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tijdens zijn carrière 
als wedstrijdzeiler 
begon Henk van gent 
(4e op de spelen van 
1980) een zeilscHool 
in rotterdam om meer 
mensen de lol van Het
zeilen bij te brengen.
een gesprek over leeg -
 lopende jacHt Havens, 
jeugd die weinig met 
bootjes Heeft, de 
watersport als blank 
bastion en Hoe we Het 
tij kunnen keren.

“D e watersportwereld zit met een 
probleem. Het Rabobank-rapport 

over jachthavens, dat in augustus 2014 
uitkwam, liegt er niet om. Mensen willen 
nog wel een boot gebruiken maar er niet 
een bezitten. Als consument op de vrije-
tijdsmarkt willen ze flexibeler zijn en zich 
niet binden. De traditionele watersporter; 
iemand met een eigen boot die jarenlang 
trouw lid is van een en dezelfde club, ver-
grijst en zijn club dus ook. De drempel 
voor nieuwkomers in de watersportwereld 
is hoog. Jachthavens en watersportvereni-
gingen hebben het moeilijk. 
Om dit tij te keren moeten we om te begin-
nen niet achterom kijken, maar voor-
uit. Dus niet naar 1950, maar naar 2050. 
Watersport zoals het was, komt niet meer 
terug. Als uit zo’n rapport blijkt dat vrije-
tijdsbesteding steeds flexibeler ingedeeld 
gaat worden, dan moeten watersportver-
enigingen daarop inspelen. Nieuwe leden 
komen er pas als de activiteiten op een 
vereniging hen aanspreken. Franse clubs 

hebben dat goed begrepen. Als je daar 
lid bent van een vereniging kun je tegen 
gereduceerd tarief  gebruik maken van 
haar vloot. Wedstrijden worden georga-
niseerd met eenheidsboten en de teams 
op sterkte ingedeeld, zodat meedoen voor 
iedereen leuk is. Waarom doen we dat niet 
in Nederland? In de scoutingwereld, bij de 
zeeverkenners, is dit heel normaal. Water-
sportverenigingen zouden dit voorbeeld 
kunnen volgen en bijvoorbeeld aanslui-
ting zoeken bij(zeil)scholen, de scouting, 
activiteitencentra, restaurants aan het 
water en buurthuizen. Het Kralingse Plas 
Overleg waarin al door watersportvereni-
gingen wordt samengewerkt met jachtha-
vens, zeilscholen en Scouting, heeft die 
handschoen al met succes opgepakt, net 
als de stichting World Port of  Sail. Maar 
dergelijke initiatieven om de impasse in de 
watersport te doorbreken zijn helaas nog 
veel te schaars. Grotere overkoepelende 
organisaties als het Watersportverbond, 
de HISWA Vereniging, ANWB en Recron 

tekst: erik van den berg, foto’s: dirk jansen
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(branchevereniging voor de horeca, red.) 
zouden hierin ook een veel constructievere 
rol moeten spelen.

Open voor alle Nederlanders
Als je vergrijzing tegen wilt gaan, moet je 
als club openstaan voor nieuwe leden. Een 
introductieperiode helpt daarbij, waarin 
bijvoorbeeld het een en ander voor aspi
ranten georganiseerd wordt. Dat moet 
toch jaarlijks een keer te organiseren 
zijn? Mensen die van huis uit niet met een 
watersportvereniging zijn opgegroeid, 
hebben vaak geen idee hoe het er daar aan 
toegaat. Wegwijs maken is dus belangrijk. 
Watersportverenigingen zijn nu nog, 
vaak onbewust, een blank bolwerk. Dat 
de verenigingen aan de Kralingse plas zo 
succesvol zijn, is te danken aan het feit 
dat ze dit losgelaten hebben en dat, door 
goed overleg, de doorstroom vanuit mijn 
voormalige zeilschool aan de plas, goed is 
begeleid. De verenigingen zijn daar naar 
elkaar toegegroeid, leden komen over en 
weer bij elkaar over de vloer en er is zelfs 
sprake van dubbellidmaatschappen. 
Ik pleit daarom voor openheid van 
bestaande clubs met behoud van identi
teit. Dus vasthouden aan je waarden en 

normen, want niet alles hoeft overboord, 
maar ook luisteren naar de nieuwkomer 
en zijn ideeën en voorkeuren. Als gym
nastiekleraar begon ik met lesgeven aan 
een Internationale Schakelklas (ISK). 
Er waren kinderen van ‘gastarbeiders’,  
kinderen uit brandhaarden zoals het Chili 
van Pinochet, het Iran van de Ayatollahs, 
Palestijnen, Koerden, Afrikanen en boot
vluchtelingen uit Vietnam. Ik had als 
witte Rotterdammer, met overigens een 
Italiaanse schoorsteenveger als overgroot
vader, nog niet veel ‘nieuwe Nederlanders’ 
van nabij meegemaakt. Het bleek een 
openbaring. Leerlingen en docenten leer
den van elkaar. In mijn zeilcentrum heb 
ik er daarom ook altijd alles aan gedaan 
om dit toegankelijk te maken voor ieder
een en om zoveel mogelijk mensen de 
waarde van watersport bij te brengen. 
Zeilen heeft in veel nietwesterse culturen 
namelijk geen status omdat men niet weet 
wat het inhoudt. Iemand die een zeilboot 
met windkracht 7 volledig onder controle 
heeft, krijgt daarvoor weinig waardering 
van zijn of  haar eigen groep. Maar als die 
groep via school en buurtzeilen in con
tact is gekomen met zeilen, dan kan dat 
snel veranderen. In 2008 werkten Antilli

aanse Chris en Marokkaanse Adnane zich 
bij mijn zeilschool allebei op tot instruc
teur. Ze werden gerespecteerd door de 
grotendeels ‘zwarte’ schoolzeilers die zij 
lesgaven. Maar ook autochtonen bleken 
het liefst Chris of  Adnane als instructeur 
te hebben. Zo kunnen voorheen gesloten 
werelden via het zeilen met elkaar in con
tact komen en oog en waardering voor 
elkaar krijgen. Zeilen kan het adagium 
‘onbekend maakt onbemind’ op meerdere 
fronten gemakkelijk elimineren. 
Een ander voorbeeld; een aantal jaren 
geleden had ik voor het eerst een hbo 
stagiair met een Marokkaanse achter
grond. Mohammed el Haddouchi bracht 
een schok teweeg bij ‘Ouwe Jaap’. Deze 
spierwitte klussenbaas van ruim 70 had 
namelijk een uitgesproken mening over 
‘buitenlanders’. Toen Jaap van de schrik 
bekomen was, ondervond hij dat Moham
med een fijne vent is met wie je goed kunt 
samenwerken. Binnen een paar uur stelde 
hij zijn generaliserende mening bij. Dat 
een zeilschool dit kan bereiken, is toch 
prachtig?

Drempels verlagen
Om het zeilen voor een grote groep laag
drempelig te maken, is in het verleden de 
Stichting Community Sailing opgericht. 
Deze stichting zette een aantal projecten 
op die de zeilsport gebruiken om meer 
sociale cohesie binnen de bevolking van 
de Stadsregio Rotterdam te genereren. 
Helaas kon de gemeente deze inspannin
gen niet voldoende waarderen en werd 
mijn zeilcentrum aan de Kralingse plas 
ontruimd, waardoor Community Sailing 
met lege handen kwam te staan. Jammer, 
want met school en buurtzeilen werden 
veel kinderen en volwassenen bereikt 

schoten en vieren”

woorden
die iedereen kent

en dus geen termen als spiegel,

“Gebruik

naar de jeugd”

“Wees 
creatief,

waar de

mogelijkheden
liggen en luister

kijk
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die anders nooit met watersport in aan-
raking zouden komen. Gelukkig biedt 
activiteiten centrum Lake7 aan de Zeven-
huizerplas waar ik nu aan verbonden ben, 
nieuwe kansen in de strijd tegen de ver-
grijzing. Deze combineert zeilen namelijk 
met aantrekkelijke groepsactiviteiten voor 
landrotten en kan mijn expertise als zeil-
pedagoog en maatschappelijke betrokken-
heid daarbij goed gebruiken. 
Leren zeilen niet moeilijker maken dan 
het is, werkt daarbij drempelverlagend 
voor nieuwkomers. Ik heb hiervoor een 
methode ontwikkeld die ik voor het 
gemak maar even ‘de methode Henk van  
Gent’ noem. Gebruik bij je uitleg woorden 
die iedereen kent en dus geen termen als 
spiegel, schoten en vieren. Mochten cur-
sisten doorgroeien naar een gevorderd 
niveau, dan komen die correcte zeiltermen 
heus nog wel. De basis, de juiste zeilstand, 
staat centraal. De mantra ‘Hoe losser die 
staat, hoe beter die gaat’ wordt er vanaf  
les één ingehamerd. Hoe vaak zie je niet 
dat zeilers, ook met meer ervaring, het zeil 
veel te strak aantrekken? Je zeil is je dash-
board, vlak voordat dat gaat klapperen is 
de juiste stand. 
Wegvaren en aankomen is ook een lastige 
klus die je, vooral in het begin, makkelij-
ker moet maken om nieuwkomers niet 
direct te ontmoedigen. Een drijvend plat-
form aan een anker lost een hoop van die 
problemen op. Zo voorkom je lager wal, 
een situatie die zelfs voor geoefende zeilers 
soms nog ‘tricky business’ is. Verder ver-
hoogt het geven van les met ‘goed weer’- 
en diplomagarantie de aantrekkelijkheid. 
Dus niet gaan zeilen als er 7 Beaufort staat 
omdat die les nou eenmaal ingepland 
staat. En mocht iemand net iets meer tijd 
nodig hebben om het zeilen in de vingers 
te krijgen, dan zijn extra lessen gewoon 
inclusief. 

Stokje doorgeven
Zodra jonge kinderen het zeilen onder de 
knie krijgen, lijkt de volgende stap bijna 
vanzelfsprekend het wedstrijdcircuit. 
Maar als wedstrijdvaren het einddoel is, 
verlies je een hoop enthousiasme bij het 
deel van de jeugd dat niet competitief  
is ingesteld. Zeker rond het veertiende 
levensjaar, bij het begin van de pubertijd, 
kun je deze groep dan definitief  voor de 
toekomst kwijtraken. Dus als kinderen zei-
len en watersport liever zien als ontspan-
ning, ‘chillen’ en een manier om elkaar te 

ontmoeten, dan moeten we hierop inspe-
len. Wees creatief, kijk waar de mogelijk-
heden liggen en luister naar de jeugd. 
Goede stappen in die richting vind ik het 
beschikbaar stellen van diverse clubboten 
door KRZV De Maas en de ‘Delta Lloyd 
Optimist on Tour’, die jongeren op een 
ongedwongen manier kennis laat maken 
met zeilen. Ook het Nationaal Platform 

Jeugdwedstrijdzeilen verdient lof. Ik hoop 
dat de rest van watersportminnend Neder-
land ook de noodzaak van samenwerken 
en een andere, betere aanpak gaat inzien 
en dus uit z’n ‘comfort zone’ stapt. Want 
het zou zonde zijn om in ons mooie water-
rijke land waar zoveel te genieten valt, het 
stokje niet tijdig door te geven aan onze 
volgende, multiculturele, generatie.” 
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