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WATERSPORT Jubilerende watersportvereniging Poseidon zet na vijftig jaar voor het eerst de poorten open

Maas
Vakantiegevoel in Kessel aan de Maa
Poseidon in Kessel is al vijftig jaar een besloten vereniging. Zondag gaan voor het
eerst de poorten open en
kunnen liefhebbers de jachthaven van dichtbij bekijken.
door Pieternel Kellenaers

D

e stevige poort met het
bord ‘verboden toegang’ nodigt niet uit tot
verder kijken. Maar eenmaal achter het hekwerk gloort
een paradijselijk plekje. Het terras
voor clubhuis De Boei van watersportvereniging Poseidon in Kessel
biedt een prachtig uitzicht op de
keurig onderhouden jachthaven,
de Maas en het groen van Reuver
aan de overkant. Er op een zonnige
dag een biertje drinken is echter
weinigen gegund. De plek is alleen
toegankelijk voor de ongeveer zestig leden van de club en de passanten in boten en bootjes. Lid worden van Poseidon vergt geduld. De
vereniging heeft al jaren een wachtlijst, het huren van een ligplaats
duurt zeker anderhalf jaar en inwoners van de gemeente Peel en Maas
krijgen voorrang.
Een bewuste keuze, legt voorzitter
Jan van der Biesen uit. „We krijgen
zelfs aanvragen uit Düsseldorf,
maar een goedkope ligplaats mag
wat ons betreft geen motief zijn
om lid te worden. Mensen moeten
zich verbonden voelen en een bijdrage willen leveren. Dankzij de
vrijwillige inzet van onze leden
hebben we er hier zo’n mooi plekje van gemaakt.” Van de zestig leden wonen er zeker dertig in Kessel, de rest in de andere kerkdorpen van Peel en Maas, Venlo en Tegelen. Van der Biesen zelf vestigde
zich in 1993 in Kessel, in 2007 heeft
hij na een half jaartje op de wachtlijst zijn motorbootje bij Poseidon
aan een steiger gelegd.
Het idee voor een jachthaven ontstond ooit vanuit camping Gravenhof iets verderop. „Met wat vaste
gasten van de camping hebben we
een waterskishow georganiseerd,
compleet met springschans in de
Maas”, vertelt oud-voorzitter Sjra

Voorzitter Jan van der Biesen (links) van watersportvereniging Poseidon in
Kessel en oud-voozitter Sjra Jacobs. Jacobs is al sinds de oprichting lid van
de club. De jachthaven van Poseidon is zondag voor het eerst voor een
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groot publiek toegankelijk.

De watersportvereniging uit Kessel in 1968.
Jacobs. „Omdat de steigers op de
camping alleen voor vaste gasten te
huur waren, zijn we met zo’n twintig echtparen zelf begonnen met de
aanleg van een haven.” Toen de eer-
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ste haven natuurgebied werd, verhuisde Poseidon in 1998 naar de
huidige locatie. Van der Biesen:
„We pachten dit stuk van de gemeente en dragen zelf alle verant-

woordelijkheid.” Hoewel op het
stuk Maas van de sluis in Belfeld
tot het veer Beesel-Kessel geen snelheidslimiet geldt, organiseert Poseidon geen waterkishows meer. Van
der Biesen: „De leden zoeken vooral rust. Zelf ben ik ook een rustige
toervaarder. Het is zo lekker op het
water, het geeft zo’n vrijheid. Zodra je de haven uitvaart, heb je het
gevoel op vakantie te zijn. En het is
heel laagdrempelig, ik kan zomaar
’s avonds een uurtje gaan varen.”
De onderlinge verbondenheid is
groot bij Poseidon, iedereen kent elkaar en de leden varen soms ook samen een weekendje weg. En dat
trekt weer soortgelijke watersporters aan. Van der Biesen: „In onze

passantenhaven komt al meer dan
dertig jaar een groep uit Monnikendam elk jaar op bezoek. Inmiddels
komen zelfs al kleinkinderen mee.”
Ondanks het gesloten karakter zet
de vereniging zondag de poorten
aan de Ondersteweg in Kessel
open. Van der Biesen: „We willen
laten zien wat we in huis hebben,
daar zijn we trots op.”
Zondag zijn er van 12.00 tot 18.00 uur
duikdemonstraties, zeilinstructies en
een workshop knopen leggen en touw
splitsen. Voor kinderen is er een spellencircuit en liefhebbers kunnen meevaren in een tienpersoons kano of mee
met een boottochtje om kasteel Keverberg vanaf de Maas te zien.

