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Bericht van het roeibestuur 
 
Beste VADA roeier/roeister, 
Een bewogen en lastig jaar ligt bijna achter ons. Voor iedereen is 2020 een jaar geworden van aanpassen, 
zorgen over de eigen gezondheid en die van de ander. Vanwege Corona hebben we vooral met je 
gecommuniceerd over wat er wel en niet meer mocht bij VADA roeien. Telkens reagerend op nieuwe 
landelijke maatregelen of versoepelingen. Graag hadden we dat anders gezien, maar het is niet anders. 
Naast veel bemoediging en steun was er soms ook onbegrip en kritiek. Wat de één veel te streng en 
voorzichtig vond is voor de ander te ruim of soms zelfs als onverantwoord bestempeld. Af en toe deed 
dat ons pijn, we doen ons best. Tegelijkertijd weten we dat het goed bedoeld is, gebaseerd op reële 
zorgen en dat het ons scherp houdt over wat wel en niet bij VADA roeien is toegestaan. 
 
Vanaf maart hebben we als roeibestuur, binnen de landelijke richtlijnen en op basis van gezond verstand, 
maatregelen genomen die de kans op besmetting rond en tijdens roeiactiviteiten zo klein mogelijk 
maakt. Daarbij gebruik makend van gevraagd en ongevraagd advies. Ieder roeiprotocol en wijziging 
daarvan is schriftelijk voorgelegd aan de veiligheidsregio en/of de gemeente. Maar wat nog belangrijker 
is: met inzet van alle roeiers hebben we er het beste van weten te maken en konden roeiactiviteiten op 
een laag pitje doorgaan. We bedanken in het bijzonder alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar extra 
hebben ingezet om roeien op een veilige manier mogelijk te blijven maken. Tegelijkertijd roepen we 
iedereen op om voorzichtig te blijven: kom niet roeien als je ziektesymptomen hebt, houdt 1,5 meter 
afstand, was je handen regelmatig en volg de regels van het actuele roeiprotocol dat op onze website 
staat: https://vadaroeien.nl/home/artikel/554/protocol-vanaf-15-december-2020.  
 
Naast Corona is er ook ander nieuws. De opdrachtformulering voor de externe projectleider voor VADA 
2025 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld en gedeeld met de gemeente, provincie en 
waterschap/projectbureau Grebbedijk. Gesprekken worden gevoerd om de externe projectleider in 
januari aan de slag te laten gaan. 
 



Zoals iedereen heeft gemerkt is een roeiergometer verplaatst naar het linkergangpad om buiten gebruikt 
te worden. Naar aanleiding van onze laatste ARV van 3 november is een stabiele trap aangeschaft om 
boten te tillen. Verder heeft de klusploeg besloten om gewoon door te gaan met klussen, maar nu wel 
verspreid over de week. 
 
Het blijft nog koffiedik kijken wat 2021 ons gaat brengen. Zo kort voor het feest van Kerstmis en Oud & 
Nieuw weten we dat we in onzekere en donkere tijd verkeren. Dat we letterlijk op afstand van elkaar 
staan maar ook dat we in gedachten samen kunnen zijn. Zeker is dat het voorjaar licht gaat brengen en 
dat er hoop is op terugkeer naar een normalere situatie. Dat we op een gegeven moment weer van alle 
roeiboten gebruik mogen maken. Dat de gezelligheid terugkeert op onze vereniging. Hoopvol is dat 
sommige roeileden alweer bezig zijn met hun voorbereiding op roeiwedstrijden en dat anderen rond de 
zomer meerdaagse roeitochten aan het plannen zijn. Optimisten hebben de halve wereld zullen we maar 
zeggen. 
 
We sluiten af met te zeggen dat we jou en je naasten een gezond, sportief en perspectiefrijk 2021 
toewensen. Graag tot ziens in het nieuwe jaar! 
 
Alex Grashof, Dieuwke Klaver, Frans van Duikeren, Alja Bastiaansen, Wolf Knab  
Roeibestuur WSV VADA 
 
 
Nieuw: Instructiepakket Sturen 1 
Roeien in een C-boot of een wherry betekent ook dat je af en toe moet sturen. Daarvoor heb je het St1 
diploma nodig. Met het nieuwe instructiepakket maak je kennis met vrijwel alle omstandigheden op de 
Rijn. Het pakket bevat 27 oefeningen, variërend van het afschrijven van een boot tot het passeren van de 
veerponten bij Wageningen en Opheusden. Lees op de website het volledige bericht: 
https://www.vadaroeien.nl/actueel/artikel/555/nieuw-instructiepakket-sturen-1 
 
Record van de lichte dames veteranen G met 63 seconden verbeterd 
Afgelopen zaterdag (12-12-2020) vonden de Nederlandse Kampioenschappen Indoor Roeien plaats. 
Anne-Marie Patist verbeterde het record van de lichte dames G met meer dan een minuut! Lees op de 
website het volledige bericht: https://www.vadaroeien.nl/actueel/artikel/553/record-van-de-lichte-
dames-veteranen-g-met-63-seconden-verbeterd- 
 
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 woensdag 27 januari 2021. 
 

 


