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Watersport en corona 
Input Watersportverbond t.b.v. schriftelijk overleg Sportbeleid, dd. 4 juni 2020. 

 

Verruiming corona-richtlijnen 

Het Watersportverbond is blij met de vooruitzichten op enige verruiming van de 
cororonamaatregelen, met name het versoepelen van de richtlijnen voor kinderen en jongeren en 
het (naar verwachting) openen van sportkantines.  

Kinderen en jongeren konden weer het water op, om zo maar te varen maar ook om te oefenen voor 
hun wedstrijdsport. Tot op heden was zeilen voor de 13 t/m 18 jarigen nog niet mogelijk in een 
meermansboot, met de versoepelingen van afgelopen dinsdag 26 mei is dat wel weer mogelijk. Dat 
waarderen we zeer en is welkom, welkom voor het waterplezier wat deze jongeren weer geboden 
kan worden en voor het oefenwedstrijdleven van de watersportverenigingen, die op deze vorm van 
sporten een groot deel van hun verenigingsleven hebben ingericht. En nu hopen wij dat dit ook 
spoedig mogelijk is voor de meermansboten voor 18+ers. Hun wedstrijdsport ligt momenteel stil, 
zoals het er naar uitziet tot 1 september. En dan is het wedstrijdseizoen voor deze leeftijdsklasse 
vrijwel afgelopen, immers het wedstrijdseizoen eindigt circa 1 oktober as. Het Watersportverbond 
hoopt dat ook hun perspectief wijzigt, zodat er voor hun nog een deel van het wedstrijdseizoen 
resteert. Dit biedt voor nog meer verenigingen zicht op continuïteit van hun activiteiten en dus hun 
financiën in de voor onze sport zo belangrijke zomermaanden. 

 

Verenigingskantines 

Veel sportverenigingen zoals de watersportverenigingen aangesloten bij het Watersportverbond 
hebben een verenigingsgebouw met een beperkte horecafunctie. Deze horecavoorziening is een 
wezenlijk onderdeel van het verenigingsleven, vooral bij takken van sport waarin sociale ontmoeting 
meer voorop staat dan het deelnemen aan competitiewedstrijden en/of toernooien. Dat geldt met 
name voor ca. 70% van onze lidverenigingen, verenigingen gericht op recreatiesport: kanoën, 
motorbootvaren, surfen en zeilen en gemengde verenigingen (veelal combinaties van 
motorbootvaren en zeilen). Naast de sociale functie van een verenigingsgebouw en de gewenste 
dienstverlening aan actieve leden en vrijwilligers zijn deze verenigingen voor een groot deel 
afhankelijk van de inkomsten van deze paracommerciële horeca-‘bedrijfjes’.  

Deze verenigingskantines mogen naar verwachting weer open per 1 juli as. We hopen dat deze 
aangekondigde maatregelen op genoemde datum echt zijn beslag gaat krijgen, anders vrezen wij 
voor een ruime terugloop in de inkomsten van onze verenigingen, die veelal hun extra inkomsten aan 
de omzet uit deze verenigingskantine moeten ontlenen. 
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Veel mensen deze zomer op het water 

Een positief effect van de coronacrisis is dat veel mensen de waarde van waterrecreatie cq –sport 
(her-)ontdekken. Zoals het er nu naar uitziet zullen veel Nederlanders hun vakantie doorbrengen in 
eigen land, waaronder velen van hen op en rondom het water. Botenverhuurders zullen naar onze 
mening dagelijks hun klanten vaak nee moeten verkopen, en naar wij begrijpen worden er veel boten 
verkocht, met name tweedehands vaartuigen maar ook veel sloepen. Het vaarwater zal druk worden 
en naar wij hopen zullen veel van deze Nederlanders als nieuwe of herintredende watersporters hun 
weg vinden naar aangesloten watersportverenigingen. In eerste instantie als passant, zeg maar voor 
de overnachting. Toch ligt daarin een probleem opgesloten. Vele tijdelijke watersporters zullen 
ondervinden dat voorwaarden waaronder aangelegd kan worden voor een of meerdere nachten per 
veiligheidsregio, misschien zelfs per gemeente kunnen verschillen. Kortom onze sector in algemene 
zin, maar ook de watersportverenigingen aangesloten bij het Watersportverbond zijn gebaat bij 
duidelijke en eenduidige regeling voor gebruik van voorzieningen en overnachting in 
verenigingsjachthavens. 

 

Watersporten en toiletten 

Een van de voorzieningen van een verenigingsjachthaven is de sanitaire voorziening. Daarover 
bestaat veel onduidelijkheid. In het NOC*NSF protocol (opgesteld met gemeenten) en t.b.v. 
gemeenten,sportaanbieders, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties en openbare 
ruimtes staat het volgende: 

houd handenwasgelegenheid en toiletten open en maak deze regelmatig schoon, minimaal één keer 
per dag (zie ook: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v4.pdf) 

Maar het advies aan sporters luidt: 

kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook 
niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest 

Op deze twee adviezen zit al enige tijd spanning. En dat blijkt ook uit reacties van onze eigen 
achterban, de watersporters die nu op tocht zijn door geheel Nederland. Van hen horen we 
afgelopen weekend de volgende geluiden: “Op Texel waren de toiletten dicht, in Medemblik open. In 
Makkum waren deze voorzieningen gesloten en in Hindelopen weer dicht”. En hierop zijn vele 
voorbeelden te geven, die steeds uitblinken in regionale, ja zelfs lokale verschillen. En deze worden 
vergroot omdat er geen eenduidigheid en duidelijkheid wordt geboden. Zo heeft de voorzitter van de 
veiligheidsregio Friesland besloten dat openbare toiletten in Friesland open mogen voor 
dagrecreatie. Dit om vervuiling van openbare ruimten te voorkomen en tegen te gaan (zie hiervoor: 
https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/coronavirus/nieuwsberichten/).  En verder staat er: 
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Wanneer recreanten komen overnachten – zogenaamde 'verblijfsrecreatie' – geldt de regeling dat de 
sanitaire faciliteiten per recreatie-eenheid apart moeten kunnen worden gebruikt; ieder huishouden 
(bijvoorbeeld een gezin of een individu) dat komt overnachten moet gedurende het hele verblijf over 
eigen aparte sanitaire voorzieningen kunnen beschikken, die alleen door dat huishouden gebruikt 
mogen worden. Wanneer de opening van toiletten wordt gebruikt om via een omweg overnachtingen 
zonder eigen sanitair mogelijk te maken, kan op basis van de noodverordening worden gehandhaafd. 

En in Noord-Holland-Noord is de regel: 

Voor jachthavens geldt dat hier de gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen gesloten 
moeten blijven. De gemeenschappelijke toiletvoorzieningen bij jachthavens mogen dus wel open. 

Wens van het Watersportverbond is dat hierin duidelijkheid en eenduidigheid gaat komen. Wij 
bepleiten dan ook dat ook de toiletten van (verenigings-)jachthavens zo spoedig mogelijk in geheel 
Nederland kunnen worden geopend, om zo te voorkomen dat waterrecreanten hun behoeften op 
het water lozen of hun weg zoeken en de vrije natuur op de wal. En dat is in ogen van het 
Watersportverbond tegen het beleid in van de rijksoverheid die probeert in goede samenwerking 
met de watersportbranche waaronder het Watersportverbond met nieuwe richtlijnen toiletlozingen 
op het oppervlaktewater te voorkomen. 

 

Zeilscholen en zomerkampen 

Ook andere onderdelen van ons verenigingsleven onderkennen nog steeds de hinder van de 
coronamaatregelen. Voor stimulans van de jeugdsport in onze branche kennen we zeilscholen en 
zomerkampen. Deze zeilscholen zijn veelal aan onze verenigingen gelieerd maar er bestaan ook 
zeilscholen die als zelfstandige rechtspersoon aan het Watersportverbond zijn verbonden. Maar ook 
zomerkampen gericht op zeilen, surfen of kanoën zijn in vele gevallen de entree voor onze sport. 
Kinderen, jongeren doen immers vaak hier hun eerste kennismaking met onze sport. Van wezenlijk 
belang dus voor de aanwas van nieuwe leden van onze verenigingen. Ook deze zeilscholen en 
zomerkampen ondervinden veel restricties van het coronabeleid en zouden gebaat zijn bij een 
duidelijke maar ook eenduidige regelgeving inzake openstelling over alle veiligheidsregio’s. Er zijn al 
uitzonderingen/goede voorbeelden in de diverse gemeentes/veiligheidsregio's. 
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Vergunningsplichtigheid m.b.t. kleine evenementen 

En tot slot een ander punt: de meldings- c.q. vergunningplicht van de diverse activiteiten van 
recreatieve watersportverenigingen. Veel van onze watersportverenigingen (ca. 70%) zijn zoals 
gezegd van recreatief karakter, gericht met name op sociale binding. Daarvoor richten ze zich veelal 
op het organiseren van allerlei bindende activiteiten zoals het organiseren van toertochten van 
beperkte omvang maar ook op zomeravondactiviteiten. Deze laatste soort activiteiten zijn vooral 
gericht op het varen van onderlinge wedstrijdjes in bootjes van diverse klassen. Niet veel om het lijf, 
maar wel van levensbelang voor het voortbestaan van deze verenigingen. Voor deze activiteiten 
hebben deze verenigingen een vergunning van de gemeente nodig, een vergunning van de lichtste 
soort, i.e. meldingsplicht of iets meer. En dat voor activiteiten die mogelijkerwijs 50 bootjes op het 
water brengt, met misschien 100 mensen als bemensing. De ene gemeente vereist meldingsplicht, de 
ander vraagt om een vergunningsaanvraag. Daarnaast is bij deze activiteiten de nazit in een 
verenigingskantine en/of terras van groot belang. Niet alleen om na te tafelen over diverse 
elementen van deze zomeractiviteit, maar ook voor de omzet van deze horecavoorziening. Nogmaals 
een poot van groot belang voor de inkomsten van deze watersportvereniging, niet gericht op 
wedstrijdactiviteiten. Het zou goed zijn als NOC*NSF en de buitenbonden dit onderwerp van 
vergunningplichtig zijn met het ministerie gaat bespreken. Ook hier is behoefte aan duidelijkheid en 
eenduidigheid. 
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