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Stadsdebat inrichting Veur Lent – positief voor watersporters 

In de zoektocht naar 'het eilandgevoel' voor het nieuwe stadseiland Veur-

Lent betrekt de gemeente Nijmegen ook de inwoners en andere 

belanghebbenden. Voor ons als watersportbelanghebbende stond maar één 

onderwerp centraal: “het watersportcentrum”. In een van de eerste slides 

werd al duidelijk dat het Bastion, dat dienst moet gaan doen als botenloods, 

in alle drie de plannen terug kwam. Hierdoor konden wij allen met een goed 

gevoel dit stadsdebat ondergaan. 

In dit debat werden werkgroepen geformeerd, die hun voorkeur voor een 

van de voorstellen moesten uitspreken en onderbouwen. Het 

watersportcentrum kwam goed naar voren. Eén groep zag in Veur-Lent het 

Venetië van Nederland, mede dankzij de watersporters die straks actief zijn. 

Al met al een geslaagde avond, waarbij een voorkeur voor het concept 

“parkeiland” werd uitgesproken. 

 

Ondersteuning HAN-studenten Transferpunt Sport bevalt NRB goed 

Afgelopen half jaar hebben sportstudenten van de HAN een "sport-audit" 

uitgevoerd op verzoek van het bestuur van de Nijmeegse Reddingsbrigade. In 

gesprekken met diverse leden, de commissies en het bestuur zijn de sterke 

en zwakkere punten van de vereniging in kaart gebracht. David Campbell 

vertelt dat er gesproken is over wat leden motiveert, waar men in de 

vereniging tegenaan loopt, hoe leden worden geworven en vastgehouden en 

zo verder. Deze gesprekken (aangevuld met documentatie) hebben de aanzet 

gegeven tot een plan met prioriteiten, adviezen en acties. Dat is door het NRB 

bestuur verder uitgewerkt in vier speerpunten voor de komende jaren: 

wervingsbeleid, vrijwilligersbeleid, opleidingsbeleid en communicatie. 

David is enthousiast over de inzet van deze HAN-studenten en hun 

professionele aanpak. Hij geeft aan dat het proces geslaagd is: "Het is als 

positief en verhelderend ervaren dat mensen van buiten de vereniging 

meedenken met mogelijke oplossingen voor de uitdagingen, waar de 

vereniging voor staat." 

Een dergelijk project door HAN-studenten duurt 6 maanden en kan worden 

gevolgd door een nieuw project (met nieuwe studenten).  

 

 

Honderd nieuwjaarsplonzers op de Waalkade! 

Op 1 januari werd  -samen met Ondernemersvereniging Waalkade-  de 

Nieuwjaarsplons georganiseerd op de Nijmeegse Waalkade. Een primeur voor de 

stad, een aangepaste duik voor Watersport Nijmegen. De kadebouwers verzorgden 

een bassin met behulp van  zandzakken van 1 kuub, wat dik boerenplastic en een 

shovel. 

Door de waterpoloërs van de Batavier in het voorprogramma werd duikers én 

publiek een aantrekkelijk schouwspel geboden. Voor ca. 100 duikers, één hond en 

meer dan 300 toeschouwers gaf Jos Geutjes (kapitein Pannenkoekboot) om precies 

15 uur het startschot. De sfeer was uitstekend en hoewel maar twee horeca-

ondernemers hun zaak die middag geopend hadden, mochten ze beduidend meer 

gasten ontvangen dan gebruikelijk. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressie verenigingsagenda's voorjaar 2014: 

(zonder reguliere trainingen, clubavonden, cursussen, instructies, 

feestjes ed.) 

7-9 mrt Wildwater-canadees wknd. (Batavier) 

15-16 mrt Heineken Roei Vierkamp (Phocas 

21-23 mrt Lenteweekend beginners (Batavier) 

22 mrt  Nestor Trophy (Loefbijter) 

22 mrt  NL doet! (NRB) 

23 mrt  Opening surfseizoen (Aeolus) 

23 mrt  Head of the river (Phocas) 

28-30 mrt Bosbaan trainingsweekend (Phocas) 

29 mrt  Broertjes en zusjesdag (Loefbijter) 

29 mrt  Bewaking Strong Viking Mud run (NRB) 

4,5,6  april Beginnerscursus surfen (Aeolus) 

  5 april Ledenbijeenkomst (De Waal) 

  6 april Opwarmdag Alpenweek (Batavier) 

  6 april Varsity land. roeiwedstrijd (Phocas) 

  7 april Surfavond (Aeolus) 

10 april Roeitoernooi (Phocas) 

11-12 april Trainingweekend Trion 

11-12 april Voorjaarsweekend (Loefbijter) 

11-13 april Beginnerscursus surfen (Aeolus) 

12 april Zwemexamens Erica Terpstra Bad (NRB) 

12 april Landelijke reddingsoefening (NRB) 

12-13 april Skoll Cup (Phocas) 

13 april Triathlon Arnhem (Trion) 

13 april Kanotocht IJssel (Batavier) 

19 april Paasfietstocht (Trion) 

19-20 april Vlakwater Paaskamp (Batavier) 

19-20 april Westelijke Regatta (Phocas) 

25-27 april Beginnerscursus surfen (Aeolus) 

26/4-3/5 Wildwater Alpenweek (Batavier) 

26 april Bloesemtocht Linge (Batavier) 

27 april  Halve marathon Enschede (Trion) 

2-4 mei Beginnerscursus surfen (Aeolus) 

  3 mei  Zuidelijk Optimisten Kampioenschap 

(Loefbijter) 

3-4 mei Damen Race-roei Regatta (Phocas) 

9-10 mei Batavierenrace (Trion+Phocas+Loefbijter) 

10-11 mei NK kanopolo weekend (Batavier) 

 

WK Roeien 2014 

Het WK Roeien op de Bosbaan in Amsterdam 

vormt van 24 t/m 31 augustus een 

hoogtepunt in het Nederlandse sportjaar 

2014. Het WK staat garant voor absolute 

topsport en wordt toegankelijk gemaakt voor 

een breed publiek. Op de Amsterdamse 

Bosbaan nemen 1000 roeiers uit meer dan 60 

landen deel aan deze titelwedstrijd! 

De voorverkoop voor verenigingen is al 

gestart. 

. 
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NRB-cursus "Zwemmend Redden" voor Batavier 

Een zevental leden van kanovereniging ‘De Batavier’ 

hebben afgelopen winter de cursus "Zwemmend Redden"  

gevolgd. Natuurlijk een erg handig diploma om in je bezit 

te hebben als je vaak, in, om en op het water ligt (met de 

kano) en om toezicht te houden bij zwembadtrainingen! 

De cursusavonden werden gegeven door de Nijmeegse 

Reddingsbrigade. De volhardende inzet, van Frans 

(instructeur) en zijn compagnons,  om ons allemaal te 

laten slagen, 'spatte' er van af. Maar daarnaast was het ook 

gezellig en werd een grapje tussendoor niet vergeten! 

Uiteindelijk heeft iedereen van ons team het diploma 

gehaald. Weer een stapje veiliger in het zwembad en op 

het water. 

 

Triathlon cursus  

Ben je student en heb je zin in een sportieve 

uitdaging? Nijmeegse Studenten Triathlon 

Vereniging Trion geeft van 14 april tot en 

met 29 juni een Triathlon Cursus. In 11 

weken tijd - onder begeleiding van 

enthousiaste leden van Trion - trainen voor 

een 1/8
ste

 triathlon (500 meter zwemmen, 20 

kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen). 

Durf jij de uitdaging aan? Schrijf je dan vanaf 

6 april a.s. in voor de Triathlon Cursus via de 

USC cursus pagina. (In het bezit zijn van een 

USC sportkaart is hiervoor vereist.) 
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Reddingsoefening Culemborg 

Om de samenwerking tussen de 

reddingbrigades van Culemborg, Nijmegen 

en Tiel, de brandweer en het Rode kruis te 

vergroten, vond er een gezamenlijke 

oefening plaats op 16 februari. Er werden 

meerdere scenario’s nagespeeld. Het 

vinden van een vermist persoon, het 

vervoeren van drenkelingen en het 

assisteren van de brandweer werden 

geoefend. De dag was erg geslaagd en er 

komt een jaarlijks vervolg.  

Foto
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