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Fris het nieuwe jaar in! (Foto's: Henk Baron, met dank!) 

Op 1 januari heeft Watersport Nijmegen voor het eerst 
een nieuwjaarsduik georganiseerd in de Bisonbaai voor 
Nijmegen en omgeving. Met een onverwacht hoog aantal 
deelnemers van 105 nieuwjaarsduikers  is 2012 alvast 
spetterend begonnen! 

 
Watersport Nijmegen heeft, in samenwerking met Unox 
en hotel/restaurant/huiskamercafé Oortjeshekken, de 
nieuwjaarsduik 2012 georganiseerd.  Afgelopen zondag 
was het dan zover. Het wordt al snel druk bij de 
inschrijfbalie. Iedereen staat klaar: de erwtensoep is 
warm, de oliebollen liggen klaar en de glühwein staat 

geserveerd. Het aftellen kan beginnen! 
Onder luid gejuich rennen de ruim 100 

deelnemers het koude water in met 
een temperatuur van 7 graden, 

nemen een duik en sprinten zo 
snel mogelijk weer terug naar 
een handdoek en de warmte 

van de vuurkorf. Sommige 
bikkels duiken nog een keer het 

water in. De eerste officiële 
nieuwjaarsduik van Watersport Nijmegen is 

een feit! Hopelijk is hiermee een nieuwe traditie 
gezet! Wij bedanken alle vrijwilligers en duikers voor 

hun inzet en wensen iedereen het beste voor 2012! 
 
Johan Verhoeven, Nijmeegse Reddingsbrigade 
Johan is van jongs af aan lid van de Nijmeegse Reddings 
Brigade. Allereerst natuurlijk leren zwemmend redden, 
daarna de boot op en gaan varend 
redden. Nu actief binnen de vereniging 
als bestuurlid en instructeur varend 
redden en lid van de alarmploeg. Deze 
alarmploeg wordt ingezet bij 
grootschalige overstromingen, zoals in 
1993 en 1995 in Limburg. 
In het dagelijks leven is Johan druk bij een 
internationaal opererend ingenieurs en adviesbureau in 
de fabrieksbouw. 
 
 

Internationale baan mogelijk? 
Door de aanleg van de nevengeul bij Lent, ontstaat  
water om allerlei watersporten op te beoefenen. Het lijkt 
mogelijk om een internationale watersportbaan te maken. 
Daarvoor zijn wel aanpassingen aan het huidige plan 
nodig. Met zo'n wedstrijdbaan zou Nijmegen zich écht op 
de kaart zetten als (water)sportstad. Nergens in 
Nederland ligt zo’n wedstrijdbaan zo mooi en zo centraal 
in de stad als het hier in Nijmegen zou kunnen. Door de 
voorgestelde 2 km. lange baan kunnen nationale en 
misschien zelfs internationale roei-, kano- en 
zwemwedstrijden naar Nijmegen gehaald worden. 

 
In het blauw ingekleurde vak ziet u de voorgestelde watersportbaan 

 

WSN en de roeiverenigingen De Waal en Phocas zullen 
de gemeente voorstellen om zo'n wedstrijdbaan te 
realiseren. Daartoe is een westelijke verlenging van 350 
m. nodig. Deze unieke kans dient zich waarschijnlijk nooit 
meer aan voor Nijmegen. 

 

Wijkraad Lent 1 december 2011 
Tijdens deze wijkraad is een presentatie verzorgd over 
de plannen van WSN in en rond de nevengeul. Er waren 
15 tot 20 wijkraadleden en belangstellenden naar de 
Dorpsschuur van Lent gekomen. Eerst is een beeld 
gegeven van de water- en oeversporten zoals we die op 
het vizier hebben. De visie ten 
aanzien van de 
watersportcampus als open, 
toegankelijk park zowel voor 
leden van de verenigingen als 
voor bewoners en passanten,  
werd goed ontvangen. 
Tenslotte hebben we verteld, waar we op dit moment 
staan met verenigingen, gemeente en 
onderwijsinstellingen. 
Op de presentatie en het initiatief van WSN werd heel 
positief gereageerd. Men zag duidelijke meerwaarde van 
watersportactiviteiten voor de leefbaarheid van de 
nieuwe wijken rondom Lent.   

 

 

Deze nieuwsbrief Watersport Nijmegen wordt uitgegeven als informatiebrief in het kader van de ontwikkeling van een watersportgebied in de 
toekomstige nevengeul in de Waal. De nieuwsbrief is bedoeld voor de besturen van betrokken verenigingen, maatschappelijke en zakelijke partners, 
sportopleidingen en relaties van de stichting. 
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"Vernieuwen, binden, inspireren" 
Resultaten NOC*NSF proeftuinen 

In deze Proeftuinen hebben verenigingen 
nieuwe sportvormen ontwikkeld, gezocht 
naar andere organisatievormen en 
nieuwe lokale samenwerkings-
verbanden geïnitieerd. Vernieuwen, 
Binden, Inspireren geeft een mooi 
beeld van hoe de Proeftuinen het 

proces van experimenteren hebben 
doorlopen en wat het heeft opgeleverd. Voor WSN een 
inspiratiebron. Meer informatie zie www.sportenkennis.nl 

 

De Nijmeegse Reddingsbrigade: 75 jaar jong! 
Op 28 oktober 1936 werd de Nijmeegse Reddings 
Brigade(NRB) opgericht met als doel "bestrijding van de 
verdrinkingsdood, een en ander in de ruimste zin". Leden 
van de vereniging zwommen in 1936 in het Waalbad, 

maar ook werd af en toe per 
trein naar Arnhem 
getrokken, waar inmiddels 
een overdekt bad was 
geopend. Per fiets ging men 
in die dagen ook naar het 
Wylermeer, waar, op Duits 
grondgebied, wel gemengd 

gezwommen mocht worden, in tegenstelling tot in 
Nederland. In de wintermaanden hield men zich bezig 
met droogzwemmen in het Verkoophuis Meurs aan de 
Lange Nieuwstraat. Vanaf 1985 is de vereniging in alle 
Nijmeegse zwembaden actief. 
Tot op heden is dit nog steeds 
het geval en wordt er iedere 
woensdagavond door vele 
vrijwilligers zowel zwemles als 
reddend zwemmen gegeven aan de kinderen en jeugd. 

Op 8 februari 1992 ontvangt 
de NRB de prijs voor 
sportclub van het jaar. Twee 
gebeurtenissen uit het jaar 
1991 liggen hier aan ten 
grondslag. In Beuningen 
wordt door een achtjarig lid 

van de Nijmeegse Reddingsbrigade een zevenjarig 
klasgenootje gered uit het sportfondsen bad te 
Beuningen. En op 7 juli 1991 wordt op de De Grote Siep 
het leven gered van een vierjarig jongetje. 
In de tussentijd is de NRB uitgegroeid tot een vereniging 
met vele gezichten. Zo wordt er niet alleen reddend 
zwemmen gegeven maar kunt u bij de NRB ook terecht 
voor zwemlessen, cursus “Auto te water”, de boten- en 
EHBO-cursussen 
(varend redden) en 
assisteert de NRB bij 
diverse activiteiten in 
en om Nijmegen. 

Het jubileumfeest: 

watertrappelen op het droge? 

 
 

 

Gesprek met wethouders gemeente Nijmegen 
Op 15 december zat het bestuur van 
WSN aan tafel bij de wethouders Bert 
Frings en Jan van der Meer, die 
werden vergezeld door hun 

ambtenaren John van 
Boxtel en Karsten 
Schipperheijn. Cees 
presenteerde WSN en de visie 
van WSN. De wethouders reageerden 
positief op de mogelijkheden, die 
WSN schilderde voor de nevengeul 

en Veur Lent. Er werd een planning 
afgesproken voor een onderzoek naar de 
locatiemogelijkheden en benodigde procedures. Tevens 
zeiden de wethouders toe graag in het voorjaar met WSN 
op pad te gaan voor een verkennende trip om de 
mogelijkheden van een watersportgebied nog 
tastbaarder en inzichtelijker te maken. 
 
WSN en het Watersport Verbond 
Het Watersport Verbond heeft in de ontwikkeling van de 
nevengeul van de Waal een adviserende rol gespeeld 
naar gemeente, Rijkswaterstaat en de 

watersportverenigingen. Ook in 
het geval van WSN denken ze 
mee en staan ons  -
wanneer nodig-  bij 

met informatie en adviezen. Het 
stichtingsbestuur heeft dan ook besloten om 
zich aan te sluiten bij het Watersport 
Verbond. De diverse verenigingen zijn zelf 
reeds aangesloten bij het Watersport Verbond of de 
Kon.Ned. Roei Bond en de stichting heeft zelf geen 
leden, dus moet het WSV-bestuur hierover formeel 
beslissen. 
 
Waterburgemeester van Nijmegen: 
Maarten Holdrinet 
Tijdens de Tafel van de Idee, september jl.  in de 
uiterwaarden, maakte Nijmegen voor het eerst 
kennis met WSN en haar plannen. Het 
fenomeen 'waterburgemeester' werd 
spontaan geïntroduceerd door Maarten 
zelf. 
De WSN-nieuwjaarsduik in de Bisonbaai 
is het eerste officiële optreden van de 
waterburgemeester: afvuren van het startschot en 
openen van het Nijmeegse (watersport)jaar. De 
waterburgemeester zet zich  -namens WSN-  in voor de 
belangen van de watersport in Nijmegen, de stimulering 
van watersport én de realisatie van een 
watersportcentrum of -campus aan de toekomstige 
nevengeul bij Lent. De waterburgemeester is afkomstig 
uit een van de aangesloten verenigingen van WSN en 
vervult een brugfunctie naar de andere verenigingen en 
watersportdisciplines. Nijmegen heeft als stad altijd 
zoveel mogelijk hoog en droog op de heuvel gelegen. 
Met de nevengeul, maar zeker ook met de plassen en 
woningen die in Lent en Beuningen komen, krijgt 
Nijmegen echt goed recreatiewater in haar stadshart. De 
taak van de waterburgemeester is het om watersport in 
de harten van de Nijmegenaren te krijgen. 
    


