
 

Nieuwsbrief oktober 2018 

Enkele herinneringen aan eerder gedane mededelingen: 

Najaarssluitingstocht 

Op za. 3 november is er vanaf Skylla een roeitocht ter afsluiting van het seizoen. Deelname 

kan door ieder Skylla-lid. Aanvang 09.30u. Zie de mail van Dory van 18-10-18 en zie de 

Opgave bij Janette: Janette.poede@home.nl ; ook: Datumpriikker.nl. 

Ledenvergadering 

Op do.av. 8 november houdt RV Skylla een ledenvergadering. Voor de vooraankondiging: zie 

de mail van Dory van 2-10-18. De uitnodiging voor deze vergadering zal separaat van deze 

nieuwsbrief worden verstuurd. 

Om alvast in je agenda te noteren: 

Nationaal Roeicongres 

Ook belangstelling om je wat nader te oriënteren in de nationale roeiwereld? Schrijf je dan 

in voor het Nationaal Roeicongres. Elk jaar wordt dit georganiseerd in januari. Datum en 

plaats van de eerstvolgende editie: 26-01-2019, hoofdkantoor Aegon, Den Haag:  

https://knrb.nl/wat-doen-we/knrb-bijeenkomsten/aegon-nationaal-roeicongres-2018-

inschrijving-geopend/  

Je kunt je op persoonlijke titel inschrijven. Gaarne wel even een berichtje naar: 

berend.brummelman@gmail.com  

Algemene vergadering van de KNRB 

Speciaal voor bestuurders en commissieleden van Skylla. De najaarsvergadering van de 

KNRB wordt gehouden op zaterdag 17 november in Den Haag: https://knrb.nl/wat-doen-

we/knrb-bijeenkomsten/algemene-vergaderingen/  

Je kunt je op persoonlijke titel inschrijven. Gaarne wel even een berichtje naar: 

berend.brummelman@gmail.com 

En dan dit nog: 

Jeugdleden bij Skylla 

Weet je dat we 3 jeugdleden hebben: Bente Hulsman, Iris Boutsma en Norbert Brinkkemper. 

Beide meisjes roeien samen met leeftijdsgenoten van Roeivereniging ’t Diep in Steenwijk. 
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Dat nodigt uit tot meer jeugdactiviteit bij Skylla. Kijk maar naar hoe de meiden het naar hun 

zin hebben daar: 

Bente: “Wij, Iris en Bente, roeien nu ongeveer een jaar bij roeivereniging ‘t Diep in Steenwijk, 

we trainen daar op maandagavond en op zaterdagochtend. Er is daar een jeugdgroep van 

ongeveer 12 kinderen waarmee we samen trainen onder begeleiding van 3 coaches. 

Ondertussen hebben we meegedaan aan een paar wedstrijden, we hebben het daar erg 

naar ons zin”! 

Nieuwe leden 

Van het groepje beginnelingen, waarmee Janette in april is begonnen om hen de beginselen 

van het roeien te leren, zijn 3 dames lid van Skylla geworden: Zsuzsa Ungvári, Anja Scheper 

en Vio Payne. Een hartelijk welkom binnen onze vereniging. Binnenkort verschijnt er op de 

website een nieuwsbericht waarin ze zich voorstellen. 

Acht-roeien 

Er zijn weer plannen gesmeed om deel te nemen in de acht op de Head of the River, de 

Amstel, Amsterdam in het weekeinde van 16/17-3-2019. Afgelopen maart zijn alle 

wedstrijden afgelast vanwege slechte weersomstandigheden. De bedoeling is dat dezelfde 

roeiers de acht vullen die vorig winter ook voor de Head hebben getraind. A.s. zondag 4 

november zal de eerste training zijn. 


