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Vereniging Watersport de Twee Provinciën (VWDTP) 
 

VWDTP bevordert het zeilen op het Paterswoldsemeer, niet alleen voor mensen die 100% gezond 

van lijf en leden zijn, maar óók voor mindervaliden. Daarvoor heeft VWDTP enkele 2.4 boten ("twee 

punt vier boten") beschikbaar. Het Goede Doel van de verloting vandaag is daarom het zeil-

programma voor gehandicapten van VWDTP.   

 

De 2.4 boot is heel geschikt: slechts 1 meter breed, ongeveer 4 meter lang en met een zeiloppervlak 

van 8 m2. Het zwaartepunt van de boot ligt erg laag en hij is zelfrichtend. De boot is voorzien van 

hand- en/of voetbesturing. Men zeilt erin alsof men in  een ligfiets ligt. De 2.4 boot wordt wereldwijd 

gebruikt, bijvoorbeeld op de Paralympics. Er is zelfs uitzicht op erkenning als Olympische klasse. 

 

VWDTP zou graag meer geld kunnen besteden aan onderhoud van de 2.4 boten die worden gebruikt 

voor trainingen en wedstrijden. Het zou helemaal mooi zijn als er geld genoeg beschikbaar komt om 

een nieuwe 2.4 boot te kunnen aanschaffen. 
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Zeeverkennersgroep Bestevaer 

  

Bestevaer is een  waterscouting groep voor jongens uit Groningen en Haren. 

De scouts en hun boten zijn een bekende verschijning op het Paterswoldse-

meer. Hun boten liggen vlak bij de sluis en de molen. Op het eiland aan de 

Hoornsedijk hebben ze hun hoofdkwartier (samen met andere scouts), een 

ruim clubhuis dat het "Wachtschip" heet. Bestevaer is een moderne 

scoutingvereniging. Dit houdt in dat zij van oudsher aan bepaalde waarden 

hechten maar ook eigentijds zijn. Samenwerken, buiten zijn, creativiteit en 

zelfstandigheid zijn de kernwaarden. De waterscouts besteden veel aandacht aan zeilen en nautische 

technieken. Elk jaar zijn er meerdere kampen. 

 

Door de (terecht) steeds strenger wordende regels rond 

veiligheid moet er flink aan het clubhuis verbouwd worden 

om aan deze regels te blijven voldoen. Daarna zal het 

clubhuis weer optimaal veilig zijn en kan Bestevaer weer 

kampen met overnachting in het eigen clubhuis gaan 

houden. Het Goede Doel van de verloting vandaag is daarom 

de zeeverkenners van Bestevaer in staat te stellen de 

noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen.  

 

 

 

 


