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De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk
zaterdag 7 maart 2015 bij de redactie binnen zijn.

De volgende uitgave van ons clubblad Kompas kunt u in
begin april 2015 in uw brievenbus verwachten.
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OPENINGSTIJDEN
VAN HET

MWR CLUBHUIS
IN 2015 

JANUARI, FEBRUARI 
EN APRIL

Woensdag, vrijdag en
zondag van 

16.00 tot 19.00 uur.

MEI, JUNI, JULI 
EN AUGUSTUS

Woensdag, vrijdag,
zaterdag en zondag van

16.00 tot 19.00 uur.

SEPTEMBER , OKTOBER,
NOVEMBER 

EN DECEMBER
Woensdag, vrijdag en

zondag van 
16.00 tot 19.00 uur.

De barcommissie 
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Koninklijke goedkeuring, KB: no. 97 dd. 4 maart 1970
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Conventstraat 12, 2801 EW  Gouda

Betalingen : Rabobank Reeuwijk, rek. nr. NL65 RABO 0354 902873
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Voorzitter 
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R.H. (Richard) Bethlehem 
Leliestraat 15 
2841 AX  Moordrecht 
telefoon: 0182-373499
penningmeester@mwr-reeuwijk.nl 

Sociëteitscommissaris 
B. L. (Ben) Kloostra
Raaigras 78
2804 ND  Gouda
bar@mwr-reeuwijkl.nl 

Havencommissaris 
H.J. (Hans) Vonk 
Heggewinde 33,
2742 DZ Waddinxveen.
T. 06-36330998
havenmeester@mwr-reeuwijk.nl

Commissaris Zeilopleidingen
B.C. van Loo
Watermunt 6
2811 SN  Reeuwijk
zeilopleiding@mwr-reeuwijk.nl

COMMISSIES

Sociëteitscommissie
bar@mwr-reeuwijk.nl 
Peter Hengstmengel, Marianne
Kloostra, Wil Kramer, Erwin
Marchand, Cor Rietbergen, Pieter
Schuivens, Agnes
Schoonderwoerd, Netty Spruyt en
Dirk v.d. Wolf. 
Happy Hour Happies: Harry
Klunnen, Frans Rahms en Cor
Rietbergen.

Evenementencoördinator
C. (Cor) Rietbergen
evenementen@mwr-reeuwijk.nl

Havencommissie
havenmeester@mwr-reeuwijk.nl
Richard Bethlehem, A. Vuik en
Hans Vonk

Commissie zeilopleidingen
zeilopleiding@mwr-reeuwijk.nl 
Stijn Groeneweg, Ed Visser, 
John Lisman, Jaap Phielix, 
Jeroen Visser, Berend Kees van
Loo

Wedstrijdzeilcommissie
zeilopleiding@mwr-reeuwijk.nl  
Cees den Hartog, Berend Kees
van Loo

Commissie communicatie 
en p.r.
secretaris@mwr-reeuwijk.nl
Hellen Sturm, Henk Olie, 
Wil van Craaikamp
en John Lisman

Ledenadministratie  
Henk Olie, 
aanmelden@mwr-reeuwijk.nl

Commissie redactie Kompas
Henk Olie

Redactieadres Kompas
Stationsstraat 28, 
2741 HS Waddinxveen 
telefoon: 0182-611513
kompas@mwr-reeuwijk.nl

Advertenties via de redactie
Website: mwr-reeuwijk.nl

B E S T U U R
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Van de voorzitter
Vaarseizoen 2014 is een heel mooi seizoen geweest. Sloep- en zeilvaart heeft
volop kunnen plaatsvinden. Denk aan de donderdagavond ‘Vaar- en bieravond’
en aan de prachtige sloepentocht. Tijdens de ALV is er bij deze punten
stilgestaan. Zowel de watersportteamleider als de evenementencoördinator
hebben aandacht geschonken aan het afgelopen seizoen. Ook hebben ze een
kleine vooruitblik gedaan naar het seizoen 2015. Dat belooft een leuk seizoen te
worden. Maar niet alleen zij, ook het barteam kijkt terug op een leuk jaar, vol
evenementen en gelegenheden om gezellig rondom watersport bij elkaar te zijn
in het clubgebouw. Het barteam heeft toegezegd de ingeslagen weg te willen
voortzetten. We kunnen uitzien naar leuke evenementen in het nieuwe jaar.
In de winterperiode heerst er een relatieve rust in de vereniging. Boten liggen op
de kant, motoren en zeilen in de winterstand. 
In de periode dat we niet varen, komt niet alles tot stilstand. Ik ben blij dat we
tijdens de ALV drie kandidaten hebben kunnen installeren. De vacatures van
secretaris, havenmeester en evenementencoördinator zijn weer ingevuld. 
Heel fijn. Ik wens de nieuwe functionarissen een constructieve tijd toe en hoop
dat we heel lang en prettig zullen samenwerken.
Tijdens de ALV hebben we stilgestaan bij verdrietige gebeurtenissen. Ziekte en
overlijden zijn ook deel van het verenigingsleven. In dit Kompas tref je onze
manier van medeleven aan. Met een ‘In Memoriam’ geven wij uiting aan ons
medeleven met de families binnen de MWR die dierbaren hebben verloren. Het
is onze manier om hen allen sterkte toe te wensen.
Tijdens de ALV van 28 november jl. is er verslag gedaan door de tarieven-
commissie. Zij werden in april 2014 verzocht een voorstel uit te werken. Dit zou
gebruikt kunnen worden om de MWR-tarieven tegen het licht te houden en een
besluit te kunnen nemen over de mogelijke aanpassingen. De commissie heeft
twee voorstellen gepresenteerd. MWR-bestuur kon hieruit kiezen. Het gekozen
model werd hier en daar wat bijgeschaafd en is aan de ALV gepresenteerd. 
Een nieuw tarief is hieruit voortgekomen. Dit zal via de gebruikelijke weg
gepubliceerd worden.
En dan is het ineens 2015! Voor de redactie van Kompas is het telkens afwachten
of er voldoende kopij ontvangen wordt om het clubblad vol te krijgen. 
Het is duidelijk dat dit niet altijd lukt. Bij gebrek aan kopij wordt de publicatie
uitgesteld. Dat is ook dit keer gebeurd. Heel jammer. Hierdoor kwam Kompas te
laat om kerstwensen over te brengen. Wel is het op tijd om in de periode van
Nieuw Jaar met de goede voornemen te kunnen meedoen. Ik neem mij voor om
in 2015 weer mijn bijdragen voor Kompas te leveren en zal proberen dat ook op
tijd te doen. Langs deze weg roep ik alle lezers op hetzelfde voornemen te
houden. Schrijf vaarverhalen, anekdotes over sloepentochten, vertellingen over
zeilavonturen, een verslag van een zomerse tocht, een rapport over een
zeilwedstrijd of een verhaal van een clubevenement. Alles is welkom! Als het kan
met foto’s. Een plaatje zegt vaak meer dan duizend woorden. Ik ben benieuwd
waar iedereen mee gaat komen.

Tot slot wens ik iedereen een prettig winterseizoen, Jan Strijdhorst
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I N  M E M O R I A M

In het afgelopen jaar zijn ons nog eens 3 leden door overlijden ontvallen.
Leden die in meer of mindere mate hun stempel gezet hebben op het
verenigingsleven van de MWR.

Hans (H) Hammann

28 februari 1949                 1 december 2014 

Plotseling is overleden een prominent lid met 45 clubjaren op zijn naam.
Hans is tijdens zijn leven buitengewoon actief geweest binnen de
vereniging. Zo maakte hij 10 jaar deel uit van het bestuur als
havenmeester en 3 jaar als bestuurslid algemeen. Namens de MWR heeft
hij zich ingezet voor natuurbehoud op en rond de Reeuwijkse plassen.
Verder heeft de vereniging veel profijt gehad van zijn uitgebreide
netwerk van externe contacten. Vanuit dit netwerk kreeg de vereniging,
maar ook individuele leden steun bij de organisatie van evenementen of
optredende technische problemen.
Leden van latere jaargangen zullen zich Hans nog herinneren als
organisator en assistent bij de jaarlijkse winterberging en aan zijn unieke
zalmschouw eens de trots in onze haven. 

Frans (F. J. ) Boshouwers.

8 december 1937                 17 april 2014

Frans heeft zijn vrouw Fridy jarenlang ondersteunt bij haar
werkzaamheden als lid van de barcommissie. Gedurende vele jaren
organiseerden zij samen de bridgeavonden en het rummycuppen. 
Frans ondersteunde de organisatie van de zeilwedstrijden en was actief
als vrijwilliger bij evenementen.

Gérard (G.P.) de Goederen

17 augustus 1943                 16 oktober 2014

Vele leden kenden Gérard als een regelmatige bezoeker van sociëteit en
terras en wanneer aanwezig bracht hij altijd gezelligheid met zich mee.
Het bestuur en de leden wensen de familie en vrienden veel sterkte bij
het verwerken van hun overlijden. 
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Beknopte bewerking van het
beleidsplan MWR zoals dit mondeling
werd gepresenteerd tijdens ALV op 
28 november jl.
De voorzitter heeft stilgestaan bij het beleidsplan 1999-2000. Hierin werden 
32 voorstellen gedaan. Sommige van deze voorstellen zijn uitgevoerd, anderen
zijn achterhaald door omstandigheden en weer anderen bleken niet uitvoerbaar
te zijn. Al met al kan gesteld worden dat het beleidsplan 1999-2000 een nuttig
instrument was. Anno 2014 wordt dit plan terzijde gelegd. 

IN DE ZOMER VAN 2014 IS DE STAND VAN ZAKEN IN DE MWR ALS VOLGT.
1. De vereniging heeft geen secretaris.
2. Er blijft behoefte aan een coördinator voor evenementen.
3. Havenmeester heeft vertrek aangekondigd.
4. Zeilschool / watersport werkt met nieuwe aspirant-instructeurs. 
5. Het vrijwilligersthema is duidelijker op de agenda gezet. 
6. De penningmeester heeft aangekondigd per november 2015 zijn functie

beschikbaar te stellen.
7. Het in gebruik nemen van de grond naast het gebouw duurt langer dan
verwacht werd. De besturen van de andere verenigingen blijven praten om tot
een aanvaardbare oplossing te komen.

GEVOLGEN IN ZOMER 2014:
a.Communicatie loopt haperend en stroef door de afwezigheid van een

secretaris.
b.Evenementen worden georganiseerd door het barteam. Deze lopen op zich

goed, maar vragen een extra inspanning van de barteamleider.
c. Haven en daaraan gerelateerde thema’s lopen op zich goed. Er wordt gezocht

naar een plaatsvervanger als havenmeester.
d.Er wordt geen zeilles aan cursisten aangeboden.
e. Bar en daaraan gerelateerde evenementen loopt goed. 

We mogen stellen dat de MWR optimistisch kan zijn, maar dat sommige thema’s
een lastige uitdaging vormen. Zolang het bestuur voltallig blijft, kunnen we veel
problemen het hoofd bieden, zij het soms wat traag.

• Zolang er vraag is naar ligplaatsen voor boten, zal het bestaansrecht van MWR
niet in het geding zijn. De haven is ons eigendom en we kunnen ligplaatsen
aanbieden.

• De sociëteit zal altijd bestaansrecht hebben. Mensen willen een sociaal leven
voeren of alleen iets nuttigen tijdens het bedrijven van de watersport. 
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Zolang zij bediend worden, komt het bestaan van de bar niet in het geding.
• De zeilschool moet kritisch bekeken worden. Het bestuur meent dat de

zeilschool wel bestaansrecht heeft, maar dat een afweging gemaakt moet
worden over het voortbestaan. Gaan we investeringen doen in mensen en
materiaal om de toekomst van de zeilschool in te vullen? Of gaan we de
zeilschool in samenwerking met andere verenigingen voortzetten? Of laten we
de zeilschool helemaal verdwijnen?

KORT BELEIDSPLAN:
1. Bestuur: hier moet gedacht worden aan toekomstige problematiek binnen

bestuur; vinden van plaatsvervangende bestuurders op middellange termijn.
Eind 2014 werden drie functionarissen benoemd. Secretaris, havenmeester en
evenementencoördinator.
Er zal gezocht worden naar een plaatsvervanger voor de penningmeester.

2. Vrijwilligers: Het vrijwilligersthema zal ook in 2015 onder de aandacht
gebracht worden. Om dit goed te kunnen coördineren wordt er gelet op:
a. inzicht verkrijgen in de uit te voeren werkzaamheden door vrijwilligers in 

de MWR
b. persoonlijke benadering door teamleiders aanmoedigen
c. eventueel een advertentie in Kompas

3. Watersport: 
a. Sloepenvaarders: plannen m.b.t. evenementen en andere ontwikkelingen. In

samenwerking met de evenementencoördinator wordt een programma
opgesteld waarmee de komende jaren voorzien zal worden in de wens van
leden om aandacht te besteden aan deze groep leden.

b. Zeilschool: plannen (instructeurs / cursisten). Uitgangspunt is voortzetten
van de zeilschool. Op beperkte schaal zal samenwerking met andere
verenigingen gezocht worden. Het doel is om met een nieuwe lichting
instructeurs zeillessen aan te bieden.

c. De ‘vaar-en-bier-avonden’ zullen gebruikt worden om het varen in z’n
algemeenheid te promoten en uit te bouwen. Tijdens deze avonden kan op
beperkte schaal instructie gegeven worden over diverse onderwerpen.

4. Sociëteit: activiteiten / evenementen gaan door. Feesten en partijen blijken te
werken, maar vragen wel om meer vrijwilligers om bardiensten op zich te
nemen. Vrijwilligers zullen persoonlijk benaderd worden om te helpen bij
evenementen.

5. Evenementen: coördinator zal gaan opereren onder leiding van de
barteamleider. Wanneer nodig wordt het watersportteam ingeschakeld.

Jan Strijdhorst
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Even voorstellen….
Ik ben Ton Renes, jullie nieuwe Secretaris sedert de ALV van 28-nov-2014.

Kort na de oprichting van de MWR ben ik lid geworden.
Maar ik lag reeds met een jeugdboot op het terrein
voor Hamersma eigenaar werd. Op dit moment vaar ik
een houten TOP ,mijn tweede, omdat ik als 65 plusser
het verleden misschien wil blijven koesteren.
In al die jaren heb ik mij niet echt met het sociale leven
binnen de vereniging beziggehouden. Dit kwam ook
door mijn beroep als logistiek en Interim manager voor
Internationale bedrijven waar ik vaak voor langere duur
in het buitenland werd gedetacheerd. Over de jaren
kwam ik wel ,wanneer mogelijk, op de jaarvergadering.
Tijdens de bestuurscrisis van enige jaren geleden

voelde ik mij geroepen te gaan deelnemen aan een commissie om een
beleidsplan te ontwikkelen om voor de vereniging een nieuwe koers te
ontwikkelen. Dan val je als persoon op en kwam de vraag of ik een
bestuursfunctie wilde vervullen. Wat ik heb geleerd in de commissie was dat
deel van de problemen binnen de vereniging zijn veroorzaakt door gebrek of te
ingewikkelde communicatie met de leden. 
Als secretaris wil ik meer aandacht besteden aan communicatie door het
brengen van zakelijke informatie en van de zomer wil ik vaak op de steiger
aanwezig te zijn om de relatie tussen bestuur en leden te verstevigen. 

Ton Renes

Even voorstellen….
Ik ben Hans Vonk, jullie nieuwe Havenmeester
sedert de ALV van 28 november 2014. 

Persoonlijke Status
Geboortedatum 20 februari 1950.
Gehuwd met Willy ter Horst
Dochter Kirsten met schoonzoon Rob Appel
Kleindochter Roos en kleinzoon Mels

Omdat ik 20 februari 2015 65 jaar word en derhalve
half maart '15 met pensioen ga, kwam de vacature
voor een Havenmeester, in Kompas, juist op tijd…. 
De ”Horoscoop experts” onder jullie, hebben
inmiddels gezien dat ik een ”vis” ben. 



Dat is, denk ik, de reden dat ik mijn hele leven lang, altijd het water opzoek. 
In het begin van mijn leven wat slordig, ik kroop een sloot in en was bijna
verdronken. Mijn ouders stuurden mij en mijn broers, zodra dat qua leeftijd
mogelijk was, elke morgen naar het ”Spaardersbad”, waardoor snel de
noodzakelijke zwemdiploma's in mijn bezit kwamen. Vakanties werden altijd
aan zee doorgebracht en gedurende mijn tienerjaren heb ik 1 zomervakantie
”Grote BM's of 16 m2 ” bij Restaurant Elfhoven verhuurd. De andere vakanties
heb ik frequent met een vriend in een Valk gevaren.
Mijn schoonvader, Joop ter Horst, had volledig eigenhandig een schitterende
”Schakel” zeilboot gebouwd, maar verwisselde deze later voor een stalen
kajuitjacht, een Wibo 740. Met deze boot zijn we een aantal maal vanaf de plas
voor een vaarvakantie naar het IJsselmeer geweest. 

Tijdens onze vakanties op Corsica heb ik daar leren surfen, waterskiën en duiken.
Het surfen is bij thuiskomst zeer actief opgepakt en leidde er toe, dat later onze
vakanties, jarenlang, het Gardameer als bestemming hadden. De caravan direct
pal aan het water en 's-morgens 6 km naar de overkant surfen met een groepje
mede surffanaten. Het noordelijke deel van het Gardameer leent zich bij uitstek
voor windsurfen, omdat er een variatie aan windsoorten is die elk hun positie en
tijd hebben. Als je zo'n windkaart hebt, kun je daar goed gebruik van maken. 
Dat is dan ook de reden dat wij ‘s morgens dus naar de overkant moesten, om
”te knallen”.

We besloten om een Victoire 22 zeiljachtje aan te schaffen en hebben eerst op
het Haringvliet gevaren, met als thuishaven Hellevoetsluis. Daarna de nieuwe
locatie, Jachthaven Kempers aan de Noorderplas bij Leimuiden. Het beviel
allemaal zo goed, dat we besloten het grootser aan te pakken en van 2002 tot
2007 hebben we een Bavaria 32 Holiday zeiljacht, ”Twist” genaamd, gehad met
als thuishaven Flevo Marina te Lelystad.
Na een 7 daagse cursus Zeezeilen bij de ”Zeezeilers van Marken”, vaarbewijzen
en marifooncursus etc. werden de tochten naar de Waddeneilanden mijn
grootste ”favorieten allertijden”.
Na ernstige hartproblemen, welke overigens uiteindelijk perfect hersteld zijn en
dankzij de medicatie, ging het leven weer gewoon zijn gang. Echter, er werd wel
besloten de boot te verkopen. Afstand en andere argumenten speelden daarbij
een grote rol. 

Toen schoonzoon Rob en dochter Kirsten besloten een grote reddingssloep te
kopen en die, met behulp van vader Jaap Appel en oom Hans Appel, om te
vormen tot een fraaie sloep, kozen ze domicilie bij de MWR te Reeuwijk.
Jullie snappen het …. het begon bij mij weer snel te kriebelen en ik besloot om
opnieuw voor een Victoire 22 te kiezen, omdat deze scheepjes zo uiterst
praktisch zijn. Je kunt er goed mee zeilen en er ook nog in ”wonen en slapen”. 
Zo komt het dat ik sedert juni 2010 ook lid van de MWR ben geworden en daar,
vooral met de zeilwedstrijden, lekker bezig ben geweest.
Er mankeert in mijn ogen nog van alles aan de ”Winegum”, zo heet mijn Victoire,
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maar dat hoop ik nu in het voorjaar 2015 eens allemaal te kunnen klaren, zodat
ik met een fraai zeiljachtje menig zeiluurtje op onze mooie plas kan door
brengen.

Concluderend kun je stellen, dat ik wel een beetje gek ben op alles wat met
varen in zijn algemeenheid, dus sloepen en zeilboten, te maken heeft. Er is mij
een hoop aan gelegen om deze liefde te delen met havengenoten, zodat we de
vaak spaarzame vrije tijd, ook zo plezierig mogelijk kunnen doormaken. 
Als ik daar als Havenmeester een steentje aan kan bijdragen, zal ik dat graag
doen. Echter de liefde moet wel van 2 kanten komen, maar daar kom ik graag
een andere keer uitvoerig op terug.
Ik kijk er naar uit om met jullie kennis te maken, voor zover dat nog niet het
geval is geweest.

Hartelijke groet, Hans Vonk 

MWR kompas, “even voorstellen”
Evenementencoördinator Cor Rietbergen

Ik ben van bouwjaar 1948 dus 66 jaar jong,
getrouwd met Antoinette, we hebben een
fijne zoon en schoondochter, een lieve
dochter, alsmede drie prachtige
kleinkinderen. MWR-lidmaatschap vanaf 
1 juli 2009 (voorheen waren we lid van de
R&Z). Hobby’s o.a. bridgen, swingende
jazzy muziek, dixielanddrummer en
washboardspeler, fietsen, wandelen,
culinair genieten en natuurlijk ook heerlijk
varen met onze sloep (Crescent Allure 17)

waarmee wij ook jaarlijks deelnemen aan de drie- of vierdaagse ”Douwetocht”. 
Al ca. twee jaar is er een vacature voor een evenementencommissaris. Ik heb mij
aangemeld voor deze vacature, om nu eindelijk die lege plek in het Kompas op te
vullen. Ik ambieer echter geen bestuursfunctie, vandaar de naam coördinator
i.p.v. commissaris. Maar bijzonder is natuurlijk dat er al ruim een jaar door een
goed functionerende sociëteitscommissie onder leiding van
sociëteitscommissaris Ben Kloostra (hij zit in het bestuur) allerlei evenementen
worden georganiseerd. Ik ben een actief deelnemer van deze commissie en met
Ben en anderen organiseerden wij het afgelopen jaar vele activiteiten, zoals:
- Stamppot-eten
- Dauwtrappen met daarna ontbijt
- Zes avonden WK voetbal op groot scherm in onze sociëteit
- Bruisend Reeuwijk
- Stand Up Paddling met daarna BBQ
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- Feestavond met live muziek
- Expositie schilderijen (1ste)
- Bora Bora 5 gangen diner
- Oudejaarsborrel
- Alle vrijdagen Happy Hour Hapjes

Onder het motto ’wat goed is moet je niet veranderen’ gaan we voor het nieuwe
jaar 2015 graag op dezelfde lijn verder want sociëteit, bar en evenementen
horen bij elkaar. Dus onder de paraplu van en in samenwerking met de
sociëteitscommissaris zal ik als evenementencoördinator dit jaar mij met plezier
en met nog meer energie gaan inzetten voor het organiseren van een diversiteit
aan evenementen zodat wij een nog groter aantal MWR leden/donateurs
hiermee kunnen bereiken. Ik ben me ervan bewust dat je het nooit iedereen
naar de zin kan maken, wat de een leuk vindt is voor de ander misschien minder,
maar het motto blijft zoveel mogelijk voor ieder wat wils. 
Voor vragen, opmerkingen, ideeën, of suggesties, e-mail mij gerust onder
nummer, evenmenten@mwr-reeuwijk.nl

Cor Rietbergen

Mijmeringen van de Havenmeester 1
MIJMERING
1) Bespiegeling 2) Droom 3) Dromerij 4) Gemijmer 5) Gepeins 6) Maling 
7) Overpeinzing enz.

Ik ga proberen regelmatig mijn ”Mijmeringen” via ”Kompas” met jullie te delen.
Gezien de brede uitleg aan ”Mijmeringen” kan ik dus een varia aan zaken onder
deze kop inbrengen.
Indien iemand van mening is c.q. de opwelling krijgt om te reageren, be my
guest!

AD 1 GROTE DANK AAN DE EMERITUS HAVENMEESTER EN ZIJN TEAM.
Langzaam aan zie ik, sinds mijn aanvang als Havenmeester, een heeeel klein,
heeeeel klein beetje, tussen de boten door de Haven. Ik heb diverse bestanden
en papierwerk van Hans Cabout, onze emeritus Havenmeester, ontvangen incl.
draaiboek etc. etc. Echter, Hans is reeds 11 jaar met deze functie en
werkzaamheden bezig en praat er met gemak en een vanzelfsprekendheid over,
van heb ik jou daar. Zo simpel is het echter niet, zeker als je nog niet ”van toeten
nog blazen” weet. 
Omdat hij als oud graficus natuurlijk met de Mac bestanden van Apple gewerkt
heeft en ik, als niet graficus, natuurlijk net als alle andere normale mensen, met
”Windows” werk, moest alles omgezet worden. Dat is op zich helemaal niet
slecht, omdat het je dwingt gelijk goed na te denken over wat handig en



wenselijk is in het nieuwe Excel bestand, waar ik dan verder mee ga werken.
Als ik alles zo ”beetje bij beetje” voor me zelf in mijn hoofd en in de
administratie op order krijg en daarnaast over het MWR-terrein loop en de
opstallen, container en steigers bekijk, kan ik alleen maar concluderen dat daar
in de loop van de jaren hoog kwalitatief werk is geleverd.

Zoals Hans zelf heel frequent in de gesprekken aangaf, was dat alles alleen
mogelijk met de fantastische hulp van het Haven Team, te weten; Arie Vuik,
Rinus den Hartog en Richard Bethlehem. Zonder de andere teamleden te kort te
doen, heb ik bewust Arie als eerste genoemd. De niet aflatende inzet van Arie,
die bijna dagelijks wel iets op de MWR te doen heeft, maar ook de hulp van
Rinus en Richard, is van onschatbare waarde.

Hans, Arie, Rinus en Richard, hartelijk dank voor jullie fantastische werk voor de
MWR in de afgelopen jaren en hopelijk ook nog in de toekomst.
Bijna iedereen vindt het altijd maar gewoon dat alles het doet en schoon en/of
in uitvoering is, maar het kan geen kwaad daar eens nadrukkelijk op te wijzen
hoeveel vrije tijd daar door deze vrijwilligers is ingestopt voor het comfort en
gemak van álle Leden. 
Hulde voor & Dank aan het Haven Team en Hans Cabout!

Hans Vonk
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Afscheid van Hans Cabout als
havenmeester.
Tijdens de najaarvergadering heeft onze onvolprezen havenmeester Hans
Cabout officieel afscheid genomen als havenmeester en medebestuurslid van
onze MWR.
Voorwaar een mooie staat van dienst. Hij trad aan in 2003 en droeg eind 2014
zijn functie over aan weer een Hans. Nu dus Hans Vonk. Gedurende 12 jaar heeft
hij heel veel uren in functie doorgebracht op de haven met de vele klussen die in
die 12 jaar zijn geklaard en de vele andere zaken waar hij bij betrokken was en
zijn kompanen daarin meetrok.
In die tijd is er veel gebeurd zonder volledig te willen zijn.
Een bloemlezing brengt het één en ander in herinnering zoals:
Een zeer uitgebreide renovatie van het dak van de (oude) container die zo lek
was als en mandje.
Aanleg van de verlichting op de steigers midden in de winter met ijs breken met
de praam als toegift. Realisatie van de overkapping van het terras, de bouw van
het “botenhuisje”voor de praam. Na het uitgraven van de oude olietank onder
de fietsenstalling het weer compleet bestraten omdat de stratenmaker het liet
afweten en de renovatie van de oude houten vlaggenmast.
Toen de oude container niet meer te redden bleek het zoeken naar en selecteren
van een 
vervangend exemplaar. Na zoeken en vinden werd die geplaatst en begon het
pas echt met het aanbrengen van de houten verpakking en de daarachter
liggende berging voor stophout en ander materiaal.
De grootste en lastigste klus was natuurlijk het tot stand brengen van de
havenuitbreiding wat een klus van jaren en hoofdpijndossier bleek te zijn dank
zij de “medewerking” van de lokale overheid met aansluitend de uitbreiding van
de steigerverlichting waarvoor de materialen ook weer op vindingrijke manier
georganiseerd werden. 
Al die klussen zijn, soms met extra inspanning, steeds tot een goed einde
gebracht waarbij ook vaak de rode lijn prevaleerde
om met zo min mogelijk “geldelijke” middelen een zo
groot mogelijk resultaat te bereiken.

Hans, de lijst is lang niet compleet maar de MWR is je
veel dank verschuldigd voor je vaak tomeloze inzet en
het genoegen met je te kunnen en mogen
samenwerken bij veel van deze klussen.

Richard,
klusmaat
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Mijmeringen van de Havenmeester 2
AD. 2 ”MOTORBOOT EN WATERSPORTVERENIGING REEUWIJK”. 
Wat is de betekenis van ”Vereniging” ?

= organisatie met leden die een gemeenschappelijk doel nastreven 
= De notaris geeft het antwoord: (gedeeltelijk overgenomen) Verenigingen zijn

geregeld in Boek 2, Titel 2 Burgerlijk Wetboek. Een vereniging is een
rechtspersoon waarin leden samenwerken voor een door hen gesteld doel. 

Een van de 1e behoeftes bij ”Bootjes mensen” is het hebben van een ligplaats,
van waaruit je je hobby kunt uitoefenen. 
Een recent gehouden onderzoek van de onderzoekscommissie Contributie,
bestaande uit Ben van Hooff, Peter Versteeg en Harry Klünnen, leverde
interessante gegevens op van omliggende jachthavens in het Reeuwijkse. Ben
toonde dat tijdens de recente ALV, via analyse schema's. Het gaf een duidelijk
beeld, dat commerciële havens duurder zijn en vaak minder comfort hebben. 

Verenigingen hebben meer een algemeen sociaal belang voor de leden, met een
min of meer gelijk gerichte gedachte, met betrekking tot b.v. een vervoermiddel
(motorrijders die elkaar groeten), religie, politiek en natuurlijk ook een hobby,
zoals watersport, alwaar ook de meeste vaarliefhebbers andere ”soortgenoten”
in het voorbijvaren groeten.

Een bijkomend voordeel van het lid zijn van een vereniging, is dat in doorsnee de
kosten, in ons geval, van contributie en havengeld, gemiddeld lager zijn, dan bij
een commerciële haven. Voor zover mij bekend is de enige ”verplichting” binnen
de MWR, voor een lid, dat men jaarlijks een keer bardienst moet draaien en via
een te betalen boete, deze korte tijdsinvestering van 2 uur, zelfs nog kan
afkopen.
”Varen en Bar”, zijn in mijn ogen 2 heel gezellige, maar volkomen verschillende
belangen. Met andere woorden, het een kan beslist zonder het ander. (niet zo
gezellig, maar toch….).
”Varen en Haven” hebben wel een 100% betrokkenheid met elkaar, echter
daarvoor is in ons regelement niets geregeld. Vreemd eigenlijk!

Het aardige van een vereniging, zoals de MWR, is, dat er zo'n grote variatie aan
leden is, die in het dagelijkse leven de meest uiteenlopende functies en
werkzaamheden uitoefenen en 's-avonds en/of in het weekend dan een
soortgelijke hobby beleven. Dit heb ik zelf waar genomen tijdens het wedstrijd
zeilen, het avond zeilen en tijdens de paar bardiensten die ik heb gedraaid. 
Als je dan ineens een leuk gesprek met een ”mede MWR watersporter” hebt, zie
je welke andere interessante zaken boven water komen. Als je daar dan wat
dieper op ingaat, ontstaan meestal enthousiaste gesprekken over wat
watersporters nog meer kunnen, dan varen. 
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Zonder de privacy van de leden te willen aantasten, ben ik erg van mening dat
binnen het totaal aan leden best een potentieel zit welke, als je ”de juiste
puntjes bij de juist paaltjes” zet, graag wat meer know how met de vereniging
zouden willen delen. Het is te gek voor woorden, dat een stel ”goed willende
vrijwilligers” vaak, voor hen niet alledaagse zaken zitten uit te vinden, waarvan
iemand met kennis zou zeggen, he dat moet niet zo, maar zo en daar en
daarom!

PRAKTISCH VOORBEELD
We maken met zijn allen het hele seizoen gebruik van een deel van de ruim 350
meter steiger, excl. de zijsteigers. Deze steigers zijn vies en met alg aangegroeid,
waardoor ze spekglad worden. Die moeten dus beslist voor het nieuwe
vaarseizoen worden gereinigd en schoongemaakt. Tevens moet hier en daar een
plank vervangen worden.
VRAAG: Hoe maak je nu, op een zo eenvoudig mogelijke en effectieve manier,
deze steigers weer mooi schoon, zonder met milieu en de portemonnee zwaar
aan te tasten.
= Algendoder + bezem (vele handen maken licht werk)
= Sop en/of Chloor + bezem (vele handen maken licht werk)
= Schrob en/of boenmachine huren (Kostenaspect maar minder handen nodig)
= Ik spuit thuis mijn hardhouten tuinset met de Hogedrukreiniger af en spuit

daarmee dus ook het hout kapot (is mijn eigen keuze qua gemak, maar niet
de oplossing voor onze steigers).

= Ik heb al hier en daar, bij leveranciers van dit soort planken, gekeken, zonder
de adequate oplossing te vinden.
Dus ben ik nu super benieuwd of er nu niet iemand in onze vereniging
zegt…Eureca….de oplossing is….

Stuur aub je oplossing naar mijn e-mailadres havenmeester@mwr-reeuwijk.nl
zodat het Haven Team e.e.a. kan bestuderen, afwegen en hopelijk tot
”de praktische oplossing” kan komen.

Ik ben van plan om met mijn Haven Team een ToDo lijst en de daaraan
gekoppelde prioriteit op te stellen. Zodra we dat in kaart hebben gebracht,
zullen we dit met jullie, de MWR leden communiceren. Dus de werkzaamheden
worden in een categorie geplaatst. Daarna wil ik de leden deze informatie geven
en hen vragen waar, bij interesse, hun belangstelling naar uit gaat en waar ze
vanuit hun functie en/of ervaring en/of hobby cq interesse, hun kennis en hulp
kunnen bieden. Daarna kunnen we gerichte uitnodigingen sturen om tijdens een
werkoverleg in het MWR clublokaal e.e.a met elkaar door te nemen en tot een
”wie doet wat en wanneer” etc. te komen.
En zo kan elk lid een steentje, kennis en/of hulp bijdragen om alle voordelen,
gekoppeld aan het lid zijn van een Vereniging, in stand te houden!

Hans Vonk



Vele handen, maken licht werk
Op zaterdag 1 november was het weer zover; het uit het water hijsen van de
boten om ze een plaats te geven in de winterstalling.
Van winter was er op 1 november echter geen sprake. Zelfs geen herfst. 
Met maar liefst 19 graden voelde het aan als een mooie zomerdag. 
En dus was het geen straf om om 8.00 uur op de steiger te staan. Er was een
hoop te zien en te beleven. Met een enorme hijskraan die alle boten
behendig op hun plaats slingerde: een mooie legpuzzel op de wal van de MWR.
Om 11.30 uur lagen de boten op de wal. Dekzeilen werden op 
hun plek gehesen en er werd hard geschrobt aan het onderwaterschip. 
En daarna was er tijd voor soep; erwtensoep wel te verstaan. Want dat hoort in
november.
En ook in de zon, bij 19 graden, smaakte deze heerlijk! Via deze weg wil ik mijn
complimenten overbrengen aan de vrijwilligers van de MWR 
die deze ochtend in goede banen hebben geleid. Dank voor de kopjes koffie, de
soep, de planning en organisatie en voor iedereen die zijn handen uit de
mouwen heeft gestoken om
de boten goed op hun plek te krijgen. Deze mensen zijn goud waard!

Hartelijke groet, Yvette Moerings

Vrijwilliger(s) van het jaar.
Het is gebruikelijk dat tijdens de nieuwjaarsreceptie de vrijwilliger van het jaar
bekend wordt gemaakt. Dit jaar viel deze eer ten deel aan zelfs 2 vrijwilligers. 
Marian en Ben Kloostra werden verkozen tot vrijwilligers van het jaar. Zij hebben
in de afgelopen 2 jaar heel veel tijd en energie besteed aan het runnen van onze
sociëteit en aan de verdere opbouw van de barcommissie. Samen met deze
barcommissie en diverse leden organiseerden zij ook nog eens vele
evenementen. 
De evenementen dreigden
door het ontbreken van een
evenementencommissaris op
de achtergrond te geraken,
maar samen met het barteam
hebben zij dit heel goed
opgevangen. 

Marian en Ben, van harte
gefeliciteerd met jullie
verkiezing tot vrijwilligers van
het jaar!
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Evenementen - MWR agenda 2015
ZONDAG 18 JANUARI, 

2e expositie schilderijen, aanvang 16:00 uur

ZONDAG 22 FEBRUARI, 
3e expositie schilderijen, aanvang 16:00 uur

ZATERDAG 28 FEBRUARI, 
stamppotten zuurkool en boerenkool, aanvang 17:00 uur, eten 18:30 uur

ZATERDAG 21 MAART, 
buffet ”pot luck” (ieder neemt een gerecht mee) aanvang 17:00 uur, 

eten 18:30 uur

ZATERDAG 4 APRIL, 
boten in hijsen, aanvang 07:30 uur

VRIJDAG 17 APRIL, 
Algemene Leden Vergadering, aanvang 20:00 uur

MAANDAG 27 APRIL, 
koningsdag met muziek (onder voorbehoud)

ZATERDAG 2 MEI, 
opening vaarseizoen, 14:00 uur

ZATERDAG 2 MEI, 
verwelkomen en kennismaking met nieuwe leden, aanvang 14:15 uur

ZATERDAG 2 MEI,
vrijwilligersmarkt vanaf 15:00 uur.

DONDERDAG 14 MEI,
dauwtrappen verzamelen 07:30 uur, ontbijt 10:00 uur

ZATERDAG 20 JUNI, 
sloepenrally (afhankelijk van weer), gezellig etentje (visbuffet) 

en swingende live dixieland muziek

ZATERDAG 5 SEPTEMBER, 
Suppen (Stand Up Paddling) aanvang 15:00 uur, met BBQ aanvang 18:30 uur

ZATERDAG 24 OKTOBER, SLUITING VAARSEIZOEN

GEHELE JAAR door, elke vrijdag Happy Hour Hapjes, vanaf 16:00 uur 

- 3E MAANDAG VAN DE ONEVEN MAANDEN, bestuursvergadering
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Opening van de 1ste expositie 
(voor en door creatieve MWR leden) in
onze sociëteit
Op zondagmiddag 2 november jl. werd de eerste schilderijen expositie geopend.
Van Nel Herbert/Cabaut zijn 9 schilderijen tentoongesteld. Het was een gezellige
drukte met maar liefst 50 personen die op deze nieuwe activiteit waren
afgekomen. Cor Rietbergen gaf een klein toespraakje en gaf aan dat het uniek is
om een schilderijenexpositie bij een botenclub te hebben. Hij nodigde Nel uit
erbij te komen staan want het ging die dag natuurlijk om haar en vervolgde met:
dames en heren, beste MWR leden, introducés en vooral ook familieleden en
kennissen van Nel van harte welkom en heel fijn dat jullie er allemaal zijn. 
Nel …. ..expositie, spannend hé! Nel ik heb jouw lerares uitgenodigd en gevraagd
of zij hier wat over jou schilderijen wilde komen vertellen maar helaas heeft zij
vandaag een andere activiteit.
Dus moet ik het maar doen, maar Nel, nu wil het toeval dat ik totaal geen

kenner ben op het gebied van schilderijen, ik weet er eigenlijk helemaal niets
van. Ik zie zelfs niet het verschil tussen acryl, aquarel of olieverf. Maar dat is
natuurlijk niet belangrijk, het gaat er niet om wat je niet ziet, het gaat erom wat
je wel ziet. En wat zien we in jouw werk. Belangrijke kenmerken zoals: emotie,
warmte, passie, liefde voor kind, liefde voor dier, zachte kleuren en zelfs een
beetje spiritualiteit. Heel knap zoals jij je gevoelens op het doek kan en durft te
zetten. Geweldig dat jij in zo’n korte tijd (slechts een jaar schilder jij pas) al zo’n
aantal schilderijen hebt gemaakt. Ik kan je verzekeren, ik heb hier heel veel
respect voor en kijk hier met heel veel plezier naar, veel liever dan naar al dat
gedoe van bijvoorbeeld werken van Anton Heiboer, Karel Appel, enz. Mag ik
hierbij je kleinzoon Dico (of beter gezegd grootzoon) uitnodigen om het laatste
schilderij te onthullen en daarmee verklaar ik de expositie officieel voor
geopend. Uiteraard kreeg Nel een bloemetje daarbij uitgereikt en een dik
verdiende zoen alsmede van de aanwezigen een klaterend applaus. Vanwege
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deze nieuwe leuke activiteit werden die middag door de sociëteitscommissie
heerlijke toastjes geserveerd. Barman Peter Hengstmengel had het die middag
heel druk om een ieder van de benodigde drankjes te voorzien, maar dat lukte
uitstekend mede door de hulp van de dames Marianne, Wil en Agnes. 
Daarvoor nog hartelijk dank. Deze 1 e expositie is te zien t/m begin december.
Begin januari 2015 zal een 2e expositie volgen. Wie dan exposeert is nog een
verrassing.
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Heerlijk stamppot
etentje

in onze sociëteit
Op zaterdag 28 februari is er in onze sociëteit een

heerlijk stamppot etentje. Er kan gekozen worden uit
stamppot zuurkool met spek of stamppot boerenkool

met worst. Uiteraard daarna nog een heerlijk dessert en
een kopje koffie met lekkers als afsluiting. 

De sociëteit is geopend vanaf 17:00 uur, 
etentje circa 18:30 uur. 

In de winterperiode met elkaar lekker warm smikkelen
in onze mooie sociëteit is elk jaar weer een gezellige

activiteit. 

Men kan zich opgeven inclusief keuze stamppot via de
lijst in de sociëteit of via evenmenten@mwr-reeuwijk.nl 

Eigen bijdrage is slechts 10 Euro p.p.

Evenementen CR



Bora Bora
Op zaterdag 29 november jl. was er
weer een overheerlijke dineravond
in onze sociëteit. 
Vol verwachting waren 27 culinaire
liefhebbers afgekomen naar deze 
5 gangen diner activiteit en dat
voor slechts 15 euro per persoon.
Ben en Frans met wederzijdse
echtgenotes hebben op
donderdagmiddag uitgebreid de
inkopen gedaan. Michelin-ster
Martine en Meester-kok Frans zijn
vrijdagochtend in de keuken van de
sociëteit het hoofdgerecht Bora
Bora gaan voorbereiden. Dit geheel
naar eigen recept van Bontenbal en
Rahms. 
De avond begon natuurlijk met wat
vooraf borrelen waarna het eerste
voorgerechtje, een heerlijke amuse

van likeur met banaan werd geserveerd. Bij het tweede voorafje een “dimsum”
chinees hapje, zocht ieder een plekje bij de keurig gedekte tafels. Het was
daarna nog wel even wachten op de hoofdmaaltijd. Een overvolle buffettafel
met allerlei heerlijkheden zoals rijst, bami en de licht pittig maar ook wat zoetig
smakend kipvleesgerecht, aangemaakt met groente en een soort van satésaus
(ook naar eigen recept) alsmede diverse bijgerechten en salade was een echte
voltreffer. Het werd een smulavond. Natuurlijk was er een ijs dessert en als
laatste werd dit diner afgesloten met koffie met chocola. Jammer voor de andere

MWR leden/donateurs die dit
gemist hebben, maar er zal
best nog wel een volgende
keer komen.
In ieder geval waren de
aanwezigen vol lof over deze
super gezellige en vooral
smaakvolle avond.
Met dank aan allen die
hieraan hebben meegewerkt
zowel in bediening, bar en
keuken, maar vooral dank aan
Frans en Martine.

Cor Rietbergen
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AED-cursus
In het clubgebouw hangt een AED-apparaat. Weet jij waar? Weet jij hoe het
werkt? Tijdens de ALV in november werd opnieuw gesproken over een AED-
cursus. Iedereen vindt dit heel belangrijk.

Nu is het een aardige samenloop van agendapunten dat ik via mijn werk ook een
AED-cursus volgde. Deze werd gecombineerd met beperkt EHBO eraan
toegevoegd. Uit deze ervaring doe ik een aanbeveling. Het bedienen van een
AED-apparaat is niet ingewikkeld of moeilijk. Je doet de deksel open en krijgt
mondelinge instructies. Volg je die goed op, kun je iemand helpen terwijl de
ambulance onderweg is.
Wat wel lastig is en een beetje inzicht benodigd, is de vraag wanneer je nu
precies overgaat tot het reanimeren? En juist daarvoor is een cursus handig. 
We weten allemaal dat je een snijwond moet verbinden om de bloeding te
stoppen, eventueel met een drukverband. Maar wat doe je als de patiënt tijdens
jouw behandeling flauwvalt? Of erger? En wat te denken van alle omstanders
die het beter weten, maar geen vin verroeren? Wat doe je met hun opmerkingen
en adviezen? Hoe reageer je
in een paniekerige omgeving
waar iemand uit pure
wanhoop staat te gillen? 
Een AED-cursus kan je
helpen en het
zelfvertrouwen geven dat
wat je ook doet, het is altijd
beter dan niets doen. 
Maar, als je dan iets doet, is
het voor de patiënt prettig
dat het goed gedaan wordt.
De cursus kan ook helpen
om andere hulpverleners te
steunen. Je weet wat er
moet gebeuren, je kunt
inspelen op de situatie en zo
samen de eerste hulp
bieden, elkaar eventueel
aflossen bij het reanimeren.
Dus, altijd doen, is mijn
advies. 
Kortom, houd de
Nieuwsbrief in de gaten. 
Er zal een datum geprikt
worden waarop een 
AED-cursus aangeboden zal
worden door MWR in
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samenwerking met mensen die verstand van zaken hebben. De datum zal via de
gebruikelijke media bekendgemaakt worden (voorjaar 2015) en ik hoop oprecht
dat er veel aanmeldingen zullen zijn.

Jan Strijdhorst

Bedankt Jan Booy
Jan Booy neemt na 33 jaar binnen de redactiecommissie actief te zijn geweest,
afscheid van deze commissie. De reden hiervan is dat de fam. Booy per 2015 hun
lidmaatschap van de MWR hebben beëindigd. Op het moment dat Jan binnen de
redactiecommissie zijn activiteiten startte, werd de kopij voor Kompas nog
getypt. Er was van e-mail nog geen sprake, de kopij werd fysiek getransporteerd.
Sinds die tijd is er op dit gebied heel veel veranderd. Gedurende lange tijd
onderhield Jan ook de contacten met de adverteerders. Wij bedanken niet alleen
Jan voor zijn inzet voor Kompas gedurende al die jaren maar wij bedanken ook
Ineke voor de goede verzorging en inbreng tijdens de vele redactievergaderingen
die bij hen thuis plaats vonden. 

Namens redactie Kompas
Henk Olie

Van de leden-administratie
NIEUWE LEDEN.
We heten de families H. Johnsen en A.D. Theisens van harte welkom als lid van
de MWR. 

Wij hopen dat u zich spoedig bij onze vereniging thuis zult voelen. Bestaande
leden kunnen hierbij uiteraard behulpzaam zijn door eens contact te zoeken en
de nieuwe leden over onze vereniging en de mogelijkheden in het bijzondere
Reeuwijkse plassengebied te informeren.

AANMELDING ALS DONATEUR.
Mevr. M. de Goederen, dhr. L.C. Lok, mevr. S. Rutjes en dhr. C. Rutjes.

Wij heten hen van harte welkom als donateur van onze vereniging.

OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP.
De fam. J.Booy, fam. R. Sonneveld, fam. J.Freriks, fam. K. van Houdt, 
fam. H. Dusseldorp, fam. E. Schipper , fam. L.C. Lok en fam. J. Wassing hebben
hun lidmaatschap per eind 2014 opgezegd.
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AFMELDING ALS DONATEUR.
Dhr. C.M. den Hartog, mevr. T.Vink, mevr. L.Visscher en dhr. N.Visscher

Belangrijk !! Bent u van plan om met ingang van het volgende jaar uw
lidmaatschap te beëindigen dan raden wij u aan om dit vóór 1 december 2015
schriftelijk aan de secretaris te melden. U voorkomt hiermee onnodige
verlenging van uw lidmaatschap. 

UW WACHTWOORD VOOR DE WEBSITE. 
Voor alle leden en donateurs is een wachtwoord beschikbaar voor toegang tot
het voor uitsluitend leden bestemde deel van onze website. Wilt u de
toegangscode hiertoe verkrijgen, bent u uw wachtwoord vergeten of heeft u
problemen met de toegang tot onze website dan graag even een email sturen
aan ledenadministratie@mwr-reeuwijk.nl 

Wilt u bij een eventuele adreswijziging, wijziging in gezinssamenstelling of
wijziging van uw e-mail adres een bericht hierover naar de ledenadministratie
sturen? (ledenadministratie@mwr-reeuwijk.nl ) Belangrijke gegevens van
bestuur en commissies worden steeds vermeld op pagina 2 van ons clubblad
Kompas. 

Van de redactie
Oproep voor nieuwe redactieleden. Wegens het vertrek van Jan Booy bestaat de
redactie Kompas nu uit één persoon. Redactie Kompas zoekt daarom dringend
naar twee leden die willen deelnemen aan de redactiecommissie. Wij zoeken
iemand die de teksten kan redigeren en leden die willen meewerken aan het
samenstellen van ons clubblad. 
Bent u geïnteresseerd hierin of wenst u eerst meer informatie hierover? 
Neem dan contact met ons op via kompas@mwr-reeuwijk.nl 

Foto’s die zijn aangeleverd voor deze uitgave maar niet geplaatst zijn, worden na
de verschijning van ons clubblad op onze website geplaatst. Dit doen we ook
met de z/w foto’s die in deze uitgave zijn opgenomen. Deze kunt u dan in kleur
bekijken.
Kijk dus binnenkort eens op onze website www.mwr-reeuwijk.nl 

Een verslag van uw watersportvakantie of een
watersportervaring stelt Kompas zeer op prijs.
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Deze Kompas kwam tot stand mede dankzij de bijdragen van: Yvette Moerings,
Richard Bethlehem, Jan Strijdhorst, Cor Rietbergen, Ton Renes, Hans Vonk en de

redactiecommissie.
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