
 

Nieuwsbrief september 2019 

Er zijn flink wat activiteiten gepland voor dit najaar. 

Roeitocht met kerkeboot van De Geeuw in Sneek 29-9-2019 

Verrassend veel Skylla-roeiers hebben zich hiervoor opgegeven. Met 16 roeiers zit de boot 

vol. Er blijkt nog plaats te zijn voor 2 roeiers voor één dagdeel: organisatie door Karin 

Kolsteeg en Dory van Zalen. 

Vooraankondiging ledenvergadering 14-11-2019 

Om alvast in je agenda te noteren: op donderdagavond 14 november zal de 

najaarsvergadering van Skylla worden gehouden in het Dorpshuis te Nijelamer. 

Video-opnames van het roeien in oktober 

Het bestuur stelt voor om in oktober zowel op een zaterdagochtend als op een 

zondagochtend video-opnames te maken van ploegen/roeiers die dan naar Skylla komen. 

Het voornemen is om deze roeibeelden te vertonen en te analyseren tijdens de 

ledenvergadering op donderdagavond 14 november. De individuele roeier zal  dan op 

roeikwaliteiten kunnen worden beoordeeld. 

Over de datums van de video-opnames zal later worden gecommuniceerd. 

Wedstrijd zaterdagmiddag 9-11-2019 

In augustus is een mail naar de leden gestuurd met een vooraankondiging van een 

onderlinge wedstrijd in skiff en dubbeltwee. Een initiatief van Syte Krist en Berend 

Brummelman. Er werd nog weinig belangstelling geconstateerd bij de leden. Onlangs kwam 

echter een bericht van één van de roeiers van de za.mo./wo.av.-groep dat men mee wil 

doen aan deze race over ongeveer 4800m. Er zijn voor deelname aan deze wedstrijd 2 boten 

opgegeven die voornamelijk bemand zullen worden met roeiers van de za.mo./wo.av.-

groep. De organisatie heeft besloten om naast skiff en 2x ook C-vieren te laten deelnemen 

aan deze onderlinge wedstrijd. Eerder was er al een aanmelding van een overnaadse mix-

C2x-. Ook dit boottype kan worden toegelaten tot de wedstrijd. 

Het één en ander betekent dat er binnen de vereniging minimaal één C4 (Walrus, 

boordroeivier),  één C2 (Klein Vogelenzang) en één C1 (Kiwi) overblijven voor deelname. Het 

zou mooi zijn dat er ook een boordroeiploeg in de Walrus zich meldt voor deelname aan de 

wedstrijd. Verder is er natuurlijk nog de mogelijkheid om in gladde vieren deel te nemen. 

Bovendien, zoals reeds gemeld in de vooraankondiging, is er de mogelijkheid bij veel 

aanmeldingen om in 2 heats te starten. Hierbij nog een oproep aan de Drijfsijsjes: “Doe ook 

mee, alvorens jullie met ‘roeiwinterslaap’ gaan.” 



Indeling van roeiers over de beschikbare boten en nadere informatie over de wedstrijd komt 

later, nadat inzicht is in aantal deelnemende boten. 

Deadline voor opgave 1-10-2019. 

Amsterdam Lightfestival 7-12-2019 en 11-1-2020 

Veel aanmeldingen van Skylla-leden. Het schijnt vol te zitten. Organisatie door Foky Vellinga 

en Diana Samuelsz. 

Rabo ClubSupport 

Zie de onlangs ontvangen mail van Petra via Dory. Er zal waarschijnlijk nog nadere 

informatie komen. In ieder geval: De stemperiode is van 27 september tot en met 11 

oktober 2019. 

Nieuwe leden 

Er hebben zich 3 nieuwe leden aangemeld: Hilda Bosma, Fenna Westra en Door Weber. 

Mogelijk komen er nog enkele bij. In een volgende Nieuwsbrief kunnen zij zich aan jullie 

voorstellen. 

 

Het bestuur hoopt op hoge opkomst bij de verschillende activiteiten. 

  


