
 
 

Jaarverslag 2015 van Roeivereniging Skylla Wolvega 
van de voorzitter 

 
Bestuur                    

In de zomermaanden van 2014 is er veel enthousiasme voor 
roeien in Wolvega ontstaan, waarna een volgende stap het 
oprichten van een roeivereniging is geworden. Tijdens de 
ledenvergadering van de roeivereniging i.o. op 30-9-14 is de 
toekomstige naam gepresenteerd: Skylla Wolvega. Kort daarna 
is een bestuur gevormd: Berend Brummelman,  Dory van Zalen 
en Peter Ziel. Dit bestuur vergaderde voor het eerst op 31-10-14. 
Deze 3 bestuursleden worden in de statuten genoemd als de 
oprichters van de roeivereniging Skylla Wolvega. Tijdens deze 
eerste bestuursvergadering is besloten om het bestuur uit te 
breiden tot 5 personen. Aldus had het oprichtingsbestuur de 
volgende samenstelling (met functies): Berend Brummelman 
(voorzitter),  Dory van Zalen (vice-voorzitter en communicatie 
met de leden), Peter Ziel (penningmeester), Jacqueline Lenis 
(secretaris) en Janette Poede (coördinator evenementen en 
bijeenkomsten). Op de ledenvergadering van 13 november 2015 
is Jacqueline Lenis teruggetreden als bestuurlid en Aaldert van 
Dalen is als commissaris materiaal toegetreden tot het bestuur. 
Dory van Zalen heeft, naast haar functie als vice-voorzitter, het 
secretariaat op zich genomen.  

                                  
Markante data in 2015 
- 9 februari:  Oprichting Roeivereniging Skylla Wolvega 
-  7 maart:   Toetreding KNRB, Bosbaan, Amstelveen 
- 22 maart:  Toertocht op de Linde naar de Driewegsluis 
- 12 april:  Weerribben-Wieden-toertocht 
-          23 + 29 apr.: 2 theorieavonden over roeitechniek door Herman Rouwé bij 
                                Veenstra CCO 
-          5 juni            Deelname aan het Nationaal Schoolroeikampioenschap, 

Bosbaan, Amstelveen door een meidenploeg van het Linde 
College en een jongensploeg van het Terra College  

- 10 + 11 juni: Praktijkcoaching door Herman Rouwé, Wolvega 
- 29 + 30 aug: Sûkerbôletocht 
- 10 sept: Praktijkcoaching door Herman Rouwé, Wolvega 
-          10 sept: Eerste ‘blik’ voor Skylla Wolvega doorJacques Voet in 2x op 
                                FISA –masters, Hazewinkel, België 



-          26 sept: Tweede ‘blik’ voor Skylla Wolvaga door Jacques Voet en Rein 
Odink in de 8 en  en 3e ‘blik’ in de dubbel 2 door Jacques Voet, 
Moezel, Bernkastl, Duitsland  

-  8 nov: Praktijkcoaching door Herman Rouwé, Wolvega 
-          13 nov:         Ledenvergadering en oprichtingsfeestje in het ijsclubgebouw                        
                                Nijelamer 
Roeigroepen 

In de paar jaar voorafgaand aan de oprichting van Skylla 
Wolvega hadden zich enkele vaste roeigroepen gevormd. 
Allereerst is er de Boerengroep met trainingstijden tijdens 
zomertijd op woensdagavond en tijdens wintertijd op 
donderdagmiddag. Verder is er de Donderdagavond-
/zondagmorgengroep: trainingsuren op zondagmorgen  en in 
de zomer ook op donderdagavond. 

Beginnelingen roeiers in 2015 
In het voorjaar 2015 is een aantal dames gestart met roeien. Er 
heeft zich een vaste roeigroep gevormd die tijdens zomertijd roeit 
op woensdagavond en in het winterseizoen op zaterdagmorgen. 
De Zaterdagmorgen-/woensdagavondgroep bestaat uit de 
roeisters: Anneke Kwee, Ellen Boel, Judith Ubels, Rimkje 
Klijnstra en Ytje de Kroon. Stuurvrouw/reserveroeister/ 
instructrice is Janette Poede. Rimkje Klijnstra is zij-instroomster 
vanuit de Boerenploeg. 
Op woensdagavond 17 juni werd een roeiclinic gehouden voor 
12 dames om kennis te maken met de beginselen van de 
roeisport.Hieruit is de Nieuwe damesroeigroep van 6 vrouwen 
ontstaan die in de zomermaanden op donderdagavond roeit: 
Inge Thijssen, Ingrid Bekkema, Lena Mastenbroek, Sandra 
Rensen en Sanne Hodzelmans. Als stuurvrouw/ reserveroeister/ 
instructrice fungeren Janette Poede en Dory van Zalen. 
In de zomer 2015 zijn bij de Zondagmorgen-/donderdagavond-
groep ingestroomd: Sippy Tigchelaar en Marten Pelleboer. 
In het najaar 2015 zijn bij de Boerengroep begonnen met 
roeien: Karin Hofstee en Fokje van der Schoot. 

 
Jeugdroeien         
                                Jeugdroeien in Wolvega is tot op heden voornamelijk een 

kwestie van voorbereiding op deelname aan het Nationaal 
Schoolroeikampioenschap in de maand juni: training in de 
maanden april en mei. Vanaf 2010 hebben elk jaar leerlingen van 
het Linde College meegedaan. In 2015 deed voor het eerst een 
jongensploeg van het Terra College mee. Het is iets waar de 
vereniging nog niet op kan bouwen. Er zijn tot dusver nog geen 
jeugdroeiers als lid bij Skylla Wolvega geregistreerd. Het is de 
bedoeling dat het schoolroeien wel zal worden gehandhaafd bij 
Skylla Wolvega. Ook omdat het maatschappelijk gezien goed is 
en publiciteit geeft. 

Roeiclinics 
In 2015 is een aantal roeiclinics gegeven. 
Zoals reeds genoemd onder ‘Beginnelingen Roeiers’ :  op 17 juni 



was er ’s avonds een groep van 12 dames waaruit is ontstaan: 
een Nieuwe Damesroeigroep. 
Op  zaterdagmiddag 3 september kwam er een groep van 10 
Groninger studentes roeien bij Skylla Wolvega. De ouders van 
één van de meiden boden hun dochter, t.g.v. het bereiken van de 
leeftijd van 21 jaar, een roeiclinic met haar vriendinnen aan. 
In het begin van het schoolseizoen is het al enkele jaren 
gebruikelijk dat eindexamenklassers van Havo/VWO van het 
Linde College een roeiclinic volgen bij Skylla Wolvega (i.o.). 
Normaal gesproken bestaat de clinic uit 3 middagen. Dit jaar is er 
één middag uitgevallen. Op 14 en 21 september zijn 16 
leerlingen bij Skylla Wolvega geweest om kennis te maken met 
de beginselen van de roeisport.  

Roeilocatie 
                                Nadat in september 2014 de nieuwe locatie, voor de 

zeecontainers voor botenberging op de parkeerplaatsen van 
hekwerkbedrijf Hexta aan de Schuttevaerstraat, is betrokken, is 
geheel 2015 vanaf deze gedoogplek geroeid. Het gesjouw van 
de boten naar het vlot in de inham van de Schipsloot heeft 
enkele maanden geduurd. Aaldert van Dalen heeft gezorgd voor 
een adequaat transportkarretje om de boten over 100m te 
vervoeren naar het vlot. De verwachting is dat in het voorjaar 
2016 de nieuwe tijdelijke roeiplek achter meubelmakerij ‘De  
Esdoorn’ zal worden betrokken. Daarna zal de Cie. Roeilocatie 
op zoek gaan naar een definitieve permanente locatie. 

 
Kleding/ riemen etc.                   

Voorafgaand aan de oprichting van RV Skylla Wolvega is door 
de op 30-9-2014 ingestelde Cie. ‘Kleding/logo/vlag/kleuren 
riemblad’ de kleding gepresenteerd op 24-10-14. De 
clubemblemen op trainingsjacks en shirts werden op 
vrijdagavond 10-4-15 bevestigd. Dit alles op het bedrijf en ten 
huize van Jellie en Marten Veenstra. Op zo. 12 april 
presenteerde Skylla Wolvega zich voor het eerst aan de 
buitenwacht in haar clubkleren op een officiëel evenement: de  
Weerribben-Wieden-toertocht. Voorafgaand aan dit evenement 
werden de bladen van de riemen door meerdere Skylla-leden in 
de officiële kleuren van de vereniging  beplakt. 

Website 
Het format van de website is gemaakt door zoon Arno van Jellie 
en Marten Veenstra. De invulling zal in 2016 verder plaatsvinden 
en worden onderhouden door Skylla-supporter Adrie Bakker. 

Sponsoring 
Sponsoring voor RV Skylla Wolvega stond in 2015 nog op een 
laag pitje. Het is beperkt gebleven tot de bedrijven van de leden 
van de sponsorcommissie: Veenstra Corporate Communicatie en 
Ontwerp en Yadoe Geschenkenmakers. In 2016 zal hier hard 
aan worden gewerkt. 

    


