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VAREN  Reportage

Ook dit jaar is de watersport aan het feest met de Watersportdag. Het zag er nochtans even beroerd uit toen de belangrijke partner 
Sport Vlaanderen, het gewezen Bloso, de handdoek in de ring wierp. Maar niet getreurd, de watersportfederaties namen na sterk 

aandringen van hun aangesloten clubs het heft in eigen handen en dus komt er na dertig jaar dé Watersportdag, versie 3.0.

tekst en foto’s: LUC GEIRNAERT

De federaties aan zet!
Vrijheid, blijheid! 
Aan de traditie, een dag ‘gratis’ waterspor-
ten in Vlaanderen wordt niets veranderd. Of 
toch? Het kiezen van de datum was in het 
verleden steeds een probleem waar de 
clubs en federaties mee kampten. Daarom 
werd de maand mei uitgeroepen tot de 
maand van de watersport. Zo kunnen 
verenigingen nu zelf een datum prikken in 
één van de weekends, de verlengde week-
ends en waarom niet zelfs een weekdag. Zo 
kunnen neofieten nog meer opendeurda-
gen in de clubs gaan meemaken en zo de 
watersport kiezen die bij hen past. De fede-
raties laten de clubs zelf de formule bepa-
len, het kan gaan van ‘bring a friend’ voor 
leden tot de klassieke opendeurdag. Het 

WAT ER SP O R T DAG  3.0

spreekt voor zich dat de clubs het klop-
pende hart van de campagne zijn maar de 
federaties bieden de overkoepelende 
communicatie aan via een nieuwe website, 
een dynamische Facebookpagina, een 
inschrijvingsmodule en de steun van onze 
nieuwe partner!

Kom en laat je onderdompelen 
in een zee van watersporten
Het doel van de watersportdag is duidelijk, 
de watersport en zijn clubs laten ontdekken 
bij alle doelgroepen. Jong, oud, beginner, 
gevorderde, competitiebeest, atleet, recre-
ant of gewoon levensgenieter. Want in de 

watersportclub is het altijd feest en ook wel 
een beetje vakantie. Het aanbod is enorm 
en alle elementen zijn aanwezig: zon, water, 
zand, golven, wind, zweet, bruisende water-
sportclubs en enthousiaste monitoren.

Diversiteit troef
Nagenoeg alle federaties doen actief mee 
en waar sommige partners forfait moeten 
geven wordt dit opgevangen door organi-
saties die deze sporten op kwaliteitsvolle 
wijze aanbieden. Zo kan je alsnog gaan 
roeien bij het Bloso Centrum in Hazewinkel 
en duiken bij de clubs van VVW duiken. De 
gangmakers blijven de de Vlaamse 
Vereniging voor Watersport, 

de Vlaamse Yachting Federatie (zeilen en 
surfen), Waterski Vlaanderen, Redfed 
(reddend zwemmen), Vlaamse Kano en 
Kajak Federatie en Lazef (zeilwagenrijden). 

Surf naar de website en kies!
Zeilen, windsurfen, kajak, kabelski, stand up 
paddle, roeien, catamaran, duiken, golfsur-
fen, wakeboard, zeilwagenrijden, lifesaving, 
rafting, kano, zeilen, kiten en zeezeilen 
staan op het menu. Moeilijk kiezen, geen 
probleem, aangezien niet alle clubs op 
dezelfde data actief zijn kan je meerdere 
sessies bijwonen. Inschrijven is vaak een 
must. Weet ook wel dat voor sommige spor-
ten een bijdrage kan gevraagd worden, bij 
waterski is dat een tussenkomst in de 
brandstof van de boot. Elke club zal dat zelf 
kiezen maar op de website zal deze infor-
matie duidelijk vermeld worden. 

Iedere club zijn feestje
De clubs bieden die dag heel wat meer dan 
alleen watersportinitiaties aan. Het gaat om 
de gezelligheid in de club. De spits wordt 
dit jaar op  mei afgebeten door Sailcenter 
Limburg en de week erna moet je beslist 
naar zee trekken. Wist je trouwens dat onze 
kust liefst  strandclubs telt. Maar ook in 
het binnenland, op rivieren en plassen en in 
zwembaden kan je terecht.

Meer weten
Zeil, surf, duik, sup, peddel, strandzeil of 
waterski dus als de bliksem naar de website 
en de dynamische facebookpagina en mis 
dit grote watersportfeest niet! 
www.watersportdag.be
info@watersportdag.be 
 z

Belgian Boat Show Beach
De Beachclub Anemos Heist, in het verleden heel vaak het epicentrum van de Watersportdag, maakt er ook 
dit jaar weer een heel bijzonder feestje van. Op 7 en 8 mei wordt er immers parallel een testweekend voor 
watersportmateriaal georganiseerd onder de noemer van Belgian Boat Show Beach. Maak er kennis met 
de grote catamaranmerken, het nieuwste materiaal op vlak van kite-, golf- en windsurfen maar ook met 
Ribs, Jetscooters, wagens van Land Rover en sportmateriaal van sportgigant Decathlon. Je kan er het 
nieuwste materiaal testen en dat is beslist een heel nieuw initiatief in ons land. Het evenement kan je  
gratis bezoeken. Info: www.belgianboatshow.be

“Zowat elk weekend van mei kan je in een club terecht”

de ideale partner voor de waterrecreant

Dit jaar wordt de Watersportdag gesponsord door Aquafin. Het bedrijf zuivert elke dag het afvalwater van ruim 5 miljoen 
Vlamingen, waardoor de kwaliteit van onze waterlopen alsmaar verbetert. Op de watersportdag kan iedereen hiervan mee 
genieten! 

Dat het milieubewustzijn steeds groter wordt is een goede zaak, zo ook bij de watersporter, getuige de Clean Beach Cup die 
halfweg maart meer dan 2.000 strandopruimers naar onze kust lokte. Maar ook op de binnenwateren, plassen en meren is 
de waterkwaliteit het conditio sine qua non voor het genieten van recreatie. Niemand zal ontkennen dat 25 jaar Aquafin 
zijn vruchten al meer dan afgeworpen heeft. Waar in het water vallen in het verleden een echte verschrikking was wordt de 
waterkwaliteit steeds beter en dat is het werk van Aquafin, die naast waterzuivering, afvalwaterbeheersing ook een 
belangrijke educatieve rol op zich neemt. Watersporters zijn zelf ook veel bewuster van het effect van hun vaargedrag, den-
ken we maar aan het beheer van vuil water aan boord. De structurele steun van Aquafin zal ondermeer aangewend worden 
om hier rond te communiceren.


