
 

Nieuwsbrief oktober 2021 

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 

Het bestuur is voornemens om een ALV uit te schrijven voor donderdagavond 25-11-21, 20.00u in 

het Dorpshuis te Nijelamer. ‘Safe the date’. De officiële uitnodiging komt binnenkort. We hebben een 

spreker uitgenodigd: Andries vd Veen. Hij zal spreken over het ‘leven in en om de Schipsloot’. 

Gezamenlijk roeiweekeinde.  

Dit najaar houden we geen gezamenlijke tocht als seizoensafsluiting. Individuele Initiatieven worden 

echter van harte toegejuicht. Zo heeft de za.mo.-groep onlangs naar Mildam geroeid en weer terug. 

Coronabulletin 13 

Op 1 juni is Coronabulletin 12 naar de Skylla-leden verstuurd, met als inhoud: vanaf 5 juni mag er 

weer normaal worden geroeid. Er is daarna op Skylla weer vrijelijk gebruik gemaakt om te roeien. 

Landelijk gezien zijn daarna de besmettingscijfers weer flink gestegen. Er zijn echter geen 

beperkingen meer opgelegd voor de roeisport. We hopen dat dit zo blijft. 

Roeien in skiff en dubbeltwee, 
Op de zaterdagen 21-8 en 4-9 is er op het Wied van de Linde, op initiatief van Hendrik, een 

roeitraining georganiseerd voor degenen die nog niet gewend zijn om in skiff en dubbeltwee te 

roeien. Een verrassend aantal Skylla-roeiers heeft hiervan gebruik gemaakt. Voor degenen die 

hieraan een vervolg willen geven nog de volgende mogelijkheden: 

 Ga zelf op Skylla oefenen in een skiff zolang de watertemperatuur nog niet te veel is gedaald. 

Vraag eventueel een ander Skylla-lid met skiffervaring om je hierbij te begeleiden. 

Beschikbare skiffs: ‘Cheetah’. en ‘Schoon Schip’. 

 Indien je je nog niet veilig genoeg voelt om in de skiff te stappen, gebruik dan de C1x: ‘Kiwi’. 

 Hetzelfde geldt voor roeien in de dubbeltwee. Vraag eventueel een Skylla-roeier die meer 

ervaring heeft om met jou in de 2x te stappen. Beschikbare tweeën: ‘Het Genot van Tjap’ en 

de ‘Versteegh’. 

Roeien door scholieren 

Door beide middelbare scholen in Wolvega zijn we weer gevraagd om roeiclinics voor leerlingen te 

verzorgen. Voor het Linde College 3x voor 12 leerlingen en voor het Terra College 3x voor 8 

leerlingen. Begeleiding is afwisselend verzorgd door de Skylla-leden Marten P., Piet K., 

Peter/Hendrika , Hein Anne, Hendrik, Gertrud en Berend. 

Roeicoach-cursus 

Door de ‘Stichting Roeicoach’ wordt er voor Skylla, op initiatief van Syte, een cursus coaching 

gegeven. Acht Skylla-leden hebben zich hiervoor aangemeld. Ook hebben zich hiervoor 2 leden 

aangemeld van RV De Grift uit Apeldoorn.  Er zijn 5 theorieavonden en 2 praktijkdagen. De eerste 

avond is gepland op 5-10. De praktijkdagen zijn gepland voor de zondagen 14-11 en 28-11 (ochtend 



en middag). Op deze praktijkdagen wordt van de gastvereniging (=Skylla) verwacht dat er een aantal 

ploegen op het water zullen zijn om zich te laten coachen. Er wordt  door de cursusleiding van 

uitgegaan dat er voldoende ploegen op het water zijn die zich door de cursisten o.l.v. de cursusleider 

laten coachen. Er zijn enkele tijdsblokken. In de Datumprikker zal een passende indeling worden 

gemaakt. 

Rabo Clubsupport 

In een aparte mail is eerder opgeroepen om de actie ‘Rabo Clubsupport’ te ondersteunen. We hopen 

dat er veel Skylla-leden zijn die hieraan hebben bijgedragen. 

Wetterwille: toertocht van Leeuwarden vv Dokkum 

In een aparte mail is hiervoor een oproep gedaan aan de Skylla-leden. Niemand van ons zal 

deelnemen. 

Lichtjestocht in Amsterdam 

Door Diana en Hendrika van de evenementencommissie is het initiatief genomen om weer deel te 

nemen aan de Lichtjestocht door de Amsterdamse grachten. Datum 15-1-2022. Er schijnt  flinke 

belangstelling te zijn. Opgave en informatie bij Hendrika, eventueel via de reguliere WhatsApp-

groepen. 

Wens 

Het bestuur wenst alle Skylla-roeiers plezierige roei-ervaringen toe gedurende de komende 

wintermaanden 

 


