Platform Motorboot
Extra ondersteuning voor motorbootvaarders
De leden van het Platform Motorboot stellen zich voor:
Lia Kolk

De watersport loopt als een rode draad door mijn
leven. Vanaf vier weken oud gingen wij elk weekend,
weer of geen weer, naar de boot. Mijn vader zeilde
wedstrijden en de vakanties waren vaartochten buiten
Friesland. Vanaf mijn tiende jaar ging ik zelf
wedstrijdzeilen. Toen ik Tjeerd, mijn man en ook een
watersporter, leerde kennen gingen we op dezelfde
voet verder, al is de motorboot een tijdje vervangen
door een kajuitzeiljacht. Ook onze kinderen gingen
wedstrijdzeilen en in onze vakanties maakten we lange
vaartochten.

Ik ben nu ongeveer 15 jaar actief in diverse commissies en besturen. Zowel op
zeilgebied, voorzitter CWZ van District Noord als bij het motorbootvaren,
voorzitter De Meeuwen, die elke drie jaar de Friesche Elfstedenweek te water, de
oudste Elfstedentocht na de beroemde schaatstocht, organiseert. Kortom, zoals
het Watersportverbond ook is voor zijn leden, zeilen en motorbootvaren, niet ofof maar en-en!

Con Struycken

Mijn vrouw en ik hebben twee kinderen en vier
kleinkinderen. Nog voor ik het zelf kon weten voer
ik. Eerst op de motorboot van mijn grootouders en
daarna op de motorboot van mijn ouders. In mijn
jeugd heb ik veel gezeild, onder andere in mijn eigen
Flits. Ik kom uit een echt watersportgezin; elk
weekeinde en de vakanties op het water. Later voer
ik veel mee met vrienden op hun zeilboot. Zo heb ik
tien keer de 24-uurs op het IJsselmeer gezeild.

Van 2001 t/m 2005 huurden wij een motorboot en in 2006 kwam onze eigen
motorboot in de vaart. Wij maken mooie vaartochten, voornamelijk in
Nederland. Ik ben onder andere voorzitter van de Watersportvereniging
Aalsmeer en coördinator van het lezerstestpanel van het maandblad Motorboot.
Verder heb ik op watersportbeurzen de werf, die onze boot heeft gebouwd,
vertegenwoordigd. Kortom, watersport is mijn passie!

Anton Schiere

Mijn professionele carrière speelde zich af op
het scheidsvlak van ICT en Marketing. Een
uitdagend samenspel met steeds nieuwe
technieken, dat ik in een tweede leven rond
elektrisch varen opnieuw vorm gaf binnen
zowel de landelijke en Friese stichting
elektrisch varen, als de gelijknamige
Nederlandse branchevereniging. Maar de
afstand tot elektrisch en hybride varen voor de
gemiddelde watersporter nog steeds groot.
Tegelijkertijd groeit elektrisch aandrijven in de
verhuursector, binnenvaart toe en met bij
bouwers van Super Yachts.

Het Watersportverbond en haar de verenigingen zoeken naar nieuwe relevantie
voor haar doelgroepen. Zoals de groeiende groep zeilers die wil overstappen
naar motorbootvaren, zonder in te boeten op kwaliteit van vaarbeleving. Een
complex domeingebied, veel breder dan aandrijven alleen, waarop ik graag mijn
expertise in dit Platform Motorbootvaren wil inbrengen!

Pim van der Marel

Mijn bedrijf heb ik verkocht toen ik drieënvijftig
was. Dat creëerde de ruimte om uitgebreid te gaan
genieten. Van een lid van dit platform verwacht je
dat varen hoog op zijn verlanglijstje staat. Dat
stond het bij mij ook en dat staat het nog steeds.
Wat een bof eigenlijk als je het watersportvirus jong
ingelepeld krijgt. Dat gaat nooit meer over!
Daardoor vind ik het ook leuk om mijn ervaringen te
delen in de watersportbladen. Met grote regelmaat
doe ik dat in onder meer het maandblad Motorboot.
Helemaal leuk is het dan natuurlijk om je
management- en bedrijfservaring op ditzelfde
gebied in te zetten. Ik werk aan dit platform mee
omdat het een uitdagende doelstelling heeft.
Motorbootvaarders hebben nog niet helemaal de
plek die zij binnen het verbond verdienen. Dit is een
eerste aanzet tot….

Vanuit het Watersportverbond is bestuurslid Peter van Arkel betrokken. Peter is
motorbootvaarder in hart en nieren en is naast bestuurslid tevens voorzitter van
WSV Doeshaven, een sfeervolle haven met 662 ligplaatsen tussen de A4 en het
riviertje de Does op geringe afstand van de Oude Rijn.
Meer informatie over De Zilveren Wimpel van het Watersportverbond is te
vinden op www.dezilverenwimpel.nl

