hoe kom je veilig uit het water? 

• 24 juni: Rijn-IJssel marathon 

• 29 juni tot 2 juli 2018: Skiffkamp 

 
In deze nieuwsbrief 
• Bericht van het roeibestuur 

• Overlijden Aad Fokker 

• Bericht van de secretaris 

• Bericht van de instructiecommissie 

• Aankondiging Rijn-IJssel marathon 

• Bericht van de Kledingcommissie 

• Foto van de week 
 
Bericht van het roeibestuur 
Beste	roeileden,	
		
Aanstaande zondagmiddag 3 juni is het zover. Dan gaan de Onderlinge roeiwedstrijden van start. We 

hopen op een hoge opkomst en mooi roeiweer (de voorgaande editie was geschikter geweest voor 

een VADA zeilwedstrijd). De organisatie heeft weer van alles geregeld om er een sportief evenement 

van te maken voor ieder roeiniveau. 

Voor een aantal zaken vraag ik speciale aandacht. Op de eerste plaats is een kwartaaloverzicht 

gemaakt door onze secretaris Dieuwke Klaver voor de adoptie en het schoonmaken van een aantal 

roeiboten door iedere roeiploeg. Het wat en hoe staat op onze website en is besproken en 

goedgekeurd tijdens de Algemene Roei Vergadering in april. 

  



Verder maak ik jullie attent op de ondiepte bij het Gat van Opheusden. Recent is de Kliet daar 

onderwater op grote stenen gevaren. De veiligheidsmarkeringen ter plekke houden niet over qua 

duidelijkheid. Wil je het Gat van Opheusden in, let dan goed op en houdt bij het invaren 

stuurboordwal aan en bij het uitvaren bakboordwal. 

  

Ander belangrijk punt van aandacht is de vervelende constatering dat een aantal roeiploegen niet 

consequent roeiboten afschrijft als ze het water opgaan. Soms worden zelfs door anderen 

gereserveerde boten meegenomen omdat niet de moeite wordt genomen My Fleet te bekijken. Deze 

handelswijze is niet sociaal, niet toegestaan en wordt door het Roeibestuur niet geaccepteerd. Het is 

hinderlijk en demotiverend voor andere roeiers. Die weten namelijk niet  tot hoe laat een roeiboot weg 

is. Voor de veiligheid is het ook slecht. We moeten namelijk weten waar roeiboten met VADA roeiers 

uithangen. Tot slot is het voor het botenbeheer en de aansprakelijkheid als vereniging belangrijk dat 

we weten wie wanneer welke roeiboot gebruikt. We hebben welbewust met zijn allen voor de 

invoering van My Fleet gekozen. Dan moeten we ons ook aan de spelregels houden.  De basisregel 

is NIET AFSCHRIJVEN = NIET ROEIEN. We roepen iedere roeiploeg die een boot meeneemt op zelf 

de boot af te schrijven waarmee geroeid wordt. Jullie zijn als ploeg verantwoordelijk voor gebruik naar 

elkaar en naar andere VADA roeileden. 

  

Tot slot mogen we ons verheugen op een groot aantal nieuwe beginnende roeiers bij VADA. Mocht er 

in de komende tijd een beroep worden gedaan op jouw roeiploeg om één of meer beginnende roeiers 

op te nemen, overweeg dat dan serieus. 

  

Met vriendelijke groeten, 

  

Alex Grashof 

Voorzitter VADA roeien en lid Algemeen Bestuur WSV VADA 

 
Overlijden Aad Fokker 

Op 30 april jl. overleed heel triest door een noodlottig ongeval Aad Fokker. “Door een windvlaag van 

ons weggerukt, we zullen hem vreselijk missen”, staat op de overlijdenskaart. Aad roeide bij Vargo. 

Namens Vargo heeft Martien Beek een in memoriam geschreven, dat je hier kunt downloaden.:   

Bericht van de secretaris 
Op 16 april is tijdens de ARV het Vrijwilligersbeleid vastgesteld. Eén van de activiteiten van dit beleid 

is het schoonmaken en onderhoud van onze vloot. De idee is dat in de maanden mei/juni een aantal 

ploegen ieder een aantal boten toegewezen krijgen voor deze klus. Hier vind je een verdeling van 

onze vloot over de ploegen Accent, Avanti, D&D, Dixmix, Goeie vraag, Jeugd, Mslach, Slow, Stoer, 't 

Taftje, Vargo, Vroege vogels, Womo, Wouw, Zomo. Ook de deelnemers aan het skiffkamp 2018 



hebben boten toebedeeld gekregen. Bedoeling is dat deze ploegen/skiffkampdeelnemers in mei of 

juni 2018 "hun" boot/boten schoonmaken, controleren en onderhouden. Hoe dit precies moet, staat 

ook in het .xls bestand. In de botenloods hangt een lijst waarop de ploegen/skiffkampdeelnemers 

kunnen aangeven dat ze hun taak hebben uitgevoerd. Dit kwartaalonderhoud is onderdeel van het 

vrijwilligersbeleid dat is vastgesteld in de ARV van 16-4-2018. Aanspreekpunt is de secretaris van het 

Roeibestuur. 

 

Zoals jullie kunnen zien in de bijlagen van het vrijwilligersbeleid hebben verschillende ploegen de 

taak op zich genomen om het sanitair in de kleedkamers schoon te maken. Het RB zal voor de 

periode mid-november tot eind december nog ploegen benaderen om 2018 schoontjes af te sluiten. 

Binnenkort neemt het RB op gepaste wijze afscheid van de dame die de afgelopen decennia de 

voorraad schoonmaak middelen heeft beheerd. Zij heeft inmiddels een nieuwe beheerster ingewerkt. 

Hierover meer in de volgende nieuwsbrief. 

Het RB zal op korte termijn ook ploegen benaderen om het schilderwerk van de loods verder af te 

maken. 

 
Bericht van de Instructiecommissie 

In oktober 2017 hebben de zeven samenwerkende Wageningse watersportverenigingen een bijdrage 

geleverd aan het ontwerpproces voor de versterking Grebbedijk, door twee voorkeursvarianten te 

beschrijven die de dijkversterking combineren met veilig recreatiewater. Dit rapport kun je inzien als 

je hier klikt  

  

Onze videotip van mei 2018 gaat over ‘hokken’. Dat is wanneer een boot voor of tijdens de inpik een 

duw krijgt in de verkeerde richting. Het overkomt ook boten die meedoen aan de Olympische Spelen. 

Kijk hier hoe dat zit.  

 

We bevelen onze cursus ‘Hoe kom je veilig weer uit het water’ van harte aan! Aanstaande 

dinsdagavond (5 juni 2018) in zwembad De Vrije Slag in Bennekom. Voor info en inschrijfformulier 

klik je hier.  

 

Aankondiging Rijn-IJssel marathon 

Op zondag 24 juni is er weer de RijnJIsselMarathon (RIJM), roeien van Wageningen naar Zutphen. 

Een prachtige tocht, roeien op de Rijn en (stroom-mee) op de IJssel, met als afsluiting een heerlijke 

maaltijd in Zutphen. Jullie doen toch ook mee? De inschrijving is geopend.  

Er wordt geroeid in gestuurde C-boten en wherries, kano mag ook. Je roeit de tocht integraal (dus 1 

bemanning) of estafette met wisselen van (een deel van de) bemanning met je walploeg. 



Zie voor alle info en inschrijving de website: www.rijnijsselmarathon.nl 

Schrijf snel in, er worden namelijk ook boten uitgeleend aan andere verenigingen. Dus wie het eerst 

komt…. 

Bericht van de Kledingcommissie 

In kleedkamers blijft wel eens wat liggen. Dat wordt keurig 

verzameld in de daarvoor bestemde kratten (“lost and 

found”) maar niet altijd opgehaald.. Tijd voor opruiming! De 

Kledingcommissie (Maria Trinn en Susan Parren) zorgen 

voor de verkoop van deze klediing. De opbrengst gaar naar 

het Botenfonds. Ben je geinteresseerd dan kun je je slag 

slaan tijdens een verkoopmoment op vrijdagochtend tijdens 

de pauze van de Fifty Fit of op zondagochtend voor of na de 

Vroege Vogels (dus 10.15 of 13.00). Te koop: 

• 2 poloshirts, opdruk VADA, maat L en XL - 

PRIJSVOORSTEL: 3 euro 

• 3 regenjacks, zwart of donkerblauw, 1xdames, 2x heren 

- PRIJSVOORSTEL: 5 euro 

• 3 regenbroeken, zwart, (1 x  maat 164, nylon gevoerd, 

1 x goretex maat 164, 1 x nylon,AGU) 

- PRIJSVOORSTEL: 10 euro (goede kwaliteit!) 

 

 
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 22 juni 2018. 

 
 
 


