Toekomstvisie “De Blauwe Wielen”
Verbinden met watersport, -recreatie en -plezier

Versie 1.0 oktober 2014

Colofon
Uitgave
Sport Alliantie Rosmalen
Auteurs
Maarten Broks (Sportstimulering, Wateractief)
Olga Diemel (Watersportvereniging De Groote Wielen)
Contact
Sport Alliantie Rosmalen
Marian van ’t Root
Postbus 154
5240 AD Rosmalen
marian@sportalliantierosmalen.nl

2

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

1.

Inleiding .............................................................................4

6.

2.

Verbinden met watersport, -recreatie en -plezier .......5

6.1

Watersport gymlessen ............................................ 13

Watersportmogelijkheden voor onze jeugd ..........5

6.2

Watersport zwemlessen ......................................... 13

(Water)sportmotivaties en behoeftes ...........................6

6.3

Watersportdag voor scholen ................................ 13

2.1
3.

4.

5.

Het plezier ongebonden ontdekken .......................... 13

3.1

Jeugd wil ....................................................................6

6.4

Aqua Fun Card ....................................................... 14

3.2

Volwassenen willen ...................................................6

6.5

De open dagen ...................................................... 15

Watersportvereniging De Groote Wielen .....................8

6.6

Ook ouders ontdekken watersport ...................... 15

7.

Samenwerken met andere organisaties .................... 16

4.1

De ontstaansgeschiedenis.......................................8

4.2

De vereniging nu .......................................................8

7.1

Met Sport Alliantie Rosmalen ................................ 16

4.3

De Missie van de vereniging....................................9

7.2

Met scholen ............................................................. 16

4.4

De Visie .....................................................................10

7.3

Samenwerken met de Wijkraad DGW ................. 17

Doelstellingen voor de komende jaren ......................11
5.1

Uitbreiding in sportaanbod ....................................11

5.2

Aqua Fun jeugd-lidmaatschap .............................11

5.3

Opleiden van begeleiders en instructeurs...........11

5.4

Cursussen voor jeugd en volwassen .....................11

5.5

Nieuwe manieren van ledenwerving ...................12

8.

Voortzetten van de huidige situatie? ......................... 19

9.

Een eigen plek aan het water ..................................... 20

3

1. Inleiding
Ongeveer 10 jaar geleden hebben de eerste bewoners in de wijk De Groote Wielen te Rosmalen hun woning betrokken.
Inmiddels is de wijk grotendeels afgebouwd en wonen er ruim 4000 mensen. Alle woningen zijn aan of nabij De Groote
Wielenplas gelegen. Voor velen was dit een belangrijk argument om juist in deze wijk hun woning te kopen of te huren.
In 2013 is het wandelpad rond de plas gerealiseerd en met de aanbouw van de vlondertuinen wordt het wonen aan en
het leven met water in de wijk nog verder uitgebreid en benadrukt.
De wateren en oever zijn niet alleen bepalend voor de woonsfeer en indeling van de wijk, maar vormen samen een
uniek, duurzaam en gesloten watersysteem voor milieuvriendelijk waterbeheer. Dit systeem blijkt ook in de praktijk te
zorgen voor schoon water waardoor De Groote Wielenplas en kanalen zich uitstekend lenen voor watersport en
-recreatie.
Het water in De Groote Wielen blijkt dé verbindende factor voor iedereen in De Groote Wielen te zijn: klein en groot,
jong en oud. Vanuit de behoefte aan georganiseerde watersport hebben enkele wijkbewoners in 2010 het initiatief
genomen om een watersportvereniging op te richten, vóór de wijk en dóór de wijk.
Inmiddels is deze vereniging uitgegroeid tot een vereniging met meer dan 100 leden. Hiermee en met het jaarlijks
terugkerende activiteitenprogramma voor zowel leden als niet leden is de sociaal maatschappelijke functie en het
bestaansrecht van de vereniging ruimschoots bewezen. Om aan de groeiende vraag te voldoen en de doelstellingen
te realiseren is deze toekomstvisie geschreven.
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2. Verbinden met watersport, -recreatie en -plezier
Watersporten kan op vele manieren: recreatief, competitief, voor kracht, conditie, pure adrenaline of ontspanning.
Uit gesprekken met watersporters in De Groote Wielen komt naar voren dat ze, naast alle sportieve aspecten en
mogelijkheden, genieten van gemoedelijke sociale contacten op, in en aan het water. Samen met buren, vrienden en
het gezin recreëren, genieten en bewegen vlakbij huis. Watersport biedt het begeerde gevoel van vrijheid en
ontspanning binnen de alsmaar drukker wordende maatschappij. Het buiten zijn en sporten in de natuur, nodigt uit tot
een gezonde lifestyle. Binnen de verschillende watersporten en disciplines zijn er veel mogelijkheden, waardoor er voor
iedereen wel een passende watersport is te vinden is.
2.1 Watersportmogelijkheden voor onze jeugd
Watersporten is niet alleen leuk maar geeft onze jeugd
oog en zorg voor de natuur. Daarnaast leren jonge
watersporters goed samenwerken en omgaan met
materiaal. Aandacht voor veiligheid, vooruitkijken en
plannen horen ook bij watersport. Bij de watersportvereniging heerst een bindende, sociale en respectvolle
cultuur. Maar het allerbelangrijkst; watersport laat jeugd
in De Groote Wielen met elkaar bewegen en is
hierdoor een gezond alternatief voor het grote aanbod
van zittende vrijetijdsbestedingen. Beweegnormen
worden sneller behaald en anti-sociaalgedrag wordt
tegengegaan.
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3. (Water)sportmotivaties en behoeftes
Bij het schrijven van deze visie is zorgvuldig gekeken naar watersportmotivaties en behoeftes. De centrale vraag hierbij;
Wat wil onze doelgroep? Het is de bedoeling om het aankomende jaar de bekende en onbekende motivaties en
behoeftes nog duidelijker en specifiek voor De Groote Wielen in kaart te brengen. Hiervoor zal er samengewerkt gaan
worden met de Wijkraad De Groote Wielen. Bij het doelgroepenonderzoek van de NOC*NSF watersportproeftuin Lisso in
‘s-Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg en Helmond kwamen de volgende sportieve en sociale (water)sportmotivaties
naar voren.
3.1 Jeugd wil
-

Vooral gezelligheid (samen sporten)
De mogelijkheid hebben om meerdere (water)
sporten te beoefenen (diversiteit)
Plezier, spel, uitdaging en avontuur beleven
Leren watersporten en er goed of beter in worden

Opvallend was dat outdoor de voorkeur heeft en dat
jeugd geïnteresseerd is in het leren van ‘survival’
technieken.

3.2 Volwassenen willen
-

Een ontspannen, vrijheids- en vakantiegevoel op
het water
Watersport combineren met gezelligheid, sociale
contacten en het gezin
Niet gebonden zijn aan les- en openingstijden
Beschikken over materialen (niet per se bezitten)
Faciliteiten en accommodatie die watersport
makkelijk en gezellig maken
Opslagruimte voor eigen watersportmaterialen
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4. Watersportvereniging De Groote Wielen
Watersportvereniging De Groote Wielen (afgekort: Watersportvereniging DGW, WV De Groote Wielen of WV DGW)
biedt sinds 2011 georganiseerde watersport en leuke evenementen in de wijk. Met de door de vereniging
georganiseerde populaire nieuwjaarsduik en twee open watersportdagen per jaar, worden ook niet leden bij de
activiteiten betrokken. De komende jaren wil de vereniging het huidige activiteitenaanbod, waarbij de nadruk ligt op
windsurfen en zeilen, gaan uitbreiden met het populaire Stand Up Paddle en (Sit On Top) Kajakken. De vereniging wil
een aantrekkelijk jeugdlidmaatschap gaan aanbieden met een gevarieerd, wekelijks aanbod van watersport, - spel, recreatie en –plezier programma van april tot oktober. Samenwerking met andere watergerelateerde
beweegaanbieders zoals die van onderwatersport, elementair zwemmen, triathlon en mogelijk waterscouting, zorgt
hierbij voor meer mogelijkheden.
4.1 De ontstaansgeschiedenis
In de zomer van 2010 is door de NOC*NSF proeftuin
‘LISSO’ in samenwerking met het Watersportverbond en
Van Gent Surf en Snowboardsport een start gemaakt
met georganiseerd watersportaanbod op De Groote
Wielenplas. De hiervoor georganiseerde kennismakingsdagen waren zeer druk bezocht. Watersporters legden
onderling contact en de behoefte van de bewoners
werd duidelijk. In de maanden na de activiteiten
hebben watersporters het initiatief overgenomen,
waarna in 2011 Watersportvereniging De Groote Wielen
officieel is opgericht. In 2012 is er in samenwerking met
Sportalliantie Rosmalen een verplaatsbare steiger en
tijdelijk onderkomen gerealiseerd.

4.2 De vereniging nu
Op dit moment biedt WV DGW zeil- en surfcursussen
aan, waarbij de vereniging gebruik maakt van eigen
materiaal en grotendeels eigen instructeurs. Iedereen
vanaf 8 jaar én met een zwemdiploma A en B kan
deelnemen aan lesactiviteiten. Diegenen die geen les
nodig hebben kunnen zich verder bekwamen in hun
sport c.q. hobby. Zij treffen bij de vereniging andere
leden, die dezelfde passie voor watersport delen.
Leden van WV DGW kunnen op geplande dagen van
het materiaal van de vereniging gebruik maken. Dit zijn
de zo genoemde ‘open container dagen’. Tevens is er
een jaarlijkse barbecue en worden er clubzeilwedstrijden
georganiseerd.
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Met twee open dagen per jaar (meestal in mei en
september) kunnen alle bewoners van de wijk op
laagdrempelige wijze met watersport kennis maken.
Hiermee en met de jaarlijkse organisatie van een
nieuwjaarsduik laat de vereniging zien een verbindende
factor voor iedereen in de wijk te willen en kunnen zijn.
Op dit moment zit WV DGW in een bouwkeet en een
container op een tijdelijke locatie aan De Groote
Wielenplas. Deze accommodatie zorgt voor vele
beperkingen en stagnatie in groei.
4.3 De Missie van de vereniging
De missie van WV DGW is om watersport, -recreatie en
-plezier voor alle bewoners van De Groote Wielen
mogelijk en toegankelijk te maken. WV DGW wil een
activiteitenaanbod bieden welke aansluit op de
behoefte van de verschillende leeftijdsgroepen.
WV DGW wil dé sociaal verbindende factor in de wijk
zijn. Zonder winstbejag, laagdrempelig, maar met goede
kwaliteit en vanuit een brede maatschappelijke
betrokkenheid.
Lekker gezond leven in De Groote Wielen! Met een
verenigingsleven waarbij leden zich door structurele,
sportieve en sociale activiteiten aan de club verbonden
voelen. Veilig en duurzaam (leren) watersporten op een
aantrekkelijke plek, waar iedereen zich thuis voelt.
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4.4 De Visie
De visie van WV DGW is om een volwaardige en
gezonde vereniging te zijn die uit eigen middelen en
vanuit een eigen vaste locatie met clubhuis watersport
en -recreatie kan stimuleren en organiseren vóór de wijk
en dóór de wijk. WV DGW gaat voor laagdrempelige
activiteiten, cursussen en lidmaatschapsaanbod. Sociale
cohesie voor alle betrokkenen en een kostendekkende
exploitatie. Professionaliteit, duurzaamheid en veiligheid
staan hoog in het vaandel. WV DGW wil een
verenigingsleven bieden voor de wijk.
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5. Doelstellingen voor de komende jaren
De vereniging wil een gezonde, duurzame, selfsupporting, actieve en betrokken vereniging zijn met als doel;
Iedereen uit De Groote Wielen verbinden met watersport, -recreatie en –activiteiten en -plezier. Naast het behouden
van het bestaande programma wil de vereniging een aantal nieuwe doelen gaan aanpakken.
5.1 Uitbreiding in sportaanbod
Er is duidelijke vraag naar meer diversiteit in aanbod.
Met name is er vraag naar de ‘niet wind gerelateerde’
watersporten. De vereniging wil hiervoor het huidige
aanbod van windsurfen en zeilen uitbreiden met de
sporten Stand Up Paddle en Kajakken.
5.2 Aqua Fun jeugd-lidmaatschap
Een nieuw gevormd jeugdlidmaatschap, waarbij op
vaste dagdelen in het seizoen een gevarieerd
watersport,
-spel,
en
-activiteitenprogramma
aangeboden wordt. Hiermee benadrukt de vereniging
dat ze niet als voordelige zeil- of surfschool gezien wil
worden. Dit zorgt ook voor een echte plek voor de
jeugd, meer betrokkenheid en meer binding met de
club. Jeugdleden mogen ook zelf bepalen wat ze op die
dagdelen met ‘hun club’ (onder begeleiding) willen
doen. Oudere jeugdleden begeleiden hierbij de jongere
jeugdleden.
Principes
zoals
behulpzaamheid,
samenwerken en respect staan voorop.

Het leren watersporten (basisvaardigheden en -kennis)
wordt spelenderwijs bijgebracht.
5.3 Opleiden van begeleiders en instructeurs
Bij voorkeur worden eigen leden (met name de oudere
jeugd) tot begeleider en (assistent) instructeur opgeleid.
Hierdoor blijven zij langer aan de club verbonden.
Eenmaal opgeleid kunnen zij hun bijverdiensten bij de
club vinden.
5.4 Cursussen voor jeugd en volwassen
De komende jaren wil de vereniging voor zowel jeugd
als volwassenen cursussen blijven aanbieden. Hierbij zal
onderscheid gemaakt gaan worden op twee niveaus,
beginners en gevorderden.
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5.5 Nieuwe manieren van ledenwerving
Watersport is niet vanzelfsprekend. Ook in De Groote
Wielen hebben veel mensen het plezier van watersport
nog niet ontdekt. De watersportvereniging wil daarom, in
samenwerking met scholen, alle jeugd op een bepaalde
leeftijd met hun ouders en via de scholen in aanraking
brengen met watersport. Na deze kennismakingsactiviteiten en beleving van de watersport, kunnen ze
bewust kiezen om wel of niet te gaan watersporten.
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6. Het plezier ongebonden ontdekken
Watersport is niet vanzelfsprekend en niet iedereen denkt aan watersport bij het invullen van zijn of haar sportieve en
sociale beweegmotivaties. Maar eenmaal over de drempels heen, vindt iedereen wel zijn of haar redenen om te
bewegen met water. Om meer wijkbewoners over de drempels heen te helpen, wil de vereniging naast de open
dagen starten met een nieuw Watersport Beleef Project genaamd De Blauwe Wielen.
6.1 Watersport gymlessen
Op scholen die willen samenwerken kan voor groep 7 en
8 een watersportgymles worden georganiseerd. Er wordt
hiervoor een innovatief, aansprekend watersportbeleefparcours in de gymzaal opgebouwd. De
onderdelen van de gymles komen overeen met de
watersporten die kinderen later bij WV DGW op het
water kunnen gaan beleven. Denk hierbij aan zeilboot
en windsurfboard op draaischijf, kajak-ergometers en
een slalom parcours of kano-polo wedstrijdveld met
kanokarretjes. Als afsluiting van de les is er voor de hele
groep deelnemers een quiz met drukknoppen. Er wordt
voor en na de gymles duidelijk naar de deelnemers en
ouders gecommuniceerd wat ze op korte termijn kunnen
gaan doen om de watersporten verder te gaan
ontdekken.

6.2 Watersport zwemlessen
De
Watersportvereniging
wil
in
de
toekomst
kennismakingslessen organiseren in het zwembad.
Kinderen die bijna hun zwemdiploma B gaan halen,
maken in het zwembad al contact met zeilen,
windsurfen, stand up paddle en kajak. De kans dat de
kinderen na het behalen van hun zwemdiploma
“wateractief” zullen blijven wordt vergroot en ze krijgen
extra motivatie voor de zwemles.
6.3 Watersportdag voor scholen
Scholen kunnen (optioneel) ook deelnemen aan een
watersportdag. Dit aanbod is optioneel, omdat een
bijdrage van de school nodig is. Kinderen kunnen dan
zeilen, windsurfen, kajakken en stand up paddle op het
water beleven, tijdens een introductie programma bij
WV DGW.
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De sportdag op het water kan ook georganiseerd
worden in samenwerking met de buitenschoolse
opvang. Er kan gekozen worden om alleen de door de
watersportgymles enthousiast geworden kinderen op het
water te brengen, zodat zij als kleinere, maar vatbare
doelgroep bij de vereniging, op het water aandacht
krijgen.
6.4 Aqua Fun Card
De watersportvereniging wil gaan werken met een Aqua
Fun Card. Deze “knipkaart” wordt bij de eerste beleving
van watersport (tijdens open dag, watersportzwemles of
watersportgymles) uitgedeeld. Voor een kleine eigen
bijdrage kunnen kinderen (die dit nog niet eerder
hebben gedaan) met een stempel de kaart geldig
maken. Ze komen dan drie opvolgende weken, een
keer per week, met hun ouders naar de vereniging. Er
wordt gewerkt met veel spel-, avontuur- en
wedstrijdvormen en er zijn leuke water gerelateerde
nevenactiviteiten. De activiteiten zijn er op gericht om
watersport drempels te verlagen en er is een duidelijke
focus op succesbeleving, minder op overdracht van
kennis en vaardigheden. Na de derde Aqua Fun dag
hebben de deelnemers een goed beeld van de sporten
en de vereniging.
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6.5 De open dagen
Tijdens de open dagen ervaren ook de ouders, broers,
zussen, vriendjes en vriendinnetjes van deelnemers de
Aqua Fun activiteiten. De Aqua Fun deelnemers kunnen
op die dag gelijk laten zien wat ze geleerd hebben. De
dag is leuk, informatief en er kan ingeschreven worden.
De open dag is toegankelijk voor alle wijkbewoners.
Iedereen kan kennismaken met het aanbod.
6.6 Ook ouders ontdekken watersport
Behalve wanneer ze zelf watersporten, of ooit aan
watersport gedaan hebben, denken ouders niet
vanzelfsprekend aan watersport als het gaat om
sportkeuze van zichzelf of hun kind. Door ouders van
deelnemers goed te informeren en ze bij het aanbod te
betrekken, zullen zij zien dat hun kind plezier beleefd aan
het aanbod en in veiligheid leert watersporten.
Voor de ouders zitten er aan de Aqua Fun Card
consumptiebonnen. Hiermee kunnen zij genieten van
een kop koffie, terwijl ze kijken naar het plezier van hun
kinderen op het water. Vrijwilligers van WV DGW maken
een praatje met de ouders, waardoor zij een goede,
positieve indruk van het aanbod en de vereniging
kunnen krijgen.
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7. Samenwerken met andere organisaties
De vereniging gelooft in de meerwaarde van samenwerking. De komende jaren wil de vereniging dan ook nog meer
gaan samenwerken met het bedrijfsleven, Sportalliantie Rosmalen, scholen en de wijkraad. Daarnaast ziet de
vereniging een verregaande samenwerking met andere (water)sport aanbieders als zeer waardevol. Denk hierbij aan
de organisaties voor elementair zwemmen, reddingsbrigade, EHBO, triathlon, onderwatersport(en) en andere
watersportverenigingen in de regio.
7.1 Met Sport Alliantie Rosmalen
Sport Alliantie Rosmalen is vanaf de oprichting van WV
DGW betrokken geweest. Zo zorgde de organisatie
ervoor dat er in 2012 een verplaatsbare steiger kwam.
Daarnaast heeft Sport Alliantie Rosmalen geholpen bij
het verkrijgen van de tijdelijke accommodatie.
Gesprekken tussen de vereniging, gemeente en de
alliantie zorgde voor de nodige tijdelijke ontheffingen
voor de plaatsing van de bouwkeet en de containers,
welke nu het onderkomen van de vereniging vormen.
Sport Alliantie Rosmalen wil de komende jaren de
beweegparticipatie op, in en aan de plas nog verder
gaan stimuleren. Hiervoor is het project “De Blauwe
Wielen” in de “Sport en beweegprojecten lijst” en het
beleidsplan 2014 - 2018 opgenomen. De organisatie wil
zo de Watersportvereniging ondersteunen bij het
“Verbinden met water- sport, -recreatie en plezier”.
Hierbij vindt Sport Alliantie Rosmalen het belangrijk dat

alle jeugd kennis maakt met watersporten en de kans
krijgt te (leren) watersporten.
Het uiteindelijke doel van Sport Alliantie Rosmalen is om
met de steun participatiegroei en draagvlak te vormen
voor een vaste accommodatie aan het water. Om de
samenwerking tussen de watersportvereniging, de
wijkraad en de scholen te stimuleren, worden de
watersportgymlessen (6.1) door Sport Alliantie Rosmalen
gefinancierd.
7.2 Met scholen
Door samen te werken met scholen kunnen kinderen en
hun ouders gemakkelijk bereikt worden. Scholen kunnen
met een watersportgymles of watersportdag ook deze
tak van sport in het sportreferentiekader brengen. Door
deze mogelijkheden jaarlijks aan groep 7 en 8 aan te
bieden worden alle kinderen en ouders op een zeker
moment in aanraking gebracht met watersport.
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De aandacht van de jeugd voor watersport wordt
minimaal vastgehouden voor de duur van de gymles of
watersportdag. Hiermee krijgt de beleving watersport
een echte kans. En zullen veel van de drempels om te
gaan watersporten worden overwonnen.
7.3 Samenwerken met de Wijkraad DGW
De Wijkraad De Groote Wielen zet zich in voor de
leefbaarheid in de wijk en faciliteert activiteiten en
initiatieven die worden georganiseerd voor wijkbewoners. De wijkraad onderschrijft het sociaalmaatschappelijke belang en ondersteunt de initiatieven
en ambities van de watersportvereniging.
De Watersportvereniging wil met de wijkraad een
behoefte onderzoek gaan uitvoeren onder de bewoners
van De Groote Wielen. Dit onderzoek moet nog
duidelijker de behoefte in de wijk gaan aantonen.
Een enquête is hiervoor de beoogde methode, zodat
met cijfers de behoefte meetbaar gemaakt wordt.

17

18

8. Voortzetten van de huidige situatie?
Op dit moment heeft WV DGW haar maximum aantal leden en activiteiten bereikt. Met de huidige (tijdelijke)
accommodatie en het huidige materiaal is er geen uitbreiding in het activiteitenprogramma mogelijk. De hoeveelheid
instructeurs en vrijwilligers is ook een beperkende factor. Met de huidige hoeveelheid activiteiten is het niet mogelijk om
oudere jeugdleden voldoende betaalde instructie en begeleidingsuren te bieden. Hierdoor kiezen zij voor een bijbaan
elders, in plaats van begeleider of instructeur te zijn bij hun vereniging. De huidige onaantrekkelijke (koude)
accommodatie en het ontbreken van meer functionele blijvende faciliteiten is ook niet aantrekkelijk voor vrijwilligers.
Vanuit de wijk is er behoefte aan meer cursussen en andere takken van watersport (kayak en sup). De tijdelijke situatie
en het huidige leden- en activiteitenaanbod zorgt echter voor te weinig exploitatieoverschot om investeringen te
kunnen maken. Het ontbreken van meer (afgesloten) opslagruimte is een beperkende factor.
Hierdoor loopt WV DGW leden mis en moet de vereniging soms ‘nee’ zeggen tegen potentiële nieuwe watersporters.
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9. Een eigen plek aan het water
Watersport en -recreatie heeft een belangrijke, sociaal maatschappelijke functie in de nog steeds groeiende wijk.
De behoefte van wijkbewoners om vanuit een centrale plaats georganiseerd en veilig te kunnen (leren) watersporten
en -recreëren groeit mee. In de huidige situatie kan de watersportvereniging niet aan die behoefte blijven voldoen. Om
wel aan de behoefte te kunnen blijven voldoen en de doelstellingen en ambities waar te kunnen (blijven) maken is een
vaste plek met accommodatie en faciliteiten aan De Groote Wielenplas nodig.
Een multifunctionele, flexibele inzetbare accommodatie aan het water, waarborgt de verbindende factor van het
water voor de toekomst. Een voorziening met een open karakter, waar alle watergebruikers en aanbieders van
watergerelateerde activiteiten gebruik van kunnen maken. Een gezellige ontmoetingsplek voor verbinding tussen leden
en niet-leden van de vereniging(en), terwijl deze genieten, op, in of aan het water. Een gebouw dat niet misstaat in de
wijk en aansluit bij het wonen en leven met het water in De Groote Wielen.
Een eerste inventarisatie met wijkbewoners, het bestuur van de vereniging, leden en watersporters geeft de volgende
opsomming van noodzakelijke en gewenste voorzieningen:
gebouw
botensteigers (haventje)
board en kajak platform
douche en kleedruimtes
toiletten
parkeerplaats (laden en lossen)
botenhelling

terras (waterniveau)
lounge- en zithoek
opslagruimtes
gereedschapruimte
spoelruimte
clubruimtes
flexruimtes (les / vergader)

leshoek buiten
kluisjesmuur
horecavoorzieningen
surfstrandje
waterspeelbaaitje
waterspeeltuintje

20

21

