
Ontwikkelingen 

De wijk ontwikkelt zich en de Water Sport Vereni-
ging groeit mee! Wij hebben dankzij de omvang van 
de vereniging bij de gemeente en de zandwinner 

voor elkaar ge-
kregen dat er al 
begin 2016 een 
brede verbinding 
wordt gereali-
seerd, parallel aan 
de Lagunesingel. 
Hierdoor krijgen 
we meer ruimte 

om te kunnen 
zeilen en kan 

er een kanotocht gemaakt worden van ruim een 
uur! Omdat het nog wel een flink aantal jaren gaat 
duren voordat de gehele plas ter beschikking komt 
voor de watersport, zijn wij heel blij met deze tus-
senstap. Blijf ons 
dus ondersteu-
nen met je lid-
maatschap zodat 
we een ferme 
stem blijven hou-
den bij de ge-
meente en ont-
zander. Via de 
nieuwsbrief en 
verslagen van 
de klankbord-
groep kun je de laatste ontwikkelingen blijven  
volgen. 

Contact 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met:

Inge Hermans  
Anke Hielkema

 info@wsvdebeuningseplas.nl 
 
 www.wsvdebeuningseplas.nl 
 
 www.facebook.com/Wsvdebeuningseplas

WSV De Beuningse Plas 
Verlengde Reekstraat 1A 
Beuningen

In 2015 kennen wij de volgende  
(hoofd)sponsoren en donateurs: 
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Aan de rand van onze wijk, daar waar straks de toe-
gang is naar de Beuningse Plas, is onze Water Sport 
Vereniging de Beuningse Plas gevestigd. Vanuit een 
gezellig clubhuis (met botenhuis) bieden wij veel 
gezelligheid en sport op en rond het water.  
Wij streven ernaar elke zondagmiddag en enkele 
woensdagmiddagen in de lente en zomer activi-
teiten aan te bieden. Ook organiseren we elk jaar 
cursussen Zeilen, Kanovaren en Surfen. Daarnaast 
houden we een Jaarfeest in het voorjaar en aan het 
eind van de zomer de inmiddels traditionele Water 
& Vuur tocht (BBQ en 
nachtvaren). Tijdens 
onze openingstij-
den kunnen leden en 
aspirant leden gebruik 
maken van een van 
onze bootjes (na vol-
doende instructie) en 
natuurlijk langs het 
water genieten van 
het uitzicht en de verrichtingen op het water.  
Tot slot zijn we zeer nauw betrokken bij  
de ontwikkelingen rondom de zandwinning en  
handhaving van de bevaarbaarheid van  
de sloten en vaarten in onze wijk.  
  
Geïnteresseerd?  
Kom gerust kijken bij één van onze activiteiten of 
meld je gelijk aan via www.wsvdebeuningseplas.nl. 
Het lidmaatschap kost € 12,50 per jaar voor  
volwassenen en € 27,50 voor kinderen tot 18 jaar.  
 

Zondagmiddag: watermiddag !

Ben je lid en heb je al 
een beetje ervaring 
met zeilen of kanoën?  
Reserveer dan via de 
website gratis een op-
timist, een open Bic, 
een kano of de aqua 
skipper voor een uur. 
Tussen 14.00 en 17.00 
uur is iedereen welkom bij ons clubhuis.  
Wij streven ernaar iedere zondag geopend te zijn 
en verwijzen daarvoor naar onze kalender (web-
site). Kom varen of iets lekkers eten of drinken op 
het terras bij ons clubhuis. Indien omstandigheden 
het toelaten bieden wij meer waterpret, bijvoor-
beeld in de vorm van waterballen. Voor de jongste 
leden hebben wij spelletjes en kleurplaten!  
  
Voor het lenen van een boot, hebben we wel wat 
regels opgesteld. Op je eigen vaarkaart houden we 
je vorderingen in de gaten en zien we of je al zelf-
standig het water op kunt. De vaarkaart bewaren 
wij voor je. Het is wel verplicht om bootschoentjes 
en een zwemvest te dragen. Een zwemvest krijg je 
bij het lenen van de boot. Neem wel je eigen boot-
schoentjes mee. Deelname is op eigen risico. Neem 
geen onnodige risico’s met jezelf en met het mate-
riaal van de vereniging.

N.B. Kanoinstructie is mogelijk vanaf 6/7 jaar en 
zeilen vanaf 8/9 jaar. 
 

Cursussen 

We organiseren gedurende het seizoen zeil- en  
kanocursussen en als er voldoende belangstelling 
is, ook een windsurf-cursus. Deze cursussen moet je 
wel apart betalen, maar wij houden de kosten laag 
door zo veel mogelijk met 
vrijwilligers te werken. Als 
de drukte het toelaat, is 
het mogelijk individueel 
zeil- of kano-instructie 
te krijgen tijdens de zon-
dagopening. Kijk voor de 
data in de agenda die op 
de site staat.  
 

Waterfeestjes

Onze vereniging biedt de mogelijkheid tot het  
geven van een waterfeestje, onder onze be-

geleiding.Leuk 
als kinderfeest 
of klassefeest 
(bijvoorbeeld bij 
het afscheid van 
school). Indien je 
geïnteresseerd 
bent om een feest 
met het thema 

water en water-
activiteiten te 

geven, kun je contact met ons opnemen.
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Welkom bij watersportvereniging  
W.S.V. de Beuningse Plas


