
 

Nieuwsbrief december 2019 

Nationaal Roeicongres 

Een enkele herinnering aan een eerder gedane mededeling: 

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: 25-01-2020, hoofdkantoor Aegon, Den Haag: https://knrb.nl/wat-doen-

we/knrb-bijeenkomsten/aegon-nationaal-roeicongres/  

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

berend.brummelman@gmail.com 

Dan kunnen we overleggen over de keuze van de verschillende workshops die er worden gegeven. Er 

zijn al workshops volgeboekt. 

Kerkboottocht 20-10-2019 

Een verslag van de hand van Karin Kolsteeg van de tocht met de Finse kerkboot bij de Geeuw vanuit 

Sneek is te lezen op de website: http://skyllawolvega.nl/category/toertocht/ Deelnemers waren: 

Peter, Piet K., Hendrik, Karin H., Berend, Gertrud, Marten P., Sippy, Ingrid G., Karin K., Bob, Hendrik. 

Op zaterdag 11 januari gaat er nog een aantal roeiers van Skylla voor eenzelfde tocht naar 

Amsterdam. 

Lichtjestocht Amsterdam. 

Een verslag van de hand van Jan van der Leest van de Lichtjestocht door de grachten in Amsterdam is 

ook te lezen op de website: http://skyllawolvega.nl/category/toertocht/. Deelnemers waren: Sippy , 

Marten P., Dory,  Jochem, Karin, Bob, Vio, Gertrud, Foky. 

Op zaterdag 11 januari gaat er nog een aantal roeiers  van Skylla voor eenzelfde tocht naar 

Amsterdam. 

Nieuwe C4x+ 

Op woensdag 18 december is de langverwachte C4 van het merk Wintech gearriveerd. Door Syte 

Krist op Skylla ontvangen van Roeiwerf Wiersma en daarna is het opriggerwerk verricht door Aaldert. 

Rest nog de naamgeving van de C4. Nogmaals een oproep aan iedereen: meld jouw suggestie bij één 

van de bestuursleden. 

In het weekeinde van 21 en 22 december is er voor het eerst in geroeid door de zaterdag- 

respectievelijk zondagochtendgroep. 

Eerste lustrum Skylla 

Op 9 februari 2020 is het 5 jaar geleden dat Skylla Wolvega is opgericht. Dat wordt gevierd. Hoe? 

Daarover binnenkort informatie. 

Wensen en GN 2020 

Het bestuur wenst iedereen plezierige feestdagen en een voorspoedig 2020 met veel roeiplezier. 
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