
 

Nieuwsbrief RV Skylla september 2017 
Speciale aandacht voor de gele markeringen die onder enkele vetgedrukte koppen staan 

Oproep 

Onlangs werd RV Skylla benaderd vanuit de Provincie Friesland door Platform Iepen 
Mienskipfûns Fryslân (IMF). 

In 2016 en in januari 2017 heeft Roeivereniging Skylla een aanvraag ingediend bij 
het IMF. Beide zijn gehonoreerd. Het platform IMF is erg benieuwd naar de 
ontwikkeling in en rondom de Drijvende Steiger en de Nieuwe Huisvesting. 

Op woensdag 4 oktober a.s. brengt het platform IMF een werkbezoek aan RV Skylla  
aankomst 14.30 en vertrek rond 17.00 uur.  

Er is toegezegd dat we het platform, 10-12 personen, willen ontvangen. Voor wat 
roeileven en activiteit op de vereniging zal er naar alle waarschijnlijkheid vanuit de 
‘boerengroep’ die middag een vier het water opgaan. Ook zullen beide jeugdleden, 
Bente en Iris, indien de schooluren dat toelaten, op wo.mi. 4 oktober een roeitraining 
doen. Het is niet uitgesloten dat enkele bezoekers ook nog in de boot stappen. Meer 
leden zijn welkom, zowel voor ontvangst van het gezelschap als om eventueel zelf te 
roeien. Tot nu toe hebben zich hiervoor opgegeven: Dorenda Bentum en Gertrud van 
Leeuwen. Gaarne aanmelding middels e.mail: berend.brummelman@gmail.com 

Vooraankondiging ‘afsluiting van het seizoen’ 
Op vrijdagavond 20 oktober houden wij ‘afsluiting van het seizoen’ voor onze leden. 
Vorig jaar deden we dat in de vorm van een diner bij ‘Van der Valk’. Dit jaar hebben 
we een andere invulling. We hebben een ervaren coach uitgenodigd die een lezing 
zal geven over de essentie van roeien, roeitechniek en roeicoaching. Nader bericht 
volgt. 

Vooraankondiging roeitocht van Leeuwarden naar Dokkum vv 
Dit voorjaar is er een groep roeiers van RV Epsilon uit Leeuwarden bij ons op bezoek 
geweest. Zij hebben geroeid samen met enkele Skylla-leden van Wolvega naar de 
‘Driesprong’ in Langelille vv. Nu zijn we bij Epsilon uitgenodigd voor een roeitocht van 
Leeuwarden naar Dokkum vv op zondag 29 oktober. Nader bericht volgt. 

Jeugdroeien 
Het jeugdroeien bij Skylla lijkt vorm te krijgen. Bente Hulsman en Iris Boutsma 
hebben het roeien na de deelname op 2 juni op het Nationaal School 
Roeikampioenschap voortgezet en roeien regelmatig met elkaar o.l.v. Hein Anne van 
Dijk. Zij deden mee op zo. 10 september aan een gezamenlijke training voor 



jeugdroeiers uit Noord-Nederland in Groningen. Op 8 oktober is hun volgende 
training in Groningen. 
Ook Norbert Brinkkemper neemt regelmatig deel aan de trainingen op do.av. of 
zo.mo. 

Coaching 
Door het bestuur is geïnitieerd om op de reguliere trainingsuren (wo.av., do.av., 
za.mo., zo.mo.) een coach ter beschikking te hebben die zowel beginnelingen als 
gevorderde roeiers tracht de roeitechniek van de roeiers te verbeteren. Het is 
afgelopen zomer nog niet altijd uit de verf gekomen, maar het begin is er. Op do.av. 
is Herman Rouwé dikwijls aanwezig geweest. 
Een verheugend feit is dat zich 2 Skylla-leden, Bob Kolsteeg en Rob v.d. Leest, 
hebben opgegeven om een instructiecursus van de KNRB te volgen. De cursus start 
bij RV Aengwirden in Heerenveen op wo.av. 25 oktober. Hierbij een oproep aan de 
leden om zich ook op te geven. Er is nog plaats; niet lang wachten: het kan snel 
vollopen. Voor informatie: https://knrb.nl/soort-opleiding/roei-instructeur-2/ 
Gaarne communiceren per e-mail: berend.brummelman@gmail.com 

Deelname aan roeitoertochten 
Op za. 26 en zo. 27 augustus nam Skylla deel aan De Sukerbôle-tocht Heerenveen- 
Drachten vv in C4x+, de Leo. De deelnemende Skylla-roeiers, verdeeld over beide 
dagen, waren: Dory, Jochem, Jellie, Hendrik, Janette en Diana. 
Op za. 9 september was Skylla vertegenwoordigd bij de door RV De Amstel 
georganiseerde Nationale Avondtocht, ofwel ‘Lichtjestocht’, door de grachten van 
Amsterdam. In een wherry (= a.h.w. een heel brede C2x+, 2 roeiers en 2 stuurlieden) 
van de organiserend vereniging. Onze roeiers waren: Dory, Jochem, Sippy en 
Marten. 

 


