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Subsidie 2008
Een subsidie van de
NOC*NSF aan het Verbond
Nederlandse Motorboot-
sport voor de investering in
bootjes voor de jeugd.
Hiermee kan de nationale
en internationale rensport
in de klasse T-250 verder in
Nederland worden ontwik-
keld.
Kijk op pagina 2

Water Natuurlijk
Water Natuurlijk is een on-
afhankelijke organisatie,
die staat voor schoon en
natuurlijk ingericht water,
waarop het goed en veilig
wonen, werken en recreë-
ren is. Kansen voor duur-
zaam waterbeheer.
De Waterschapsverkiezin-
gen staan voor de deur !
Zie verder op pagina 2 en 3

Website van de maand
De organisatie van de
Vamex is vorig jaar behoor-
lijk veranderd, mede door
het gebruik van de beeld-
schermexamens. Een
nieuw logo voor de Vamex
is ontwikkeld voor betere
naamsbekendheid en de
vernieuwde website is 4 fe-
bruari in gebruik genomen.
Zie pagina 4

Vereniging van de maand
Deze keer is de watersport-
vereniging ‘De Oude Horn’
in beeld. Voorzitter Den
Hollander heeft veel te ver-
tellen over zijn watersport-
beleving. En natuurlijk een
mooie PR voor de haven
en het verenigingsleven
van ‘zijn’ haven aan de
mooie Linge.
Zie pagina 5

Het was vorig jaar
erg gezellig op de Hiswa-stand
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http://www.knmc.nl


De foto hiernaast komt uit het document nummer 23, december 2007 van
Natura 2000 getiteld: nat23_en, dat is uitgegeven door de Europese commissie.
Een heel interessante uitgave. Het is te downloaden vanaf onze gezamenlijke

KNMC website www.knmc.nl, sectie Verbond documenten.
Hierin is te zien hoe Nederland als waterland bijdraagt aan de ontwikkeling en bescher-
ming van de diverse natuursoorten en dat recreatievaren daarom mooi blijft.
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Natura 2000

Water Natuurlijk is
gezonder, veiliger en

mooier,
waarop het goed

recreëren is.

Zaterdag 26 januari jl. heeft in Ede de startmanifestatie plaatsgevonden Water Na-
tuurlijk, met als dagvoorzitter Jan van Dijk (directeur Stichting Reinwater) en met
Jan Terlouw als inspirerend spreker voor de kansen voor duurzaam waterbeheer.

Herman Havekes van de Unie van Waterschappen mocht de uitdagingen aangaan betref-
fende de komende bestuursperiode rondom de waterschappen.
Want in november 2008 vinden in het land waterschapsverkiezingen plaats.
Zie pagina 3 voor de kernboodschap.

Startmanifestatie
Water Natuurlijk

PowerBoatHolland
kan weer investeren

Dankzij een subsidie van de NOC*NSF aan het Verbond Nederlandse Motorboot-
sport voor de investering in bootjes voor de jeugd, om onder de reglementen
van de internationale wedstrijdsport van de UIM, de klasse T-250 verder in Ne-

derland te ontwikkelen.
Want het moet toch mogelijk zijn om in het waterrijke Nederland deze (internationale)
sport verder te ontwikkelen tot een topsport. Momenteel varen er 30 à 40 bootjes in de
Formula Future klasse voor de jeugd en slechts één piloot in de T-250 klasse. Dit moeten
er in de komende tijd zeker drie worden, met een toekomstige groei naar 7 à 10 boten.

http://www.knmc.nl
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Water
Natuurlijk is een

onafhankelijke
organisatie, die

staat voor schoon
en natuurlijk

ingericht water,
waaraan en

waarop het goed
en veilig wonen,

werken en
recreëren is

Startmanifestatie
Water Natuurlijk
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Water Natuurlijk is veiliger
Water Natuurlijk staat voor waterschappen die onze veiligheid garanderen en zowel wateroverlast
als droogte weten te voorkomen. Onze dijken en kades moeten uiteraard betrouwbaar zijn en goed
worden onderhouden. Veiligheid gaat ook heel goed samen met een mooi landschap en met na-
tuur.
En water is maar in zekere mate te leiden. Door het de ruimte te geven op plaatsen waar dat kan
en het zo lang mogelijk bovenstrooms vast te houden, nemen we de toenemende druk op lager ge-
legen gebieden weg. Minder met steen en beton, meer met groen. Deze aanpak is uiteindelijk het
meest verstandig.

Water Natuurlijk is gezonder
Water Natuurlijk staat voor gezond water voor mens, plant en dier. Uiteraard als basis voor goed
drinkwater, maar ook als gezonde leefomgeving. Bijvoorbeeld om binnen fietsafstand veilig te kun-
nen zwemmen in buitenwater. Blauwalgenbloei en schadelijke bacteriën moeten we tegengegaan
door water helderder te maken. De steeds warmere zomers doen naar schoon recreatiewater ver-
langen, maar verergeren ook het probleem. Zeker als de vervuiling met fosfaat en stikstof niet fors
afneemt.
Voor goed drinkwater moeten we zuinig zijn met ons grond- en oppervlaktewater. Bestrijdingsmid-
delen, weekmakers, hormoonverstorende stoffen en ongezuiverd rioolwater horen er gewoon niet
in thuis. Dat moet bij de bron worden aangepakt, in samenwerking met omliggende waterbeheer-
ders en landen bovenstrooms van Nederland. Vervuiling uit het verleden moet zo snel en goed mo-
gelijk worden opgeruimd.

Water Natuurlijk is mooier
Water Natuurlijk staat voor schoon en natuurlijk ingericht water voor iedereen. We willen méér kun-
nen genieten van kronkelende beken en natuurlijke oevers van watergangen met bloemen en riet,
maar ook van water in de stad. We willen ruimte en rust vinden op of rond het water. We willen in
en buiten de stad genieten van typisch Nederlandse dotterbloemen en waterlelies, van ijsvogels en
libellen. We willen dat onze kinderen stekelbaarsjes en waterkevers kunnen vangen in levende slo-
ten. We willen een gezonde en aantrekkelijke visstand, met voldoende migratiemogelijkheden tus-
sen voedsel- en voortplantingsgebieden.
In Nederland hebben veel natuurgebieden te kampen met verdroging, wat door de klimaatverande-
ring alleen nog maar dreigt te verergeren. Juist veel typisch Nederlandse plant- en diersoorten in
onze weilanden, heidevelden en moerasbossen lopen daardoor de kans uit ons waterlandschap te
verdwijnen. Ook de landbouw krijgt steeds vaker te maken met de nadelen van een onnatuurlijk
laag waterpeil. In en om de natuurgebieden moet het waterpeil dus weer omhoog. We willen kost-
baar water langer vasthouden en minder snel afvoeren naar zee.

Water Natuurlijk geeft waar voor je geld
Water Natuurlijk staat voor betaalbaar water voor iedereen, maar ook voor zinvol investeren in de
toekomst. Daar betaalt u immers (waterschaps)belasting voor. Door een efficiënte samenwerking in
de waterketen kunnen we kosten besparen. Verstandig en rechtvaardig investeren betekent ook
dat we rekening houden met de lange termijn, door te zorgen voor gezond water en rekening te
houden met de natuur. Schoon en aantrekkelijk water levert namelijk ook veel op, zoals een mooi
en toegankelijk waterlandschap dichtbij huis. Los daarvan brengt het inkomsten met zich mee, voor
de recreatiesector bijvoorbeeld. En het bevordert een goed vestigingsklimaat. Gelden die we weer
kunnen inzetten voor een veilig, gezond en mooi Nederland-Waterland.

Daarom alleen al Water Natuurlijk!



P er 5 februari is een totaal vernieuwde website van de Vamex in de lucht.
Het was broodnodig, want de organisatie is sinds vorig jaar veranderd en de
beeldschermexamens zijn nu in heel Nederland ingevoerd.

Zie hiernaast het nieuwe welkomstscherm en vergelijk die maar eens met de onder-
staande oude versie.
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Website van de maand:
VAMEX

Kijk op de vernieuwde
website van de Vamex.

www.vamex.nl

Stichting Vamex
VAMEX staat voor
Vaarbewijs- en
Marifoonexamens en is
de naam waaronder
de Stichting Vamex
opereert. Deze
stichting is opgericht
door vier bonden
(ANWB, KNMC, NWWB
en Watersportverbond),
die elk nauw betrokken
zijn bij de pleziervaart
en de veiligheid op het
water.
De Stichting Vamex
is op grond van een
besluit van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat aangewezen als exameninstelling voor de examens Klein
Vaarbewijs. Daarnaast verzorgt VAMEX de organisatie van de examens basiscertificaat marifonie,
op grond van de aanwijzing van de ANWB, KNMC en Watersportverbond als exameninstelling
door het Ministerie van Economische zaken (Agentschap Telecom).
De leden van het bestuur van de Stichting Vamex zijn:
A.C. Kwak                             (Voorzitter)
W.J. Loots                             (Vice-voorzitter)
V.B. Wieser-Zuyderwijk         (Secretaris)
M.A.G. Koedijk                      (Penningmeester)
D. de Vries
H.J. van Delden- Ronkel
H.J.P. Grijmans

De oude, ietwat rommelige
welkomstpagina .

http://www.vamex.nl
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Hoe lang actief watersporter?
Varen doe ik vanaf mijn 14e levensjaar. Eerst met de tot pleziervaartuig omgebouwde
garnalenvisser van mijn ouders, daarna met hun IJsselaak en sinds mijn 28ste met
eigen schepen (Tjalk, Viskotter, Favoriet en nu een Kompierkruiser).

Favoriete vaargebied?
Tot mijn 50ste  voeren we vooral naar Frankrijk en Duitsland (Parijs, Nancy,
Straatsburg, Moezel, Lahn, Rijn), de laatste jaren bleven we meer in Nederland
(Zeeland, IJsselmeer).

Wat is uw ideale boot?
Vaargedrag, ruimte en financiële middelen zijn voor mij bepalend bij de aankoop van
een schip. Geen boot was perfect, van elk schip heb ik genoten.

Laatste geweldige vakantie?
Wij zijn vakantievaarders, geen weekenders, en ik geniet echt van elke vakantie.

Hekel aan?
Aan asociaal gedrag heb ik een hekel.

Wat inspireert U?
Uitdagingen en resultaten inspireren me.

Meest gedenkwaardige gebeurtenis?
Gedenkwaardige gebeurtenissen? Kom eens een avondje in de kantine en u hoort
vele meest gedenkwaardige gebeurtenissen.

Wie of wat inspireert u om dit werk te doen?
Dit werk doe ik om ook in deze pensioenperiode onder de mensen te blijven en om
een onbezoldigde bijdrage te leveren.

Welke watersportvereniging vindt u een goed voorbeeld?
Sommige mensen zijn voor mij een voorbeeld, niet één vereniging.

Welke is uw favoriete haven?
Met de boot kom ik graag in Enkhuizen.
Kom eens kijken in Leerdam. U treft er een prachtige haven, veel voorzieningen, een
gezellig oud stadje en vriendelijke behulpzame mensen.

Beste dag van de week?
De kunst van het leven is steeds weer te genieten van deze dag. Ik probeer dus van
elke dag iets goeds te maken.

W A T E R S P O R T V E R E N I G I N G  ‘ D E  O U D E  H O R N ’

Vereniging van de maand…
                           … in de persoon van...
Leo den Hollander, sinds 2007 voorzitter van de Watersportvereniging
‘De Oude Horn’ te Leerdam, daarvoor twee jaar penningmeester...
                                                                                                              …geeft inzicht in...

Leo den Hollander



VoorjaarsVoorjaarsVoorjaars---
bijeenkomstbijeenkomstbijeenkomst

daar vaar je
wel bij!

met de aangesloten verenigingen en –
clubs van het Verbond Nederlandse
Motorbootsport.
Noteer deze belangrijke datum nu
alvast in uw
agenda!
Welkom om
10:00 uur, aan-
vang 10:30 uur
tot 14:00 uur.

We zijn te gast bij watersportvereni-
ging IJsselmonde. Zie de website van
deze mooi gelegen vereniging voor
het adres en routebeschrijving.
http://home.tiscali.nl/wijsite

Zaterdag 5 aprilZaterdag 5 aprilZaterdag 5 april
IJsselmondeIJsselmondeIJsselmonde

Noteer in
uw

agenda!

Met als onderwerp o.a.
een ronde tafel gesprek
over kansen en
bedreigingen
verenigingshavens.

De kans om elkaar te
leren kennen en met
elkaar van gedachten te
wisselen.

Uw bestuur krijgt het programma
begin maart toegestuurd.

VerbondVerbondVerbond
NederlandseNederlandseNederlandse
MotorbootsportMotorbootsportMotorbootsport
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Uitnodiging

http://home.tiscali.nl/wijsite
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Regiegroep Recreatie & Toerisme reageert op Natura 2000
Recreatie- en watersportsector zet in op totstandkoming van evenwichtige beheerplannen

Zes recreatie- en watersportorganisaties hebben zich verenigd in een Regiegroep Recreatie & Toe-
risme Natura 2000. Deze regiegroep wil zich inzetten voor een evenwichtige en verantwoorde uit-
voering van Natura 2000, waarbij respect voor bestaand en toekomstig toeristisch-recreatief ge-
bruik het uitgangspunt is. In een brief van 29 januari reageren de zes organisaties op de Nota van
Antwoord inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden van minister Verburg van het minis-
terie van LNV. Verburg geeft in de Nota van Antwoord al duidelijk het belang van recreatie en toeris-
me aan, maar kan op een aantal cruciale punten meer duidelijkheid verschaffen.

RECRON-directeur Joep Thönissen, woordvoerder namens de Regiegroep, ziet veel mogelijkheden
voor de dialoog met de minister. “De duidelijkheid die we vragen, spoort met het bereiken van de
doelstellingen van Natura 2000. Als belangenorganisaties zijn we primair gericht op het helpen cre-
eren van voldoende vertrouwen in de totstandkoming van evenwichtige beheerplannen. Hier is ie-
dereen bij gebaat. Maar hiervoor moet er nog wel iets gebeuren.”

In de brief onderbouwt de Regiegroep de volgende punten:
1. Beheerplannen moeten haalbaar en betaalbaar zijn.
2. Bestaand recreatief gebruik moet gerespecteerd en vergunningvrij blijven (conform de
´Handreiking bestaand gebruik Recreatie en Toerisme´).
3. Er moet sprake zijn van een eenduidige effectenbeoordeling.
4. De recreatiesector vraagt om een zorgvuldig planproces.
5. Er wordt gepleit voor het instellen van een Steunpunt Natura 2000 ten behoeve van de participa-
tie van maatschappelijke organisaties.
Een toelichting van deze punten is te vinden in de brief van de Regiegroep die op te vragen is via
communicatie@recron.nl.

Natura 2000-gebieden zijn speciale zones voor beschermde dier- en plantsoorten. De Europese
Unie heeft zich ten doel gesteld in 2010 een netwerk te realiseren van natuurgebieden door het ne-
men van maatregelen die nodig zijn om een gunstige staat van instandhouding van plant- en dier-
soorten en hun leefomgeving te realiseren. Een belangrijk instrument hiervoor is de uitvoering van
het Nederlandse Natura 2000-project. Voor de Natura 2000-gebieden zullen beheerplannen wor-
den opgesteld. Op dit moment worden stappen ondernomen om te komen tot effectieve en effici-
ente planprocessen, waarbij de recreatie- en watersportsector een actieve en belangrijke rol speelt.

De zes organisaties die zich verenigd hebben binnen de Regiegroep Recreatie & Toerisme Natura
2000 zijn:
HISWA Vereniging, Koninklijk Horeca Nederland, RECRON, ANWB,
het Nederlands Platform voor Waterrecreatie en Sportvisserij Nederland.
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P E R S B E R I C H T
Driebergen, 30 januari 2008

mailto:communicatie@recron.nl

