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Nieuwe partners:  

KinderOpvang Nijmegen…… 

KION biedt hoogwaardige opvang 

voor uw kind(eren); 

kinderdagopvang, 

peuterspeelzaalwerk, gastouderopvang en 

buitenschoolse opvang. U vindt onze 

vestigingen en gastouders in Nijmegen en 

omliggende gemeenten. Wij zijn een veelzijdige 

en betrokken organisatie met respect voor 

kinderen, ouders en medewerkers. 

KION staat voor kwaliteit, flexibiliteit 

en respect voor mensen. Altijd opvang, 

altijd in de buurt KION. 

….én RBT[KAN] 

Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem 

Nijmegen (RBT KAN) is dé (toeristische) 

marketingorganisatie voor de regio Arnhem 

Nijmegen. Het RBT KAN verzorgt de marketing 

en promotie in binnen- en buitenland voor de 

domeinen recreatie, (zakelijk) toerisme en 

cultuur(historie). Daarnaast verzorgt het RBT 

KAN de receptieve functie in de regio (VVV). 

Een interessant project is het programma i.z. 

de toeristische ontwikkeling rond de rivieren: 

‘Het Blauwe Goud’. Een 

drie jaar durend 

programma met als 

doel om de rivieren als 

toeristisch thema op de kaart te zetten. Voor 

meer informatie zie www.rbtkan.nl/rivieren en 

voor de promotiefilm zie 

www.youtube.com/watch?v=TVej1Ry0eB0.  

 

Projectaanvraag Nijmeegs 

Ondernemersfonds 

Eind juli besloot het WSN-bestuur dat de tijd 

rijp was voor een de aanvraag 

‘Stroomversnelling sport en economie 

nevengeul Waal’. Een project over 3 jaar voor 

professionele ondersteuning en 

belangenbehartiging van WSN en water- en 

oeversportverenigingen in de aanloop naar een 

watersportcampus in en 

om de nevengeul. 

In oktober of november 

komt hierin duidelijkheid 

vanuit de Taskforce 

Ondernemersfonds en 

volgt (gezien het bedrag) 

een mogelijke voordracht 

aan de gemeenteraad. 

Brieven met ondersteuning 

(incl. motivatie) ontvangen we graag op 

onderstaand emailadres.  

 

Indruk Lentse Oeverspelen 

Op zondag 2 september j.l. waren een aantal 

WSN-ers op bezoek bij deze combinatie van 

kunst, cultuur, sport en creatieve activiteit. Om 

sfeer te proeven, verdere contacten te leggen 

en ook om te ontdekken hoe 

volgend jaar de bijdrage hieraan 

van WSN en verenigingen eruit 

zou kunnen zien. 

Terloops ontdekten  we 

ook de wethouders Van der Meer en 

Tankir op werkbezoek. Een 

kunstmarkt langs de dijk, tenten met 

allerlei creatieve workshops (m.n. voor 

kinderen), een podium met muziek, optredens 

en dans en op het ‘Habana’ veld een compleet 

Lents beachvolley-toernooi. Vanuit de water- en 

oeversporten zal onze inbreng 

volgend jaar m.n. liggen in de 

sportieve activiteit en ervaringen. 

De Waal zelf is te gevaarlijk, dus 

denk aan roeiwedstrijden op 

(roei)ergometers, een zeil- of 

surfsimulator en bijv. indoor-kanopolo. 

 

Nijmeegse huldiging Olympische 

kampioenen! 

Dat de Nederlandse Olympische en 

Paralympische continenten in Londen 

fantastische prestaties hebben 

neergezet zal niemand ontgaan 

zijn. Op maandag 3 september 

werden twee Nijmeegse hockey-

kampioenen, Maartje Goderie 

(goud) en Robbert Kemperman 

(zilver) gehuldigd in het 

Nijmeegse stadhuis. Ook WSN was daarbij 

uitgenodigd en we willen u enkele beelden niet 

onthouden. Het filmpje kunt u hier vinden: 

www.youtube.com/watch?v=RUDexvavdk0. 

Onze droom: over tien jaar staan daar ook 

watersport-kampioenen van Nijmeegse bodem! 

 

Even kennismaken: 

Janne van Coolwijk, voorzitter NSRV Phocas: 

Ik ben inmiddels drie jaar lid van Phocas. De 

eerste 2 jaar heb ik met name gewerkt aan mijn 

roeiprestaties. Nu vind ik het tijd om me in te 

zetten op een breder vlak van de vereniging. 

Komend jaar/seizoen ben ik voorzitter en wil 

me inzetten voor het bevorderen van de 

roeisport onder Nijmeegse studenten. Op deze 

manier ben ik ook nauw betrokken bij de 

ontwikkelingen rondom de nevengeul. Janne 

neemt ‘het stokje over van Vicky Louwen. 

Deze nieuwsbrief Watersport Nijmegen wordt uitgegeven als informatiebrief in het 

kader van de ontwikkeling van een watersportgebied in de toekomstige nevengeul in 

de Waal. De nieuwsbrief is bedoeld voor de besturen van betrokken verenigingen, 

maatschappelijke en zakelijke partners, sportopleidingen en relaties van WSN. 
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Marc Haanappel, stagiaire HAN 

Ik ben 24 jaar en woonachtig in Nijmegen. Ik 

studeer Sport, Gezondheid en Management aan 

de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen. Voor mijn derdejaars stage 

ga ik een onderzoek houden voor 

Watersport Nijmegen. Dit houdt voor 

mij in dat ik tot januari 2013 actief 

werkzaam ben voor Watersport 

Nijmegen. Voor mij is watersport een 

nieuwe tak van sport. Zelf kom ik uit het 

tennissen en heb ik ervaring met veel andere 

sporten als: voetbal, hockey, mountainbiken en 

klimmen. Het is een nieuwe uitdaging om 

onderzoek in deze branche voor Watersport 

Nijmegen te doen. 

 

Sportverkenningen  

door WSN-team en bestuur 

Vergaderen, plannen, gesprekken, presentaties, 

netwerken: het afgelopen jaar is erg druk 

geweest. En alles heeft een relatie met sport én 

water, maar da’s iets anders dan een 

watersport zelf beleven. Het zat 

al langer in de planning, maar 

eindelijk wisten we een dag te 

vinden waarop (bijna) iedereen 

kon: zondag 26 augustus j.l. 

werd ieder in de boot 

genomen! 

In de stromende regen kwam ieder aan bij 

het botenhuis van Phocas (Maas-Waal 

kanaal) waar we na de koffie een rondleiding 

kregen en ingewijd werden in de geheimen van 

het varen in een fragiele skiff. 

Na een uitstekende (studenten?)lunch togen we 

een paar honderd meter verder naar 

kanovereniging De Batavier (sportpark 

Winkelsteeg). Ook rondleiding werd eenieder in 

een kano 

gepropt en 

werden de 

eerste 

beginselen 

uitgelegd en geoefend. Ook werd kennis 

gemaakt met kanopolo. Na afloop een drankje 

en hapje en een boel watersport-inzichten 

huiswaarts! 

Dit bleek Vicky’s laatste WSN-

activiteit in de functie van Phocas-

voorzitter: Vicky bedankt! 

                                                       

 

 

WW-slalom baan in kop 

nevengeul? 

De nevengeul zal aan de oostzijde afgesloten 

worden door een soort zomerdijk. Bij 

hoogwater stroomt deze over. Bij laagwater 

stroomt verversing door in inlaatwerk in die 

‘drempel’. Hier ontstaan een flinke 

stroomversnelling, vergelijkbaar met een 

Alpenrivier. Het ontwerp van gemeente en 

Rijkswaterstaat voor die inlaat bleek bij analyse 

gevaarlijk. WSN heeft diverse alternatieven 

aangedragen, waarbij het ook mogelijk wordt 

deze stroomversnelling recreatief en sportief te 

beleven. Uniek in Nederland! 

Dat wordt nu door Rijkswaterstaat onderzocht 

en doorgerekend. Resultaten daaruit bepalen 

mede straks het beeld van deze inlaat 

en de mogelijkheden. Duidelijk is 

dat de voorstellen van WSN 

serieus worden genomen en de 

gemeente werk maakt van een 

goede voorziening voor de 

watersport. 

 

                       Een veilige inlaat, ook voor kinderen! 

 

Lux-debat maandagavond 24 sept. 

‘De grensverleggende stad: het stadseiland’ 

Namens Watersport Nijmegen krijgt Cees 

Verhoef als voorzitter de kans om onze visie in 

vijf minuten(!!!) op het netvlies van bezoekers 

te branden. Ook anderen met een duidelijk 

visie komen aan bod. Daarna wordt samen met 

het publiek gepoogd uit alle plannen het 

‘perfecte’ eiland samen te stellen. 

De avond begint om 20 uur en kaarten (€ 7) 

zijn bij de kassa verkrijgbaar. Graag zien we 

flink wat water/oeversport-lefhebbers in het 

publiek! 

Meer informatie in de Lux-debat agenda 

(www.lux-nijmegen.nl/agenda/debat/alle-

programma%27s/de-grensverleggende-stad-

4_8719/) 

 

 

Presentatie gemeenteraad 3/10 

Op woensdagavond 3 

oktober presenteert 

Watersport Nijmegen aan 

haar visie en plannen aan 

de Nijmeegse gemeenteraad 

tijdens de politieke avond. 

Ook de voortgang tot dan 

toe komt ter sprake. 

Deze presentatie vindt plaats in een van de zalen en 

zal ca. 30 minuten in beslag nemen tussen 18 en 21 

uur. De locatiestudie, samen met gemeente, GEM en 

mogelijk RWS is natuurlijk op dit moment het meest 

belangrijke onderwerp.  

 

Najaarsdata op een rijtje 

● Maandagavond 24 sept.: Lux-debat stadseiland en 

nevengeul. 

● Woensdagavond 3 okt.: presentatie WSN op 

politieke avond gemeenteraad. 

● Donderdagavond 25 okt.: Bestuurlijk Overleg met 

verenigingen en partners. 

● Woensdagavond 21 nov.: Informatieavond WSN 

voor leden bij Phocas en Batavier. 

● Maandagavond 26 

nov.: WSN-manifestatie 

‘Nijmegen, waterrijk 

van allure’ in Villa Lux 

● Dinsdag 1 jan.’13: 

Nieuwjaarsduik WSN! 
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