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Missie
(Waarom wij bestaan)

Het Watersportverbond wil 
Nederlanders een leven lang laten 
genieten op het water.  

Wij zijn het Watersportverbond.



Visie
(Waar willen wij naar toe)

Het Watersportverbond zorgt er samen 
met haar leden en partners voor dat 
Nederlanders veilig, succesvol en met 
veel plezier het water op kunnen gaan. 
 
Wij zijn de eerste zomersport van 
Nederland. Watersport is voor 
Nederlanders in de zomer wat 
schaatsen is in de winter. Het 
Watersportverbond is actief van 
topsport tot recreatiesport en in 
verschillende disciplines. Wij zijn op al 
deze niveaus ambitieus.

De beleving en beoefening van de 
watersport verandert, maar het delen 
van ervaringen wordt alleen maar 
belangrijker. Daar ligt onze kracht.



Waarden
Wij zijn ambitieus

Wij creëren een veilige en diverse 
sportomgeving, waarin we open en 
eerlijk tegen elkaar zijn

Wij hebben respect voor de natuur en de 
omgeving

Bij ons gaan traditie en vernieuwing 
hand in hand

Wij herkennen, erkennen en waarderen 
het werk van vrijwilligers en 
medewerkers 



Doelstellingen 
Recreatiesport
Het aantal aangesloten watersporters bij 
het Watersportverbond neemt toe. 

Wedstrijdsport
Wij bereiken een groei van het aantal 
actieve wedstrijdsporters. Voor talenten 
zorgen we voor doorstroming naar het 
landelijke talent- en topsportprogramma.

Topsport
Wij zijn het beste zeil- en windsurfland van 
de wereld en gaan ook voor succes in de 
nieuwe Olympische disciplines (zoals 
kitefoilen). 
Bij kanoën zetten wij in op vaste deelname 
aan de Olympische Spelen en de World 
Games.



Opleidingen 

• CWO 3.0 
○ Klankbordgroep 

verenigingen

• SUP (en kano) diplomalijn

Producten

• Campagne veiligheid op 
het water meet o.a.:

o Handouts/filmpjes 
10 tips voor o.a. 
motorboot, sup, 
kano, zeilen, 
windsurfen

 

                    Verenigingen

• Verenigingsbijeenkomsten
○ Kennisdelen
○ Nieuwe bestuurders

• The Future is Water: 
campagne verduurzamen 
verenigingen i.s.m. partners

• Promotie 
○ OoT
○ WK
○ Dutch Water Week

Belangenbehartiging
Toegankelijk, schoon en veilig vaarwater

Landelijk
• Dossiers op nationaal niveau:

○ Registratie
○ Waterplanten
○ Energietransitie

• Intensiveren samenwerking 
partners (o.a.):

○ NKV
○ WRN 
○ Natuurorganisaties

Regionaal
• Positionering in de regio:

○ Onderhoud 
bruggen/sluizen

○ Waterplanten

• Intensiveren relatie tussen 
regioteams en verenigingen

Recreatiesport 2023



Wedstrijdsport: zeilen, kite- en windsurfen 2023

Verenigingen en 
Klassenorganisaties

Het kloppend hart gezond
en kloppend houden

• Dialoog met KO’s, 
wedstrijdorganiserende 
verenigingen en officials: 
bepalen gezamenlijke doelen 
en acties

• Inclusiviteit voor surfers en 
foilers en hun clubs

Opleidingen
Ter stimulering en opleiding van meer 
officials op en rond de wedstrijdbanen

• Optimaliseren functionaliteit 
en toegankelijkheid 
Watersport Academy

• Behoud en doorstroom van 
WK vrijwilligers naar de sport

• Nationale Official Manuals 
afleiden van World Sailing en 
gebruiken als overlegleidraad

Trainers en Coaches
Meer begeleiding van jeugd t.b.v. 

verenigingsprogramma’s, doorstroom, 
talentontwikkeling en scouting

• Actieve trainers op klasse- en 
verenigingsniveau (waar 
nodig) uitbreiden 

• Uniformiteit en kwaliteit 
waarborgen d.m.v. centrale 
coördinatie met Topsport 
ondersteuning

Financiën
De gelden komen terecht

waar ze terecht moeten komen

• Herziene afstemming kosten 
versus diensten per groep

• Investeringsopties 
identificeren en overwegen

Instroom en behoud
Hoe behouden we onze zeilers en waar 

vinden we nieuwe instroom?

ICT en uitslagverwerking
Voor een geautomatiseerde toekomst en 

landelijke uniformiteit

Rating Office en licenties
Voor duidelijkheid, de juiste verdeling van 
kosten en een goed georganiseerde sport

• Stroomlijnen en uitrollen pad 
van instroom en doorstroom  
(“Help, ik wil graag zeilen” + 
voorkeurslijn + 
overstapservice)

• Overleg met CWO 
aanbiedende partijen 

• Mijn.Watersportverbond 
inregelen en info 
optimaliseren

• Verdere uitrol Manage2Sail
• Opschonen en aanvullen 

data (door gebruikers zelf)

• I.s.m. Noordzeeclub gerichte 
rating validaties

• Streven naar reguliere 
klassenbrede hermetingen 

• Verder verbreden van 
draagvlak voor documentatie 
verplichting ook d.m.v. 
strakkere handhaving

• Borgen van meetkennis
• TCW / verbondsmeters in 

combinatie versterken
• Opleiden controleurs

TCW en 
Reglementscommissie 

Voor het behoud van eenheid en een eerlijk 
speelveld



● Voortzetten WA-Baan project 
i.s.m. Rotterdam 

● Kanosprint & kanoslalom 
kwalificeren OS Parijs 2024 
met n.t.b. aantal atleten

● Kanosprint continueren 
richting OS Los Angels 2028

● Ambities uitschrijven voor 
deelname WG ‘25 en OS ‘28 
voor deelnemende disciplines

● Samenwerking met andere 
sporttakken:
○ Suppen en raften

Recreatiesport

● Verder gevulde toer-/ 
recreatie kalender uitrollen

● Contact tussen 
kanoverenigingen stimuleren

● Vergroten instroom sporters 
bij de kanosport

● Vernieuwen en digitaliseren 
van de ZV (zeevaarders) en 
ZVE (zeevaarders extra) 
syllabus● Start ontwikkeling van 

kano-official opleidingen

● Meer trainers voor een sterk 
opleidingsaanbod bij 
verenigingen

● Uitbreiden en extra controle 
op het systeem voor 
licentiehouders bij nationale 
kampioenschappen

● Meerdere kanodisciplines 
introduceren op WA-Baan

Algemeen Wedstrijdsport Topsport

Opleidingen

Kano- en peddelsport 2023



● Vier medailles WK Den Haag

● Training OS Marseille 
(Homebase, kennis wind/ 
stroom)

● Impuls Foiling: van inhaalslag tot 
vooruitlopen (samen met Sailing 
Innovation Center en 
kennisinstellingen)

Talentontwikkeling

Doorzetten impuls beloften (S-2/ 
NTT/Verenigingen => instroom Team 
Allianz):

● Uitvoering mogelijk maken  
(financiering/lagere eigen 
bijdragen sporters, trainers - na 
opleiden - begeleiden)

● Accent op windsurfen en 
kitesurfen trainersopleiding ¾

● Vernieuwing klassenorganisaties 
voorkeurslijn.:

o Bundelen HP, ILCA, + 
windsurfen en kitesurfen 

o Efficiënter en daarmee kans 
op professionaliseren (tekort 
vrijwilligers)

● Samenwerking Dutchsail: 

o Foiling-lijn: Waszp clinics + 69F  
=>  Youth en Female America’s 
Cup

o Innovatie

o Inzet/congres Duurzaamheid

● Bijdrage vanuit sporters , events, 
en innovatie aan Future is Water 

Top-3 Zeilland Maatwerk en kruisbestuiving

Topsport 2023 (zie voor kano: Kanosport)

Integriteit

● Plan en acties veilig sportklimaat

● Versterking anti-dopingbeleid

● Jaarkalender bijeenkomsten



Bestuur en bureau 2023

Structuur SamenwerkingEfficiency en kwaliteit

• Vertaling partnerships naar 
activiteiten (integreren)

• Verkenning met bestaande 
watersportkanalen 
(communicatie)

• Positionering landelijke 
overheid (en media)

• Vervolgfase Mijn. 
Watersportverbond

• Inbedding thema’s 
duurzaamheid en diversiteit 
(nieuwe watersporten en 
aangepast watersporten)

• Vergroting 
communicatiebereik en 
–betrokkenheid (socials)

• Minimale kwaliteitseisen 
(veilig sportklimaat)

• Platformreglementen

• Vervolgfase 
Watersportagenda/
Watersportverbond 3.0

(Grote) evenementen

• Voorbereiden, uitvoeren en 
inzetten:
o WK
o Dutch Water Week
o Ocean Race

• Eventstrategie 2024 e.v.


