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De kopij voor de
volgende uitgave
moet uiterlijk
zaterdag
29 november 2014
bij de redactie
binnen zijn.
De volgende
uitgave van ons
clubblad Kompas
kunt u in de
tweede helft van
december 2014
in uw brievenbus
verwachten.

Openingstijden van het MWR clubhuis 2014
JANUARI, FEBRUARI, MAART EN APRIL
Op zondag van 16:00 uur tot
18:00 uur.

SEPTEMBER , OKTOBER, NOVEMBER
EN DECEMBER
Zondag van 16:00 uur tot 18:00 uur

MEI, JUNI
Zaterdag en zondag van 17:00 uur
tot 19:00 uur.

WOENSDAG EN VRIJDAG
Gedurende het gehele jaar zijn wij op
iedere woensdag en vrijdag geopend
van 16:00 uur tot 18:00 uur. Dit kan
alleen als er voldoende vrijwilligers
beschikbaar zijn om de bardiensten
op deze dagen in te vullen.
De barcommissie

JULI EN AUGUSTUS
Zaterdag en zondag van 16:00 uur
tot 19:00 uur.
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MOTORBOOT- EN WATERSPORTVERENIGING REEUWIJK
Oprichtingsdatum van de vereniging: 10 oktober 1968
Koninklijke goedkeuring, KB: no. 97 dd. 4 maart 1970
Aangesloten bij de landelijke vereniging: Watersportverbond

Correspondentie-adres : Secretariaat M.W.R.:

Leliestraat 15, 2841 AX Moordrecht
Betalingen

: Rabobank Reeuwijk, rek. nr. NL65 RABO 0354 902873
: ING bank: nr. ING34 INGB 0000 619238
t.n.v. Motorboot en Watersportvereniging Reeuwijk

BESTUUR
Voorzitter
J. (Jan) Strijdhorst,
Heemraadslaan 3,
2411 SV BODEGRAVEN,
0172-617783
voorzitter@mwr-reeuwijk.nl
Secretaris

Evenementencommissaris

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

secretaris@mwr-reeuwijk.nl
COMMISSIES
Penningmeester
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. (Hans) Cabout
Statensingel 90
2805 BK Gouda
telefoon: 0182-524985
06-47150832
havenmeester@mwr-reeuwijk.nl

Sociëteitscommissie
bar@mwr-reeuwijk.nl
Peter Hengstmengel, Marianne
Kloostra, Frank Knoester,
Wil Kramer, Leen Lok, Erwin
Marchand, Jean Evert Mulder,
Cor Rietbergen, Pieter Schuivens,
Agnes Schoonderwoerd,
Netty Spruyt en Dirk v.d. Wolf.
Happy Hour Happies:
Harry Klunnen, Frans Rahms en
Cor Rietbergen.
Evenementencommissie
evenementen@mwr-reeuwijk.nl
Havencommissie
havenmeester@mwr-reeuwijk.nl
Richard Bethlehem, Hans Cabout,
Rinus den Hartog en A. Vuik

OKTOBER/NOVEMBER 2014

2

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
Jan Booy en Henk Olie
Redactieadres Kompas
Stationsstraat 28,
2741 HS Waddinxveen
telefoon: 0182-611513
kompas@mwr-reeuwijk.nl
Advertenties via de redactie
Website: mwr-reeuwijk.nl
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Van de voorzitter
Het einde van het vaarseizoen 2014 komt in zicht.
Graag vertel ik deze keer iets anders in plaats van
opnieuw een verhaal te doen over het vrijwilligersthema.
Aan het begin van de zomer trof ons een vervelende gebeurtenis. De buitenboordmotor op de Flying Arrow werd ontvreemd. Los van de ellende die je
daardoor hebt, met aangifte en verzekeringsgedoe, hadden we een
voortstuwingsprobleem. Roeien vinden we niet prettig en zeilend de haven
uitvaren mag niet.
Via-via kwam ik in contact met de eigenaar van een boot mét
buitenboordmotor. Deze bleek van zijn motor af te willen, bij voorkeur met de
boot erbij. De boot in kwestie is de ‘Jolly Jumper’ die al vele jaren in onze haven
thuis is. De eigenaar stelde zich prettig zakelijk op en al gauw bleek dat we tot
een deal konden gaan komen. Met een bootkenner heb ik de boot geïnspecteerd
en er mee gevaren, thuis wat sommetjes gemaakt en de spaarrekening
nagekeken. Na een beetje handjeklap, want dat hoort zo, ben ik de trotse
eigenaar (samen met mijn broer) van een Centaur. We zijn er heel blij mee.
De boot blijft wat ons betreft de komende jaren bij de MWR liggen en we hopen
er nog heel lang plezier van te hebben.
Het aardige van deze aankoop is dat we met deze
boot aan de ‘bier- en vaaravonden’ kunnen
deelnemen. Dat evenement vindt elke
donderdagavond plaats tussen 19.00 en 22.00 uur
en iedere booteigenaar, zeilboot of sloep, kan
deelnemen. Na afloop wordt er wat gedronken en
(sterke) verhalen uitgewisseld. Heel leuk om mee te
maken en aan te horen.
Misschien gaan we zelfs aan de onderlinge
zeilwedstrijden deelnemen. Die vinden gedurende
het seizoen plaats. De agenda voor het seizoen
geeft ons duidelijkheid over de data. Er gaat daar
iets veranderen; wedstrijden zullen niet meer
alleen op zondag plaatshebben, maar ook op
enkele zaterdagen. Via de watersportteamleider
zullen we in 2015 daarover geïnformeerd worden.
Maar, voordat het zover is, eerst nog de winter door. Op 1 november a.s. wordt
de boot voor het eerst sinds enkele jaren uit het water gehesen. Samen met alle
andere boten zal onze aankoop op het terrein liggen. De grondzeilen liggen al
klaar, want het onderwaterschip zal grondig gereinigd moeten worden.
OKTOBER/NOVEMBER 2014
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De rommel die eraf komt moet op het grondzeil opgevangen worden.
Daarna worden er nog wat reparaties uitgevoerd en schilderwerk gedaan.
In april 2015 moet dat klaar zijn en kan het spektakel beginnen.
Gelukkig kunnen we de werkzaamheden onderbreken en de Oudejaarsborrel en
Nieuwjaarsreceptie bijwonen. De boog kan niet altijd gespannen staan, toch?
Op de agenda in dit Kompas staan de data en tijdstippen. En we hoeven niet tot
eind december te wachten om in het clubgebouw ons vertier te zoeken.
We kunnen voetbalwedstrijden kijken op een groot scherm (Nederland Kazachstan), lekker smikkelen op vrijdagavond tijdens Happy Hour Happies en
de vrijwilligersdag bijwonen. Kortom, er is altijd wel iets te doen bij de MWR!
Want in de wintermaanden staat het verenigingsleven ook niet stil. Algemene
ledenvergadering, bestuursvergaderingen en evenementen in het clubgebouw
staan op de agenda. Houdt u de nieuwsbrief en website in de gaten voor
informatie.
Tot slot wil ik ditmaal de vrijwilligster van Away-2-Go speciaal noemen:
Marleen. Zij komt tijdens het seizoen in de weekenden naar Reeuwijk om met
jongens te varen die een psychosociale stoornis hebben. Ik heb dat een aantal
keren gezien. De jongens worden gebracht en stappen lachend aan boord.
Ze geeft zeilinstructie en neemt hen mee in de kunst van het zeilen.
Met zwemvesten aan bemannen ze de schoten en touwen, houden het grootzeil
en fok in de gaten en zwaaien naar andere boten. Na de zeilsessie stappen ze
weer vrolijk aan wal om opgehaald te worden. Chapeau Marleen! Ik hoop dat
we jou en de jongens nog vaak op de steigers van MWR kunnen begroeten.
Vaargroeten, Jan Strijdhorst

Voorbereiding op ALV
Zoals u allen weet, vindt op 28 november a.s. vanaf 20:00 de 2de Algemene
Leden Vergadering van de MWR voor 2014 plaats. U wordt allemaal uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn.
WAAROM?
1- Er worden thema’s en kwesties besproken die alle leden aangaan.
Actuele thema’s zijn de grondverdeling en ingebruikname van het stukje
grond dat met JCR gedeeld wordt.
Ook wordt er aandacht geschonken aan het beleidsplan.
De contributie- en liggeldstructuur komt ter sprake.
2- Het succes van de vereniging wordt bepaald door de leden. Hoe meer leden
actief deelnemen aan discussies en ledenvergaderingen, hoe beter het
bestuur uiting kan geven aan de wensen van leden.
OKTOBER/NOVEMBER 2014
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3- Afgelopen maanden heeft een commissie van 3 mannen de contributie- en
liggeldstructuur van MWR diepgaand onderzocht. Zij presenteren hun
bevindingen. Deze rapportage werd aan het bestuur voorgelegd en er worden
aanbevelingen gedaan die alle leden en donateurs zullen interesseren.
Heel interessant; de moeite waard om de ledenvergadering bij te wonen.
4- Door de ledenvergadering bij te wonen, heeft u de gelegenheid inspraak te
hebben op thema’s en kwestie. Ook biedt het gelegenheid suggesties te doen
voor veranderingen.
5- Een bestuursverkiezing zal een onderdeel van deze vergadering zijn. Het
bestuur stelt de hiernavolgende kandidaten voor: Kandidaat H. Vonk –
Havenmeester, kandidaat T. Renes – secretaris en kandidaat C. Rietbergen –
evenementen
Kortom, ik hoop u allemaal te begroeten op
28 november in het clubgebouw van MWR.
De officiële uitnodiging hiertoe, de agenda, de concept notulen van de
voorgaande ALV en de financiële stukken zult u op ca. één week vóór de ALV per
email van ons ontvangen. Indien deze informatie u niet bereikt dan dit gaarne
tijdig melden via ledenadministratie@mwr-reeuwijk.nl zodat wij de stukken dan
alsnog naar u kunnen versturen. De leden die niet over een emailadres
beschikken ontvangen de informatie per post.
Voorzitter MWR

Van de havencommissie
Havencommissieleden: Hans Cabout (comm.) 0182-52 49 85 - 06 47150832 Email: havenmeester@mwr-reeuwijk.nl- Richard Bethlehem 0182-37 34 99 C. M. den Hartog 0182-37 40 95 en A. Vuik 06 22 46 17 18
AGENDA HAVEN:
zaterdag 1 november 2014: Hijsen boten uit het water voor winterseizoen
8.00 uur
zaterdag 4 april 2015: Hijsen boten in het water 8.00 uur
zaterdag 7 november 2015: Hijsen boten uit het water voor winterseizoen
8.00 uur
Wachtlijst voor een zijsteiger: K. v. Houdt (52) 5.00 mtr.
WAARSCHUWING !!!!!!
Bij slechte weersomstandigheden zijn de steigers en het terras plaatselijk erg
glad, dus voorzichtig lopen hierop is aanbevolen.
OKTOBER/NOVEMBER 2014
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WERKEN AAN JE BOOT OP HET TERREIN
Wanneer het weer het toelaat kan er weer aan de boten gewerkt worden.
Een verzoek: dek svp het grondoppervlak onder uw boot af met een oud zeil of
iets dergelijks. Op de zolder liggen op de werkbank, speciaal voor dit doel, een
paar oude dekzeilen die hiervoor gebruikt kunnen worden.
Zorg er ook voor dat vrijgekomen schuurstof en verfresten in de chemobak
(thuis) terecht komen. Verfresten, kwasten, verfrollers enz. mogen niet in de
huisvuil container, maar gewoon meenemen en zelf afvoeren als chemisch afval.
Dit moet beslist want de vereniging heeft geen container voor chemisch afval.
Alleen geheel lege verfblikken mogen in de huisvuil container gedeponeerd
worden.
WINTERSTALLING OP MWR TERREIN
De volgende leden hebben zich opgegeven voor winterstalling op het terrein:
M. Hermanides, F. v. Muijlwijk, M.J. van Arkel, N. Kraus, J.C. Lemkes, J. Cabout,
B. Van Hooff, H. Klünnen, W. Hendriks, T. Geldhof, H.v. Aalst, Centauer MWR,
L. van Kempen, Y. Moerings, K Munninkhuis, J. Strijdhorst en J. van der Toorn.
Alleen op trailer:
J. Wassing, E. Hamersma, Sjoerd Boogaard, D. v.d. Hoeven
TE LAAT AFZEGGEN OF NIET VERSCHIJNEN
Een aanvraag voor en vervolgens een toewijzing van een walplaats voor
winterberging zijn niet vrijblijvend. Bij het op het laatste moment afzeggen of
niet verschijnen met de boot worden de volledige kosten van winterberging aan
u in rekening gebracht.
SLEUTEL
voor toegang tot verenigingsterrein (ook voor zolder/toiletten)
- De (nieuwe) leden kunnen gedurende de openingstijden van ons clubhuis een
sleutel voor het smalle toegangshek, de zolder, douche- en toiletruimte
aanschaffen tegen betaling van 30,- euro statiegeld.
OPZEGGING BOX, OF VERKOOP BOOT
Verkoopt u uw boot gedurende het seizoen 2014 en u bent niet van plan een
andere boot aan te schaffen, dan vervalt uw ligplaats.
Er is nog steeds een wachtlijst van leden die een plaatsje in de haven willen
hebben.
Havencommissie
OKTOBER/NOVEMBER 2014
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Zeilwedstrijd 4e Onderlinge 20.07.14
Zo onbetrouwbaar als het weer!
Vandaag, zondag 20 juli 2014 wordt de uitgestelde 4e Onderlinge Zeilwedstrijd
gevaren. Wij, de ”vaste deelnemers” hebben vooraf zoveel mogelijk gelobbyd, om
het gemiddelde aantal deelnemers op te krikken. Het resultaat is, naar mijn idee,
overweldigend, zeker gezien de omstandigheden. De vakantie is aangebroken,
waardoor men of al weg is of in ver gevorderd stadium van voorbereiding, zich
niet aan huiselijke plichten kon onttrekken. Een andere spelbreker is het tropisch
warme weer. De afgelopen week oplopend tot 32 - 33 °C met overigens meestal
een lekker windje. Helaas is al ruim vooraf door alle weerstations voorspeld, dat
op zondag 20 juni er even een ”ontlading” van het voortdurende warme weer zal
plaats hebben. Meteotines, een zeer betrouwbaar weerstation, geeft notabene
aan dat precies gedurende de zeil tijd, dus van ca. 10:00 tot ca. 15:30, er hevige
regenbuien, afgewisseld met hagel en onweer, zullen plaats hebben, waarbij
zware windstoten tijdens deze buien, voor de hand liggen. CODE GEEL! Bezorgde
potentiele deelnemers vragen ons reeds dagen vooraf, gaat het wel door?
De leus van onze zeilcommissaris Berend Kees is echter, en terecht, "pas op het
"moment suprême" zal bekeken worden wat de omstandigheid en de
vooruitzichten zijn en op basis daarvan, wordt bepaald of de wedstrijd doorgaat.
Op weg naar de MWR hebben alle deelnemers regen gehad en had een ieder
reeds het idee dat alle waarschuwingen dus echt wel gaan uitkomen.
Echter, dat beetje regen, dat is het probleem helemaal niet, bleek later.
Ondertussen komen de diverse deelnemers "binnengedruppeld". Tot onze
verbazing en vreugde, komt ook onze havenmeester, Hans Cabout op dit vroege
uur eens kijken hoe een en ander verloopt en hij is tevens benieuwd hoe onze
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vers gezette koffie smaakt. Zijn scherpe blik ontdekt plots, dat alle bedrijvigheid
voor de wedstrijd, plaats heeft zonder dat de "officiële MWR vlag" in top is.
Met spoed werd deze optische miskleun rechtgezet en gaat vol trots, alsnog het
”vale en kleurloze, alsmede gerafelde MWR vod” plechtig de lucht in. Het wordt
muisstil en de, meest bruinverbrande koppen, trekken wat wit weg... het vod
hangt als een ”levenloos vod”, troosteloos slap langs de vlaggenmast. Waaaaar is
de wind... het blijft een lange tijd doodstil, tot deze stilte wordt doorbroken met
de prangende vraag... wat gaan we doen?
De zeilcommissaris raadpleegt zijn, sinds de ”1e Algemene” snel in elkaar
gezette ”Draaiboek voor Zeilwedstrijden” waar gelukkig in staat, dat in dergelijke
gevallen, uitstel geaccepteerd is. Uiteindelijk wordt een niet al te royale baan
uitgestippeld en kunnen de boeienkoningen John en Kees hun lusten weer
botvieren. Geloof het of niet, maar ze slagen er opnieuw in, de beroerdste
plekken te ontdekken, volledig uit de wind of gemoedelijk naast een fuik.
Uiteindelijk is er voldoende moed en wind verzameld en kunnen we van start
gaan. Wij, Team Vonk / Apple liggen in 1e instantie niet slecht voor de startlijn,
maar wat er na het startsignaal van Jeroen Visser gebeurd, niemand weet het en
wij willen het niet weten. We komen te hoog uit om de C boei te nemen en
moeten gelijk al overstag (x2) waardoor wij als "zwaarste" in het veld (1.500 kg),
met ultra weinig wind geen kant meer op kunnen. Uiteindelijk, door meesterlijk
vakmanschap, verzamelen we zoveel windvlaagjes, dat we, natuurlijk wel als
laatste, de rest van de vloot kunnen volgen.
Boei D ligt strategisch qua wind beroerd omdat je tussen de eilanden naar boei E
moet en tja, dan is de kans wel erg groot dat je in een grote luwte terecht kunt
komen. Wij bedanken Rob en Willem nogmaals, dat ze onderlangs de eilanden
zijn gegaan en wij dus bovenlangs. Wij komen daardoor weer volledig in de race
en zijn nu voorlaatste. Hierdoor is maar weer bewezen dat de race pas is gelopen
als je over de finishlijn bent gegaan. De vreugde is echter van korte duur want
Rob en Willem lopen ons langzaam maar zeker weer in. De sfeer is goed en het
varen op zich, verloopt uiterst gemoedelijk en relaxed. Zelfs Richard en Berend
Kees, meestal de "snellere" deelnemers, hebben nu zo'n 15 minuten nodig om
een boei te ronden. Uiteindelijk na ca. 1:43 uur finishen wij, als laatste, maar dat
zegt niets, want wij handteren een "rating" waardoor je pas na gebruik van een
schitterende Excel rekenformule, direct weet wat je eindresultaat is. (foto)
Ik vergeet te melden, dat we gezamenlijk hebben besloten om de wedstrijd
verder te laten voor wat ie was….. Dus, terug komend op ons eindresultaat, aha,
dat valt niet tegen, een 5e plaats, bij 7 deelnemers. Nahh dat is te mooi om waar
te zijn natuurlijk en dat klopt ook wel een beetje. Wat is het geval, deelnemers
Geert Jan van Oldenburgh + zoon Leon moeten de wedstrijd, door tijdsgebrek,
vroegtijdig verlaten en worden derhalve gediskwalificeerd. Broer en zus, Marnix
en Fabienne Vermeij, proberen op een bepaald moment zwemmend de finish te
bereiken, verdere details zijn mij onbekend en ook dat is niet geoorloofd.
Dus toch laatste, maar wel op de 5e plaats. Yep!
Einduitslag: Zie onze website www.mwr-reeuwijk.nl
Hans Vonk
OKTOBER/NOVEMBER 2014
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Cursus Vaarbewijs 1 en Vaarbewijs 2.
De meeste leden van de MWR varen regelmatig. Een aantal van ons vaart buiten
Reeuwijk, maar wie heeft eigenlijk zijn vaarbewijs?
Hoewel het slechts in een paar gevallen verplicht is bij grote boten en snelle
motorboten is het wel handig om het te hebben.
Zodra je op de vaarwegen vaart in de nabijheid van beroepsvaart en andere
schepen is het voor jouw eigen veiligheid én die van anderen heel belangrijk om
te weten wat lichten, boeien en nog veel meer zaken betekenen. Soms is het
handig om te kunnen navigeren maar op onverwachte momenten kan het
ineens noodzakelijk worden om te moeten navigeren.
Daarnaast gaan er af en toe stemmen op dat er naast een theorie-examen ook
een praktijkexamen moet komen. Om dit voor te zijn is het slim om nu al vast je
vaarbewijs te halen. Maar het is ook leuk!
Omdat niet iedereen uit een boekje wil leren geven we komende winter bij de
MWR een cursus.
Deze cursus wordt gegeven door Piet Smit, een van onze leden die ervaring heeft
met het geven van deze cursus. Compleet met PowerPoint presentatie en
filmpjes.
Iedereen kan meedoen, ook niet-leden zijn welkom.
NU WAT PRAKTISCHE INFORMATIE
Het programma is onder voorbehoud als volgt:
- 21 en 28 november, 12 en 19 december 2014: uitleg Vaarbewijs 1
- 9, 16, 23 en 30 januari 2015:
uitleg Vaarbewijs 2
- 5 februari 2015:
examentraining en herhaling
- de avonden zijn van 19.30 tot 22.00 uur
Deze cursus wordt aangeboden voor € 75,-- inclusief studiewijzer, koffie/ thee.
De kosten van het examen, dat landelijk wordt afgenomen, is niet in dit bedrag
opgenomen.
Indien je beide examens VB 1 en VB 2 wilt afleggen in één keer dan bedragen de
kosten € 75,--.
Interesse?
Dan graag opgeven bij het watersportteam.
Berend Kees van Loo
info@berendkees.nl
telefoon 06 4008 1276
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Oproep voor zeilinstructeurs
We zijn aan het einde van het seizoen gekomen. Er is op de zeilschool hard
gewerkt dit jaar. Boten zijn opgeknapt en er is gezeild. We hebben samen veel
geleerd. Dit jaar hebben we met een kleine groep aspirant instructeurs en een
paar cursisten vanuit
vorige jaren, les
gehad.
De instructeurs en
cursisten hebben
beter leren zeilen en
de instructeurs
hebben daarnaast les
gekregen in het
instructeur zijn.
Jan Strijdhorst heeft
een aantal
zaterdagochtenden
lessen verzorgd over
o.a. coaching, op
welke verschillende
manieren leren mensen samenwerken in een team.
Deze onderwerpen werden als zeer leuk en vooral als leerzaam ervaren.
Voor herhaling vatbaar!
We kijken dan ook terug op een goed jaar. John en Jaap hebben ook dit jaar weer
een aantal avonden lesgegeven aan volwassenen.
Alvast kijkend naar het volgend seizoen is er een lastig punt. Op dit moment
hebben wij enkele instructeurs zodat we aan een paar jongeren zeilles kunnen
geven. Wij willen graag lesgeven aan een grotere groep jeugd maar voordat wij
hieraan kunnen beginnen hebben wij extra instructeurs nodig. Daarom hierbij
een oproep voor zeilinstructeurs.
GEVRAAGD: ZEILINSTRUCTEURS
Waaraan moet een zeilinstructeur voldoen?
- Leeftijd 15 jaar tot 88 jaar
- Zeilinstructeurs zijn 10 halve of hele zaterdagen per jaar bezig met les geven
Daarnaast zijn er 2 zaterdagen waarop de boten opgetuigd en afgetuigd
worden. We werken in een leuk team en doen het met zijn allen. Heb je
interesse? Neem contact op met het watersportteam.
Heb je het zeilen nog niet onder de knie maar vind je lesgeven leuk, kom dan
eerst de zeilles volgen.
In de tussentijd kun je meelopen en ervaring opdoen, daarna kunnen wij je
begeleiden en opleiden tot zeilinstructeur.
Met vriendelijke groeten, Berend Kees van Loo
info@berendkees.nl - 06 40 08 12 76
OKTOBER/NOVEMBER 2014

13

MWR KOMPAS

SUPPEN BIJ DE MWR
Op zaterdag 6 september vond voor de eerste keer het door de
evenementencommissie in samenwerking met Sandra Rutjes georganiseerde
fenomeen SUPPEN plaats.
Suppen staat voor Stand Up Paddling, oftewel staande peddelen op een plank.
Het oogt zeer relaxed en is een toch
wel heel bijzondere manier van
watersport beoefenen.
12 Suppers hadden zich aangemeld.
Het merendeel gekleed in wetsuits,
gezien de koude temperatuur van het
water (20 graden!). Een pensionado en
de jongste traden echter aan in korte
broek en polo.
Na een korte introductie van Sandra
kregen de suppers instructie hoe de
haven te verlaten. Op de knieën,
daarna langzaam rechtop en peddelen
maar. Het ging iedereen heel goed af
en het was een leuk gezicht om
iedereen zo op het water te zien.
Het was de bedoeling om met de boot
van Ben naar de zwemsteiger te varen
om de vermoeide suppers tijdens een
rustpauze van een broodje en wat
drinken te voorzien, echter de boot van
Ben maakte rare geluiden, dus werd
besloten snel in de auto te springen en
dan maar over de weg naar de
zwemsteiger. Daar aangekomen bleek
dat men zo de smaak te pakken had
dat ze nog maar even verder waren
gegaan, maar na een kwartier
kwamen ze dan toch aan.
Professioneel haalden zij de planken
uit het water en deden zich te goed
aan een broodje.
Daarna weer op de haven aan.
De jongste en de pensionado kwamen
als eersten aan. Nog geheel droog.
Daarna de rest. Zij hadden speels van
het water genoten maar dat kon
OKTOBER/NOVEMBER 2014
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natuurlijk ook met die wetsuits.
Toch zag ik een ietwat oververhitte
supper die blij was zijn pak uit te
kunnen doen.
Nadat de planken weer opgeborgen
waren gingen we gezellig aan de
borrel en kon men zich op gaan maken
voor de BBQ.
50 personen hadden zich aangemeld
dus dat vereiste enige voorbereiding.
Maartje was al vroeg in de morgen
bezig met het bereiden van de
salades. Ben en Frans zorgden voor
vlees, vis en brood.
De bar werd bezet door een collega
van Maartje, Sandra (inmiddels al een
bekend gezicht binnen de MWR).
Zij werd bijgestaan door de altijd
bezige Evert. Cor beheerde de kas met
de bonnen.
Dat de MWR inmiddels een moderne
vereniging is bleek wel uit het feit dat
de foto’s die van het evenement
genomen waren, direct al op het grote
scherm te zien waren zodat degenen
die het Suppen gemist hadden toch
een indruk kregen.
Nadat Frans de BBQ op temperatuur
had kon men gaan genieten. De
bonnen gaven wel wat verwarring,
zodat spontaan in de rij een soort
kwartetspel ontstond. “Mag ik van jou
een Grimmige Garnaal, dan heb ik
voor jou een Sappig Speklapje”.
Terugkijkend kan ik zeggen dat het
een zeer geslaagd gebeuren was.
Dank aan Sandra Rutjes en de
Evenementen-/Barcommissie .
Ankie Mulder
Red.: Alle foto’s van dit evenement
kunt u binnenkort bekijken in het
fotoalbum op onze website.
OKTOBER/NOVEMBER 2014
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Terugblik op Bruisend Reeuwijk 2014
Op 30 augustus jl. vond dit gezellige evenement weer plaats op de
Not. d’ Aumerielaan. Vanwege de vele bezoekers voor ons als vereniging een pracht
gelegenheid om hen een kans te geven om kennis te maken met de watersport en
onze vereniging. De weersomstandigheden waren vooral in de ochtend niet
gunstig en de echte bezoekersstroom kwam pas in de middag op gang.
Drie leden waren met hun sloep of kajuitzeilboot beschikbaar om voor
belangstellenden een korte rondvaart te verzorgen. Animo hiervoor was er
voldoende maar de regenbuien die met enige regelmaat voorbij kwamen,
hebben het aantal afvaarten helaas beperkt. Ons clubhuis en terras waren
gezellig ingericht, op het terrein waren statafels en picknickbanken geplaatst.
Gedurende deze dag was het doorlopend gezellig druk in ons clubhuis en op het
terras. Het barteam verzorgde tussendoor ook nog de inwendige mens van de
diverse vrijwilligers die buiten actief waren.
Op het terrein stond een grote tent waarin een informatiestand was ingericht.
Belangstellenden konden hier informatie verkrijgen over de vereniging, de
watersport en het plassengebied.
Als we naar het resultaat van deze dag kijken dan kunnen we concluderen dat
veel mensen tijdens deze dag kennis gemaakt hebben met onze vereniging.
Diverse bezoekers hebben on nadere informatie gevraagd en hun emailadres is
bij ons bekend. Wij geven een vervolg hieraan door hen in de nabije toekomst
nader te informeren over hetgeen bij ons te beleven valt.
Wij danken alle vrijwilligers voor hun inzet bij de voorbereidingen, hun inzet en
enthousiasme op de dag zelf en voor het beschikbaar stellen van boten en
materialen.
Redactie

Schilderen mijn passie
In november 2013 werd ik door een vriendin uitgenodigd om een bijeenkomst
van kunstschilders bij te wonen. Het pakte mij direct en na een klein onderricht
ging ik snel van start. Doeken, acrylverf en penselen werden aangeschaft en ik
probeerde het een en ander op het doek te krijgen. Na een moeizaam bedenken
hoe te beginnen was het erg onwennig en niet gemakkelijk. Een wonder
geschiedde...... het lukte met de eerste streken op het doek en het gaf mij
volledige voldoening, ik had dit nooit van mijzelf verwacht. Geen
potloodtekening op het doek, maar direct mijn fantasie los, in eerste instantie
gaven portretten mij de meeste voldoening. Naderhand ging ik van acryl over op
olieverf op aangeven van de schilderes waar ik les van krijg. Elke woensdag bij
haar is voor mij een heerlijke ochtend om je fantasie los te laten en veel te leren.
OKTOBER/NOVEMBER 2014
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Het was Cor Rietbergen die een oog op mijn eerstejaars productie aanschouwde.
Hij vond het een leuk idee om in de sociëteit de schilderijen te exposeren.
Dit ook om andere leden binnen de vereniging te activeren iets van hun
creativiteit te laten zien.
Nel Herbert/Cabaut

De 1ste expositie voor en door
creatieve MWR leden in onze sociëteit
Op zondagmiddag 2 november om 16.00 uur werd de eerste schilderijenexpositie geopend. Er zijn van Nel Herbert/Cabaut ca. 9 schilderijen
tentoongesteld. Iedereen was van harte uitgenodigd om bij deze opening
aanwezig te zijn. Vanwege deze nieuwe leuke activiteit werden deze middag
heerlijke toastjes geserveerd.
C. Rietbergen

Wat gebeurt er op de steigers?
RAADSEL OPGELOST?
Zomaar aan het einde van een zomeravond ergens in augustus, na een periode
met veel regen, spotte de redactie op de steigers iemand die met een
dompelpomp druk bezig was. Na het leegpompen van zijn eigen boot werd ook
bij andere boten deze zeer noodzakelijke actie uitgevoerd. Ook dekzeilen die
waren ingezakt en vol water stonden, werden geleegd en rechtgetrokken.
Mogelijk heeft u dit niet
opgemerkt maar het kan
ook zijn dat u voor een
raadsel stond zo van:
“Hoe kan het dat er zo
weinig water in mijn boot
staat ……”.
Raadsel is hiermee
opgelost. Reken niet op
een continue vervolg want
dit betrof slechts een
eenmalige actie.
Redactie

OKTOBER/NOVEMBER 2014
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MWR agenda 2014
Zaterdag 1 nov.

Boten uit het water hijsen. Aanvang 08:00 uur

Vrijdag 7 nov.

De voor deze dag geplande Algemene ledenvergadering
is verplaatst naar vrijdag 28 november

Zaterdag 8 nov.

De voor deze dag geplande Vrijwilligers werkdag gaat niet door

Vrijdag 28 nov.

Algemene ledenvergadering. Aanvang 20:00 uur

Zaterdag 29 nov.

Bora Bora’ avond. Indonesisch eten.

Woensdag 31 dec. Oudejaarsborrel v.a. 16:00 uur
Woensdag 31 dec. Gezamenlijke oudjaarsviering. Aanvang 21:00 uur

Raadpleeg regelmatig de MWR agenda op onze website
www.mwr-reeuwijk.nl voor aanvullingen en/of wijzigingen hierin.

Van de Barcommissie/
Evenementencommissie
ZATERDAG 29 NOVEMBER A.S. " BORA BORA" AVOND.
Heerlijk eten op Indonesische basis.
5 Gangen diner voor slechts 15,00 euro.!
Introducés toegestaan.
Aanmelden via bar@mwr-reeuwijk.nl of de intekenlijst in
de sociëteit.
WOENSDAG 31 DECEMBER A.S. GAAN WIJ MET DE MWR 2015 IN.
Aanvang 21.00 uur. Wat zal dat gezellig worden!
Aanmelden vóór 24 december a.s. via
bar@mwr-reeuwijk.nl of
via intekenlijst in de Sociëteit
OKTOBER/NOVEMBER 2014
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Klein maar fijn
Onze zomervaartocht met de Flying Lady M. zou beginnen op 26 juni , maar door
problemen met de motor en de koeling daarvan werd dat 4 juli. Onze vrienden
Hendrik en Jantina hebben heel lief op ons gewacht in Zeeland. Eindelijk kon de
boot ingeladen worden en op vrijdagmorgen vroeg konden we vertrekken, door
de Julianasluis, naar de Hollandse IJssel. Het weer was warm en droog. Voorbij
Dordrecht de mast omhoog gezet en doorgevaren naar Willemstad. Zaterdag via
de grote sluizen naar Kamperland, waar de Wetterwente (een Moody Halberdier,
36 voets motor sailer) van Hendrik en Jantina lag. Zij verwelkomden ons met een
bord nasi.
We konden nu samen verder. Middelburg, waar we bleven liggen vanwege te
harde wind. We zagen daar een Engelse Westerly Centaur met een rek achterop
de boot voor het reddingsvlot. Dat hebben we ook gekocht en in Breskens
gemonteerd. In een haven kijken we altijd naar goede ideeën op andere boten!
Goede overtocht over de Westerschelde naar Breskens met een sterke ebstroom.
De volgende morgen, 8 juli, om 5 uur ’s morgens afgevaren naar Oostende en
een ligplaats gevonden in het Mercatordock. Het werd slecht weer met harde
wind (8 bft) en regen, dus bleven we liggen. We hebben de dagen in Oostende
benut door een aantal musea te bezoeken, van Fort Napoleon tot Ravensijde,
een museum met restanten van de Atlanticwall. De rails van de kusttram
werden die dag schoon geveegd, zoveel opgewaaid zand was daarop terecht
gekomen.
(foto 1) Toen het weer wat beter werd, zijn we vertokken naar Duinkerken.
Het was een mooie tocht, we konden hele stukken zeilen. Het was wel

1 Zij aan zij in Oostende
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met een hele knobbelige zee. We zijn er gekomen, zonder zeeziek te zijn.
Op 13 juli naar Calais met nogal wat ferries om rekening mee te houden.
We konden er tussendoor en bereikten de beschutting van de jachthaven.
De jachthaven heeft een drempel waar je alleen bij hoogwater overheen kunt,
dus als je moet wachten kan je aanmeren aan een mooring. De volgende dag
was het heel rustig in de stad, de winkels waren dicht, gelukkig de musea niet.
Het was namelijk 14 juli, de nationale feestdag. Het museum City du Mode en
Dentelle (= kant) had een heel leuke tentoonstelling over mode met als thema
de 5 zintuigen ( b.v. een jurk met honderden vorken bij smaak).
(foto 2) Eind van de dag ontdekten we
de kleedjesmarkt, wel 2 km lang.
Heerlijk!
De volgende haven is Boulogne-surMer. Langs de prachtige Franse
krijtrotsen, wel weer over een hele
knobbelige zee, met vrij krachtige
wind. Er kwam veel water over, tot in
de kuip, maar alles went. Eerst maar
even slapen na deze vermoeiende
tocht en daarna de stad weer verkend:
strand en boulevard. Boulogne is een
vissershaven met heel veel
vissersbootjes, die 4 à 5 dik liggen aan
de kade. De busjes van de restaurants
staan al te wachten op terugkomst
van de vissersbootjes. Het
hoogteverschil tussen eb en vloed is
wel 9 meter bij springtij.
(foto 3) De volgende dag een klein
vissershuisje bezocht dat als museum
was ingericht. Wat een armoedig
2 Smaak, vorken jurk
bestaan was dat in de 19-de eeuw, er
woonden 27 mensen op 3 verdiepingen, de gemiddelde levensverwachting was
37 jaar!
Op 17 juli verder naar Dieppe over een hele rustige zee met weinig wind, dat
was motoren.
We hebben hier weer de kuiptent op gezet (waar we nog altijd blij mee zijn) en
dat was maar goed ook , want na een schitterende zwarte lucht kwam er een
vreselijke bui met onweer en hagel, ook de hele volgende dag regen.
Ook hier weer er op uit geweest: naar het kiezelstrand, een museum, een
orgelconcert, en op zoek naar een waterslang. In de Franse havens kun je wel
water tappen op de steiger, maar nergens is er een slang beschikbaar. Dus eerst
leen je er één van de buren, maar al snel ga je toch op zoek naar een eigen slang,
OKTOBER/NOVEMBER 2014
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die uiteindelijk gevonden wordt in Equemauville bij Hornfleur in een
Bricomarché.
Volgende bestemming was Fecamp (waar het Benedictine likeur vandaan komt).
Op 22 juli is de volgende etappe met noordenwind en zon van Fecamp naar de
monding van de Seine, alles op zeil. Prachtig. Er was wel scheepvaartverkeer,
maar dat was goed in te schatten qua snelheid en koers.
Gelukkig waren we op tijd voor de sluis van Honfleur en kregen een ligplaats aan
de buitensteiger. In het stadje zelf is het rond de oude haven ’s avonds rumoerig
door alle terrasjes. We hadden daar prachtig weer. Wat we niet verwacht hadden
was dat er ’s avonds heel veel muggen kwamen die vervelend hebben gestoken!
Al zagen we wel veel zwaluwen, maar die hielpen niet genoeg.
Op een buitenterrasje hebben we gegeten om te vieren dat we onze
eindbestemming bereikt hadden.
De andere avond hebben we een concert bijgewoond van een Engels koor met
een orgelsolo.
Het plaatsje Deauville ligt 10 mijl verder. Dat hebben we ook nog aangedaan.
De jachthaven ligt direct aan het zandstrand.
(foto 4 ): Op 27 juli zijn we aan de terugtocht begonnen, vanuit Deauville naar
Fecamp , St. Valery-en-Caux (leuk stadje met droogvallende voorhaven), Dieppe
en Boulogne-sur-Mer. Vervolgens een kleine uitstap naar Dover, langs de Franse
kust tot Cap Griz Nez en daar overgestoken naar Dover! Die dag was het mooi

3 Boulogne-sur-Mer, hoogwater met vissersbootjes
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4 St. Valery en Caux bij laagwater

weer, met weinig
wind, eerst een flink
stuk op de motor
gevaren, de shipping
lane was niet druk,
daarna stak de wind
op en konden we
zeilen. Een prachtige
overtocht.

5 Op naar Dover

(foto 5) :In Dover
lagen we in Granville
dock. Tot onze
verbazing kwamen
we vrienden tegen
die vanuit Zuid
Engeland op de
terugweg waren naar
Nederland.
OKTOBER/NOVEMBER 2014
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Het was een leuke ervaring om weer even het kanaal over te steken en met
ponden te moeten betalen.
De terugtocht naar het vaste land was met mooi weer en een gladde zee op weg
naar Nieuwpoort.
Ik had net gezegd dat dit eindeloos mocht duren toen we een gebonk onder het
schip hoorden, er zat een lang visserstouw in de schroef . We konden wel op zeil
verder maar we hadden stroom tegen, dus dan zouden we om middernacht in
Nieuwpoort aankomen. Via de marifoon contact gemaakt met de Wetterwente.
Zij zijn teruggevaren en hebben ons 2 uur lang naar Nieuwpoort gesleept.
(foto 6) Een zachte landing gemaakt in de jachthaven VVW-Nieuwpoort aan een
kopsteiger. ’s Avonds nog geprobeerd het touw los te krijgen, maar dat lukte
niet. In overleg met de havenmeester moest de boot de volgende ochtend toch
maar op de wal. Met een rijdende kraan en met een monteur die van wanten
wist kon de boot toch voor laag water weer het water in. Het touw was
helemaal om de schroefas gedraaid, het buitenlager moest uit elkaar en van
6 Nieuwpoort, visserstouw in de schroef

nieuwe pakking voorzien worden. Toen zagen we ook dat het loshalen van het
touw met de hand echt niet mogelijk was geweest.
De volgende dag op weg naar Nederland. Wind mee en tot onze verbazing hele
hoge deining van achteren. Daar was de Flying Lady M. toch te klein voor.
We hebben die dag Vlissingen niet gehaald, we zijn de haven van Zeebrugge in
gevlucht. Het was genoeg voor die dag.
OKTOBER/NOVEMBER 2014
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De voorspelling was voor 10 augustus ’s middags en de dagen daarna slecht:
wind en regen. Om dat voor te blijven vertrokken we om 5 uur ’s morgens uit
Zeebrugge en rond 11 uur waren we door de sluis van Vlissingen, doorgevaren
naar Middelbrug. Daar hebben we een aantal dagen verwaaid gelegen. Afscheid
genomen van Hendrik en Jantina met de Wetterwente, na 5 weken plezierig met
elkaar opgevaren te hebben. Voldaan zijn we via Veerse Meer, Zierikzee,
Dordrecht weer op de Reeuwijkse plassen beland.

WAT WE GELEERD HEBBEN VAN DEZE REIS
Het was heel fijn om samen te varen, samen de vaartochten
voorbereiden, het weer voor de volgende dagen bespreken,
samen napraten en een concert bezoeken, ook een sleepje als het
nodig is.
Heel goed de vaartocht doorrekenen: de stroming (stroom mee
kan uren schelen, stroom tegen dan kom je niet vooruit).
Hoe laat vertrekken we en komen we aan (is de haven op tijd
bereikbaar met vloed)?
Is er een sluis ?
Voor zo’n lange reis moet je de tijd hebben. Wij zijn 7 weken weg
geweest. Als je deze tocht in 3 weken moet doen, dan is de kans
groot dat je risico’s neemt wat betreft wind en onweer.
We hebben best wel verwaai dagen gehad , maar we hadden de
tijd en konden toch genieten met wandelen, musea , shoppen
en lezen.
Wij hadden geen AIS systeem aan boord, onze vrienden wel en hij
kon waarschuwen als er een schip heel snel aankwam. Misschien
een volgende aanschaf.
We hebben genoten van de zee, de kusten, de havens, de steden,
de mensen, van onze vrienden en van elkaar.
Een paar jaar geleden was ik, Margreet, bij de Roompotsluis bang
voor die grote boze zee, maar nu denk ik: ha fijn, de zee.
Alles went!
Leuk om zo van haven naar haven te hoppen en weer je
boodschappen te gaan doen.
Het smaakt echt naar meer en wel met de Flying Lady M.
Op die grote zee zijn we met 8 meter lengte wel klein,
maar het was heel fijn.
Margreet Hendrikse
Flying Lady M.
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Van de ledenadministratie
NIEUWE LEDEN.
We heten de heer L.A.A. Blok,
de heer J. Oome, en de fam.
B.A. Zwamborn 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.
OPZEGGING VAN UW
LIDMAATSCHAP.
De fam. T. Boegheim en fam.
E.W.J. Gratama van Andel
hebben hun lidmaatschap
per direct opgezegd.
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 2014
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.
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Van de redactie

De kopij voor de
volgende
uitgave moet
uiterlijk
zaterdag
29 november
2014 bij de
redactie binnen
zijn

Oproep voor nieuwe redactieleden. Wegens
eerder vertrek van een redactielid zoekt de
redactie Kompas twee leden die willen
deelnemen aan de redactiecommissie.
Wij zoeken iemand die de teksten kan
redigeren en leden die willen meewerken aan
de productie 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.
Een nieuwe omslag voor Kompas? Een idee, al eens eerder opgebracht door een
lid, is om een mooie kleurenfoto, die is aangeleverd door een lid, eenmalig te
plaatsen op de voorzijde van de omslag. Wij denken bijv. hierbij aan o.a. een
mooie watersportfoto, een foto van een sloep of zeilboot, een foto van de natuur
in Reeuwijk of een combinatie van beiden. We gaan hiermee aan de gang zodra
we voor 7 uitgaven bruikbare foto’s beschikbaar hebben. Dus neem uw camera
mee als u gaat varen of wandelen of kijk eens in uw archief. Wie weet prijkt
binnenkort uw foto op de voorzijde van onze Kompas. Momenteel zijn er diverse
foto’s ingeleverd maar nog niet voldoende voor een gehele jaargang. Voor een
goed resultaat denken wij aan foto’s met een bestandsgrootte van minimaal
3 mb en bij voorkeur verticaal gemaakt (camera een kwart slag draaien).

Deze Kompas kwam tot stand mede dankzij de bijdragen van:
Ankie Mulder, fam. Hendrikse, Berend Kees van Loo, Jan Strijdhorst,
Hans Cabout, Cor Rietbergen, Hans Vonk en de redactiecommissie.
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SUPPEN
EN
BBQ

