
 

Nieuwsbrief RV Skylla december 2017 

Achtroeien 

In de aanloop naar de oprichting van RV Skylla Wolvega (9-2-1015) werden er al meerdere 

boten aangeschaft: skiffs, tweeën en vieren. Om het botenarsenaal wat completer te krijgen 

ontbrak nog een acht. Na lang zoeken werd in december 2014 de deal gemaakt met de 

K.A.R.Z.V ‘De Hoop’ in Amsterdam tot aankoop van de acht: ‘Prins Claus’. In najaar 2015 

kwam de boot naar Wolvega. 

Het heeft geduurd tot zondag 12 november 2017 dat er bij Skylla voor het eerst in werd 

geroeid. De bemanning was enthousiast over het roeien. Op initiatief van Mart Lenis zijn 

enthousiastelingen bij elkaar geschaard. Momenteel wordt er elke zondagochtend in de 

‘Prins Claus’ geroeid ter voorbereiding op de ‘Head of the River’ op zaterdag 17 maart 2017. 

Deze wedstrijd gaat over 8 km op de Amstel vanuit het centrum van Amsterdam naar 

Ouderkerk a/d Amstel, traditioneel de opening van het nieuwe wedstrijdseizoen. 

Najaarsbijeenkomst 

Voor degenen die er niet bij waren, hieronder een verslag. 

Voor vrijdagavond 20 oktober heeft het bestuur van Skylla haar leden en eventuele andere 

belangstellenden uitgenodigd voor een bijeenkomst in het voormalig Timpaan-gebouw, 

vroeger Lagere Landbouwschool aan de Willem Lodewijkstraat te Wolvega. 

De intentie van de avond was om middels een voordracht van een praktisch en theoretisch 

onderlegd roeier meer roeikennis aan de leden over te brengen. Spreker op deze avond was 

Theo van de Broek, lid van roei- en zeilvereniging Daventria in Deventer en verbonden aan 

Saar Rowing Center (https://saarrowingcenter.com/)  en Stichting Roeicoach 

(http://www.roeicoach.com/). 

Op interactieve wijze ging Theo van der Broek in op de vraagstelling: ‘Wat is de essentie van 

roeien?’ en ‘wat is de essentie van coachen?’ De essentie van roeien is door Theo kort 

samengevat: duwen met je benen (spanning in je onderlijf) en hangen aan je armen 

(ontspanning in je bovenlijf). 

De essentie van coachen wordt door Theo samengevat door je als coach/instructeur af te 

vragen: Wat is er aan de hand? Hoe ga ik het verbeteren? En dan: Niet te veel tegelijk 

aanpakken. Na de pauze werd, eveneens op interactieve wijze, aan de hand van video-

opnames, de mening van de toehoorders gevraagd over de vertoonde roeibeelden. De 

voordracht werd positief beoordeeld en als goed informatief ervaren. 

Na afloop bleven de 35 aanwezigen, waaronder enkele niet-leden, nog na voor een ‘gezellig 

samenzijn’. Al met al een geslaagde avond. 

Kerst- en Nieuwjaarswens 

Het bestuur van Skylla wenst haar leden en hun naasten plezierige feestdagen toe. Allen 

een heel voorspoedig, sportief en succesvol roeijaar gewenst. 
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