
 

 

Nieuwsbrief VADA-roeien maart 2019 
 
 
Agenda 
• 15 april 2019: Algemene Roeivergadering 
• 25 april 2019: Avondroeien 
• 26 april 2019: Roeiproeven 
• 29 april 2019: Algemene Ledenvergadering 
• 12 mei 2019: Videovaren 
• April, mei 2019: beginnerscursussen 
• April, mei, juni 2019: instructie basis skiff-vaardigheden 
• 12 mei 2019: Videovaren 
• 19 mei 2019: RIJN-IJSSEL marathon 
• 28 juni tot 1 juli 2019: Skiffkamp 
• 22 september 2019: VADA Roeien Onderlinge 
 
In deze nieuwsbrief 
• Bericht van het roeibestuur 
• Verslag Ploegcoordinatoren 
• Videovaren 
• Instructie basis vaardigheden Skiff 
• Aankondiging Avondroeien 
• RIJN-IJSSEL Marathon 
 
 
Bericht van het roeibestuur 
Beste roeileden, 
De afgelopen maand zijn jullie en ons nieuwe roeivlot danig op de proef gesteld. Regelmatig stond er 
veel wind, was er hoog water en een stevige stroming. Gelukkig heeft ons L-vlot de eerste test goed 
doorstaan en kon het L-gedeelte te allen tijde worden gebruikt. 
Voor de wedstrijdroeiers was maart een maand van teleurstellingen. Diverse roeiwedstrijden 
waaronder de Head of the River moesten (gedeeltelijk) worden afgelast door de slechte 
roeiomstandigheden. Ook de trainingsmogelijkheden op het water hielden niet over. De komende 
maand verwachten we betere omstandigheden. 
Graag breng ik de komende Algemene Roei Vergadering (ARV) van VADA onder de aandacht die op 
maandagavond 15 april om 20:00 plaatsvindt in ons clubhuis. Daaraan voorafgaand wordt om 19:30 
het nieuwe roeivlot officieel in gebruik genomen en zetten we degenen die daar hard voor hebben 
gestreden en aan hebben gewerkt in het zonnetje. Met de komst van de zomertijd aanstaand 
weekend is de kans op avondzon aanzienlijk toegenomen. 



Belangrijke onderwerpen tijdens onze aanstaande ARV zijn onder andere het Jaarverslag 2018 dat 
we kunnen afsluiten met een positief resultaat, het vaststellen van de definitieve aan- en afvaarroutes 
vanaf het roeivlot en de ontwikkeling van de Grebbedijkplannen. Verder worden tijdens de ARV de 
kiespersonen van de roeiafdeling (her)benoemd die namens ons mogen stemmen over beleid dat 
tijdens de ALV’s in het komende jaar aan de orde komt (VADA 29 april en 18 november 2019). 
Graag tot ziens op maandagavond 15 april om 19:30 of 20:00! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alex Grashof 
Vz. Afdeling Roeien 
 
 
Verslag Ploegcoordinatoren 
Maandag 18 februari heeft het Overleg Ploegcoordinatoren plaatsgevonden. Het volledige verslag 
vind je op de website van VADA Roeien, in het besloten deel, alleen voor leden. 
 
Videovaren zondagmiddag 12 mei 2019, meld je nu aan 
Op zondagmiddag 12 mei 2019 is er weer VIDEOVAREN. Roeiers die aankomende zomer willen 
werken aan verbetering van hun techniek kunnen zichzelf zien roeien op de video en als zij dat willen 
aanwijzingen krijgen van Gerdjan de Wit tijdens een centrale nabespreking op maandagavond 13 
mei. Voor meer informatie zie http://vadaroeien.nl/instructie/artikel/252/videovaren  
 
Instructie basis skiff-vaardigheden 
Er is nog plaats bij de cursus BASIS-SKIFFVAARDIGHEDEN op zondagmiddagen in mei-juni 2019 
verzorgd door de dames van Dubbel&Dwars. We gaan ervan uit dat na de cursus de skiffinstructie 
wordt opgepakt binnen de ploegen door de eigen instructeurs. Deze cursus basis-skiff-vaardigheden 
is bedoeld voor roeiers die nog nooit, of bijna nooit, in een skiff hebben gezeten. Opgeven en info 
via instructie@vada-roeien.nl .  
 
Aankondiging Avondroeien 
Na het succes van het Avondroeien vorig jaar augustus, wordt er dit voorjaar wederom een avond 
georganiseerd! Op donderdag 25 april a.s. gaan we weer avondroeien!   
Hopelijk is het dit keer beter weer en kunnen we nu echt gaan genieten van mooie luchten, prachtig 
water, stilte en weinig tot geen andere boten. En ook dit keer varen de kanoërs weer met ons mee. 
Inschrijven kan tot 11 april a.s. via: vada.avondroeien@gmail.com en dan graag het volgende 
vermelden: 

-    ervaring/bevoegdheden (roeien én sturen), 
-    of je wilt roeien of evt ook sturen, 
-    of je liever in een C-boot of een wherrie roeit/stuurt, 
-    bij welke ploeg(en) je roeit, 
-    je telefoonnummer (voor last-minute wijzigingen). 

Voor de deelname van de roeiers geldt: 
-    je hebt minimaal scullen1, 
-    wie eerst komt die eerst maalt,  
-    je schrijft persoonlijk in (niet per ploeg) en  
-    vol is vol. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar de uitgebreidere mail die jullie als het goed is van je 
ploegcoördinator hebben gekregen. 



Wij zien jullie inschrijvingen graag tegemoet en hopen met veel roeiers op 25 april de Rijn op te gaan!  
 
Hartelijke groet, Judie Ghuijs & Jenneke van Driel 
 
RIJN-IJSSEL Marathon 
Op 19 mei vindt de zevende RIJN-IJSSEL Marathon plaats. Inschrijven kan tot 12 mei as. Meer 
informatie vind je hier. 

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 26 april 2019. 

 


