
 

 

Nieuwsbrief VADA-roeien oktober 2019 
 
 
Agenda 
• 28 oktober 2019: Algemene Roei Vergadering, voorafgaand doop nieuwe 8 
 
In deze nieuwsbrief 
• Bericht van het roeibestuur 
• Bericht van de materiaalcommissie 
• Videotip van de Instructiecommissie 
 
Bericht van het roeibestuur 
 
Beste roeileden, 
 
Op maandagavond 28 oktober om 20:00 vindt in ons clubhuis de Algemene Roei Vergadering (ARV) 
van VADA plaats. Bij deze nodig ik alle roeileden en natuurlijk onze kiespersonen van harte uit om 
deel te nemen. Op de agenda staat onder andere het geactualiseerde Vlootplan en de Begroting 
2020 die we aan de aanwezige roeileden ter instemming voorleggen. De uitnodiging en agenda 
ontvangt iedereen van onze secretaris Dieuwke Klaver. Voorafgaand aan de ARV vindt om 19:30 de 
doop van nieuwe Empacher 8 plaats bij de roeiloods. 
Een positieve bericht dat we graag delen is dat zich maar liefst 23 deelnemers hebben gemeld voor 
de cursus Coachen A. Dat is een ongekend aantal en geeft wel aan dat de honger naar kennis en 
inzicht in (roei)coaching groot is. 
Verder informeer ik jullie over het recent uit de vaart nemen van het wisselvlot bij Lekskesveer door 
onze Klusploeg. De reden is dat grondig onderhoud nodig is. Het wisselvlot ligt momenteel bij het 
emplacement voor onze roeiloods. In de komende weken wordt het gerenoveerde wisselvlot weer in 
gebruik genomen. 
Verder wijs ik alle roeiers en stuurlieden erop dat er de laatste maanden opmerkelijk veel schades te 
melden zijn als gevolg van aanvaring met een andere (roei-)boot of een vast object ( krib, vlot, 
dukdalf). Dat is onnodig, het kost geld en moeite om de boten te herstellen. Het, met een vast 
schema, als skiffeur of als sturende boegroeier omkijken over afwisselend de linker- en de 
rechterschouder is een veel gevallen afdoende, maar lang niet in elke situatie. Bedenk dat als twee 
roeiboten, elk om de vijf halen omkijkend, ze in die tijd ( ca. 15 tot 20 seconden) bij een snelheid van 
10 km/uur elkaar met ruwweg 100 meter naderen. In diezelfde tijd ben je als roeier 50 meter dichter 
op een vast object. Bij roeien in de nabijheid van andere boten, rondmaken, aanleggen, harde zijwind 
is frequent omkijken pure noodzaak. 
 
Tot slot bedankt het roeibestuur via deze weg Han van der Voet die afgelopen week zijn laatste 
stuurinstructie heeft gegeven voor een grote groep geïnteresseerde roeileden. Rond 2006 is Han 
daar samen met Willem Roskam mee begonnen op verzoek van Pieter Augustinus die destijds 



instructiecommissaris was. De cursus is zeer aan te bevelen omdat naast een stukje theorie, vooral 
de praktijk centraal staat van het roeien op de Rijn en in het Havenkanaal. Beste Han, hartelijk dank 
voor je inzet en bevlogenheid bij het organiseren en geven van de stuurinstructie!  
 
Roeigroeten en hopelijk tot ziens op 28 oktober, 
 
Namens het Roeibestuur 
 
Alex Grashof 
Vz. Afdeling Roeien 
 
 
Bericht van de materiaalcommissie 
De materiaalcommissie heeft op 7 oktober jl een overleg met de roeiers gehad over de inzet van 
boten bij wedstrijden en de voorwaardene die daar bij horen. Over het gebruik en de roeiproeven zijn 
de volgende afspraken over gemaakt: 
• Roeiers/ ploegen die trainen voor wedstrijden proberen onderling afspraken te maken over 

gebruik van een door deze roeiers / ploegen gewenste boot voor trainingen en wedstrijden. 
• Mochten zij daar niet uitkomen dan beslist de wedstrijdcommissaris. 

o Lid/ ploeg met de beste kans op een podiumplaats heeft eens streepje voor. 
o Ook SK2 ( en sommige SK1) boten zijn wedstrijdwaardig. Die kunnen ook voor trainingen 

en wedstrijden gebruikt worden. 
o De Wedstrijdcommissie kan, zo mogelijk, een vervangende boot trachten te lenen bij 

andere verenigingen. 
• Roeiers dienen ten alle tijden de vereiste bekwaamheid ( SK 2 of SK 3) te hebben om een boot te 

mogen gebruiken waarvoor die bekwaamheid vereist is. De wedstrijdcommissaris kan 
toestemming verlenen om daarop af te wijken. 

• De relatie “bootgewicht” en “crewgewicht” wordt met enige marge gehanteerd.  
• De vereiste om jaarlijks aan te tonen een SK3-waardige roeier/-ster te zijn, blijft bestaan. 

o Naast de wedstrijdcommissaris zijn Marieke de Langen en Annemarie Patist bevoegd 
deze proeven af te nemen. 

 
Videotip van de Instructiecommissie 
De instructiecommissie heeft een videotip met een oefening, de drijfhaal, die kan helpen tegen 
uitlopen, diepen en verkrampt roeien. Probeer ‘m eens uit met je ploegje!  
https://vadaroeien.nl/instructie-videotips/artikel/504/oktober-2019 
 
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 29 november 2019. 

 


