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Beleef 
watersport

Dit is een uitgave van MHX. Deze valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie.

WATERSPORT 
IN DE STAD

eFoilen, suppen en 
wakeboarden

WILDE 
NATUUR

Ga op kano-excursie 
met de boswachter

ZO MOOI IS 
FLEVOLAND
Van jachthavens 

tot stadsstranden

DUTCH WATER WEEK27 mei t/m 5 juni in Almere, Lelystad en Amsterdam
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Hofstra: “Water is onderdeel van het 
DNA van Flevoland. Het zit in ons verleden, 
ons heden en onze toekomst. The future 
is water. We zijn een provincie die zichzelf 
blijft ontwikkelen. Dat zie je ook terug in de 
watersport: er worden constant nieuwe 
dingen ondernomen en bedacht. 

Kijk maar eens naar de nieuwe watersport 
eFoilen, die je tijdens Dutch Water Week 
kunt uitproberen. Het mooie daarvan vind 
ik dat je goed kunt spelen met de elemen-
ten water en wind. Ik zit zelf regelmatig op 
een zeilboot. Heerlijk vind ik dat: op het 
water voel ik een serene rust en zijn de 
mogelijk heden van waar je naartoe gaat 
eindeloos. 

Flevoland heeft genoeg verborgen parels. 
Het fantastische van Dutch Water Week is 
dat je onze provincie op een nieuwe manier 
kunt verkennen. Dus: ervaar hoe mooi 
watersport is en ontdek de pracht van 
Flevoland!” 

Schoone: “Lelystad is een echte watersport-
stad. Wist je dat onze gemeente voor 70 
procent uit water bestaat? De 17 kilometer 
lange kustlijn strekt zich uit van de Oostvaar-
dersplassen tot de Flevokust Haven en zelfs 
tot Enkhuizen. 

Onze stad ligt centraal in Nederland, aan 
het IJsselmeer en het Markermeer, waar het 
water schoon is en de wind altijd goed. De 
perfecte locatie dus om te zeilen, te (kite)
surfen of andere watersporten te beoefenen. 
Het Bovenwater en de Oostvaardersplas-
sen zijn ideaal voor kanoërs en suppers met 
geweldige routes door onze nieuwe natuur. 
Of je nu recreant bent of prof, er is voor ieder 
wat wils. 

Lelystad is dus een ideale locatie voor Dutch 
Water Week! Sport boeit en verbindt, dat is in 
deze tijd belangrijker dan ooit. We verwelko-
men daarom graag alle deelnemers in onze 
stad en moedigen ze aan tot grote prestaties. 
Mijn favoriete activiteit op het programma 
van Dutch Water Week? Natuurlijk de Olym-
pische klasse die vanaf ons Bataviastrand van 
start gaat!”

Lindenbergh: “Ik ben er enorm trots op 
dat het grootste watersportevenement van 
Nederland in Almere plaatsvindt. Dutch 
Water Week past heel goed bij onze stad. 
Als gemeente moet je zoeken naar je kracht, 
zodat je die ten volle kunt benutten. Een 
van onze krachten is buitensport en er is 
genoeg water in onze omgeving. Dat maakt 
Almere en Dutch Water Week een perfecte 
match.

Dat het een bijzonder evenement wordt, staat 
buiten kijf. Er zijn ontzettend veel activiteiten 
die de moeite waard zijn. Waar ik gegaran-
deerd te vinden ben, is de Allianz Regatta. Er 
worden voor tien verschillende olympische 
klassen zeilwedstrijden georganiseerd, dat 
vind ik heel speciaal. 

Ik raad watersportliefhebbers aan om eens 
een kijkje te komen nemen in Almere. Het is 
een ruime en groene stad en tijdens Dutch 
Water Week zie je ‘m op zijn mooist. Of je 
nu van topsport of breedtesport houdt en of 
je nu zelf iets wil ondernemen of liever wil 
kijken, hier moet je als watersportliefhebber 
bij zijn.”

Tijdens Dutch Water Week maak je kennis met al het moois dat de Nederlandse watersport te bieden heeft. Van de Nederlandse 
kampioenschappen zeilen in verschillende klassen tot een kanotocht door het betoverende natuurgebied van het Kromslootpark: er is 
genoeg te doen, zien en beleven. De activiteiten vinden plaats van 27 mei tot 5 juni in Almere, Lelystad en Amsterdam. Flevoland is bij 

uitstek de plek waar watersport tot leven komt. Daar is de provincie trots op. 

IN DEZE SPECIAL

Een ode aan watersport 

Colofon
MHX is de creatieve studio 
van Mediahuis. Wij ontwik-
kelen en produceren content-
samenwerkingen en thema-
bijlagen met opdrachtgevers 
en adverteerders. Interesse in 
een samenwerking of op zoek 
naar meer informatie? Mail naar 
samenwerken@mediahuis.nl

 

Redactie:
Isabel Michelotti 
Annemarie Moerman 
Tjerk de Vries
Elke Cremers

Design:
Eefje Savelkoul

‘Water heeft iets magisch’

Kanoën in de wilde natuur

Waar 
moet 
je zijn?

08

04 - 05

Surfen zonder 
wind en golven

09

06 - 07
Duurzaam 
pareltje 
aan het 
Markermeer11

Harold Hofstra
Gedeputeerde Provincie Flevoland

Jack Schoone
Wethouder Sport Lelystad

Julius Lindenbergh
Wethouder Sport Almere

Grote dromen 
over nóg meer 
spektakel 03

FOTO: SANDER VAN DER BORCH

FOTO: IRIS PLANTING

FOTO: IRIS PLANTING

FOTO: STAATSBOSBEHEER

FOTO: VINCENT ARENS

FOTO: MATTY VAN WIJNBERGEN

WATERSPORTSPECIAL BR ANDED CONTENT 03

Zittend op het terras van haven 
Muiderzand in Almere kijkt Arno van 
Gerven opgetogen om zich heen. 
“Dit”, begint hij, “dit Hollandse, dat 
willen we met ons evenement laten 
zien. Iedereen vindt het heerlijk om 
op dit soort plekken te zitten. Tijdens 
de Dutch Water Week kun je als be-
zoeker op mooie locaties komen om 
allerlei soorten watersport te bekijken 
en zelf te beleven. En kijken is gratis, 
het wordt een heel toegankelijk eve-
nement.”

Ze zijn er maar druk mee de afgelo-
pen maanden. Zowel bij TIG als het 
Watersportverbond draait men over-
uren om de eerste editie van het wa-
tersportevenement tot een groot suc-
ces te maken. Maar wat willen ze nou 
bereiken met de Dutch Water Week?

Heel veel activiteiten
“We willen graag laten zien hoe ont-
zettend divers de watersport is”, zegt 
Linda. “We hebben zoveel verschil-
lende activiteiten, ik denk wel 25. 
Roeien, eFoilen, waterfi etsen, zeilen, 
kanotoertochten, kiten, te veel om op 
te noemen eigenlijk. Er is met de Alli-
anz Regatta een topzeilwedstrijd, waar 
de wereldtop aan meedoet. We staan 

met Nederland steevast in de top-3 
wat zeilen betreft hè. Dat mag best 
weleens wat bekender worden.”

Arno sluit zich volledig aan bij de 
woorden van Linda en ziet het evene-
ment ook als een mooie kans om de 
watersport te promoten. “Wij vinden 
in Nederland watersport zo normaal 
dat we niet meer zien hoe bijzonder 
het is. Kijk, als Sail wordt georgani-
seerd staan er doodleuk een miljoen 
mensen op de kades van Amsterdam. 
Maar als wij een zeilwedstrijd houden 
gaat het hooguit om een paar hon-
derd. Daar zit nogal een gat tussen. 
Er valt dus nog best wat te promoten 
voor ons. Watersport is bij uitstek een 
sport die zichzelf voortdurend ver-
nieuwt. Er zijn mensen die varen nog 
op een houten schip en we vliegen nu 
over het water met foiling. Het is een 
sport van uitvinders. Traditie en inno-
vatie gaan hand in hand. Ik denk dat 
er geen sport is die dat zo extreem 
heeft. En op dit evenement komt alles 
samen.”

Mooie locaties
Het duo is erg blij met Flevoland en 
Amsterdam als locaties voor de Dutch 
Water Week. “Het zijn dichtbevolkte 

gebieden met prachtige plekken 
om te watersporten en met mooie 
skylines”, legt Arno uit. “Dat het in 
de bewoonde wereld is, is juist leuk. 
Iemand die z’n hond uitlaat of even 
een ommetje maakt kan al van het 
evenement genieten.”

“En de ondernemers zijn ook heel 

enthousiast”, zegt Linda. “Ook zij willen 
er iets leuks van maken.” 

‘Ja,”, vult Arno aan, “dit evenement kan 
een aanjager zijn voor andere mooie 
dingen.”

Talloze watersportactiviteiten geclus-
terd in overzichtelijke periode en lo-
caties, dat is in een notendop de om-
schrijving van de Dutch Water Week. 
Een evenement dat als het aan de 
organisatie ligt jaarlijks terugkeert en 
uiteindelijk het grootste watersporte-
venement van de wereld moet wor-
den. “Ja, we zijn ambitieus”, zegt Linda. 
“En dat mag ook”, valt Arno haar bij. 
“We gaan iets krachtigs, iets nieuws 
neerzetten. En het is zeker de bedoe-
ling dat sporters hier graag terugko-
men. De sporters zijn heel belangrijk, 
het is geen circus. En het zou mooi zijn 
als we kunnen bewerkstelligen dat 
meer mensen eens wat vaker het wa-
ter opzoeken.”

Voor iedereen wel wat wils
Is er een sport zo breed als de water-
sport? De vraag stellen is ‘m beant-
woorden. “Voor bijna iedereen is er wel 
een watersport te vinden die leuk is”, 
zegt Linda. “Het is alleen jammer dat 
het altijd zo versnipperd is, waardoor 
je veel sporten misschien nooit ziet.”

Laat de Dutch Water Week nou ‘toe-
vallig’ veel van deze sporten eens 
gebundeld hebben. Het is de ultieme 
kans voor bezoekers om kennis te 
maken met de diversiteit van de wa-
tersport. En zit er toch niks voor je bij, 
dan kun je nog altijd gewoon genieten 
van de gezellige sfeer en de mooie 
locaties.

De eerste Dutch Water Week is een gezamenlijk initiatief van 
het Watersportverbond en sportmarketingbureau TIG Sports. 
Hoog tijd dus om die twee eens aan de tand te voelen over 
nut en noodzaak van zo’n enorm waterspektakel. Aan het 
woord zijn Linda Bomhof van TIG Sports en Arno van Gerven, 
directeur van het Watersportverbond. “Alles komt samen 
tijdens dit evenement.”
DOOR TJERK DE VRIES

‘Watersport is hier zo 
   normaal dat we het 

bijzondere niet meer zien’

Grote dromen over 
nóg meer spektakel
Linda en Arno hebben 
ondanks het grote aantal ac-
tiviteiten nog wel wat dromen 
voor hun evenement. “Het zou 
leuk zijn als er ooit powerboats 
meedoen”, zegt Linda. “En dat 
de zwembond zich bij ons 
voegt de volgende keer.” Arno 
zou een rondvaartbotenrace 
door de Amsterdamse grach-
ten gaaf vinden. “Ik zie dat wel 
voor me. En dan lekker in de 
binnenbocht inhalen”, lacht hij. 
“En we willen sowieso volgend 
jaar graag een fl oating cinema.”

Linda Bomhof

We staan met 
Nederland steevast 
in de top-3 wat zeilen 
betreft hè. Dat mag best 
weleens wat bekender 
worden.

Linda en Arno willen graag laten zien hoe divers de watersport is. FOTO: MATTY VAN WIJNBERGEN

Allianz, TIG en het Watersport-
verbond zetten de veelzijdige 
wereld van de watersport in 
voor een positieve en duurzame 
impact op onze samenleving en 
planeet. The Future is Water 
on Tour is hier onderdeel van en 
bestaat uit:

Optimist on Tour is een rond-
reizend watersportevenement 
waar kinderen gratis kennisma-
ken met meerdere watersporten: 
zeilen, kanovaren, suppen en 
windsurfen.

Bij School on Tour komt er 
een TeamAllianz topzeiler in het 
klaslokaal. Met kinderen van 8 tot 
12 jaar gaan we in gesprek over 
de toekomst van water.

Op de SUP maken we onze 
grachten, sloten en kanalen 
schoner tijdens de Clean up on 
Tour. Ook met een team mee-
doen? Ga naar cleanupontour.nl.

Zeilverenigingen staan aan de 
basis van de nieuwe generatie 
watersporters. De topzeilers van 
TeamAllianz komen graag met 
hen kennismaken bij Sailor on 
Tour.

De toekomst 
van ons water

On Tour

SCHOOL

SAILOR
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liefde voor de watersport. Ik kijk ook 
enorm uit naar de Dutch Water Week, 
dat wordt echt geweldig!”

Lobke: “Met Allianz hebben jullie 
de watersport omarmd. Wat is de 
reden dat jullie die keuze hebben 
gemaakt?”

“Ja, dat is een goeie vraag. Als je 
een goede sponsor bent, houdt het 
niet op met het geven van een zak 
geld. Het vraagt veel energie van je 
organisatie om het goed te doen. Je 
bent constant bezig met de vragen: 
‘kunnen we iets met die sport, met 
die sporters? Wat hebben onze 
businesspartners eraan, hoe kunnen 
we klanten erbij betrekken?’ En als je 
het maximale eruit wilt halen en er 
veel energie in steekt, moet je goed 
nadenken welke sport je gaat spon-
soren. Voor ons was het belangrijk dat 
de sport te beoefenen is door jong 
en oud. Recreatief, maar ook op een 
hoog niveau. En dat het een duurza-
me sport is. In de watersport hebben 
we gevonden wat we zochten. Het 
matcht heel goed met ons. Recreatief 
is het een enorm grote sport. Door co-
rona zijn er nog nooit zoveel bootjes 
en SUP-boards verkocht als nu. En we 
hebben natuurlijk een aantal toppers 
in deze sport met een geweldige 
uitstraling. Hier zit er bijvoorbeeld 
zo eentje”, zegt Sjoerd wijzend naar 
Lobke. “En wat ik belangrijk vind, is 
dat we ons actief bezig gaan houden 
om de jeugd in aanraking te laten ko-
men met de watersport. Ik wilde ook 
niet dat we een kortstondig sponsor-
ship aan zouden gaan, maar echt voor 
meerdere jaren. Pas dan kun je echt 
iets neerzetten.”

“Als zeiler kijk ik tijdens de Dutch 
Water Week natuurlijk ontzettend 
uit naar de Allianz Regatta”, zegt 
Lobke. “Die bestaat uit twee top 
zeilevenementen, de Open Neder-
landse Zeilkampioenschappen en 
de Hempel World Cup, een wereld-
bekerwedstrijd van de internationa-
le zeilfederatie. Dat is echt topzeilen 
in ons eigen land. Waar verheug jij je 
het meest op Sjoerd?”

“Het leuke van de Dutch Water Week 
is dat het zo ontzettend breed is. Van 

kanoën en zeilen, tot kiten en eFoilen; 
het is er allemaal. Ik kijk vooral uit naar 
dat soort nieuwe sporten. Als ik zou 
mogen kiezen zou ik graag nog een 
keer kitefoilen proberen. Ikzelf doe 
aan parachutespringen, dus ik houd 
wel van wat adrenaline. Probleem 
met mij is wel dat als ik zou gaan 
kitefoilen, ik dat ook wel goed zou 
willen kunnen. Als ik iets doe, dan wil 
ik het goed doen. Wat dat betreft past 
de nieuwe internationale slogan van 
Allianz wel bij mij: Get ready for the 
best! Dat staat voor het maximale 
uit jezelf halen. Dat kan op allerlei 
gebieden zijn. Zakelijk, op sportge-
bied, als student, noem maar op. Wij 
willen ondersteunend zijn aan onder-
nemingen en consumenten zodat 
die het beste uit zichzelf kunnen 
halen.”

Lobke trekt inmiddels een serieus 
gezicht en vraagt dan: “Sjoerd, als 
je het er niet over wil hebben, is dat 
natuurlijk ook goed. Maar jij bent 
heel ziek geweest. Bijna dood. In 
hoeverre heeft dat jouw kijk op het 
leven en op jouw werk veranderd?”

“Ik praat er niet vaak over, maar 
doe er ook niet geheimzinnig over. 
Ik kreeg ruim 12 jaar geleden de 
spierziekte Guillain-Barré. Dat is een 
vrij onbekende ziekte waarbij je eigen 
immuunsysteem je zenuwstelsel 
aantast. Een soort ontsteking van je 
perifere zenuwstelsel. In het begin 
denk je dat je spierpijn hebt, maar 
uiteindelijk leidt het tot uitval van 
delen van je zenuwstelsel en dus 
ook van je spieren. Waarbij natuurlijk 
je hart ook een spier is. In het ergste 
geval kun je sterven of blijvend 
invalide raken. Gelukkig weten ze 
tegenwoordig veel meer waardoor 
behandeling eff ectiever is. Ik stond op 
de golfbaan en een vriend van mij zei 
toen ‘je speelde als een natte krant’. 
Mijn hele kracht was weg. En dat werd 
alleen maar erger. Totdat ik niet eens 
meer mijn bed uit kon. Uiteindelijk 
moest ik met spoed worden opgeno-
men in een ziekenhuis, maar het was 
eigenlijk nog maar de vraag of ik dat 
wel zou halen. Zo snel ging het. Het 
begon bij mijn benen, maar kwam 
gestaag omhoog. Steeds meer raakte 
ik verlamd. Ik haalde het ziekenhuis, 
maar daar zeiden ze dat ze niets voor 
me konden doen. Er stonden allerlei 
mensen om mijn bed, dit hadden 
ze blijkbaar nog nooit gezien. Ik heb 
iedereen weggestuurd en ben even 
hard gaan huilen. Daarna zei ik ‘ik ga 
me niet voorbereiden op iets wat ik 
niet ga doen. Ik ga niet dood’! Die 

ziekte was omhooggekomen, maar 
voor mij was het letterlijk ‘tot hier 
en niet verder’. Maar ja, jij weet ook 
Lobke, je wilt wel winnen, maar je wint 
niet altijd. Op dat moment was niets 
meer belangrijk voor me. Alleen mijn 
kinderen. Alles, echt alle bezittingen 
wilde ik opgeven. Als ik mijn kinderen 
nog maar zou kunnen zien. Ik zal een 
lang verhaal kort maken, ik heb een 
(in die tijd) experimentele behande-
ling gekregen en leef nog. Of het door 
die behandeling komt, weten we niet. 
Maar ik functioneer weer, mede door 
maanden en uiteindelijk jarenlange 
revalidatie. En vergeet niet het ‘thuis-
front’. Dat is essentieel bij je herstel. Ik 
heb nog wel klachten, bijvoorbeeld 
als het koud is. En bepaalde houdin-
gen met mijn armen kan ik niet meer. 
Maar ik ben zo gelukkig.”

In de kamer is het nu even stil. 
Het verhaal heeft duidelijk indruk 
gemaakt op Lobke, die heel goed 
herkent dat je kind alles is. “Mijn 
dochter kreeg twee keer een koorts-
stuip. Dan denk je dat ze doodgaat 
en weet je weer dat niks ertoe doet. 
Alleen je kind. Dat is ook het voor-
deel van geen topsporter meer zijn. 
Ik kan er echt voor mijn dochtertje 
zijn nu. Ze zei dat onlangs ook: ‘Mam, 
ik heb nu een echte mama. Die me 
kan ophalen van school’. Maar in 
welke mate heeft die ziekte jou 
veranderd Sjoerd?”

“Ik ben veel beter gaan relativeren. 
Kan veel beter met teleurstellingen 
omgaan. Ik ben niet minder ambitieus 
geworden hoor, maar weet alles meer 
in perspectief te plaatsen. Misschien 
ben ik juist wel CEO geworden omdat 
ik ziek ben geweest. Daardoor ben 

ik op een andere manier tegen pro-
blemen aan gaan kijken. En wat die 
ziekte ook heeft bereikt, is dat toen 
mij werd gevraagd of we FairShare 
partner wilden worden van Fonds 
Gehandicaptensport, ik daar geen 
seconde over hoefde na te denken. 
Ik weet nu dat het niet voor iedereen 
vanzelfsprekend is om te kunnen 
sporten.”

Daar zitten ze dan. Een ex-wereld-
kampioen zeilen en de grote baas 
in Nederland van een mondiale 
verzekeringsmaatschappij in een 
kamer van Top Zeilcentrum Scheve-
ningen. Zo succesvol op totaal 
verschillende vlakken, met als ge-
meenschappelijke deler het besef 
wat er écht toe doet in het leven. En 
hun liefde voor watersport. Op naar 
het water dus, al is het voor nu dan 
alleen even voor het maken van een 
foto.

“Ondanks dat ik de voordelen heb 
ervaren van geen topsporter meer 
zijn, kan ik het soms nog erg missen”, 
geeft Lobke toe. “Daarom verheug ik 
me ook zo op de Dutch Water Week. 
Dan ga ik weer volop genieten van 
mijn geliefde sport.” 

...hier het nieuwste 
stukje Nederland ligt
Marker Wadden. Een natuurpa-
radijs. Je kunt er genieten van 
strand, planten, vogelkijkplekken, 
wandelpaden en overnachten in 
één van de 4 energieneutrale ei-
landhuisjes. De haven is behalve 
met veerdienst ook bereikbaar 
met eigen boot. 

Het het nautische centrum 
van Nederland is. Voor 66% uit 
water bestaat en een kustlijn 
heeft van 17 kilometer lang met 
een eigen kitestrand en maar 
liefst 7 jachthavens met meer 
dan 3000 ligplaatsen. 

HISWA te water 
De grootste in-water bootshow 
van Noord-Europa plaatsvindt in 
de Batavia Haven in Lelystad.  
(31 aug. t/m 4 sept 2022) 

Er nog zo veel meer te 
ontdekken is in Lelystad! 
Laat je verrassen. Van (straat)
kunst tot het grootste speelbos 
van Nederland. Van Nationaal 
Park Nieuw Land tot bijzondere 
overnachtingen. Van Aviodrome 
tot Batavia Stad Fashion Outlet. 
Van culinaire uitjes, wandelen, 
fi etsen tot toeren op een e-
chopper. 

Laat je ook inspireren en kijk op 
www.visitlelystad.nl 

Wist je dat...
Over Lobke Berkhout en Sjoerd Laarberg

Lobke Berkhout
Lobke Berkhout won 2 olympische medailles, 
werd 5 x Wereldkampioen 470 Klasse Zeilen, 

behaalde haar Master International Sport-
management, deed mee aan 3 Olympische Spelen 

en is moeder van een dochter van 8 jaar. Lobke 
is altijd in beweging en houdt van avontuur, 

sport en uitdagingen. Ze heeft gestudeerd aan 
de ALO naast haar master ISM. Momenteel is 

Lobke onder andere ambassaseur van Allianz en 
werkt ze bij de Nederlandse Loterij als Sponsor 

Manager. 

Sjoerd Laarberg
Sjoerd Laarberg studeerde bedrijfskunde en 

bedrijfseconomie. Hij werkt sinds 1999 in de verze-
keringsbranche. Sinds januari 2006 is hij werkzaam 

bij Allianz. Na de samenvoeging van het Neder-
landse en het Belgische verzekeringsbedrijf werd 
hij CEO van het Nederlandse deel. Sjoerd maakt 

deel uit van de Board of Management van Allianz 
Benelux. Hij is regelmatig te vinden op het water 

en in de natuur, maar op sportief gebied vaker 
in de lucht. Hij is trotse vader van 2 kinderen en 

een bonusdochter. 

Lobke Berkhout
Lobke Berkhout won 2 olympische medailles, 
werd 5 x Wereldkampioen 470 Klasse Zeilen, 

Sjoerd Laarberg
Sjoerd Laarberg studeerde bedrijfskunde en 

bedrijfseconomie. Hij werkt sinds 1999 in de verze-
keringsbranche. Sinds januari 2006 is hij werkzaam 

Sjoerd Laarberg

Ik kijk vooral uit naar 
de nieuwe sporten. 
Als ik zou mogen 
kiezen zou ik graag 
nog een keer kitefoilen 
proberen. Ikzelf doe 
aan parachutespringen, 
dus ik houd wel van wat 
adrenaline. 

Lobke Berkhout

Mijn dochter kreeg twee 
keer een koortsstuip. 
Dan denk je dat ze 
doodgaat en weet je 
weer dat niks ertoe 
doet. Alleen je kind. 

De Allianz Regatta kende voorgaande 
edities in het sfeervolle Medemblik en Sjoerd 
Laarberg kijkt daar met een tevreden gevoel 
op terug. Dit jaar is gekozen voor Flevoland als 
nieuwe locatie voor het topzeilen. 

“Samen met de Watersportbond hebben we 
besloten de Dutch Water Week in Flevoland te 
houden en daar zijn we heel blij mee. Het is wat 
centraler en je rijdt er zo naartoe. Het is allemaal 
snelweg.” 

Lelystad

Blij met Flevoland als locatie

FOTO: SANDER VAN DER BORCH

FOTO: JASPER PLUIM

FOTO’S: GEMEENTE LELYSTAD
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Sjoerd Laarberg is een drukbezet 
man en vandaag door een kleine file 
ietsje later op de afspraak. Dat is geen 
enkel probleem, want zo heeft Lobke 
de tijd om haar passie voor watersport 
te verklaren.

“Al op mijn achtste ben ik met zeilen 
begonnen. Ik kwam ermee in aanra-
king door een zeilkamp. Eigenlijk was 
ik direct verkocht en op mijn tiende 
deed ik al mee aan een wedstrijd op 
het IJsselmeer en ging ik zelfs naar 
Rusland voor een trainingskamp 
op de Zwarte Zee. Mijn leven heeft 
grotendeels in het teken van topsport 
gestaan. Daar was ik in 2012 klaar mee 
en ik ben toen gestopt. Maar ja, het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan 
en in 2019 ben ik toch weer begon-

nen om samen met Afrodite Zegers 
nog één keer de Olympische Spelen 
te halen. Dat is gelukt en hoewel het 
resultaat daar zeker niet was wat we 
ervan verwachtten, waren het mis-
schien wel de mooiste Spelen die ik 
heb meegemaakt. Ik stond er anders 
in, was volwassen geworden. Sport 
was niet meer het enige in mijn leven 
en juist daardoor kon ik er meer van 
genieten. Nu werk ik een dag in de 
week als ambassadeur voor Allianz. 
Met ‘The Future is Water On Tour’ 
brengen we het belang van water 
onder de aandacht bij kinderen en 
volwassen, doormiddel van water-
sportactiviteiten als de Optimist on 
Tour en CleanUp on Tour.”

Dan zwaait de deur open en met een 

joviale verontschuldiging vult Sjoerd 
Laarberg de ruimte. Zijn aanwezig-
heid gaat gepaard met een hoop 
vrolijkheid. Lobke begint dan ook 
direct te lachen en legt uit dat ze net 
haar verhaal heeft gedaan over haar 
band met de watersport. 

“Hoe zit dat eigenlijk met jou Sjoerd” 
vraagt ze. “Wat heb jij met water-
sport?”

“Mijn roots wat watersport betreft 
liggen in Friesland”, begint Sjoerd. 
“Mijn moeder is een Friezin en in 
Friesland is natuurlijk veel water. We 
gingen er vaak naartoe en ik ben ook 
op zeilkamp geweest. Voor mij heeft 
water iets magisch. Je kunt er uren 
naar kijken en het verandert steeds, 

krijgt telkens een andere vorm, 
andere kleuren. Wij wonen zelf in een 
bosrijke omgeving, maar als mensen 
zeggen dat ze op vakantie gaan naar 
de Veluwe snap ik daar niks van. ‘Wat 
moet je nou in die bossen?’, denk ik 
dan. Ga lekker naar het water. Bij het 

water valt alles, alle drukte, van mij af.”

Lobke: “Denk je dat je ook zonder 
die roots van je moeder van water-
sport was gaan houden?”

“Nou dat weet je niet, maar ik denk 
zeker dat die roots hebben geholpen 
om ervan te houden. Kijk, ik heb nu 30 
jaar niet meer gezeild. Maar als je me 
in een boot zet en vraagt om naar de 
overkant van het IJsselmeer te varen, 
dan lukt mij dat. Dat verleer je niet. 
Maar ik moet er ook weer niet aan 
denken om met een klein zeilbootje 
de Atlantische oceaan over te varen 
met alleen water om me heen. Dan 
word ik wel weer erg nerveus. Maar 
dat ik het heb meegekregen van mijn 
ouders, draagt zeker bij aan mijn  

Bijzondere connectie tussen CEO Allianz in Nederland en ex-wereldkampioen zeilen

Sjoerd Laarberg

Als je me in een boot 
zet en vraagt om naar 
de overkant van het 
IJsselmeer te varen, dan 
lukt mij dat. Dat verleer 
je niet.  

Hun liefde voor water en die voor kun kinderen is een duidelijke overeenkomst tussen Lobke en Sjoerd. foto’s: iris planting

De Dutch Water Week is een spektakel dat zijn weerga niet kent. Bij hoofdsponsor Allianz kijkt 
men dan ook reikhalzend uit naar de eerste editie van het evenement. En laat voormalig topzeiler 

Lobke Berkhout nou als extern consultant ook aan Allianz verbonden zijn. Samen met Sjoerd 
Laarberg, de CEO van Allianz in Nederland, blikte zij vooruit op het watersportfestijn in Flevoland. 
Het werd een bijzonder gesprek tussen een vijfvoudig wereldkampioen zeilen en een warme CEO 

met een wel zeer opmerkelijk verhaal.
door Tjerk de Vries

‘Water heeft iets magisch’
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Allianz Regatta 

Vanaf 2022 wordt de Allianz 
Regatta gevaren vanuit Almere 
en Lelystad in het zuidelijke 
deel van het IJsselmeer. Het 
evenement vindt plaats van 27 
mei tot en met 5 juni 2022. De 
beste zeilers ter wereld zullen 
in de World Cup (onderdeel 
van de Hempel World Cup 
Series) strijden in de tien Olym-
pische klassen, waaronder de 
nieuwe klassen kiten en wind-
foilen. 27 t/m 29 mei zullen de 
Open Nederlands Kampioen-
schappen plaatsvinden. 

1  Almere – 
Marina Muiderzand
2  Lelystad – Bataviastrand

Urban Watersports

Tijdens de Dutch Water Week komt er een gaaf watersportpro-
gramma in het centrum van Amsterdam. Het Marineterrein staat 
in het teken van de Urban Watersports. Op 27 mei is de ploegen-
presentatie van de Dutch Water Week in het Scheepvaartmuseum 
en dat is tevens de aftrap voor de activiteiten op het Marineterrein. 
Kom kijken naar het NK eFoil, maak een Sup-toertocht, volg een 
clinic skimboarden, train je balans-skills voor op je surfboard of 
haal je Urban Watersports brevet. 

4  Amsterdam – Marine terrein

Future is Water Symposium

(Alleen voor genodigden) 
The Future is Water is een initiatef van het Watersportverbond 
en TIG Sports. Samen zijn we de uitdaging aangegaan om de 
aantrekkelijke wereld van de watersport te verbinden met die van 
de grote uitdagingen op het gebied van water. Tijdens dit sym-
posium bespreken we alles over duurzaamheid, uitdagingen ten 
opzichte van water en hoe we hier in de toekomst mee omgaan. 

8  Almere – Topsportcentrum

Proef Pampus

Tijdens het meerdaagse 
culinaire festival Proef Pampus 
vind je behalve lekker eten & 
drinken ook andere leuke ac-
tiviteiten. Zo is er twee dagen 
live muziekprogrammering op 
het grasveld bij het plein, is er 
een kinderdorp waar kinderen 
hutten kunnen bouwen en 
staan er in de fortwachterstuin 
leuke marktkraampjes en een 
circustent. Dit zonder voorbij te 
gaan aan de museale functie 
van Pampus: het museum is 
gewoon geopend.

7  Forteiland Pampus

Pop-up coastal 
roeiwedstrijden

Deze wedstrijd gaat over een 
afstand van ongeveer 5 km 
waarbij enkele boeien gerond 
moeten worden. Het parcours 
wordt zoveel mogelijk langs de 
dijk gelegd waar het publiek 
de races kan volgen.

1  Almere – 
Marina Muiderzand

Clinics Sloeproeien

Het sloeproeien is een groei-
ende sport in Nederland, mo-
menteel zijn er zo’n 200 vereni-
gingen in Nederland. De clinic 
duurt een uur, hierin vertellen 
we eerst iets over de geschie-
denis van het sloeproeien, 
daarna leggen we de techniek 
van sloeproeien uit en enkele 
commando’s. Vervolgens gaan 
we proberen de boot vooruit te 
krijgen. De ervaring is dat je de 
eerste keer wel een uur bezig 
bent voordat je in beweging 
komt.” Sloeproeien is dus een 
echte duursport. De sloepen 
waarin gevaren wordt zijn oude 
reddingsboten, de vereniging 
heeft zelfs nog een reddings-
boot die heeft gefungeerd als 
reddingssloep op de grote 
zeevaart. 

1  Almere – 
Marina Muiderzand

Clinics windsurfen 

Sail-Today organiseert tijdens 
de Dutch Water Week onder 
andere een clinic windsur-
fen. De  fanatic Vipers brede 
boards met softdeck liggen 
klaar en de professionele 
instructeurs van Sail-Today 
staan ook klaar. Nadat je een 
neopreen wetsuit hebt uitge-
kozen, krijg je een interessante 
clinic windsurfen! Je leert wat 
over de wind en gaat het water 
op onder begeleiding van een 
ervaren instructeur.

1  Almere – 
Marina Muiderzand

Nationaal 
Schoolroei 
Kampioenschap

Op 3 juni vindt het Nationaal 
Schoolroei Kampioenschap 
(NSRK) plaats op de Bosbaan 
in Amstelveen. Het is de roei-
wedstrijd voor juniorenroeiers 
en scholieren van verschillen-
de scholen uit het hele land. 
Tijdens dit grote evenement 
strijden ervaren en onerva-
ren roeiers tegen elkaar om 
gekroond te worden tot ‘Beste 
Roeischool van Nederland’. Zij 
krijgen de felbegeerde wis-
selbeker mee naar huis.

9  Amsterdam – Bosbaan

Batavia Stad Fashion Outlet

Ga voor een hemels dagje weg op Hemelvaartsdag! Want bij 
Batavia Stad Fashion Outlet winkel je in sfeervolle straten, geniet 
je van restaurants en food trucks en profi teer je van hoge kor-
tingen, altijd 30% tot 70%, bij maar liefst 250 mode- en lifestyle 
merken.

Beter ga je naar Batavia Stad: Hemelvaart weekend | 
26 t/m 29 mei geopend van 10.00 – 20.00 uur | bataviastad.nl

11  Lelystad - Bataviakwartier

FOTO’S: SANDER VAN DER BORCH

Optimist on Tour

Optimist on Tour is hét rondreizend watersportevenement waar 
kinderen gratis kunnen kennismaken met de watersport. Onder 
begeleiding van gecertifi ceerde en enthousiaste instructeurs 
varen kinderen hun eerste mijlen in een Optimist en gaan ze kano-
varen, suppen of windsurfen. Daarnaast zorgen de aquaroller en 
het Optimist on Tour Laboratorium, waar kinderen op een speelse 
manier meer leren over water, voor veel plezier op én naast het 
water. Kinderen tussen de 8 en 12 jaar kunnen zich, samen met 
hun vriendjes en vriendinnetjes, inschrijven om mee te doen met 
Optimist on Tour. Het enige dat je nodig hebt, is minimaal zwemdi-
ploma A. 

3  Amsterdam – Scheepvaartmuseum
5  Amsterdam – IJburg
6  Almere – Weerwater

Optimist on Tour

Optimist on Tour is hét rondreizend watersportevenement waar 
kinderen gratis kunnen kennismaken met de watersport. Onder 

FOTO: BATAVIASTAD

Voor meer informatie 
scan de QR-code 

www.dutchwaterweek.nl

Catamaranzeilen

Catamaranzeilen is een 
van de meest spectacu-
laire manieren van zeilen. 
De snelheid, het trapeze 
staan, het spel met de 
elementen en de vrijheid 
van het water, geven je de 
ultieme kick. Sail-Today 
biedt je de unieke kans 
om met een instructeur 
mee te zeilen op Hobie, 
Dart of Nacra catamarans. 
Zeilervaring is een pré, 
maar zeker geen vereiste.

x  Xxxplaatsxx – 
Xxxxlocatie

Opening Dutch Water 
Week 2022
(Alleen voor genodigden) 
3  Amsterdam – 

Scheepvaart museum

Amsterdam Canal Cruise
10 Amsterdam – grachten

NK Parazeilen
Heeg

Museumbezoek
3  Amsterdam – 

Scheepvaart museum

Kanotocht boswachter 
Staatsbosbeheer
12  Almere – 
Kromslootpark

Hiswa Meevaardag
Heel Nederland

26 t/m 29 mei geopend van 10.00 – 20.00 uur | bataviastad.nl

watersportspecial BR ANDED CONTENT 06

Waar moet je zijn?

Lelystad

Amsterdam

11

1

2

3

4

5

67

8

9

10

12

Almere



watersportspecial BR ANDED CONTENT 09

…Almere maar liefst 42 km 
kustlijn heeft? 
Langs de dijken van Almere lig-
gen het Gooimeer, het IJmeer en 
het Markermeer. Binnendijks zijn 
er de recreatieplassen Weer-
water, Noorderplassen en de 
Leeghwaterplas. De beschermde 
natuurgebieden Lepelaarsplas-
sen en Oostvaardersplassen 
tellen we dan niet eens mee! 

 42km
Via de Blauwe As route vaar 
je dwars door Almere. Langs 
al dat water vind je surf- en 
catamaranclubs,maar liefst 3 
jachthavens en niet minder dan
11 stadsstranden. Uiteraard kun je 
er sloepen huren – ook elektri-
sche!

… er zomaar een bever naast je 
kano kan zwemmen? 
Op verschillende plekken in Al-
mere zijn bevers actief. Ze vinden 
het er goed toeven en bouwen 
hun burchten vaak in het zicht. 
Als je rond zonsondergang een 
mooie kanotocht maakt, bijvoor-
beeld vanaf camping Waterhout, 
is de kans best groot dat je rond 
ziet zwemmen!

 48%
..Almere voor 48% uit water 
bestaat?
Niet zo gek dus dat het er barst 
van de watersportbedrijven en 
activiteiten. Van wakeboarden
tot suppen, windsurfen of kiten, 
een roeivereniging, regatta 
centrum, van woensdagavond-
westrijdjes tot serieuze topsport 
evenementen, het kan in Almere.
En… de mooiste terrasjes vind je 
natuurlijk ook langs het water!

… Floriade Expo 2022  
plaatsvindt in Almere? 
Tot 9 oktober 2022 is de Floriade 
in volle gang, midden in Almere, 
aan het Weerwater! Deze we-
reldexpo is maar eens in de tien 
jaar dus mis het niet. Combineer 
je bezoek aan de Dutch Wa-
ter Week bijvoorbeeld met de 
Floriade in een lekker weekendje 
Almere!

Meer info: www.visitalmere.com

Wist je dat...
Almere

“Ik wil zo’n ding wel kopen”, zegt een 
man die net komt aanlopen. Hij heeft 
zojuist Jochem en zijn compagnons 
Titus Vriend en Tanne Tauw op hun 
eFoils over de Nieuwe Meer zien ‘vlie-
gen’. “Zo gaat het dus”, zegt Koning 
met een flinke grijns. “Mensen zien 
eFoilen is echt de allerbeste pr, ieder-
een is verkocht.”
 
Als een mes door de boter
Koning was zelf ook meteen verkocht 
toen hij eFoilen voorbij zag komen op 
Instagram. “Ik was al tien jaar aan het 
ploeteren in de Noordzee om te leren 
golfsurfen. Lekker, maar je moet altijd 
naar de zee en bent afhankelijk van de 
golven. Je kunt overal waar het water 
minstens een meter diep is, eFoilen. 
Dankzij de aansturing door de elektri-
sche vin kun je meer dan 30 kilometer 
per uur gaan, maar je kunt ‘m – als je 
geen vaarbewijs hebt – ook begren-
zen tot 20 km/u.”
“Vliegen boven het water heeft iets 
magisch”, vervolgt hij. “Ik vergelijk het 
met snowboarden door diepe poe-
dersneeuw. Als het water spiegelglad 
is en de zon schijnt, snijdt de foil als 
een mes door de boter. Megavet en 
ultieme vrijheid.”
 
Stil op het water
Net voor corona naar Nederland 
kwam, stapte Koning – toen nog zzp’er 
in de marketing – in het vliegtuig naar 
China om met eFoil-producenten 
te praten. Hij kwam niet verder dan 
Hongkong, maar kon twee boards 
meenemen en contacten leggen. 
“Drie dagen nadat ik op de HISWA Rai 
mijn boards introduceerde ging het 
land dicht. Ik had flink geïnvesteerd en 
mezelf een halfjaar gegeven om het 
bedrijf op te bouwen, dus ik kon wei-
nig anders dan doorzetten.”

Uiteindelijk bleek de pandemie een 
‘zegen’, voor zo ver je een pandemie 
zo kunt noemen. “Mensen gingen niet 
op vakantie en zochten juist de natuur 
op.” Koning en zijn vrienden trokken op 
hun eFoil filmend langs bezienswaar-
dige plekken in Nederland, zoals de 
Zaanse Schans en de bollenvelden 
in Lisse. De film is intussen meer dan 
een miljoen keer bekeken en vormde 
de ‘perfecte kickstart’ voor Flying Fish 
eFoils.

Heel Nederland ontdekken
Flying Fish eFoils heeft intussen meer 
dan 50 dealers in Europa en verkocht 
al bijna 1000 boards. Het bedrijf heeft 
in Nederland inmiddels acht scholen 
waar je een les kunt boeken. Iedereen 
kan het, zegt Koning. “Zelfs iemand 
van 85 jaar kregen we staand op het 
board. Vaak denken mensen dat het 
ingewikkeld is, maar dat valt hartstikke 
mee. Na één les sta je al op de foil en 
na drie lessen krijg je een diploma. 

Dan kun je zelfstandig een eFoil huren 
en het water op om heel Nederland te 
ontdekken.”

Hij voorspelt de hydrofoil – de ‘onder-
watervleugel’ die je ook onder de eFoil 
vindt – een gouden toekomst. “Je ziet 
het al bij het (kite)surfen en bij zeil-
boten, maar het duurt niet lang meer 
voordat de hele watersport wordt ge-
domineerd door de foil. Alles is zo veel 
lichter als je uit het water komt, je kunt 
alles doen zonder de weerstand van 
het water.”

Meer dan een hype
Het eFoilen is dan ook meer dan de 
nieuwste hype, denken Koning en 
kornuiten. “Surfen zonder wind en gol-
ven is een blijver. In tegenstelling tot 
het ‘gewone’ surfen, wat echt tijd kost 
om te leren, is dit zo’n laagdrempelige 
sport. Ik hoop echt dat we over een 
jaar of vijf de helft van Nederland op 
een eFoil hebben staan.”

eFoil is dé nieuwe watersport (en iedereen kan het)

Surfen zonder 

Urban Watersport
Dutch Water Week zorgt ook in 
Amsterdam voor spektakel voor 
jong en oud. Het Marineterrein 
staat op 27, 28 en 29 mei in het 
teken van Urban Watersports. Wie 
drie stempels in de vorm van Am-
sterdamse kruizen verzamelt, krijgt 
een Urban Watersports Brevet! 

NK eFoil - 27 mei: eFoilers live in 
actie zien? Het NK eFoil trapt om 
18.00 uur de Urban Watersports-
dagen af in de binnenhaven. De 
winnaar is rond 20.30 uur bekend. 
 
Sup toertocht - 27 mei: Suppen 
langs kenmerkende Amsterdamse 
locaties tijdens een toertocht i.s.m. 
de Sup Sup Club. Begint rond 18.00 

uur en duurt circa twee uur. Geen 
sup? Je kunt er eentje boeken.
 
Waterfietsraces - 28 mei: Wie wil 
suppen en fietsen tegelijk is vanaf 
12.00 uur welkom. Deelnemers 
racen dan op hetzelfde parcours 
als het NK eFoil. De huldiging is 
rond 15.30 uur.
 
Amsterdam Wakeboard Battle 
- 28 mei: De beste Nederlandse 
wakeboarders tonen hun spec-
taculaire manoeuvres over een 
schans en op een slider vanaf 16.00 
uur aan een jury. In drie runs laten 
ze zien wat ze in huis hebben. De 
huldiging is rond 20.00 uur.

Skimboard demo’s en clinics - 28 
en 29 mei: Iedereen die dat wil, kan 

vanaf 12.00 uur een clinic skim-
boarden volgen. Een demoteam 
laat zien wat er allemaal mogelijk 
is. 

Balanstrainingen - 28 en 29 mei: 
Steeds meer sporters doen aan 
balanstraining. Indoboard Neder-
land geeft de training voor het hele 
lichaam, zodat jij er ook mee kunt 
kennismaken.

Sup Clinics - 29 mei: Leer de basics 
van het suppen tijdens een van de 
clinics. Hoe gebruik je de ped-
del, hoe sta je op een board en 
hoe maak je bochten? Ook zijn er 
jeugdwedstrijden.

Meer informatie op  
dutchwaterweek.com/urban-sports

Jochem Koning

Zelfs iemand van 85 
jaar kregen we staand 
op het board. 

Als Jochem Koning zijn 
droom om Nederlanders 
het water op te krijgen 
met een eFoil begin 2020 
wil waarmaken, lijkt de 
coronapandemie roet in het 
eten te gooien. Toch blijkt de 
pandemie uiteindelijk juist 
de kickstart.
door Annemarie Moerman

V.l.n.r. Titus Vriend, Jochem Koning en Tanne Tauw. FOtO: IrIS pLANtING

Tijdens Dutch Water Week zijn er  
veel watersporten te zien en te proberen.

FOtO: JASpEr vAN StAvErEN

FOtO: SHUttErStOCK

wind en golven
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Amy: “Het Kromslootpark is een klein 
moerasgebied in de stad. Dat is al 
uniek, maar je vindt er ook nog eens 
veel bijzondere dieren. De zeldzame 
witsnuitlibel en de purperreiger, bij-
voorbeeld. We hebben een kanoroute 
van drie kilometer lang in het park. Je 
vaart dan in de wilde natuur, dat maakt 
deze route extra bijzonder. Ondertus-
sen vertel ik van alles over het gebied, 
want er is genoeg te zien. Het achter-
ste gedeelte is afgesloten voor be-
zoekers, maar als de omstandigheden 
het toelaten kunnen we daar ook een 
kijkje nemen.”

Avontuurlijk en verrijkend
Het Kromslootpark is recent opge-
knapt, zo vertelt Amy. “We hebben 
al veel mooie reacties gehad op het 
nieuwe park. Mensen vinden het 
prachtig. De kanoroute is voor ieder-
een open, maar niet iedereen heeft 
een kano. Wij bieden de excursies aan 
om het deze mensen makkelijker te 
maken. De kano-excursie is avontuur-
lijk, verrijkend en gewoon heel gaaf 
om te doen. Of je nu jong of oud bent, 
kanoën in het Kromslootpark is leuk 
voor iedereen.”

Een plek voor iedereen
Bij een bos denk je misschien niet 
meteen aan water, maar volgens Amy 
speelt het wel een grote rol in haar be-
roep. “Zonder water leeft het bos niet. 
Als boswachter wil je dat iedereen bij 

Kanoën in een natuurgebied terwijl je meer te horen krijgt over al het moois dat je ziet – in 
Almere kan het! Op zaterdag 28 mei en zaterdag 4 juni kun je op kano-excursie door het 
Kromslootpark. Boswachter Amy Zeeman (24) kent het natuurgebied op haar duimpje en 

vertelt je tijdens het kanoën alles wat je wil weten over de unieke plek.
door Elke Cremers

iets nieuws ontdekken. “Een bos-
wachter zijn heeft iets magisch. Ik vind  
het mooi als ik iets kan veranderen 
aan de belevingswereld van de men-
sen die ik meeneem. Als we op het 
punt komen dat je iets beleeft wat je 
nooit eerder hebt meegemaakt, dan is 
mijn missie als boswachter geslaagd.”

je terecht kan en dat iedereen een 
plekje krijgt. Daarom vinden we het 
fijn dat we watersport kunnen bieden. 
We willen dat mensen verwonderd 
worden door wat de natuur te bieden 
heeft. Als je verwondering voelt, ga 
je immers ook anders met de natuur 
om.”

Nieuwe belevingen
Amy wil ervoor zorgen dat mensen 

Amy Zeeman

Zonder water leeft het 
bos niet. Als boswachter 
wil je dat iedereen bij 
je terecht kan en dat 
iedereen een plekje 
krijgt.

In de serene natuur van het Kromslootpark voelt boswachter Amy Zeeman zich als een vis in het water. Door het ruige landschap van het moerasgebied stroomt de Kromme Sloot, 
waar het park zijn naam aan te danken heeft. foto: StaatSboSbEhEEr

Tijdens het kanoën kun je genieten 
van het adembenemende uitzicht, 
terwijl je zintuigen worden geprikkeld: 
je ziet, ruikt en hoort allerlei soorten 
flora en fauna, zoals deze purper-
reiger. Terwijl je tussen de wilgen en 
het riet vaart, word je af en toe verrast 
door een krijsende vogel die op zoek 
is naar zijn lunch.  foto: StaatSboSbE-
hEEr

Kanoën in de wilde natuur

De beste manier 
om alle pracht van 
de Kromme Sloot 
te ontdekken, is 
op het water. Het 
gebied is rijk aan 
kronkelige dijkjes, 
bijzondere (water)
dieren en fotowaar-
dige uitzichten. Vaar 
met een twee- of 
driepersoons kano 
door de slingerende 
stroom van de sloot 
en laat je meevoe-
ren naar de verbor-
gen plekken van het 
natuurgebied. foto: 
roxannE ovErdijk

Kijk op dutchwaterweek.com voor meer 
informatie en wat er allemaal te doen is.
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Strand, water en rust. Deze drie ingre-
diënten zorgen ervoor dat bezoekers 
van het Camp & Surf Markermeer hier 
zo graag vertoeven. In de gemoede-
lijke omgeving is plaats voor 55 cam-
pers. Dan is het dus ontwaken, de 
deur van je camper openknallen, even 
lekker rustig wakker worden met een 
kopje koffie en dan gelijk het water op. 
Want dat ligt zo uitnodigend naar je te 
lonken dat je natuurlijk niet te lang wil 
wachten.

Unieke locatie
Bij de provincie is men lovend over de 
nieuwe locatie. “Het is eigenlijk een 
unieke plek”, laat een woordvoerder 
weten. En dat klopt ook wel. Water-
sporters kunnen er uitstekend uit de 
voeten vanwege de vaak gunstige 

windomstandigheden. Uitermate ge-
schikt dus voor wind- en kitesurfers, 
maar ook voor beoefenaars van foi-
ling, een tak van sport die enorm in 
opkomst is.

Een van de initiatiefnemers, Mark 
Snel, is zelf een surfer en heeft een 
camper. “Ik wil de surf-vibe naar Le-
lystad halen”, zegt hij. “En dat lijkt nu 
al te lukken. Tijdens de Dutch Water 
Week komen hier 150 deelnemers uit 
60 landen meedoen met kite- en en 
windfoilen.”

En wie het sporten liever overslaat, 
kan zich vergapen aan de prachtige 
natuur van dit Natura 2000-gebied en 
het weidse karakter van het Marker-
meer. Je kunt met je camper parkeren 

op een oer-Hollands waterkunstwerk 
–  het Sluizencomplex met strekdam 
- op steenworp afstand van Batavia 
Stad en de haven en tegenover de 
Marker Wadden.

Volop duurzaam
Het gloednieuwe camper- en water-
sportcomplex heeft geen aansluiting 
op drinkwater-, elektra-, gas- en riool-
stelsel. Is dat erg? Nee! Juist niet. Het 
is namelijk de bedoeling dat de loca-
tie geheel zelfvoorzienend en daar-
mee super duurzaam wordt. Mark ziet 
het ook als een mooie uitdaging voor 
innovatieve en duurzame bedrijven. 
“Maar ook onderwijsinstellingen kun-
nen hier mooie initiatieven voor be-
denken en ontwikkelen. In ieder geval 
gaan we van regen- en Markermeer-

water drink- en gebruikswater maken. 
Vitens zal dit water monitoren. Dat is 
wel echt heel bijzonder.”

Het gebied is nog volop in ontwikke-
ling, maar de surfschool draait al en 
er komt een mogelijkheid tot huur 
van watersportbenodigdheden. Aan 
een strandpaviljoen wordt momen-
teel druk gewerkt en tijdens de Dutch 
Water Week is er een gezellige bar-
becue. Nu al kun je er met de camper 
staan en genieten van al het moois om 
je heen. En natuurlijk straks van het 
grootste waterspektakel van Neder-
land!
Hoe leuk is dat? Ontwaken in de na-
tuur en vanuit je luie stoeltje voor je 
camper genieten van topsport op het 
water!

Flevoland

Duurzaam pareltje 
aan het Markermeer
Een van de locaties waar de Dutch Water Week zal 
aanleggen is Camp & Surf Markermeer in Lelystad. 
Een echte parel direct gelegen aan het Bataviastrand, 
onder watersporters beter bekend als Hoekipa Dijk. Hier 
is het volop genieten geblazen voor watersporters en 
natuurliefhebbers. En de eigenaren hebben duurzaamheid 
zeer hoog in het vaandel staan.
door Tjerk de Vries De bij watersporters welbekende Hoekipa Dijk. foTo: Jasper pluim

Er een sloepennetwerk is  
ontwikkeld in Flevoland? 
Het netwerk zorgt voor fijne 
doorgaande routes met beweg-
wijzering en routekaarten die je 
langs prachtige natuur, beziens-
waardigheden, horeca en plek-
ken om te overnachten leiden. Zo 
wordt een dagje varen inplannen 
en je oriënteren een fluitje van 
een cent.

Je in Flevoland kunt ervaren 
hoe het leven op zee was in de 
17e eeuw? Klim op het schip de 
Batavia, struin over de dekken en 
ontdek alle verhalen. Willem Bos 
begon in 1985 aan de recon-
structie van een spiegelretour-
schip uit 1628: De Batavia. Meer 
dan 600 jongeren bouwden 10 
jaar lang mee aan zijn droom en 
leerden zo een vak onder Vos’ 
bezielende leiding. 

De Marker Wadden een uniek 
natuurproject is dat zorgt 
voor natuurherstel van het 
Markermeer? Het initiatief van 
Natuurmonumenten houdt in dat 
met de aanleg van eilanden met 
zand, klei en slib uit het Marker-
meer een nieuw natuurgebied 
wordt aangelegd. Natuurlijke 
oevers, paaiplaatsen en eilanden 
zijn een uitkomst voor bedreigde 
dieren en planten: de hele Ne-
derlandse natuur profiteert ervan. 

Windsurfers Lilian de Geus 
en Kiran Badloe allebei zijn 
opgeleid in Almere bij het RTC 
(Windsurfvereniging Almere 
Centraal)? De Geus werd in 
2018, 2020 en 2021 wereldkam-
pioen in de RS:X klasse. Badloe 
werd Olympisch kampioen (2021), 
driemaal wereldkampioen en 
tweemaal Europees kampioen in 
deze klasse. Ook de Olympische 
roeiers Niki van Sprang en Laila 
Youssifou komen uit Almere.

Wist je dat...

foTo: Topzeilen WaTersporTVerbond

foTo: shuTTersTock
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Almere:  
Marina  

Muiderzand

Open Nederlandse  
Kampioenschappen – onderdeel  

van de Allianz Regatta
Allianz Regatta part of the Hempel World Cup Series

Lelystad: 
Bataviastrand

Allianz Regatta part of the Hempel World Cup Series

Amsterdam: 
Marine terrein

NK  
EFoilen

Clinic  
Flyboarden

Almere:  
Kromsloot-

park

Kano tochten  
boswachter

Amsterdam:  
IJburg

Optimist on Tour

Almer: 
Weerwater

Optimist on Tour

Forteiland 
Pampus

Proef Pampus

Almere:   
Topsport- 
centrum

Future is 
Water  

Symposium

Almere: 
 Marina  

Muiderzand

Clinic Sloeproeien

Pop-up 
coastal 

roeiwed-
strijden

Almere:  
Sail Today  

Marina  
Muiderzand

Clinic Windsurfen en 
Suppen (Sail-Today) Clinic Catamaran zeilen

Amsterdam: 
Bosbaan

Nationaal 
Schoolroei  
Kampioen-

schap

Heeg NK Parazeilen

Amsterdam:  
Marine  
terrein

Wake-
board 

wedstrijd

Clinic 
EBoarden

Dutch Water Week 
programma:

Onder voorbehoud van wijzigingen.
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