
 

 

Nieuwsbrief VADA-roeien januari 2019 
 

 
Agenda 

• 15 februari, 24 maart en 26 april 2019: Roeiproeven 

• 28 juni tot 1 juli 2019: Skiffkamp 

 
In deze nieuwsbrief 

• Bericht van het roeibestuur 

• Richtlijnen afvaren en aanleggen VADA roeivlot 

• Oproep Skiffkamp 2019 

• Nieuw op de website 

 
Bericht van het roeibestuur 
Beste roeileden, 

 

Deze eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar begin ik met de heugelijk mededeling dat het L-vlot is 

geïnstalleerd en klaar is voor gebruik. Het L-vlot ziet er prachtig uit en is heel stabiel. De vele 

vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt bedank ik bij deze alvast. Het L-vlot gaat het comfort en 

de capaciteit tijdens de spitsuren aanzienlijk vergroten. En dat is prettig want het nieuwe jaar staat 

weer vol met roeiactiviteiten. Een selectie: In februari en maart vinden weer de eerste roeiwedstrijden 

plaats waar veel VADA ploegen aan gaan deelnemen. In april begint de beginnerscursus en het 

aangepast roeien. In mei organiseren we met Isala de jaarlijkse Rijn IJssel Marathon. Binnenkort 

verschijnt op onze website de volledige jaarkalender met activiteiten. 

 

Wat betreft het gebruik van het roeivlot heeft het Roeibestuur het advies van de werkgroep voor de 

routes en procedures van afvaren en aanleggen overgenomen en bestuurlijk vastgesteld. Op onze 

website is de ‘Richtlijn afvaren en aanleggen VADA roeivlot’ waar iedere roeier zich aan dient te 

houden gepubliceerd. Werkgroep bedankt voor jullie goede werk! Voor de zomervakantie gaan we 

het gebruik en de toepassing van de procedures evalueren en kijken of bijstelling nodig is. De nieuwe 



situatie is immers voor iedereen nieuw, inclusief de medegebruikers van de jachthaven. In verband 

met de veiligheid moet iedereen weten dat er nog een paar weken noodverlichting op het L-vlot is 

aangebracht. Ga je roeien zorg er dan voor dat de stekker van verlengsnoer uit het stopcontact is en 

dat je de lamp en het verlengsnoer in de roeiloods opbergt. Dit in verband met het risico van 

struikelen en spanning op het water. Bij terugkomst leg je alles weer terug zoals je het aantrof. Als er 

iemand of een roeiploeg na jou roeit, spreek dan af dat zij alles weer terugleggen of leg het anders 

zelf terug.  

 

Afgelopen zondagmiddag schrokken we allemaal van een incidentmelding als zou een roeiboot met 

vier roeiers zijn omgeslagen op de Nederrijn. Met dank aan een aantal roeiers die My fleet en de 

roeiloodsen controleerden wisten we gelukkig vrij snel dat het geen roeiboot van VADA of ARGO 

betrof. Hulpdiensten waren snel ter plekke en konden uiteindelijk alle andere scenario’s uitsluiten. 

Gelukkig bleek de melding vals. Laat de massale inzet van hulpdiensten voor ons een signaal zijn om 

alert te zijn als we roeien nu het water zo koud is en er veel stroming staat in de Nederrijn. Neem de 

veiligheidsregels in acht die op www.vadaroeien/richtlijnen/veiligheid staan. En let er op dat iedere 

Stuur van de vertrekkende boot/ploeg altijd de roeiboot afschrijft in MyFleet zodat wij en hulpdiensten 

weten wie er op het water zijn.  

 

Tot slot doe ik een oproep aan alle roeiers en roeiploegen om deel te nemen aan een ergo 

roeimarathon op zondag 10 februari bij ARGO voor het goede doel ‘Help Neptunes uit de brand!’. Met 

het evenement wil ARGO geld inzamelen voor roeivereniging Neptunus in Delfzijl die in december de 

roeiloods en 35 roeiboten zijn verloren. Via de website van Argo kun je je aanmelden via het 

contactformulier. 

 

Alex Grashof 

voorzitter roeibestuur VADA 
Vz. Afdeling Roeien 

 
Richtlijnen afvaren en aanleggen roeivlot 

 



• Paars is de afvaarroute. 

• Rood is de algemene Aanlegroute vanaf de Rijn en vanaf het kanaal. 

• Blauw is de aanlegroute voor glad materiaal.  

• Groen is de aanlegroute voor gladde 2, skiff en C materiaal. 

• Geel is de aanlegroute voor te hijsen C materiaal en wherry’s. 

 

Richtlijnen 

• De stuurman is de verantwoordelijke in de boot, hij/zij mag zo nodig (in het belang van de 

veiligheid) afwijken van de regels; zo staat het in het Rijnvaart Politie Reglement 

• In havens zoals de onze houdt iedereen overal rechts (stuurboordwal). We “varen groen op groen 

binnen”.  

• Bij en in de haven hebben we hoofdvaarwater en nevenvaarwater; hoofdvaarwater heeft 

voorrang; kijk en let op.  Van hoofd- naar nevenvaarwater: 

o De Nederrijn 

o Het havenkanaal 

o De havenkom van VADA en ARGO 

• Natuurlijk heeft grote beroepsvaart ALTIJD voorrang 

• Aanleggen aan het vlot gaat voor te water laten  

• Help elkaar een handje aan en op het vlot 

Begin juni evalueert het roeibestuur deze richtlijnen met betrokkenen en stelt indien nog bij.  

Vastgesteld door roeibestuur op 25 januari 2019 

 

Oproep skiffkamp 2019 

Vind je ook dat skiffen er zo makkelijk en soepel uitziet? Dat wil jij ook kunnen! Wil je wat meer 

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

roeitechniek? Meld je dan aan voor het skiffkamp!  

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

georganiseerd op de Watersportbaan in Hilvarenbeek vlakbij  Tilburg. De datum is van vrijdag 28 juni 

t/m maandag 1 juli. We overnachten in het bungalowpark de Beekse Bergen. 

 



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.   

 
Aanmelding 
Wil je ook op skiffkamp?  Meld je dan z.s.m. aan, uiterlijk vóór 23 maart in verband met de verdere 

organisatie van het kamp bij: Arend:   arend.brunsting@kpnplanet.nl 

Meer informatie? Kijk op de website – klik hier! 

 

Namens het organiserend comité 

Arend Brunsting 

Gretha Hijmans van den Bergh 

Lineke van Dongen 

 

Nieuw op de website 

(V)uurwerk, de nieuwe ploeg op zaterdagmiddag 
De beginnersploeg (op zaterdagmiddag) roeit 2019 in met een nieuwe naam: (V)uurwerk. Dat 

wordt (anders dan deze foto misschien doet vermoeden) knallen!! Klik op Lees verder voor 

"the making of" deze actiefoto https://youtu.be/2v_posGtht8   

 

Het onttakelen van ons oude vlot 
Op 6 januari "onttakelden" we het oude vlot om plaats te maken voor een nieuw. Ite maakte 

er leuke foto's van. https://flic.kr/s/aHsmwveFaV  

 

Ons nieuwe vlot voor het eerst in gebruik 
Vrijdag 18 januari 2019, 10 uur: de dichte mist is gelukkig razendsnel opgetrokken, de 

temperatuur is net boven nul maar het zonnetje schijnt uitbundig. We waren anderhalve week 

"vlotloos" en nu kunnen we dan het nieuwe vlot in gebruik nemen. 

Yes! https://vadaroeien.nl/home/artikel/471/foto-van-de-week-3 
 

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 februari 2019. 

 

 


