
Olympische ambassadeurs
door Wim van delouw

NUMEGEN - ]e kunt je rnindere am-
bassadeurs indenken: Annemiek
de Flaan, Thierry Schmitter, Anne-
marieke van Rumpt, Stephan van
den Berg en Nico Rienks; allemaal
ex-Olympiërs, twee vrouwen en
drie mannen die het allerhoogste
hebben bereikt in hun spo* Ëet
erepodium op de olymfische Spe-
Ien.

spreekwoordelijke dikke porte-
monnees.
Want één ding is duidelijk: er ligt
een prachtig plan klaar voor de
noordoever van de Waal bij Lent
en veel mensen kiiigen een warm
gevoel bij een toegankelifke, niet
poenige accommodatie voor water-

'Zander de nabijheid van

water zou ik nooit deze

p restatie geleverd hebb en'

sport, met terrasjes, promenade,
waar je ook kunt zwemmen en
pootie baden.
Maar.... er moet geld op tafel ko-
men. Niet zo'n beetje ook. Volgens
Cees Verhoef de voorzitter van
Stichting Watersport Nijmegen,
gaan de plannen een bedrag tus-
sen de 5 en de 8 miljoen euro kos-

ten. ,,Ën van de gemeente Niime-
gen hebben we niks te verwach-
ten", zei hij.
De stichring kon maandagavond
ook een tiental beschermheren
presenteren. Onder hen Roland de
Wit van de gelijknamige kaaswin-
kel op de Hezelstraat en onroe-
rendgoedmagnaat Ton Hendriks.
Wíndsurfer Stephan van den
Berg, die op de O§.rnpische Spe-
Ien van 1984 goud veroverde, zei
dat hij nooit tot m'n prestatie ge-
komen zou zijn als hij niet vlak bij
het water had gewoond. Met ande
re woorden: eeh goed watersport-
centrum kan de voedingsbodem
zijn voor grote sportieve aspiraties
en mogelijk ook prestatíes.
\ro§ens prof,essor }os ïoosten kan
de stad, door het plan te omar-
men, in éen klap de Waalbrug en
de noordoever bijde stad betrek-
ken. ,,Laten we er iets moois van
maken daar. Ie kunt het maar éen
keer goed doen."

Alle vijfwaren naar Villa Lux in
Nijmegen gekomen om de stad te
vertellen dat ze toch vooral moet
investeren in de wafersport, meer
in het bijzonder Waterriih, zoals
de nevengeul bij Lent genoemd
wordt. Dàar moet volgèns de Stich-
ting Watersport Niimegen een
groot watersportcentrum komen.
In de grote zaal van Villa l.ux was
het afgeladen vol, met waterspor-
ters, de roeiers, de kanoërs, de zei-
lers en surfers, maar ook met inves-
teerders, de mannen mct dc

voor watercentrum

Marcel Rözer praat met Olympiërs die in Villa Lux een lans breken voor het
watersportcentrurn bii LenL foto Erik van't Hullenaar


