
 
Jaarverslag 2017 van Roeivereniging Skylla Wolvega 

van de voorzitter 
 
Bestuur 
In het jaar 2017 heeft het bestuur geen verandering ondergaan t.o.v. 2016:                  
Berend Brummelman (voorzitter), Dory van Zalen (secretaris en vice-voorzitter), Peter ziel 
(penningmeester), Aaldert van Dalen (commissaris materiaal), Janette Poede (commissaris 
evenementen/ tourroeien). 
Commissies 
In 2017 bestonden er evenals in 2016 de volgende permanente commissies: Commissie 
kleding/sponsoring, Commissie Roeilocatie, Commissie materiaal, Jeugdcommissie, 
Activiteitencommissie en kascommissie. De samenstelling van de commissies bleef hetzelfde als in 
voorgaand jaar, m.u.v. de kascommissie, waarin Diana Samuelsz de plaats innam van Herko Jansen. 
In oktober 2017 is hier een tijdelijke commissie aan toegevoegd: Commissie ‘Toekomst Skylla’. De 
opdracht die de commissie van het bestuur meekreeg was om handreikingen te formuleren over 
‘waar willen we met de vereniging naartoe op korte termijn (±3 jaar) en langere termijn (±10 jaar)?’ 
De samenstelling van deze commissie is a.v.: Foky Vellinga, Hein Anne van Dijk, Mart Lenis, Sippy 
Tigchelaar en Ytje de Kroon. 
Markante data in 2017 

 7-4-2017 Ledenvergadering in het Dorpshuis te Nijelamer. 

 15-4-2017 Tewaterlating drijvende roeisteiger en verplaatsing naar locatie Motip. 

 24-5-2017 ’s Middags officiële opening en ingebruikname van de nieuwe roeilokatie. 
                            ’s Avonds barbecue voor leden en introducés. 

 2-6-2017 De mixploeg van het Terra College wordt Nationaal School Roeikampioen 
                             op de Bosbaan, Amstelveen. 

 20-7-2017 Oud-burgemeester Gerard van Klaveren komt op bezoek, op 
                             donderdagavond voor de nazit van het roeien.                   

 20-10-2017 Najaarsbijeenkomst Skylla in SWW-gebouw; spreker Theo v.d. Broek van Saar 
                            Rowing en lid van R&ZV Daventria, Deventer. 

 12-11-2017 Eerste roeioefening in de acht, Prins Claus. 
Roeiclinics 
--Za.mo. 8 juli ontving Skylla 10 medewerkers van Motip dupli b.v. voor een roeiclinic in het kader 
van de overeenkomst tussen Skylla en Motip, als jaarlijkse tegenprestatie voor de huisvesting van 
Skylla bij Motip. 
--Op di. av. 18 juli kwamen er 4 dierenartsen en 2 assistentes van Dierenkliniek Wolvega bij RV Skylla 
voor een roeiclinic. 
--Ma.av. 11 september ontving Skylla 3 medewerkers van Rabo-bank Wolvega voor een roeiclinic. 
Schoolroeien 
Vanaf 1 april is het schoolroeien weer opgestart om zich voor te bereiden op het Nationaal School 
Roeikampioenschap. Het NSRK wordt gehouden op vrijdag 2 juni op de Bosbaan in Amsterdam. Van 
het Linde College zijn er 3 bovenbouw ploegen: één jongensploeg die gecoacht wordt door Aaldert 
van Dalen en later ook door Ed van Eenige, plek 3 in de A-finale; één meidenploeg met als coach 
Marten Pelleboer, 2e in de A-finale; één meidenploeg met als coach Hendrik Fokkema, winnaar van 



de B-finale. 
Van het Terra College is er één onderbouw mix-ploeg, gecoacht door Hein Anne van Dijk, winnaar 
van de A-finale en dus Nationaal School Roeikampioen. 
Jeugdroeien 
In het zomerseizoen van 2017 heeft op do.av. en zo.mo. regelmatig meegeroeid jeugdlid: Norbert 
Brinkkemper. 
Na het NSRK in juni hebben 2 meisjes uit de mix-ploeg van het Terra College aangegeven dat zij 
verder willen gaan met roeien: Bente Hulsman en Iris Boutsma. In september doet zich de 
mogelijkheid voor om mee te doen aan de Holland Acht Talent Course: een initiatief om hier in 
Noord-Oost-Nederland het wedstrijd jeugdroeien te stimuleren. Bente en Iris gaan hiervoor enkele 
keren op zondag naar Groningen. Het blijkt dat het roeiniveau van de meeste andere deelnemers 
nog wat hoger ligt. Daarom sluiten ze aan om op zondagochtend met jeugdroeiers van hun niveau 
samen te trainen bij RV De Hunze in Groningen. Na de jaarwisseling wordt Groningen ingeruild voor 
Steenwijk. Beide meiden trainen hier op zaterdagochtend samen met de jeugd van ’t Diep. In 
Wolvega is hun coach/begeleidster Gertrud van Leeuwen. 
Nieuwe roeilocatie 
De officiële opening van de locatie Motip was op za.mi. 24 juni. De directeur van Motip, dhr. M. 
Hiemstra, stuurde de laatst overgebleven C4 in één van de zeecontainers van de oude naar de 
nieuwe roeiplek. Vlak vóór de nieuwe drijvende roeisteiger was een lint over de Schipsloot 
gespannen. Dit lint werd door dhr, Hiemstra doorgeknipt. 
Een vergelijking dringt zich op in dit herdenkingsjaar dat Michiel de Ruyter 350 jaar geleden bij 
Chatham de ketting over de Medway, zijrivier van de Thames, ramde en doorbrak. Vervolgens werd 
de Engelse vloot vernietigd. In tegenstelling hiermee werd op de Schipsloot wel de ‘ketting’ geknipt 
maar RV Skylla Wolvega werd door Mark Hiemstra in goede harmonie de ‘veilige haven’ van Motip 
Dupli BV binnengeloodst. 
Roeimateriaal 
In 2017 zijn er enkele boten aan de vloot van RV Skylla toegevoegd: 2 kunststof skiffs, Cheetah 
(afkomstig van RV De Geeuw in Sneek) en de Grutto (van een particulier in Barendrecht). Ook zijn er 
2 boten van Marten Veenstra voor algemeen gebruik beschikbaar gekomen: Het Genot van Tjap en 
de Marco Polo. Bovendien zijn er 2 privéskiffs in de botenloods gestald geworden:  Chapungu 
(Aaldert van Dalen) en de Swel (Syte Krist). 
Sponsoring, subsidies, etc. 
Gemeentesubsidie  
Toegekend bedrag op basis  van aantal (jeugd)leden: Є78,75. 
Subsidieaanvraag bij Iepen Mienskipfuns Fryslan (provincie Friesland) 
RV Skylla heeft meegedongen naar een subsidie voor het projectplan ‘inrichting van nieuw 
onderkomen voor RV Skylla Wolvega’. Er is een subsidie toegekend van €3680,-. 
Wijnactie 
De sponsorcommissie organiseerde evenals vorig jaar een wijnactie middels verkoop aan en 
distributie door leden. Opbrengst voor RV Skylla: Є1400,-. 
Sponsors met vermelding op website RV Skylla. 
• Mondhygiënisten Wolvega/Foky Vellinga 
• Hexta Hekwerk (gratis, gebruik  parkeerplaats) 

 Veenstra.CO/Jellie en Marten Veenstra 
• Acupunctuurpraktijk/Dory van Zalen 
• De Werven Notarissen/Ytje de Kroon 
• Jadoe Geschenkenmakers/Ingrid Gerard 
Tourroeien 
Op zo. 9 april deed er ‘traditiegetrouw’ weer een Skylla-ploeg mee aan de Weerribben-Wieden 
Toertocht?? 
Op za 22 april kwam er een groep roeiers van Epsilon uit Leeuwarden naar Wolvega. Zij roeiden met 
de Skylla-leden Janette en Jochum naar de Driesprong in Langelille vv. 



Op 26 en 27 mei deed Hendrik als Skylla-roeier in een ploeg van Aengwirden mee aan de Roei-11-
steden-marathontocht. 
Zaterdag 15 juli roeiden 15 Skylla-roeiers naar De Driesprong, Langelille. Een lunch aldaar en daarna 
weer terug naar Wolvega. 
Op 26 en 27 augustus deden Dory, Jochum, Jellie, Hendrik, Janette en Diana mee aan de Sukerbole-
tocht.  
Op za. 9 september roeiden Dory, Jochum, Sippy en Marten P. in de Amsterdamse grachten in het 
kader van de Nationale Avondtocht, georganiseerd door R ZV de Amstel. 
Op za. 9 december, ook bij R ZV de Amstel, deden Jochum, Diana en Marten P. mee aan de Koning 
Wintertocht. 
Wedstrijdroeien 
Op 18 maart roeiden de externe Skylla-leden Jacques en Rein in de Daventria-combi acht de Head. 
Op 28 mei ging de Dames wedstrijdvier naar Den Bosch voor deelname aan de Dommelregatta. 
Op 30 september roeiden de externe Skylla-leden Jacques en Rein in de Daventria-combi acht op de 
Moezel: Regatta 'Um den grünen Moselpokal'. 
Coaching 
Voor het schoolroeien zijn actief geweest: Aaldert, Marten. P, Hendrik, Hein Anne en Ed van Eenige. 
Voor begeleiding van jeugdleden is Gertrud actief geweest. 
Voor begeleiding en coachen van senioren waren actief: Janette, Aaldert, Bob en Herman. 
In oktober zijn Bob Kolsteeg en Rob vd Leest begonnen met de RI2-instructiecursus van de KNRB. 
Toelichting 
Over alle onderwerpen vindt u uitgebreider verslag op de website. Bijna alle gebeurtenissen kunt u 
daar bereiken via de rubriek Nieuwsbericht. 
 
 


