Lezingenlijst
Onderstaande lijst geeft een aantal ideeën en mogelijkheden voor het organiseren van een
lezing op jouw vereniging. De onderwerpen zijn heel verschillend, van veiligheid tot
onderhoud van de boot tot reisverhalen.
Wij geven alleen de ingangen voor de verschillende lezingen. Wij oordelen niet over de
kwaliteit en of prijs. Graag horen wij jouw mening over de lezing. Ook ideeën voor nieuwe
lezingen zijn altijd welkom. Mail je meningen en ideeën naar: info@watersportverbond.nl
Tip: organiseer een lezing samen met buurvereniging(en), het is dan vaak makkelijker om
de kosten te dekken.
Veiligheid
Varen doe je samen

Inbraakpreventie of
Veiligheid op het water

Brandpreventie

Onzeker op zee

Onderhoud en techniek
Motoronderhouden techniek

Over het samen varen
van pleziervaart en
beroepsvaart. Hoe kun
je samen veilig varen
op dezelfde vaarwegen.
De regionale
waterpolitie kan een
avond komen vertellen
over inbraakpreventie
aan boord of andere
onderwerpen met
betrekking tot
veiligheid op het water.
De plaatselijke
brandweer kan een
avond komen vertellen
over brandpreventie
aan boord.
De eerste keer op
nieuw vaarwater of 10
fouten die ik nooit
meer zal wil maken.
Deze lezing gaat over
het voor de eerste keer
varen op onbekend
vaarwater

Rijkswaterstaat Paul van der
Maat Tel:
06-52304557

Waterpolitie
Voor contactgegevens zie:
http://www.politie.nl/KLPD/
Contact/Ad
ressen_Waterpolitie.asp

Lokale of regionale
brandweer Voor
contactgegevens zie:
www.brandweer.nl
Michiel van Straten
Tel: 06-51494050
straattaal@kpnmail.nl

Paul Duurland geeft lezingen Paul Duurland
over motoronderhoud en
Tel: 035-5387105
motortechniek in de
omgeving van Eemnes.

Reisverhalen

Wereldreis

Langs oude
routes
naar nieuwe
avonturen

Oceaanroeien

De wadden
vanuit een
open
catamaran
IJskoud
avontuur op de
Zuiderzee

Wadlopen en
Wadvaren op
Rottumeroog

Als gezin van 5 verlieten wij met ons stalen
ketchgetuigde zeiljacht Nederland om bijna zes jaar
later voorlopig te eindigen op een klein eiland in de
stille oceaan. In die zes jaar verkenden we vele
bekende en onbekende kusten, waar we soms
langere tijd bleven. De lezing gaat in op o.a.
aspecten als voorbereiding, techniek, zeilen met
kinderen, lesgeven aan boord, piraterij, navigatie
en biedt een spannend relaas van een zeilend
bestaan met bijzondere fotografie.
Wie verre reizen maakt kent veel verhalen, zegt
men. Dat gaat zeker op voor zeezeiler /verteller
Jaap Kiers. Bij een lezing vertelt hij over zijn
avonturen en belevenissen tijdens zijn zeereizen.
Maar er is meer, Jaap volgt met zijn zeiljacht
Hollandia de routes van oude zeevaarders en
andere avonturiers. Hij vertelt over hun soms
noodlottige, maar altijd spannende avonturen.
Tijdens zijn lezingen smelten het heden en het
verleden in beeld en tekst samen. De lezing
wordt een avontuur. Geschiedenis gaat leven en
wordt bijna een ooggetuigenverslag
Ralph Tuijn is oceaanroeier. Zijn presentaties
worden ondersteund door indrukwekkend foto en
filmmateriaal. Belangrijke facetten die aan de orde
komen zijn doorzettingsvermogen, ervaring,
gedrevenheid, discipline, creativiteit, tactiek,
individualiteit versus samenwerking en het
nastreven van je doel.

Jan Ruiter
ruite611@planet.nl
Tel: 06-16657391

Nico van der Putten vertelt over zijn tocht met een
open catamaran langs de Nederlandse, Duitse en
Deense Waddeneilanden.

Nico van der
Putten Tel:
070-3555325

Deze lezing start bij een avontuur van drie
ijsvissers op de Zuiderzee in de 19e eeuw. Van
Straten probeert op een modern IJsselmeer iets
van de vroegere Zuiderzee terug te vinden en zich
in te beelden hoe de mannen hebben geleden
tijdens hun rondzwerven op ijs.
Over wadlopen naar de verschillende Nederlandse
Waddeneilenden en het varen in dit gebied. Wiepke
Toxopeus groeide op op Rottumeroog. Ze vertelt
over de geschiedenis van het eilans en hoe het is
om als enig gezin op dit eiland te wonen.

Michiel van Straten
Tel: 06-51494050
straattaal@kpnmai
l.nl

Jaap Kiers
lezing@jachthollan
dia.nl

Ralph Tuijn
Ralph@ralphtuijn.n
l

Wiepke Toxopeus
www.texeltox.nl

De wereld
van The
Green Miles
en Zee, Zout
en Zeilen

Arjen van Eijk en Florian Dirkse zijn na bijna twee
jaar op zee terug in Nederland. De jongens zijn
bekend van de TV-serie (AVRO) Zee, Zout en
Zeilen, daarnaast schreven zij het boek The Green
Miles. Ze geven presentaties en lezingen door heel
het land om te vertellen over hun avonturen
enervaringen op zee. Vriendschap, uitdagingen,
avontuur, problemen in de oceaan, persoonlijke
lessen en doorzettingsvermogen. Aan de hand van
persoonlijke ervaringen nemen de expeditieleden je
mee op reis door de wereld van The Green Miles.
De romantiek van vuurtorens. Het licht, de
romantiek, de herkomst en het gebruik van
vuurtorens vroeger en nu.

Florian Dirkse
www.thegreenmile
s.nl
www.zzez.avro.nl
Florian@thegreen
miles.nl

Regels voor
Interactieve lezing met behulp van audiovisuele
wedstrijdzeilen middelen. De lezing kan worden aangepast aan het
niveau van de deelnemers.
Weer en
Voor de watersporters zijn maar twee dingen
watersport
belangrijk: de wind en de buien en natuurlijk de
combinatie van die twee, de windstoten bij zware
buien. Dat zijn dan ook de onderwerpen van deze
lezing, speciaal voor watersporters.

Henk Plaatje
henk@plaatje.info

Vuurtorens

Liften van
Nederland
naar
Suriname

Nico van Putten,
voorzitter van de
Nederlandse
Vuurtoren
Vereniging
Tel: 070-3555325
Het verhaal over deze liftreis van Nederland naar
Daan Goppel
Suriname, met auto's, zeilschepen en een houten Email:
bananenboot heeft al meerdere keren op de
daan@liftennaarsu
interesse van watersporters mogen rekenen. Zo
riname.nl
vertelde ik dit verhaal op de HISWA (Amsterdam
Recensie:
en IJmuiden) en op verschillende zeilverenigingen www.liftennaarsuri
(YSY IJmuiden, KNZ&RV Muiden, KZV Loosdrecht, name.nl/lezingen
Dehler club)
Video

Anders

Kees Floor
info@keesfloor.nl

Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met bijvoorbeeld:
-Diverse fabrikanten; denk aan verf, jachtbouw, zeilmakers
-Provincie of gemeente over een bepaald project
-Waterschap, over de werking van het waterschap en eventuele actuele projecten

