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Nijmeegse Reddingsbrigade krijgt 'Baywatch' reddingsvaartuig! 

 

Een prachtige aluminium reddingseenheid Tinn-Silver 550  

Rescue is sinds enkele maanden paraat bij de Nijmeegse  

Reddingsbrigade. De oudere reddingsvletten van de Nationale  

Reddingsvloot waren aan vervanging toe. Tycho Schekermans  

van de Commissie Varend Redden (Nijmeegse Reddingsbrigade)  

is het vaartuig persoonlijk gaan ophalen in IJmuiden. Hij is  

enthousiast over de keuze voor de Tinn-Silver 550 Rescue:  

"Deze rampenunit is uiterst betrouwbaar en nog stabieler. We  

kunnen zeven mensen vervoeren of twee brancards met  

slachtoffers. De instap en uitstap via de boeg van het vaartuig  

is makkelijker, evenals het uit het water halen van drenkelingen  

via de Multideur. Daarnaast is dit vaartuig veel sneller: de vletten kunnen 20 km/h en met deze hebben we al 45 

km/h gehaald. Niet onbelangrijk als elke seconde telt." De nieuwe boot is ook nog veel beter bij golfslag (bijv. 

op de Waal!). 

 

De neerklapbare brugmast is uitgerust met moderne navigatie- en communicatieapparatuur. De schipper staat 

centraal achter een besturingsconsole met windscherm. Het vaartuig wordt aangedreven door een 50 pk 

buitenboordmotor en is uitgerust met de officiële 'striping' en meerdere zwaailichten.  

 

Tycho Schekermans is enthousiast over de vaareigenschappen: "Behalve sneller, is het vaartuig ook goed 

manoeuvreerbaar en stabieler. Dat is echt belangrijk bij reddingsoperaties.” De Tinn-Silver 550 Rescue is 

gebouwd uit 4mm zeewaterbestendig aluminium. De boot is over alles gemeten 6 meter lang en 2,15 meter 

breed. De diepgang is nog geen 25 centimeter. 

 

Watersport Nijmegen feliciteert de Nijmeegse Reddingsbrigade met de versterking van de reddingsvlet met deze 

mooie Tinn-Silver 550 Rescue! 

            

 
          

Watersport Nijmegen erkend door 

Calibris 

WSN wil de kans geven om 

studenten in de praktijk op te 

leiden. Hiervoor heeft WSN een 

erkenning nodig van Calibris. Deze 

erkenning heeft WSN inmiddels 

gekregen. Een organisatie die aan 

de erkenningscriteria van Calibris 

voldoet, wordt opgenomen in het 

Bedrijvenregister. Ook voor de 

diverse (aangesloten) water- en        

oeversportverenigingen is een         

erkenning mogelijk. Interesse? Meer 

informatie en de criteria van de 

erkenningsregeling: www.calibris.nl.  

 

 

Deze nieuwsbrief van Watersport 

Nijmegen (WSN) 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 

WSN.  

 

Website Watersport 

Nijmegen geschikt voor 

mobiel 

Watersport Nijmegen heeft 

haar website 'beeldscherm 

adaptief' gemaakt. Daarmee 

wordt de bestaande site nu 

goed weergegeven in een 

mobiele browser. Met deze 

technische ingreep verandert 

de opmaak met de grootte 

van het scherm. Het 

inhoudelijk beheer blijft 

eenvoudig makkelijk, want de 

inhoud blijft verder hetzelfde 

als op de normale site.  

 

http://www.calibris.nl/
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Feestelijke opening De Oversteek 23 november 

Het is bijna zover: Stadsbrug de Oversteek wordt op 

zaterdag 23 november officieel in gebruik genomen. 

Ruim 2 jaar na het startschot van de bouw, op 23 mei 

2011, is de brug eindelijk klaar voor gebruik. 

Op zaterdag 23 november is er tussen 15.00-21.00 

feest voor en door Nijmegen. Onder de bogen van de 

burg – naast de Vasim – kan het publiek kijken en 

luisteren naar optredens van verschillende Nijmeegse 

bands, artiesten en koren; afgewisseld met korte 

interviews met de verschillende mensen die een rol 

hebben gespeeld bij de totstandkoming van de 

stadsbrug.   

De officiële opening van de stadsbrug, met de 

veteranen, is gepland tussen 18.00 en 18.30 uur. 

Aansluitend is er voor iedereen gelegenheid om voor 

de eerste keer over de brug te wandelen. Vanaf 

maandag 25 november 2013 (0:00 uur) is de brug vrij 

ook voor het autoverkeer. 

 

Eén van de programma-onderdelen is een 

gelegenheidsorkest bestaande uit 350 muzikanten. 

Nieuwsgierig naar het hele programma? Kijk dan op: 

http://www2.nijmegen.nl/wonen/ontwikkeling 

/stadsbrug/opening Het wordt een bijzondere dag voor 

Nijmegen; wees erbij! 

 

Nijmeegse Nieuwjaarsduik: een frisse start 

Watersport Nijmegen wil 2014, samen met de 

inwoners van Nijmegen en omgeving, weer fris 

beginnen. Daarom wordt voor de 3
e

 keer de 

Nijmeegse Nieuwjaarsduik georganiseerd. De eerste 

editie van 1 januari 2012 trok ruim 100 deelnemers. 

Afgelopen jaar is de Nieuwjaarsduik helaas afgelast 

door het hoge water. In samenwerking met hotel en 

huiskamercafé Oortjeshekken wordt komende 1 

januari 2014 opnieuw deze verfrissende duik 

georganiseerd. De Nieuwjaarsduik is om 12.00u in de 

Bisonbaai (Ooij). Uiteraard zal na de duik de warme 

erwtensoep klaar staan. Deelname kost € 2,- (ter 

plaatse betalen). Kijk voor meer informatie en alle 

duiktips op www.watersportnijmegen.nl. Zwemkleding 

tijdens de duik is verplicht. Ivm beperkte (betaalde) 

parkeerruimte, verzoeken wij zoveel mogelijk op de 

fiets te komen. Opgave voor de duik is niet verplicht, 

maar wordt wel op prijs gesteld ivm de 

voorbereidingen. Opgeven kan via 

nieuwjaarsduik@watersportnijmegen.nl. We zijn ook 

nog op zoek naar vroege vogels die bereid zijn om 

mee te helpen, opgeven kan via hetzelfde adres. Tot 

ziens op 1 januari, 12.00u! 

 

Sponsors             ORGA Architect, Verhees  

Reclameproductie, My Perfect Coach,  

Chocola Belga. 

 

Partners              KION, Hogeschool HAN, RBT[KAN],  

Universitair Sportcentrum, ROC  

Nijmegen, Kon. Ned. Watersport  

Verbond, RijnIJssel CIOS Arnhem,  

Rabobank Rijk van Nijmegen  

enTaskforce Ondernemersfonds  

Nijmegen. 

 

Beschermers       Mr. Han Willems -De Mul Zegger Notarissen;  

Roland de Wit -Kaashandel de Wit; Hans Ruijs –  

Prins Hans de IV; Leo Peters – Peters Facility  

Management; Antoine Fraaij – Radboud Universiteit  

Nijmegen; Bas van Oldenborgh – Olround Bowling;  

Ton Hendriks; Mathieu Fluit – MJFP Financiële  

Planning; Cor Scheffers – Zirkzee Accountants;  

Prof. Baziel van Engelen – UMC St. Radboud. 

 

 

Agenda Verenigingen 

 

 

15/16/17 nov Kinderen van Hanzen weekend – Batavier 

16 nov  Sinterklaas op de Waalkade –  

Nijmeegse Reddingsbrigade (NRB)  

17 nov   Zevenheuvelenloop - Trion 

23 nov   Opening Stadsbrug de Oversteek 

23 nov  Nationale IJszeildag - Loefbijter 

29/30nov & 1 dec  Wildwaterweekend – Batavier 

13/14/15 dec Wildwaterweekend Beginners – Batavier 

1 jan   Nieuwjaarsduik Bisonbaai 

6 jan  Nieuwjaarsreceptie – NRB 

10/11/12 jan Wildwaterweekend Gevorderden - Batavier 

11/12 jan Egmond-Pier-Egmond & halve marathon – 

Trion 

 

http://www2.nijmegen.nl/wonen/ontwikkeling/stadsbrug/opening
http://www2.nijmegen.nl/wonen/ontwikkeling/stadsbrug/opening
http://www.watersportnijmegen.nl/
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