
 

Nieuwsbrief mei 2019 

BBQ op 7 juni 2019 

In de mail van Dory van 19-5-2019 stond de aankondiging van de BBQ op vrijdagavond 7 juni. 

Opgave bij Janette: janette.poede@home.nl 

Wetterwille 100 jaar 

De Leeuwarder Roeivereniging Wetterwille bestaat 100 jaar. Dat wordt uitgebreid gevierd. 

Zaterdagmiddag 18 mei was de receptie. Skylla gaf ‘acte de présence’ met een afvaardiging 

van het bestuur.  

Op zaterdag 29 juni organiseert Wetterwille voor de leden van alle Friese roeiverenigingen 

een toertocht in C-vieren. De tocht wordt gedaan in 4 etappes, elk ongeveer 25 km: start om 

07.00u in Leeuwarden -> Sneek (koffie) -> Heerenveen (lunch) -> Drachten (drinkpauze) -> 

finish 19.00u in Leeuwarden (warme maaltijd). Kosten 15 euro pp. Hier willen we als Skylla-

roeiers niet ontbreken. De uitnodiging hiervoor die Skylla ook heeft ontvangen is te vinden 

op de website van Wetterwille: http://lrvwetterwille.nl/nieuws/405/inschrijving-

eeuwtocht.html Deelname kan individueel of als verenigingsploeg. Je kunt één etappe 

roeien/sturen, maar je kunt ook meer etappes voor je rekening nemen. Opgave als Skylla-lid 

per e-mail, of uiterlijk ’s avonds bij de bbq op 7 juni bij Janette/ Berend 

(janette.poede@home.nl / berend.brummelman@gmail.com)  Deelname wordt daarna 

uiterlijk op 15-6-2019 doorgegeven aan Wetterwille. 

Schoolroeien 

In de mail van Dory van 20-5-2019 stond te lezen dat 2 ploegen met leerlingen van het Terra 

College zich voorbereiden op de Nationale School Roeikampioenschappen. Het NSRK is op 

vrijdag 31 mei op de Bosbaan in Amsterdam. We wensen de roeiteams veel succes. 

Helaas dit jaar sinds 2010 geen ploegen van het Linde College.  

https://stellingwerf.nl/artikel/1018629/leerlingen-terra-trainen-voor-nederlands-

kampioenschap-op-bosbaan-amsterdam.html 

Laatste nieuws: beide Terra-ploegen zijn Nationaal School roeikampioen geworden. 

Binnenkort zal een verslag verschijnen in de Stellingwerf en enkele andere lokale media. 

Beginnende roeiers 

Er zijn 8 beginnelingen begonnen om de beginselen van de roeisport onder de knie te 

krijgen. Zij krijgen instructie van Janette en van Bob. Het zou mooi zijn indien Skylla er weer 

een flink aantal enthousiaste leden bijkrijgt. 

World Rowing Cup III 

Evenals in veel andere sporten kent de roeiwereld ook World Cup wedstrijden. Hiervan zijn 
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er elk jaar 3. De eerste was in het weekeinde van 10-12 mei in Plovdiv, Bulgarije. De tweede 

zal zijn 21-23 juni in Poznan, Polen. World Rowing Cup III  zal zijn op de Willem Alexander 

roeibaan in Rotterdam, 12-14 juli. De KNRB roept alle roeiers in Nederland op deze 

wedstrijden te bezoeken , maar bovenal zich op te geven als vrijwilliger: 

https://rotterdamregatta.com/volunteers/ 

Geef je je inderdaad op als vrijwilliger? Even handig om met mij (Berend) te communiceren. 

Notulen jaarvergadering 12-4-2019 

Speciaal voor de leden die niet aanwezig waren op 12 april, hierbij de link naar onze website. 

De notulen zijn te vinden in het besloten deel van de site: 

http://skyllawolvega.nl/vereniging/leden/ 

Wachtwoord vergeten: informeer bij één van de bestuursleden. 

In memoriam Tjalling Koopmans 

Tjalling is op 77-jarige leeftijd overleden op 14-5-2019. Tjalling’s roeicarrière begon in 1962 

bij de Groninger Studentenroeivereniging Aegir. Vanaf 1970 tot voor kort heeft Tjalling zich 

ingezet voor heel veel aspecten van de roeisport bij R. & Z.V. Daventria in Deventer en 

daarbuiten. Wat betreft het veteranenwedstrijdroeien is hij de oprichter en trekker geweest 

van de z.g. Koopmans-8: een bekend begrip in het veteranenroeicircuit. Uit piëteit en ter 

ondersteuning van het initiatief om het roeien in Wolvega van de grond te krijgen heeft 

Tjalling zich in 2015 gemeld als lid van Skylla. 

Tjalling’s activiteiten voor Skylla waren, naast betaling van contributie, aanwezigheid bij de 

eerste officiële ledenvergadering van Skylla op 13-11-2015 en, als gediplomeerd roeicoach, 

het geven van coachhulp in het leertraject van de coachopleidingen van de KNRB die 

Janette, Aaldert en Berend in 2016 volgden. 

 

https://rotterdamregatta.com/volunteers/
http://skyllawolvega.nl/vereniging/leden/

