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Een frisse en sportieve start van 2015! 

 

Op 1 januari 2015 vindt opnieuw een officiële Unox Nieuwjaarsplons 

voor Nijmegen en omgeving plaats. Het startsein zal klinken om 14.00 

uur op de Waalkade in een – speciaal hiervoor neergezet - tijdelijk bad; 

de inschrijving is vanaf 13.00 uur.  

Vooraf krijgt u weer een demonstratie van het poloteam van NKSV de 

Batavier. Wees ruimschoots op tijd aanwezig in verband met 

inschrijving en omkleden. Deelname aan de Nieuwjaarsplons is gratis. 

Correcte zwemkleding is verplicht. Aanmelden is  

gewenst door een mail te sturen naar 

nieuwjaarsduik@watersportnijmegen.nl; vermeld  

daarbij ook uw adres. Ook dit jaar werken de  

Vereniging Ondernemers Waalkade en Watersport  

Nijmegen weer samen bij de organisatie van  

deze Nieuwjaarsplons. 

 

Locatie watersportcentrum 

Door gemeente, RU en WSN is de laatste maanden hard gewerkt aan het in beeld 

brengen van alle facetten van de diverse locatievarianten. Gefocust is op twee 

scenario’s, te weten Bastion/de kolk en De Stelt. Gesproken is over grondprijzen, 

planontwikkeling, toegang tot het water, aanrijdroutes en vergunningen. Alle voors 

en tegens van beide varianten zijn op een rij gezet, zowel vanuit het perspectief 

van de gemeente, als vanuit het perspectief van RU en WSN. Hier is vooralsnog 

geen gezamenlijke voorkeur uit voortgekomen. De gemeente geeft de voorkeur aan 

Bastion/de kolk. RU en WSN aan De Stelt,omdat de kosten hier veel lager uitvallen 

en de procedures veel eenvoudiger lijken. 
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Parallel aan dit proces heeft de RU het standpunt ingenomen dat het niet haar taak 

is om de investering voor de burgerverenigingen te verzorgen, maar dat hier een 

rol ligt voor de gemeente. Een eerste doorrekening om een idee te krijgen van de 

te verwachten exploitatielasten bij de voorziene investeringssom, heeft tot de 

conclusie geleid dat zowel de investeringssom, als de daaruit voortvloeiende 

exploitatielasten nog eens tegen het licht moeten worden gehouden. Hierbij zal via 

de KNRB gebruik gemaakt worden van referentieobjecten. Met de beschikbaarheid 

van steeds nauwkeuriger gegevens is het mogelijk om in januari de stap naar echte 

onderhandelingen met de gemeente te maken. Ook de verenigingen zal dan 

gevraagd worden of, en in welk tempo, zij deel kunnen en willen uitmaken van het 

watersportcentrum. Het streven van WSN is en blijft om alle verenigingen aan 

boord te houden. De afweging of dat haalbaar is,  zal elke vereniging voor zichzelf 

moeten maken op basis van de informatie, die in januari beschikbaar komt. 

  

 Het verenigingsbegin..... van 2015: 

1 jan.  Nieuwjaarsplons Waalkade 13.00 uur! 

4 jan.  Nieuwjaarsborrel (NRB) 

6 jan.  Diner Rouler (Loefbijter) 

7 jan.  Nieuwjaarsborrel (Batavier) 

29 jan.  Nieuwjaarsbijeenkomst RU en WSN 
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Stand Up Paddle boarden (SUP) snelst groeiende watersport 

SUP-en wordt in Nederland steeds populairder en is het leuk om vanaf het begin mee 

te groeien met een dergelijke sport, waarin meer centraal staat dan alleen het 

bewegen en/of presteren op zich maar meer de beleving & de lifestyle er omheen. 

Net als veel andere watersporten bestaat de lifestyle rondom het Stand Up Paddle 

boarden uit de aandacht voor een gezonde leefstijl; de beleving met elkaar op het 

water, behoud van de natuurlijke omgeving en goede & eerlijke voeding.  

Goed vertaalt de 'Aloha' spirit van Hawaii, de oorsprong van het Stand Up Paddle 

boarden. 

Het plan van de nevengeul en een belendend watersportcentrum is wellicht een 

mooi startpunt van SUP in Nijmegen. Wie neemt deze uitdaging aan? 

 

 Ledenonderzoek HAN 
Door middel van een onderzoek hoopt Watersport Nijmegen de verenigingen 
beter inzicht te geven in het type leden en het consumenten gedrag van leden 
binnen (water)sportverenigingen. Dit wordt gedaan door middel van het 
beschrijven van een ledentypologie. Denk hierbij aan drie verschillende 
type leden: 

o CONSUMEREND lid: gericht op gemak/comfort; komt voor sportaanbod, 
wat gezelligheid, neemt niet deel aan verenigingstaken/-organisatie 

o ACTIEVE lid: met juiste aanpak is dit lid bereid zich in te zetten voor de 
vereniging, wilt (beperkt) gevraagd worden 

o PRO-ACTIEVE lid: vaak al lange tijd bij vereniging; ervaart vereniging als 
"eigendom", wilt vereniging draaiend houden 

Door middel van een ledenprofiel krijgt het verenigingsbestuur inzicht in de 
samenstelling van de vereniging qua type leden. Dit geeft grip op 
verwachtingspatronen en verenigingsdynamiek en daaruit komen aanbevelingen 
inzake de aanpak van diverse type leden. Een vereniging met veel consumerende 
leden zal een ander beleid moeten voeren dan een vereniging die veel actieve 
leden kent. 
 
Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door Marcel Cohen, 4e jrs. student HAN 
(Sport, Gezondheid en Management) als afstudeerstage.  
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RV De Waal klaar voor start 2016 

Roeien voor iedereen. Dat daar belangstelling voor is, blijkt uit het 

overweldigende aantal aanmeldingen voor roeivereniging RV De Waal. 

Ook al liggen er nog geen boten in het water en is er nog geen 

clubgebouw, toch heeft de vereniging nu al 130 leden. 

Achter de schermen worden al flink wat voorbereidingen getroffen. Niet 

alleen zijn er verschillende activiteiten, ook is er al het nodige 

materiaal, met dank aan verschillende collega-roeiverenigingen.  

Op dit moment zijn er al ongeveer 20 boten. Daarnaast zijn een 

botenloods en een voorlopige kantine en twee kleedkamercabines 

beschikbaar. Deze kunnen worden gebruikt totdat de definitieve 

accommodaties klaar zijn. Zodra de nevengeul begin 2016 klaar is, kan 

RV de Waal dus direct van start. We kunnen eigenlijk niet wachten!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkbezoek wethouders in 's-Hertogenbosch 
Ondanks alle schetsen en toelichtingen is het altijd lastig 
om een juist beeld van de plannen en ideeën te krijgen. 
Eigenlijk maar een manier: bij vergelijkbare objecten 
gaan kijken! WSN en Radboud Universiteit namen dan 
ook de wethouders Helmer-Englebert en Veldhuis op  
donderdag 11 december j.l. mee naar R.V. De Hertog. 

  


