
 

Nieuwsbrief maart 2020 

 

Eerder gedane mededelingen: 

 

Dauwroeien 

Middels een recente mail is aangekondigd dat er op de laatste zaterdagochtend van de wintertijd,     

28 maart, weer wordt gedauwroeid. Tijdstip: 06.30 u bij Skylla. Na afloop botendoop en ontbijt.  

Ivm het ontbijt graag je opgave bij de evenementen Cie.  Hendrika Ziel: p.ziel1@kpnplanet.nl 

Natuurlijk kan je ook alleen voor de doop komen en ontbijten als je niet wilt roeien. 

ALV op vrijdagavond 3-4-2020, 20.00u  

De ALV zal, evenals vorige keren, in het Dorpshuis van Nijelamer plaatsvinden. De uitnodiging 

hiervoor wordt later verstuurd. 

Roei-instructiecursus 

Op initiatief van Syte Krist hebben Skylla-leden zich kunnen opgeven voor de RCA-cursus van de 

Stichting Roeicoach, https://www.roeicoach.com/ 

Er is een commissie gevormd om de organisatie van deze cursus soepel te laten verlopen. Naast Syte 

zitten in deze commissie: Diana, Dory en Berend. De eerste cursusavond is op wo.av. 8-4-2020 in het 

Dorpshuis Nijelamer. Er hebben zich 10 Skylla-leden opgegeven om deze cursus te volgen. Er is nog 

plaats voor enkele Skylla-leden. Opgave: syte@kpnmail.nl 

Facebook en Instagram 

Petra Mink heeft een Facebook en Instagram account aangemaakt namens Skylla. Ze doet een 

oproep om foto’s, berichtjes e.d. naar haar te sturen (pmmink@ziggo.nl). 

Graag allemaal de accounts volgen. Skylla Wolvega. 

En nog enkele mededelingen:  

Botendoop op zaterdagmorgen 28-3-2020, 09.00u 

Na afloop van het dauwroeien zal er botendoop plaatsvinden. Omdat hierbij, behalve roeiers, ook 

pers wordt uitgenodigd, dient de opstelling voor de doop om 09.00u gereed te zijn. 

Weerribben-Wieden Marathon op 4 en 5 april 2020 https://weerribben.tdiep.nl/ 

Op 4-4 kan worden deelgenomen aan de marathon (wedstrijd) en prestatietocht, beide 56 km. Op 
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zondag deelname aan toertocht over 33 km. Er wordt in C-boten gevaren. Skylla heeft sinds 2014 

onafgebroken meegedaan met één of 2 boten aan de toertocht op zondag. 

Ook dit jaar zullen weer een aantal roeiers deelnemen. Er kunnen  maximaal  2 C-vieren deelnemen.  

De 2 boten zijn al gevuld. Je kan je nog opgeven als reserve. Opgave bij Jochum: jheeg1@kpnmail.nl 

Botenwagen en toertocht op de Moldau 

Skylla zal de botenwagen overnemen van onze leden Marten en Jellie Veenstra. 

Ons is gevraagd door roeiers van Aengwirden om de botenwagen te huren in augustus. Skylla dient 

nog te overleggen over de voorwaarden. De roeiers van Aengwirden gaan samen met Daventria-

roeiers met 2 C-vieren 2 weken, week 34 en 35, voor toertochten op de Moldau, naar Praag. Ook 

voor Skylla-roeiers is er de mogelijkheid om, al dan niet gelijktijdig met de Aengwirden- en Daventria-

roeiers, op de Moldau te roeien. Interesse? Meer informatie: berend.brummelman@gmail.com  

C2x+ van U.S.R. Triton 

Sinds zaterdag 29-2-2020 kunnen we gebruik maken van de door Triton aangeboden tweedehands 

kunststof C2x+ met de naam: ‘Jan Albert Valk’, bouwjaar 1995. Er is j.l. zaterdag voor het eerst op de 

Schipsloot in geroeid door  Gertrud, Jan en Berend. De boot bevalt goed. 
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