
 

 

Nieuwsbrief VADA-roeien maart 2020 
 
 
Agenda 
• 28 april 2020: Algemene Roeivergadering (geannuleerd) 
• 12 mei 2020: Algemene Ledenvergadering VADA (geannuleerd) 
• 3 t/m 6 juli 2020: Skiffkamp 
 
In deze nieuwsbrief 
• Bericht van het roeibestuur 
 
Bericht van het roeibestuur 
Beste roeileden, 
 
Graag was ik begonnen met nieuws over het roeien en de Nederrijn die na een lange tijd van hoog 
water weer bevaarbaar wordt. Maar het is het Coronavirus wat alle serieuze aandacht van ons vraagt. 
Na steeds ernstiger berichtgeving en de afkondiging van landelijke maatregelen heeft het algemeen 
bestuur namens alle afdelingen op zondag 15 maart bekend gemaakt dat VADA per direct gesloten is 
voor alle georganiseerde en gezamenlijke activiteiten tot 6 april. Op donderdag 19 maart hebben we 
aangescherpte maatregelen bekend gemaakt waaronder het sluiten van de kantine. Zie voor beide 
berichten https://www.wsv-vada.nl/nieuws/overzicht . 
 
Corona legt vrijwel alle activiteiten stil 
Wat pijn doet is dat zorgvuldig voorbereide roeiactiviteiten en -wedstrijden niet doorgaan en dat we 
elkaar voorlopig niet meer in ploegverband of als vriendengroep ontmoeten. Dat offer staat echter in 
geen verhouding tot je eigen gezondheid en die van andere mensen. Dat is toch het grootste goed dat 
we koesteren en een absolute voorwaarde om met elkaar te kunnen sporten. 
 
Hoe de afdelings- en verenigingskalender er de komende tijd uit gaan zien is op dit moment ongewis. 
We volgen daarin landelijke richtlijnen en informeren iedereen zodra daar aanleiding toe is. 
Vergaderen en andere bijeenkomsten zijn voorlopig geannuleerd. Wie op het VADA terrein komt moet 
gezond zijn en zich streng houden aan de geldende hygiëneregels van 1,5 meter afstand, handen 
wassen en reinigen van materialen die je aanraakt. 
 
2019 was voor Vada-roeien een goed jaar 
Ik vind het mooi om te melden dat de roeiafdeling een goed jaar achter de rug heeft. We zijn in 
ledenaantal doorgegroeid en hebben veel geplande investeringen kunnen doen. Door het goede werk 
van onze materiaalcommissaris en wedstrijdcommissaris hebben we het afgelopen jaar alert 
gereageerd op aantrekkelijke aanbiedingen en konden we die verzilveren. Vanuit Engeland is er het 
nodige naar VADA gehaald. Het komende jaar gaan we door met geplande investeringen. In de ARV 
komen we daar op terug. 



 
In het druk bezochte ploegcoördinatorenoverleg van maandag 9 maart is gesproken over veiligheid op 
het water en is het nieuwe Vad(a)mecum Roeien gepresenteerd. Een prachtig naslagwerk waarvan de 
actuele digitale versie op https://vadaroeien.nl/vadamecum is te vinden. 
 
Overlijden Toon Hulsewé 
Waar ik in het bijzonder nog aandacht voor vraag is het overlijden afgelopen maandag van Toon 
Hulsewé, na een lange en slopende ziekte.  

 
Toon met zijn roeiers na de Eemhead van 2016 

 
Vanaf het moment dat het fysiek slechter met hem ging is Toon zich als coach en vriend blijven 
inzetten voor zijn VARGO ploegmakkers. Hij was een geduldige coach en een beminnelijk man. 
Omdat persoonlijk afscheid nemen in deze tijden bijna onmogelijk is wil ik iedereen die hem heeft 
gekend wijzen op een prachtige foto in de Herenkleedkamer waarin hij te midden van zijn VARGO 
acht poseert. Ziek, maar ook met een grote lach op zijn gezicht. Hij genoot van saamhorigheid, hij 
genoot van vriendschap. In Toon verliezen wij een markante roeimakker. Ik wens Mariska, Marijn en 
Ruben heel veel sterkte en fijne herinneringen. 
 
Laten we de saamhorigheid en vriendschap, ook als is het met 1,5 afstand of via een beeldscherm, 
zelf ook koesteren in de komende tijd. En hopen dat we op zeker moment weer van onze mooie 
roeisport mogen genieten. 
 
Roeigroeten, 
 
Alex Grashof 
Vz. Afdeling Roeien 
 
 
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 24 april 2020. 

 


