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ALV van de KNMC

Marker Wadden

Varen doe je Samen!

Windparken

De ook bij VNM-participanten zeer bekende en gewaardeerde Ada SandersKranenburg, vaak het
‘juridisch geweten van het
VNM’ genoemd, werd wegens haar grote verdiensten
voor de KNMC benoemd tot
Lid van Verdienste.
Pagina’s 2 - 3

De aanleg van de Marker
Wadden in het Markermeer
nabij Lelystad bereikt een
nieuwe fase. Het eerste eiland van de archipel in het
Markermeer is bijna klaar,
8 maart werd het startsein
gegeven voor de aanleg van
nog eens vier eilanden.
Pagina’s 4 –5

‘Varen doe je Samen’ stond
samen met de partijen True
Heading Nederland BV, de
Kustwacht, Dienst der Hydrografie, Agentschap Telecom en Rijkswaterstaat in
hal 7 op het Veiligheidseiland van de HISWA. Samen
hebben ze voorlichting gegeven.
Pagina 6

Op dit moment is het verboden om de windparken zonder toestemming te betreden. In 2017 worden de
Nederlandse windparken in
de Noordzee toegankelijk
voor schepen met een lengte over alles (LOA) tot 24
meter.
Pagina 7
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ALV van de KNMC
liep op rolletjes

D

e bij het VNM aangesloten verenigingen zijn tevens
geassocieerde leden van de KNMC en krijgen dan
ook een uitnodiging voor de Algemene Leden
Vergadering, dit jaar georganiseerd op 18 maart in
Hotel Van Der Valk, Vianen. Van die uitnodiging wordt doorgaans weinig gebruik
gemaakt en dat is ook wel begrijpelijk, want inhoudelijk is de ALV van de KNMC
vooral toegespitst op de dienstverlening aan de individuele KNMC-leden.
Dit in tegenstelling tot de najaarsbijeenkomst van het VNM, waar de nadruk ligt
op de belangenbehartiging van de aangesloten verenigingen.
Voor het VNM is de samenwerking met de KNMC echter van groot belang en het
is daarom begrijpelijk, dat een afvaardiging van het VNM-bestuur de ALV
bijwoont om op de hoogte te blijven van de gang van zaken. Dat er ook zaken
aan de orde kunnen komen, die voor bepaalde verenigingen van belang zijn,
blijkt deze keer uit het feit, dat het complete bestuur van Powerboat Holland
aanwezig is. Daarover straks meer.
Tijdens een ALV moeten altijd eerst een groot aantal formele zaken worden afgehandeld. Dit keer waren dat een 14-tal agendapunten, die binnen een uur
werden toegelicht en afgehandeld.

(Vervolg op pagina 3)
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Peter Bezemer, secretaris en Marga Visser, secretaresse

(Vervolg van pagina 2)
De financiën zijn op orde, decharge van het bestuur werd verleend, nieuwe bestuursleden
werden benoemd, jubilarissen werden toegesproken en de wimpel van verdienste werd
uitgereikt. De vergadering liep op rolletjes.
De nieuwe voorzitter hield zijn ‘maiden speech’ en dan komen er dingen aan de orde, die
ook verenigingsbesturen vertrouwd in de oren klinken. Het feit, dat de watersportbeoefening verandert gaat ook aan de KNMC niet voorbij. De nieuwe voorzitter zegt daarover:
‘De KNMC heeft het antwoord nog niet gevonden, maar er wordt hard aan gewerkt’. Een
verheugend signaal is, dat in 2016 de terugloop van het aantal individuele leden tot
staan is gebracht.
Het meerjarenplan werd toegelicht. Op het terrein van de belangenbehartiging werden de
KNMC-lidmaatschappen van de koepelorganisaties geëvalueerd. Ook voor het VNM zijn
deze lidmaatschappen van groot belang en het VNM-bestuur toonde zich tevreden met de
resultaten van deze evaluatie. Hierbij viel te melden, dat met betrekking tot het lidmaatschap van de Union International Motonautique (UIM) het KNMC-bestuur voorstelde om
de motorbootrensport (powerboating) activiteiten af te splitsen en in een aparte, zelfstandige stichting onder te brengen. Ook dit voorstel werd na enige discussie goedgekeurd.
Het bestuur van Powerboat Holland kan dus aan de slag gaan.
Het agendapunt ‘Wat verder ter tafel komt’ is meestal een hamerslag, maar leverde nu
een grote verrassing op, zeker voor de betrokkene. De ook bij VNM-participanten zeer
bekende en gewaardeerde Ada Sanders-Kranenburg, vaak het ‘juridisch geweten van het
VNM’ genoemd, werd wegens haar grote verdiensten voor de KNMC benoemd tot Lid van
Verdienste. Er was veel applaus, een grote bos bloemen en Ada stond te stralen!

Redactieteam VNM
Foto’s: Jeannette Waleveld
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Locatie van de Marker Wadden NOS / LARS BOOGAARD

Vier nieuwe eilanden bij Marker
Wadden, moerasandijvie al gespot

D

e aanleg van de Marker Wadden bereikt een nieuwe fase. Het eerste eiland
van de archipel in het Markermeer is bijna klaar, 8 maart werd het startsein
gegeven voor de aanleg van nog eens vier eilanden.
De Marker Wadden is een project van Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Boskalis.
De eilanden moeten ervoor zorgen dat de natuur in het Markermeer gevarieerder wordt.
Door het vele slib in het water en het gebrek aan natuurlijke oevers ging de vogel- en
visstand de afgelopen 20 jaar hard achteruit.
De eilanden vormen een nieuwe voedselbron en plek om nesten te maken. Ook mensen
zijn welkom in het nieuwe gebied. Uiteindelijk komen er vogelkijkhutten, een grote uitkijktoren en een natuurspeelplaats voor kinderen.
Het eerste eiland is nu nog een kale zandvlakte. Over een paar maanden wordt het ingezaaid met riet en lisdodde. Volgend jaar zomer gaan de eerste wandelpaden open voor
het publiek. De eerste plantjes hebben het eiland al op eigen houtje weten te bereiken. "Je snapt niet hoe het mogelijk is, maar op enkele plekken staat al moerasandijvie.
Dat is een plant die zeer zeldzaam is, en alleen voorkomt op nieuw opgespoten bodem.
Blijkbaar wordt dat zaad over enorme afstanden meegevoerd door de wind", vertelt projectleider André Rijsdorp van Natuurmonumenten.
Stemmen op Marker Wadden
Op verkiezingsdag 15 maart werd er ook op de Marker Wadden een stembureau geopend. Dat was in eerste instantie bedoeld voor mensen die daar werken en inwoners
van Lelystad, maar ook elke andere stemgerechtigde kon daar terecht als hij bij zijn gemeente een speciale kiezerspas had aangevraagd. Tussen 10.00 uur en 18.00 uur voer
er vanuit de Bataviahaven in Lelystad een speciale pendeldienst naar de Marker Wadden. De tocht duurde een uur.

(Vervolg op pagina 5)
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Ontwerptekening Marker Wadden VISTA/NATUURMONUMENTEN

(Vervolg van pagina 4)
Hij ziet dat ook vogels de Marker Wadden al hebben ontdekt. "Deze winter waren er
enorme aantallen zwarte sterns. Op hun trek van Scandinavië naar het zuiden verzamelen ze in het IJsselmeergebied. Blijkbaar vinden ze ons eiland een geschikte plek."
Over een kleine maand begint het broedseizoen. Rijsdorp weet zeker dat ook op de Marker Wadden eieren gelegd gaan worden. "Door visdieven en bontbekplevieren bijvoorbeeld. Dat zijn vogelsoorten die bij voorkeur een broedplek zoeken op de kale grond. Die
is er nog genoeg."

Het is voor het eerst dat een dergelijk project wordt uitgevoerd, zowel op het gebied
van natuurherstel als van waterbouwtechniek. Over een jaar zijn ook de vier nieuwe eilanden opgespoten, en dan is de eilandengroep ongeveer 800 hectare groot (ongeveer
1200 voetbalvelden). Als het aan Natuurmonumenten ligt, komen er meer eilandengroepen in het Markermeer. Concrete plannen zijn er nog niet.
Samen kosten de eerste vijf eilanden van de Marker Wadden 75 miljoen euro. 22 miljoen komt van de Nationale Postcode Loterij. De rest komt van het rijk, de provincies en
private partijen als Arcadis, Boskalis en de ING Bank.
Bron: NOS
http://nos.nl/l/2161878
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Succesvolle beursdeelname
HISWA Amsterdam
Boat Show!

V

an 8 t/m 12 maart vond de 62e editie van de HISWA Amsterdam Boat Show in de RAI
plaats. 'Varen doe je Samen!' was hierbij met een stand aanwezig. Onze deelname
aan de beurs is zeer succesvol geweest. Er was aan belangstelling geen gebrek, veel
geïnteresseerden bezochten de stand.
‘Varen doe je Samen!’ stond samen met de partijen True Heading Nederland BV, de Kustwacht,
Dienst der Hydrografie, Agentschap Telecom en Rijkswaterstaat in hal 7 op het Veiligheidseiland. Samen hebben wij de HISWA bezoeker geïnformeerd over veiligheidsvoorschriften, wetgeving en voorzorgsmaatregelen. Van reddingsvest tot navigatie, van frequentiegebruik tot reddingsoperaties, aan alles was gedacht, dit onder het motto Denk Veilig!
De gesprekken en discussies in de stand hebben bijgedragen aan een stuk veiligheidsbewustwording op het water. We hebben veel aanloop gehad en het 'Varen doe je Samen!'-team heeft
veel mensen van informatie voorzien.
Naast adviezen en tips over veiligheid was er speciale aandacht voor onderwerpen met betrekking tot duurzaam vaargedrag, zoals
het Blauwe Vaantje (www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/blauwe-vaantje)
en Antifouling (www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/antifouling).
Daarnaast hadden we een leuke Facebookactie en voor kinderen hadden wij leerzame kleurplaten van Boet de Meerkoet. Op de stand werden een aantal korte presentaties gegeven die
ook op aanvraag op locatie gegeven kunnen worden.
Op deze editie van de HISWA Amsterdam Boat Show kwamen meer dan 250 bedrijven en
35.000 bezoekers af. Met de Funsport Xperience in een extra hal van 4.000 vierkante meter
konden jonge geïnteresseerden hun ei kwijt op het gebied van wind-, golf- en kitesurfen. De
HISWA Amsterdam Boat Show vindt volgend jaar plaats van woensdag 7 maart tot en met zondag 11 maart.
Houd de website www.vdjs,nl en de nieuwsbrief in de gaten voor deelname van het project
‘Varen doe je Samen!’ aan één van de volgende watersportbeurzen.
Bron: Varen doe je Samen!
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Windparken gaan open
voor kleine scheepvaart

D

e Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën van de wereld. Deze drukte zal de komende jaren toenemen, onder meer door de aanleg van windparken. Daarom is het van belang dat de ruimte in deze zee zo goed moge-

lijk wordt benut.
Het openstellen van de Nederlandse windparken voor kleine scheepvaart draagt daaraan bij.

Nog geen toegang
Op dit moment is het verboden om de windparken zonder toestemming te betreden. In 2017
worden de Nederlandse windparken in de Noordzee toegankelijk voor schepen met een lengte
over alles (LOA) tot 24 meter. Op dit moment is er nog geen definitieve datum van openstelling bekend.

Voorwaarden
Doorvaart zal alleen toegestaan zijn als aan strikte voorwaarden wordt voldaan. De voorzieningen, regels en veiligheidstips rondom de doorvaart in windparken zijn nu in voorbereiding.
Bron: Rijkswaterstaat

Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM)

NIEUWSBRIEF

knmc-vnm.nl

WW W.
W

7

Jaargang 18; nr. 3|maart 2017

KORT NIEUWS
H I S WA T R E K T M E T R U I M 3 5 . 0 0 0 B E Z O E K E R S
Z O ’ N 5 . 0 0 0 WA T E R S P O R T E R S M I N D E R D A N 2 016
Amsterdam, 12 maart 2017
– Met zonnig lenteweer is
het watersportseizoen tijdens de HISWA Amsterdam
Boat Show 2017 in RAI Amsterdam bruisend van start
gegaan. Vijf dagen lang werd
het laatste nieuws op watersportgebied getoond. Uit een
eerste peiling onder exposanten blijkt dat er ten opzichte van vorig jaar meer
boten zijn verkocht.

Funsports Xperience
Funsports waren de laatste
jaren al onderdeel van de
HISWA Amsterdam Boat
Show, maar nog nooit zo
groot als deze editie. In een
nieuw toegevoegde hal van
maar liefst 4.000m2, kon de
bezoeker deelnemen aan
talloze activiteiten op het
gebied van wind-, golf- en
kitesurfen, wakeboarden,
suppen, skimboarden en
gerelateerde sporten als

skateboarden en BMX. Maurits Huisman van Mistral Red
Dot Division B.V. is positief
over zijn deelname: “Plezier
staat voorop. Doel van dit
evenement en onze deelname hieraan was de jeugd bereiken en enthousiast maken
voor de watersport. Dat is zeker gelukt!”
Volgend jaar vindt de HISWA
plaats van woensdag 7 tot en
met zondag 11 maart 2018
in RAI Amsterdam.

W V H O O G E E R D T E N I F T R I K H A A LT 2 5 0 . 0 0 0
E U R O B I J E L K A A R V O O R O P K N A P P E N H AV E N
NIFTRIK – De watersporters
in de Loonse Waard bij
Niftrik kunnen zich opmaken
voor een nieuw onderkomen. De steigers van het
haventje wacht een opknapbeurt, het terrein wordt verhard en er staat een compleet nieuw clubhuis op de
planning. Er wordt binnen
watersportvereniging

Hoogeerd al een tijd gewerkt
aan een flinke opknapbeurt
van de faciliteiten. Dat kost
echter een hoop geld: geraamd op 250.000 euro. De
club heeft genoeg middelen
in kas om de helft van de
verbouwing te betalen. De
rest moest worden gefinancierd met behulp van leningen. Omdat een bank die

niet zomaar verstrekt, zijn de
gemeente Wijchen en de
Stichting Waarborgfonds
Sport (SWS) door de club gevraagd om garant te staan.
Die zijn daarmee akkoord gegaan.
In april moet de ALV nog met
de plannen instemmen.
Bron: Nauticlink.com

37 E T O E R VA A R T R E Ü N I E 2 017 I N
VLAANDEREN
Jaarlijks vindt VVWToervaren een geschikte locatie om meer dan 100
jachten te laten aanmeren.
Het bestuur is dan ook fier
om eveneens in 2017 een
weekvullend programma
aan te bieden. De stad Ieper
en in het bijzonder VVWIeperlee nodigen u uit om de

Toervaartreünie bij hen te
vieren. Het aanbod van activiteiten en bezienswaardigheden die de stad Ieper en
omstreken te bieden heeft,
is heel uitgebreid. Op zaterdag en zondag 20 en 21
mei verwachten wij de vloot
in de jachthaven van VVWIeperlee tijdens het aanvaar
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– en aanmeerweekend. De
officiële opening van de
reünie 2017 vindt plaats op
donderdag 25 mei.
Het volledige programma is te
vinden in de Toervaartgids
2017.
Zie:
http://vvw.be/37ste-internationalevvw-toervaartreuenie-bij-vvw-ieperlee/
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