'Je kunt bijna geen blessures oplopen en alle spieren worden getraind'

Gratis roeien op de Alexanderbaan

Cees van Bladel en Lenneke de Voogd
zijn er klaar voor het roeien te
promoten met hun Witte Botenplan.
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ZUIDPLAS
Herinnert u zich nog het Witte
Fietsenplan uit 1965 in
Amsterdam? Er is nu een nieuwe
variant: het Witte Botenplan op de
Willem Alexanderbaan.
PETER SCHILTHUIZEN

Tien van die witte boten komen er
bij de roeibaan in Zuidplas.
Iedereen kan er vanaf april een
vaartocht mee gaan maken. Gratis.
Of tegen een kleine vergoeding, als
er wordt gereserveerd.
,,Dit is uniek in de wereld. Het is
een leerproces voor ons, maar het
wordt zeker een succes'', stelt
Cees van Bladel, samen met
Lenneke de Voogd initiatiefnemer
van het plan. ,,Onze missie is de
roeisport te verbreden en
toegankelijk te maken voor
iedereen'', zegt De Voogd over hun
bedrijf Volans Rowing. Het Witte
Botenplan is daar deel van. Sinds
2009 promoten ze recreatief roeien.
Het Witte Botenplan is nu in het
stadium van uitvoering. Enkele
weken geleden gaf Volans Rowing
een Duitse bedrijf opdracht voor de
bouw van de eerste boten, die van
degelijk en duurzaam polyethyleen
worden gemaakt, genaamd
Volans4all. Dat was mede mogelijk
door steun van de gemeente
Zuidplas, die een innovatiefonds
heeft. Het Witte Botenplan kost in
totaal 74.500 euro. Daarvan komt
35.000 euro uit het fonds.
© AD

Van Bladel: ,,Het balletje ging rollen
tijdens het WK Roeien vorig jaar op
de Alexanderbaan. Daar
presenteerden wij ons prototype
Volans4all roeiboot. Raadslid
Johan Helmer was enthousiast en
haalde de wethouder erbij. Die
wees op het gemeentelijk
innovatiefonds.''

lessen van studenten. Vrijwilligers
houden toezicht.
,,Ons verdienmodel? Wij hopen na
deze testcase deze formule aan
recreatieparken, gemeenten en
watersportverenigingen te kunnen
verkopen. Ook internationaal kan
het een voorbeeld worden.''

Studenten
Volans Rowing kreeg eerder
financiële steun van
Sportinnovator, een
subsidieprogramma van het
ministerie van VWS, en van
CityLab010 van de gemeente
Rotterdam. OIympische
medaillewinnaar Nico Rienks is
ambassadeur van het roeiplan.
,,Wij willen de traditionele
roeiwereld openbreken. Die is maar
klein en bestaat vooral uit
studenten die wedstrijden roeien.
Op de roeibaan gebeurt nu te
weinig. Er moet meer reuring
komen. De belangstelling is er,
maar nu kun je alleen roeien als je
lid wordt van een vereniging. Dat
moet veranderen. Roeien is
supergezond voor alle leeftijden. Je
kunt bijna geen blessures oplopen
en alle spiergroepen worden
getraind. Het is genieten op het
water.''
Een keer gaan roeien kan zodra er
een aanmelding is gedaan op de
website. De Voogd: ,,De boten
liggen voor de veiligheid op slot.
Met een toegangscode die je krijgt
via je mobiele telefoon kun je dat
openen en gratis een boot
meenemen voor een dagdeel. Je
kunt ook een boot reserveren op de
website tegen een kleine bijdrage.
De boot wordt dan voor je apart
gehouden. Dat is handig voor
groepen.''
Om het Witte Botenplan bekender
te maken liggen regelmatig boten
op andere plaatsen, zoals de
Zevenhuizerplas en komen er
woensdag 29 november 2017

Pagina 6 (1)

