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WSN werkt aan groeimodel 

Op basis van het eerder beschreven MKBA*-onderzoek werkt WSN nu met een 

groeimodel naar de toekomstige watersportcampus aan de nevengeul. In deze periode 

zijn mede-investeerders zeer terughoudend en gemeentelijke en provinciale subsidies 

uitermate moeilijk te krijgen. 

In de aanloop willen we starten vanuit een accommodatie op basis van de gewenste 

eindcapaciteit voor de studentenwatersportverenigingen. We kijken of we de tijdelijke 

overcapaciteit kunnen gebruikten om een of meer andere verenigingen tijdelijk 

onderdak te verlenen. Zo kunnen noodzakelijke investeringen parallel lopen met een 

groeiend ledenaantal. Op basis van het MKBA*-rapport is deze groeicapaciteit  

aanzienlijk (vaak verdubbeling ledental), mits de locatie bij het stadeiland en 

nevengeul wordt gerealiseerd. Daarbij kunnen de partners en het MKB (incl. horeca)  

aan sluiten op basis van hun eigen plannen. 

Samen met de gemeente Nijmegen gaan we nu een verdere ontwikkelingsfase in, 

waarbij we de mogelijkheden van twee locaties op detailniveau verder onderzoeken. 

We werken aan een stedenbouwkundig plan en omgevingsontwerp voor het 

watersportcentrum en de omgeving. 

*MKBA: maatschappelijke kosten en baten analyse 

 

 

 

Kasper Faber, voorzitter N.S.R.V. Phocas 

Dit collegejaar neem ik namens Phocas deel aan het projectteam van WSN. Dat 

is verbonden aan het voorzitterschap en tevens een reden om voorzitter te 

willen worden. Sinds ik mijn lidmaatschap van (2009) heb ik de ambitie een 

bestuursjaar te gaan doen. Nu ben ik dan ook van plan me enorm in te zetten 

voor Phocas.  Onze vereniging is de afgelopen jaren flink veranderd:  het 

ledental is gegroeid evenals het scala aan activiteiten. Mede daardoor is de 

vereniging  professioneler geworden en ook op nationaal niveau zijn we 

steeds vaker vertegenwoordigd. Mijn taak is het om, samen met bestuur en 

leden,  Phocas een stap verder te helpen. Een nieuwe botenhuis, vaarwater in 

de nevengeul  en de samenwerking met de WSN zijn daar essentieel voor. Ik 

kijk ontzettend uit naar komend jaar en hoop dat we weer grote stappen 

kunnen zetten richting het nieuwe botenhuis en locatie.  

  

 

Kom ook naar de Beursvloer op 11 november 

ROC Nijmegen, Campusbaan van 17.30 - 19.00 uur  

Op maandag 11 november barst alweer de negende editie van dit jaarlijks terugkerende 

evenement los: de Beursvloer. Een drukbezocht maatschappelijk netwerkevenement voor 

bedrijven en maatschappelijke organisaties in de gemeenten Wijchen, Beuningen, Heumen en 

Nijmegen. Het fundament waarop overwaarde matchen werkt is, dat we een volkje zijn met een 

lange historie van “nabuurschap” en anderen dus graag helpen. Ondernemers willen u graag 

helpen door kennis, (tweedehands) materiaal of ‘handjes’ te geven.  Vanuit de wetenschap dat 

twee uur gratis advies, een tweedehands bureau of twee uurtjes hulp bij het schilderen van een 

clubhuis voor een vrijwilligersorganisatie al heel veel kan betekenen. 

Realiseert u zich, bij formuleren van uw vraag, dat de bedrijven ook  in dezelfde aanhoudende 

crisis verkeren. Vraag daarom datgene wat een bijdrage levert aan de doelstelling van jullie 

vereniging, wat jullie echt goed kunnen gebruiken en wat een bedrijf zou kunnen weggeven. En 

denk eens na wat u zou kunnen doen voor het bedrijf dat u helpt, bijvoorbeeld een optreden, een 

lekkere lunch etc. Voor aanmelden en werkwijze van de beurs Maatschappelijke Meerwaarde kijk 

op de website www.demaatschappelijkemeerwaarde.nl en of www.vwc-nijmegen.nl. 
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Lentse Oeverspelen 

Op 1 september jongstleden organiseerde Lent weer de Lentse Oeverspelen 

en dit jaar was WSN er voor het eerst aanwezig. Met een grote 

informatiestand, twee ergometers, een kano en een windsurfsimulator 

trokken we met WSN veel bekijks bij de bezoekers. Veel mensen zijn met 

vragen en oprechte interesse naar ons toegekomen om te horen over een 

toekomstig watersportpark in de nevengeul! Velen waren positief en een 

enkeling durfde zelfs al de stap te wagen door zich in te schrijven bij een 

van de watersportverenigingen van de WSN. 

De ergometers trokken veel bekijks bij de jongste bezoekers van de Lentse 

Oeverspelen en vele broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes hebben 

het dan ook tegen elkaar opgenomen met 100 m ‘roeien’. Gelukkig durfde 

ook de ouders en grootouders de uitdaging aan te gaan en zij mochten 

tegen elkaar strijden op een afstand van 250 m.  

De windsurfsimulator en kano trokken ook veel bekijks en ook hier heeft 

menig bezoeker alvast kunnen oefenen op het land. Watersporten op het 

droge, nu helaas nog een feit, over een paar jaar hopelijk op echt het water! 

 

Ledenwerving NRV De Waal succesvol 

De 'burger' roeivereniging De Waal is de laatste twee maanden gegroeid naar 

zo'n 40 leden. Ze verwachten de komende 3 jaar door te groeien naar ca. 300 

leden, een aantal dat ook genoemd is in het uitgevoerde MKBA.  Vincent Ormel, 

secretaris en PR: "Het toekomstbeeld van de vereniging en het WSN-

watersportplan trekt leden aan, daarnaast zijn er ledenbijeenkomsten en soms 

een borrel. Tevens stimuleren we de deelname aan roeiactiviteiten elders. Op dit 

moment hebben we nog geen vaarwater en evenmin een botenloods. Maar we 

hebben wel een achttal boten gekregen: skiff's, en eenpersoons boten, een vier 

en een werry." 

Het bestuur van NRV De Waal is in overleg met Phocas om tijdelijk hun 

botenloods aan het MaasWaal kanaal te gebruiken. Vincent: "De leden betalen 

nu slechts € 10 per jaar voor de lopende onkosten. Werven doen we onder oud-

roeiers, oud-Phocanen en ons persoonlijke netwerk. Verder bij de grote 

werkgevers in en rond Nijmegen en natuurlijk via social media ( Twitter, 

Facebook en www.rvdewaal.nl). Dat werkt gestaag door. Het is mooi om de 

vereniging op onze manier vorm te geven met leuke mensen. Onze eerste 

Algemene Ledenvergadering is op zaterdag 25 oktober om 15.00 uur in Café 

"Van Ouds", Augustijnenstraat 33, centrum Nijmegen dus. Geïnteresseerden 

zijn dan ook welkom, net als hun voorstellen, ideeën en initiatieven". 

 

 

 

Agenda: 

 

22 sept.    Amstelbeker-->Phocas 

25 sept.    ALV-->Aeolus 

28 sept.    Veiligheidsweekend-->Batavier  

  2 okt.      ALV-->Batavier 

  4 okt.    NSK Zeilen-->Loefbijter 

  5 okt.    Werkbezoek Scoutingark 

  5 okt.      Nacht van de Ommetjes 

  6 okt.    Koppeltijdrit-->Trion 

  8 okt.    ALV-->Loefbijter 

12 okt.    BBQ-festijn-->Batavier 

13 okt.    Vlakw. tocht-->Batavier 

18 okt.    Instructieweekend-->Loefbijter 

18 okt.    Trion's Party-->Trion 

19 okt.    Clubkamp. freestyle-->Batavier 

20 okt.    Molenhoeks Makkie-->Trion 

22 okt.    Bestuurlijk Overleg Verenigingen 

26 okt.      ALV-->De Waal 

26 okt.    Zwemexamens-->NRB 

  3 nov.    Maldense Bosloop-->Trion 

12 nov.    Constitutieborrel-->Loefbijter 

15 nov.    WW-beginnerswknd.-->Batavier 

16 nov.    Sinterklaas op de Waalkade-->NRB 

17 nov.     Zevenheuvelenloop-->Trion 

22 nov.     Zwembadtraining-->Batavier 

29 nov.    WW-weekend-->Batavier 

30 nov.     Autopuzzeltocht-->NRB 

  1 dec.     Montferlandrun-->Trion 

   

   

 

Deze nieuwsbrief van Watersport Nijmegen wordt 

uitgegeven als informatiebrief in het kader van de 

ontwikkeling van een watersportgebied in de 

toekomstige nevengeul bij de Waal. De nieuwsbrief is 

bedoeld voor de besturen van betrokken verenigingen, 

maatschappelijke en zakelijke partners, 

sportopleidingen en relaties van WSN. 

 

 

 

 

 

Opening stadsbrug "De Oversteek" op 23 november a.s. 

De opening van de Nijmeegse stadsbrug over de Waal, De Oversteek, 

staat gepland voor zaterdag 23 november a.s. Dat gaat gepaard met 

een groots feest voor en door Nijmegenaren rond deze opening. De 

gemeente wil de initiatieven van lokale organisaties en instellingen 

faciliteren. Daarvoor is circa 3 ton beschikbaar. Veel geld gaat 

overigens op aan veiligheidsmaatregelen. Burgemeester Hubert Bruls: 

"Je mag als Nijmegenaar best trots zijn op de realisering van deze 

brug. Juist nu in deze crisistijd. Deze brug toont dat de stad vooruit 

gaat." 

Het programma is nog niet bekend gemaakt, maar verschijnt tijdig in 

De Gelderlander en op de gemeentelijk website. Hou deze dag dus vrij: 

daar moet je bij zijn!     © De Gelderlander 2013  
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