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VAREN DOE JE SAMEN! Nieuwsbrief 7 - juli 2022
In de Nieuwsbrief 7 d.d. juli 2022vinden we een aantal artikelen die wellicht uw aandacht behoeven.
Onderwerpen zijn:
- Daling aantal scheepsongevallen in 2021.
- Examens voor marifonie en radiozendamamteurs naar het CBR per juli 2023.
- KNRM lanceert hotspotkaart met bekende probleemplekken.
- Lancering landelijke campagne ter voorkoming van verdrinking.
- Campagne Havenbedrijf Amsterdam van start Veilig varen op het IJ.
- RWS mogelijk langere wachtijdenbij bruggen en sluizen door personeelskrapte.
- Kijktip: video Tien tips voor een veilige konvooivaart.
meer weten:
https://mailchi.mp/varendoejesamen/pril-varen-doe-je-samen-nieuwsbrief-7-juli-2022?e=c5695af02a

Website VNM / Belangenbehartiging
Geachte Participanten en bestuursleden,
Er is hard gewerkt aan de website door John Waleveld en inmiddels zijn veel berichten
opgenomen wat betreft de belangenbehartiging.
Dit is alleen zichtbaar na ingelogd te zijn.
Mocht u nog relevante info hebben die niet gemeld is laat het dan even weten aan onze
secretaris. secretaris@vnmmotorbootsport.nl.
Op de website onder VNM staat het kopje “belangenbehartiging”.
BBL /landelijk/regionaal/overig/ internationaal/commissie/
Onder iedere kop kunt u verder zoeken, per provincie en eventueel per stad of gebied.
Landelijk zijn provincie overschrijdende gebieden of grote wateren.
Uiteraard kunt u de zoekfunctie gebruiken.
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Enquete t.a.v. de waterrecreatie in Amsterdam
Aan de VNM is gevraagd de onderliggende brief naar onze participanten te sturen met het verzoek dit
naar uw leden te communiceren, zodat zoveel mogelijk leden deze enquete kunnen invullen.
Brief gemeente Amsterdam
Zoals aangekondigd per mail d.d. 13 mei nodigt de gemeente Amsterdam u hierbij uit om een
vragenlijst over waterrecreatie in Amsterdam in te vullen. Daarnaast willen we u vragen om deze
vragenlijst te verspreiden onder uw leden/gebruikers/klanten.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 à 15 minuten.
Onder de deelnemers worden tien VVV- bonnen verloot.

Achtergrond onderzoek

Het water in Amsterdam biedt volop kansen voor sporten en bewegen. Er zijn verschillende soorten
watersporten en vormen van recreatie op het water, zoals kanoën, suppen, waterfietsen, zeile en roeien.
In de afgelopen jaren is het gebruik van het water dan ook flink toegenomen. Zowel de inwoners als
de bezoekers van Amsterdam zijn meer gaan sporten en bewegen en moeten het water delen met
andere gebruikers. Daarom is het in goede banen leiden van alle gebruikers van het water een belangrijk
aandachtspunt van de gemeente Amsterdam.
Om beleid te ontwikkelen op het gebied van recreatie brengt de gemeente eerst in kaart hoe en door wie
het water op dit moment wordt gebruikt.
In opdracht van Sport en Bos en het programma Varen heeft Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS)
daarom een vragenlijst opgesteld. Hiermee willen we ons een beeld vormen van welke sporten het
meest worden beoefend, waar en wanneer de sport plaatsvindt, of die plekken wel geschikt zijn en of er
voorzieningen missen.
Doorsturen vragenlijst naar leden/gebruikers/klanten
Hoe meer watersporters meedoen aan dit onderzoek hoe gerichter de gemeente deze sporten kan
faciliteren. Daarom verzoeken wij u om zelf deel te nemen en daarnaast om onderstaande link naar de
vragenlijst onder uw leden, gebruikers en/of klanten te verspreiden
Link naar de vragenlijst:
https://www.amsterdam.nl/onderzoek/waterrecreatie/

Vragen?

Heeft u nog vragen over het onderzoek? Dan kunt u een reactie sturen op dit bericht.
Heeft u problemen bij het invullen van de vragenlijst, dan kunt u contact opnemen
met helpdesk.ois@amsterdam.nl of 14020.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Namens Sport en Bos en het programma Varen,
Laetitia Mostart
Beleidsadviseur Recreatievaart
Programma Varen
Gemeente Amsterdam
T: 06 39 27 06 10
l.mostart@amsterdam.nl
Werkdagen: ma, di, do, vrij
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WSV Vennemeer 100 jaar + 1

Zaterdag 25 juni was het dan zover, nadat de vereniging in
2021 100 jaar bestond, maar de viering niet door kon gaan
vanwege Corona perikelen, kon Martin de Jong, de jubileum
commissaris, opgelucht adem halen, het was dan toch nog
allemaal op tijd gelukt.
Martin liep te glunderen.
Vanuit het VNM zijn de bestuursleden Peter Otterspeer en Erik
Berendsen als afgevaardigden zeer vriendelijk ontvangen door
de voorzitter Otto von der Fuhr om de opening
van het jubileum feest (100+1) bij te wonen.
Als sprekers waren verder aanwezig de burgemeester van de
gemeente Kaag en Braassem, mevr. Astrid Heijstee-Bolt en de
voorzitter van KWV de Kaag, Max Blom sr.
Nadat de voorzitter iedereen welkom heette, kreeg het
VNM de gelegenheid om de vereniging te feliciteren.
WSV Vennemeer is participant van de VNM sinds 2008, heeft
een hecht bestuur waarvan de secretaris sinds 2000 en de
penningmeester sinds 2008 deze functies bekleden.
Na ook Martin nog een complimentje gegeven te hebben
overhandigde Erik het jubileum schildje met de felicitaties aan
voorzitter Otto von der Fuhr.
Aansluitend kreeg de voorzitter van KWV de Kaag, gelegen het
woord en als laatste de burgemeester van de gemeente Kaag
en Braassem. Zij kreeg de eer om het jubileum feest te openen
waarna er geproost werd. Het was een gezellig samenzijn
waarbij ervaringen, herinneringen en toekomst besproken zijn.
Het VNM bedankt WSV Vennemeer voor haar uitnodiging en
gezellige middag
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Het VNM feliciteert WSV De Merwede met 90 jaar watersport
Voor aanvang van het officiële deel
van de viering was er gelegenheid voor
de genodigden deel te nemen aan een
vaartocht op de
O/S Zeefakkel.
Natuurlijk over de Merwede.
https://zkkhellevoetsluis/fotos/zeefakkel

De voorzitter van het VNM de heer Herbert
Schoenmakers overhandigt de voorzitter van
WSV De Merwede een aandenken aan de
mijlpaal van 90 jaar in de vorm van een
grafische voorstelling van;

90 jaar WSV Merwede

Het bestuur van het VNM
dankt het bestuur van
WSV De Merwede
voor de uitnodiging voor het
bijwonen van het 90 jarig
jubileum en de hartelijke
ontvangst.
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WSV DE Hollandsche IJssel 100 jaar + 1
Namens de VNM, togen Peter Otterspeer en
Herbert Schoenmakers naar de jubilaris. Ook hier
was alles perfect geregeld.
Een mega grote tent was opgezet en beschermde
ons gelukkig tegen de wat nukkige weergoden
want het kwam even met bakken uit de hemel. Wat
een ontvangst voor de leden en de genodigden,
de jubileum commissie had zelfs een rode loper
uitgelegd en je waande je bijna filmster. Aan
het einde van de rode loper stond een camera
opgesteld waar je een mooie selfie kon maken
en direct meekreeg. Er was een heuse DJ die
erg toepasselijke muziek draaide zoals oude
zeemansliederen.
We werden verwezen naar een gereserveerde
tafel waar de officiële gasten aan konden plaats
nemen. Hier zaten de makers van het jubileumboek
o.a. zoals Cees Loeve en mevr. Bab Riem Visvan Vianen, de locoburgemeester Hugo v.d. Wal,
twee heren van de historische kring van Krimpen
a/d Ijssel en Capelle a/d Ijssel, gasten van andere
watersport verenigingen uit de buurt en een
afgevaardigde van KBN, de Koninklijke Binnenvaart
Nederland.
Na het openingswoord door voorzitter Marcel
Slingerland waarin hij een stuk van de geschiedenis
vertelde en hij ook inging op een stukje toekomst
met wederom grote werkzaamheden zoals
baggeren.
Hierna werd het eerste jubileumboek uitgereikt aan
de locoburgemeester.
Uiteraard ging Marcel in op het vele werk wat
door de commissie was verricht om uit tassenvol
manuscripten en aantekeningen uit 100 jaar
geschiedenis, een mooi en leesbaar boek te
maken.
Dhr. v.d. Wal was duidelijk verrast dat hij het eerste
exemplaar kreeg. Dhr. v.d. Wal ging ook in op de
jarenlange goede contacten tussen de WSV en de
gemeente.

Voordat de festiviteiten van start gingen,
ging Marcel nog in op de goede band met het VNM.
Zij hebben jaren getwijfeld of ze lid moesten
worden van het VNM maar zijn heel erg blij dat die
stap al weer 6 jaar geleden genomen is.
De korte lijnen, de bereikbaarheid en de
ondersteuning zijn wat hem betreft top.
Na deze lovende woorden mocht de VNM
voorzitter de leden en de genodigden toespreken.
Hij ging in op de vele stormen die de Hollandsche
Ijssel had doorstaan. Niet alleen letterlijk zoals
de watersnoodramp in 1953 maar ook figuurlijk.
Door noodzakelijke werkzaamheden zoals de
waterkering en aanleg van bruggen moest de
vereniging iedere keer verkassen en dus eigenlijk
opnieuw beginnen. De doorzettingskracht en de
moed om elke keer weer opnieuw te beginnen
roemde hij.
Tot slot richtte hij zich nog tot de locoburgemeester
door voor te stellen dat de komende
baggerwerkzaamheden toch ook wel een
belangrijk deel door de gemeente gedragen
kan worden omdat de haven dichtslipt door
manoeuvrerende binnenvaartschepen die
het zand en klei rechtstreeks de haven in blazen.
Het zal u niet verbazen dat deze gedachte
een juichend applaus opleverde van de leden.
Dhr. v.d. Wal zal het zeker meenemen naar de
gemeenteraad. Daarna volgde nog de officiële
handeling namelijk het uitreiken van het jubileum
schild.

De trotse voorzitter Marcel neemt het schildje van het VNM in ontvangst.

Nu kreeg de jubileum commissie het woord en
begonnen allerlei leuke spelletjes voor jong en oud.

Overhandiging jubileumboek van de watersportvereniging aan
Loco burgemeester vd Wal

Aardig nog te melden is dat tijdens het gezellig na
kletsen uw voorzitter nog interessante gespreken
heeft gehad met een afgevaardigde van Koninklijk
Binnenvaart Nederland en een raadslid van
Krimpen. Met deze nieuwe contacten kan het VNM
zeker weer makkelijker de belangen behartigen van
haar watersportverenigingen en hun leden.
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WSV de Eemkruisers 70 jarig jubileum
In Amersfoort vierde WSV de Eemkruisers haar
70 jarig jubileum. We hebben een uitnodiging
gekregen voor de receptie.
Theo Swart en Jan ten Hove ontvingen Peter
Otterspeer en Herbert Schoenmakers als eregasten
op de receptie. In een grote tent die geplaatst
was tussen havenkantoor en kantine vonden de
feestelijkheden plaats.
Na een mooie toespraak door voorzitter Theo die
uiteraard inging op de mooie geschiedenis van
deze vereniging. Hij vroeg aandacht voor drie leden
die heel veel voor de vereniging hebben betekend;
Karel Kreijne, Aad Heijmering en Bertus Jekel.
Hij roemde hun om de vele belangeloze
werkzaamheden die deze heren voor de
Eemkruisers hebben gedaan.
Zij kregen alle drie een straatnaambord met hun naam
die op een locatie op de haven geplaatst gaat worden.
Daarna kreeg de voorzitter VNM het woord. Ook hij
ging in op het belangrijke werk wat vele vrijwilligers
doen voor een vereniging. Dan krijg je resultaten
waar je trots op mag zijn zoals ook in deze haven
te zien is. Hij reikte een mooie oorkonde uit die
vast en zeker een mooie plek gaat krijgen.
Tot slot werd de nieuwe verenigingsvlag gehesen
door de 3 kersverse nieuwe ereleden.

WSV De Eemkruisers

Herbert Schoenmaker overhandigt de oorkonde

WSV de Peiler 50 jaar
WSV de Peiler in Vianen vierde haar 50 jarig
jubileum.
Zij hadden een ponton met een grote tent erop
waar het feest gevierd werd.
Peter Otterspeer en Herbert Schoenmakers werden
allerhartelijkst ontvangen door de penningmeester
Sarah Postma. Zij wees ons een tafeltje vanwaar
wij het officiële gedeelte goed konden zien. Na een
korte toespraak door de vicevoorzitter was er nog
een verrassingsmoment.
De directeur van de Blauwe vlag reikte voor het
eerst een blauwe vlag uit aan WSV de Peiler. Deze
werd gezamenlijk in de mast gehesen. Na het
officiële gedeelte was er een kort momentje waarbij
het VNM het schildje kon uitreiken. Het schildje zal
een mooie plaats krijgen in het clubgebouw.
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Aankondiging 24 september Waterboulevard Delft
In samenwerking met de Slag om Delft, wordt de tweede Waterboulevard op zaterdag
24 september 2022 georganiseerd in en om het water van de Zuidkolk.
Slag om Delft is een matchrace-evenement waar op zeer nauw vaarwater korte, explosieve wedstrijden
worden gevaren. Voor publiek is deze wedstrijd uniek, alles is namelijk perfect te volgen vanaf de
Waterboulevard. Hier kan je niet alleen kijken onder genot van een lekker hapje en drankje, maar als
bezoeker zelf kan je ook volop van het water gaan genieten. Probeer de nieuwste waterfietsen uit, pak de
kano en help mee aan de havencleanup.
Schrijf je in voor een sportieve watersport workshop en doe mee aan de peddeltocht naar het centrum.
Het volledige programma is na de zomer te zien op www.waterboulevard.nl.
HELP JE MEE?
Graag willen we vragen jullie achterban te informeren en vooral te motiveren om mee
te doen aan de Waterboulevard Delft. Voor iedere deelnemers is een kleine vergoeding
beschikbaar voor eventuele reis/onkosten. Dit is een vast bedrag per organisatie/vereniging.
Wil je een deelnemer worden op de Waterboulevard Delft? Alle watersportorganisaties en aanverwante
verenigingen, maar ook ondernemers die zich voor deze sector inzetten of zich bezighouden met
watersport en watersportproducten zijn welkom op de boulevard. Als deelnemer zijn er geen stand- of
expositiekosten, de organisatie van de boulevard faciliteert de locatie, en verzorgt de algemene productie
en publiciteit.
Vanuit de organisatie zal het programma en korte informatie over de activiteit van de deelnemers gedeeld
worden op verschillende media en in publicitaire uitingen.
Voor de deelnemers is er op de boulevard ruimte voor promotie van speciale acties (ledenwerving,
promotie andere events, meevaren, training of opleidingsprogramma’s).
Mocht je interesse hebben ontvang je ook meer informatieover de betreffende locatie in Delft.
Interesse? Neem vrijblijvend contact op met Willemijn Goetheer, projectleider
Waterboulevard (06-14990796 mail@willemijn.org of info@waterboulevard.nl). Dan
ontvang je ook meer informatie over de locatie en de mogelijkheden voor de
activiteiten die aangeboden kunnen worden. Wij staan ook klaar om met je hierover
mee te denken!
Informatie:
Wat: Waterboulevard & Slag om Delft
Waar: De Zuidkolk, Hooikade Delft
Wanneer: Zaterdag 24 september 2022
Hoe laat: 11.00 uur tot 17.00 uur
Toegang: Gratis

Website: www.waterboulevard.nl
Facebook: https://www.facebook.com/waterboulevard.nl
FB-event: https://fb.me/e/23gVXFG9j
Instagram: https://www.instagram.com/waterboulevard/
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