
 

 

Van:     het Kralingse Plas Overleg (KPO) 
 

Aan:    -het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam 

-de gemeenteraad van Rotterdam 

-het dagelijks bestuur van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk 

-de deelgemeenteraad van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk 

 
 

Betreft: verzoek om ondersteuning van de doelstelling van de Stichting Community Sailing 

Rotterdam: continuïteit van Zeilcentrum Henk van Gent en haar laagdrempelige activiteiten, 

ook in de toekomst. 
 
 

Rotterdam, 28 januari 2013 

 

Geachte dames en heren, 
 

Bij het Kralingse Plas Overleg (KPO) zijn alle verenigingen, jachthavens, scoutinggroepen en 

andere organisaties die zich rond de Kralingse Plas bevinden aangesloten voor periodiek 

overleg. 

Het KPO heeft kennisgenomen van het verzoek om ondersteuning door de Stichting 

Community Sailing Rotterdam. 

Deze stichting stelt zich ten doel het aanzien van Zeilcentrum Henk van Gent op korte termijn 

te verbeteren, en zowel de continuïteit van het Zeilcentrum, als de continuïteit van haar 

laagdrempelige activiteiten te garanderen. 
 

Alhoewel het KPO zich niet wil mengen in het dispuut tussen de (deel)gemeente en van Gent, 

ondersteunt het KPO de doelstelling die de Stichting Community Sailing Rotterdam nastreeft. 
 

Zeilcentrum Henk van Gent is voor de bij het KPO aangesloten organisaties van groot belang 

als 'leverancier' van nieuwe leden- en ligplaatshouders. 

De laagdrempeligheid van het Zeilcentrum staat borg voor de instroom van nieuwe 

watersporters die deels doorstromen naar de organisaties aan zuidwest kant van de Kralingse 

plas, allen vertegenwoordigd in het KPO. 
 

Wij verzoeken u dan ook er alles aan te doen om continuïteit van het Zeilcentrum te 

waarborgen. 
 

Ter illustratie dat de structuur van instroom bij het Zeilcentrum en doorstroom naar onze 

leden en naar Team Rotterdam van World Port Sail goed werkt, het volgende voorbeeld. 

World Port Sail is een samenwerkingsverband tussen de verenigingen die actief zijn op het 

gebied van wedstrijdzeilen: 

• Ties Verploegh startte enige jaren geleden als 8 jarige met zeilen bij Zeilcentrum Henk 

van Gent 

• Instructeur Chris Sophia ontdekte zijn talent en tipte Henk van Gent 

• Henk raadde zijn ouders aan om lid te worden bij een van de zeilverenigingen ‘aan de 

overkant’ om daar opgeleid te worden als wedstrijdzeiler 

• Ties en familie werden lid van de KZC, de Kralingsche Zeil Club 



• Ties heeft zich inmiddels geselecteerd voor het TEAM ROTTERDAM, georganiseerd 

door WORLD PORT SAIL. 

• Ties is een van de vele voorbeelden van zeilers die bij het laagdrempelige Zeilcentrum 

van Henk van Gent zijn begonnen met zeilen en doorstroomden naar een van de leden 

van het KPO. 
 

Dit moet mogelijk blijven. 

Zeilcentrum Henk van Gent vervult op de Kralingse Plas een belangrijke rol om met name 

jonge mensen uit alle lagen van de bevolking met zeilen te laten kennismaken. 
 

Namens het KPO: 

KZC, Jachtwerf Herni, Jachtwerf Zaal, WSVR, RZV, Boudewina, VZOD, Aeolus, 

‘t Oosten, Maasgroep 18, Wetro en Stella Maris 

 

Secretaris 

M.Zwijnenburg 

email: mzburg@gmail.com 

0184490043 
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