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Leen Lok
7 april 1938

8 juli 2015

Na een ziekbed is toch nog plotseling overleden de heer Leen Lok.
Leen was sinds 1993 lid van de vereniging waarvan het laatste jaar als
donateur. Leen was vele jaren lid van de Barcommissie waarbinnen hij
ook verantwoordelijk was voor het voorraadbeheer. Het merendeel van
de leden zal Leen nog kennen van de vele jaren (tot twee jaar geleden)
waarop hij vrijdag de bardienst heeft gedraaid. Ook heeft hij zich voor de
vereniging verdienstelijk gemaakt met het schoonhouden van het MWR
gebouw. Het bestuur en de leden van de vereniging zullen zich Leen en
zijn inzet voor de vereniging blijven herinneren en wensen de familie
veel sterkte bij het verwerken van zijn overlijden.
Bestuur van de MWR

Havenzaken
WAT EEN GEK SEIZOEN IS DIT VOOR MIJ EN WELLICHT OOK VOOR JULLIE.
Er is redelijk veel werk met mutaties, doorschuiven, inpassen en oplossen.
Erg interessant en het meeste lukt ook nog redelijk goed en snel. Maar ik blijf
met het probleem zitten dat we bijna alleen een paar 5 meter boxen
beschikbaar hebben en voor de rest voor bijna alle maten boxen tekort komen.
We zitten dus eigenlijk bomvol. Maar, er zijn nieuwe mutaties te verwachten, er
liggen diverse boten te koop en een aantal daarvan zal zo goed als zeker niet
vervangen worden. Dat zou op termijn wat lucht kunnen geven, maar niets is
zeker in deze wereld, niet waar?
Op de wal hebben we ook wat zaken uitgeprobeerd en nu, na circa 6 weken,
moet ik voor mezelf helaas constateren dat de uitkomsten in mijn ogen geen
succes zijn. We zullen daarom het één en ander zo spoedig mogelijk of uiterlijk
in het nieuwe seizoen terugdraaien, dan wel aanpassen. Deze winter moet
daarover, in samenspraak met de Zeilcommissaris Berend Kees van Loo, een
strategie voor 2016 uitgewerkt worden. Natuurlijk zullen wij de leden van
eventuele aanpassingen op de hoogte brengen en indien ze ingrijpend zijn, eerst
in de ALV in het voorjaar voorleggen.
Veel zaken die ik op het programma had om ten uitvoer te brengen, heb ik
voorlopig voor me uitgeschoven. We zijn door diverse omstandigheden beslist
met veel te weinig om een grote klap te geven. Maar ik heb inmiddels wat
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ideetjes bij andere verenigingen opgedaan en verwacht eigenlijk dat we die
begin 2016 langzaamaan in gang kunnen zetten. Ook hierover zal ik jullie
tussentijds informeren en jullie hulp / expertise inroepen.
Veiligheid is een belangrijk aspect binnen een vereniging. Sommige zaken zijn
moeilijk te beheersen, andere zijn door de nodige maatregelen wel onder
controle te houden/krijgen.
ENKELE PUNTEN DIE MOMENTEEL AAN DE ORDE ZIJN:
● Legionella. Er is een opdracht tot analyse van ons actuele waterleidingsysteem
aan Mul BV gegeven. Na de analyse zullen ze tevens een Beheersplan
opstellen. Hierbij moet je denken aan aanpassing van het
waterleidingsysteem om zogenaamde “dode leidingen” uit te bannen.
● De uitgang van de MWR naar de straat. Er rijden veel wielrenners en fietsers
over de Notaris d’Aumerielaan van de Goudse kant naar Reeuwijk Brug.
Dit kan tot een gevaarlijke situatie leiden, omdat ze zeer kort langs ons hek en
de deuropening rijden. Gelukkig is er, voor zover mij bekend, tot op heden
niets gebeurt. We willen bij het langskomende verkeer duidelijker onder de
aandacht brengen dat er een uitgang is. Hierdoor kan iedereen iets alerter zijn
en wat meer afstand van de deuropening nemen. Voor de MWR-leden blijft
natuurlijk “Goed Opletten” van kracht.
● Het zwemvlot. Het zwemvlot is niet meer in opperbeste staat. Daar moet het
nodige houtwerk en schroefwerk nagekeken en zo nodig vervangen worden.
Voorzichtigheid bij het betreden, met blote voeten, is geboden.
● Steigerplanken. Er moeten diverse steigerplanken vervangen worden.
● Landvastringen. Van een aantal steigers is de ring zo geplaatst, dat alleen
direct naar de steiger kan worden vastgelegd. Het is beter als zowel een
landvast aan bak- als stuurboord op een ring belegd kan worden. Net zoals dat
bij de spiegel het geval is.
● Diefstal. Eind juli is er op de MWR een serieuze poging gedaan een sloep te
stelen. Door het feit dat er een deugdelijk ketting en slot tussen steiger en
boot gekoppeld was, is men onverrichter zake vertrokken. Overigens heeft
men in die zelfde periode bij onze buur “Jachthaven de Jong” wel
2 buitenboordmotoren weten te stelen. Wees alert. Zie je iets, geef het aan de
Havenmeester door, wellicht kunnen we er iets mee.
● Brandbare zaken. Ik heb 2 tanks, gevuld met benzine, alsmede een flacon
motorolie om bij de benzine te mengen opgeruimd. Dit omdat ze zomaar
aanleiding kunnen geven tot baldadigheid. Hier zit niemand van ons op te
wachten. Ik heb de ravage in een jachthaven in Roermond gezien en ik kan
jullie verzekeren, zoiets wil je beslist niet. Dus wees alert met dergelijke zaken
en ruim ze gelijk op. Voor de goede orde, het is ten strengste verboden om
brandbare zaken mee naar de MWR zolder te nemen cq daar te plaatsen.
Heb je vragen op dit gebied, neem contact op met de Havenmeester.
SEPTEMBER 2015
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● Huisvuil. We hebben 3 grijze bakken. Normaal gesproken is dat voldoende om
14 dagen te overbruggen. Indien er ineens spontaan een hittegolf boven
Nederland blijft hangen, gaan we massaal varen en consumeren. Als je mocht
denken dat die 3 grijze bakken dat gewoon blijven opslokken, moet ik je teleur
stellen. Zeker als je er kartonnen dozen in stopt, die dus niet plat zijn
gemaakt. Onbegrijpelijk! Als iedereen dan, ondanks het feit dat de bakken
overvol zijn, gewoon de boel blijft dumpen, leidt dat tot onaanvaardbare
situaties. Denk dan niet, na mij de zondvloed, maar neem je afval gewoon
mee naar huis. Je hebt het toch ook in volle toestand meegesleept?
Als ik dit schrijf, is het al weer 21 augustus. Straks nog een artikel schrijven over
de “Winterstalling”, terwijl het dus 24 graden is en de BBQ al klaar staat voor
straks. Lastig om me in te leven in iets wat ik liever nog maar ver voor me uitschuif.
Ik wil maar zeggen dat we best veel gerealiseerd hebben. Wellicht niet altijd
direct zichtbaar, maar er is veel gedaan. Verder zijn er nog altijd veel plannen.
Maar ja, je moet toch nog iets te wensen hebben toch?
Mijn slogan is altijd geweest “ Kalmte kan U redden” en daarom laat ik me niet
gek maken over datgene wat nog niet gedaan is. Dat zijn overigens dus wel
zaken om morgen of overmorgen, al dan niet samen met jouw hulp, te
realiseren. Bedankt voor je aandacht en wellicht tot later.
Hans Vonk, Havenmeester.

Winterstalling 2015/16
(al dan niet bij de MWR)
Dat wordt dan mijn eerste project “ Winterstalling”. Balen dat je dus nu al
serieus geconfronteerd wordt met het feit dat het straks weer over is en we alle
leuke zomerspeeltjes weer moeten opbergen. Mijn boot ligt pas net, na al het
klussen, in het water. Ik moet er eigenlijk nog niet aan denken dat ‘ie bijna
alweer de kant op moet.
OK, ter zake.
Zoals reeds eerder gecommuniceerd, zal het “kranen” op Zaterdag 31 oktober
2015 plaats hebben. Aanvang om 8:00 uur.
Er zal in een persoonlijke email aan alle MWR-leden informatie verschaft worden
over de gang van zaken. Bij die email is tevens een formulier bijgesloten met de
volgende opties:
1. Verzoek tot walplaats voor de winterstalling
a) 1e prioriteit voor leden die ook in de haven liggen;
b) 2e prioriteit voor leden die buiten de MWR een zomerligplaats hebben.
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2. Men wil in de haven in het water blijven liggen, maar de boot zo veel mogelijk
naar de walkant verplaatsen.
3. Men verlaat de haven en heeft zelf een winterstalling geregeld.
4. Verzoek tot kranen van de boot op een trailer.
Alleen indien het betreffende formulier volledig is ingevuld, zal deze in
behandeling worden genomen. De datum en het tijdstip waarop het formulier
retour gezonden wordt zijn bepalend voor de volgorde van toewijzing.
Met het hijsteam wordt dan, op basis van de verstrekte informatie en de maat
van de betreffende boot (op een bok / trailer), bekeken welke indeling het meest
efficiënt is. Hieruit volgt dan een volgorde van kranen, welke aan de deelnemers
zal worden doorgegeven.
We zullen proberen om ook de deelnemers voor het kranen op een trailer een
tijdsindicatie en volgorde te geven.
Voordeel van het op de wal plaatsen bij de MWR is het kostenaspect. Nadeel is
dat de boten niet afgespoten kunnen worden. De reden is dat de juiste
bodemconstructie bij de MWR ontbreekt en afspuiten vanuit milieuoogpunt niet
mag. Omdat de kraan voor een beperkte tijd is gehuurd, zal het hijsteam dus
direct de ene na de andere boot hijsen. Om de veiligheid van het hijsteam en de
omstanders te waarborgen, zal de werkvloer met linten worden afgezet en
alleen het hijsteam zich binnen die afzetting mogen begeven. Pas als het terrein
wordt vrijgegeven, kan men aan zijn/haar boot gaan werken.
Als je veel onderhoud aan je boot moet verrichten, of direct het onderwaterschip
wil bewerken, dan is het advies om een professionele winterstalling te zoeken.
Zij hebben namelijk daarvoor de juiste faciliteiten. Met het inschrijven voor een
walplaats bij de MWR geef je aan dat je je aan de veiligheidsvoorschriften van de
MWR zult houden.
De boten die in het water blijven, moeten wel vooraf geregistreerd worden.
Advies is om deze boten, zodra de haven behoorlijk leeg is, zo dicht mogelijk
naar de walkant te verplaatsen. Op basis van de bootafmeting zal dan een
“Overwinter box” worden toegewezen. Op deze manier is bij het Haventeam
bekend welke boten waar liggen, zodat bij problemen de eigenaar kan worden
benaderd en er geen zoekplaatje ontstaat.
Ook als je zelf een winterstalling elders hebt geregeld, zouden wij het op prijs
stellen als je dat op het formulier wilt doorgeven. Dit geeft duidelijkheid over
wie er wel en niet in de haven blijft. Zonder die informatie verliezen wij het
overzicht, maar dat zal duidelijk zijn.
Indien over het voorgaande nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag.
Hans Vonk, Havenmeester.
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Uw penningmeester
vraagt even uw aandacht
Beste leden, medeleden en gezinsleden,
Aan het eind van dit jaar loopt de inmiddels al weer 3e periode af, waarin ik door
u gemachtigd ben de financiën van onze MWR te mogen behartigen. Officieel
ben ik dan niet meer herkiesbaar en zoals ik al eerder tijdens de najaars-ALV en
nogmaals tijdens de voorjaars-ALV heb aangekondigd, stel ik mij niet
herkiesbaar voor nog eens 3 jaar. Ik stop er dus mee. Niet van harte of omdat ik
het echt zat ben. Het werk doe ik nog steeds met plezier, maar het wordt tijd dat
de verjonging in het bestuur wordt doorgezet en ik wil niet wachten op het
moment dat ik het bijltje erbij neer (moet) leggen. Met 75 jaar en in totaal bijna
25 jaar bestuurslid vind ik het tijd het stokje door te geven. Er moet dus een
verse penningmeester komen. Ongetwijfeld zijn er leden, mannen of vrouwen,
die voldoende administratieve kennis in huis hebben om de financiële
administratie te behartigen en, heel belangrijk, zitting willen nemen in het
bestuur van ook uw MWR. U wordt dan lid van het dagelijks bestuur dat bestaat
uit de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester en gecompleteerd wordt door de
Sociëteitscommissaris, de Havenmeester en de Sportcommissaris.
Betrokkenheid bij de Vereniging is wellicht één van de belangrijkste
overwegingen om de job op u te nemen. Al naar gelang uw interesses en
kundigheden kunnen er ook andere zaken bij u neergelegd worden.
Al die jaren heb ik met veel plezier en voldoening zowel het
penningmeesterschap als de bestuursfunctie ingevuld. Niet altijd even
makkelijk, soms hectisch, maar per saldo was er toch altijd de voldoening als
problemen konden worden opgelost en er zijn zeker lastige problemen geweest.
Hierover zeker geen misverstand.
Inhoudelijk zorgt de penningmeester voor het uitschrijven van de jaarlijkse
rekeningen (plus wat er tussendoor komt). Beheer van de bankrekeningen,
betaling van de inkomende facturen en natuurlijk zorgt hij dat de uitgaande
facturen op tijd betaald worden. Twee maal per jaar wordt er balans opgemaakt
inclusief inventariseren. Rapportage ten behoeve van de ALV’s met balans- en
exploitatieoverzicht en begrotingen voor de opvolgende periode inclusief
ontwikkelingen ten aanzien van de tarieven in relatie tot de begroting.
Het complete bestuur vergadert circa 6 x per jaar plus 2 x per jaar de ALV.
Dit gebeurt altijd ’s-avonds. Tijdens de vergaderingen wordt alles behandeld wat
op de agenda is geplaatst. Bovendien heeft u regelmatig online contact met de
medebestuursleden.
U kunt ook aanspreekpunt zijn voor de leden en heel andere zaken die de club
betreffen.
Toen ik 36 jaar geleden gevraagd werd zitting te nemen in het bestuur wist ik
ook niet waar ik aan begon, maar het was de uitdaging en het werd een eyeSEPTEMBER 2015
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opener. Je wordt geconfronteerd met het feit dat niet alles vanzelf gaat en dat
de club niet zonder jou kan en om een stukje van je talent of kunde zit te
springen.
Wie speelt met de gedachte na lezing van deze oproep om de nieuwe
penningmeester te worden? Neem dan contact op met onze voorzitter of mijzelf
als u nog meer info wilt hebben.
Hopend op veel reacties,
Uw penningmeester Richard Bethlehem

Zeillessen
Ook dit jaar zijn er weer zeillessen voor volwassenen. Drie MWR instructeurs zijn
druk bezig om een 7-tal cursisten door de week ’s avonds zeilinstructie te geven.
Vaak gebruiken ze de MWR Centaur, maar er wordt ook gebruik gemaakt van
eigen boten. Dit jaar heeft het weer meegeholpen. De paar keer dat ik gekeken
heb, was er voldoende wind en mooi weer. Ben, Piet en Jaap alvast bedankt voor
jullie inzet.
Voor de jongere zeilcursisten hebben we dit jaar een iets andere opzet gekozen.
Niet het hele seizoen op zaterdag lessen, maar 5 keer vlak voor de
zomervakantie op vrijdagmiddag. Hadden we vorige jaren aan het begin van het
seizoen nog wel eens harde wind en regen, eind mei en begin juni hadden we dit
jaar vooral korte-broeken-weer. Dit jaar hebben we een nieuwe instructeur
gevonden, Marjolein, die met veel plezier les geeft aan Ed en mij. Om de
instructeurs wat te helpen stappen soms Robin en Emma bij een beginnende
zeiler aan boord van de Optimist. Aangezien zij nog jong zijn, past dat beter dan
een volwassene.
Het groepje cursisten is niet heel groot, maar wel enthousiast. Ze kunnen nu
allemaal overstag gaan en op en neer over de plas varen. In de maand september
willen we ze nog één of tweemaal laten terugkomen om op een leuke manier
het seizoen af te sluiten.

Zeilwedstrijden
Na het succes van de zaterdagwedstrijden zijn er dit jaar zowel op zondag als
zaterdag wedstrijden. Zo is het voor iedereen nog makkelijker om een keer mee
te kunnen doen. De zaterdagwedstrijden beginnen om 13.00 uur. Dan kan je
’s ochtend nog de boodschappen doen of je kinderen aanmoedigen bij andere
sporten. Terwijl bij de zeillessen de wind meestal rustig is geweest, hebben we
bij de zeilwedstrijden dit jaar vooral veel wind. Erg leuk is dat we dit jaar een
paar nieuwe deelnemers hebben. Sommige hebben daarbij wat leermomenten
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opgedaan, maar andere gaan er gewoon de eerste keer met de dagprijs vandoor.
Jan en Berend Lemkes in hun Efsix zijn met spinnaker op door niemand bij te
houden en daarnaast zo sportief om Ed en mij aan te bieden om te helpen om
de Laser Stratos weer overeind te krijgen.
Tja, ik moet het bekennen, mijn bemanning is regelmatig nat geworden. Ik ben
namelijk driemaal omgeslagen. Eenmaal met Hans, die daar vast een mooi
verhaal over kan vertellen en tweemaal met Ed. Eén van deze keren zat de mast
vast in de modder, wat het bijzonder lastig maakte. Zelf ben ik er goed vanaf
gekomen, omdat ik alle keren snel genoeg op de rand van de boot zat en op het
zwaard de boot weer recht kon trekken. Vooral Ed vindt het plaswater zo prettig
dat hij de laatste wedstrijd bij het aanleggen even alle kanten van de boot heeft
geïnspecteerd.
Er is een sportieve strijd gaande tussen een aantal Valken en ik zou het heel leuk
vinden als we wat Centaurs op het water zouden krijgen. Er liggen er meerdere
in de haven en ik ben benieuwd welke het snelste zeilt. Uit ervaring weet ik dat
niets zo leuk is als tegen dezelfde boten te varen, zonder dat je na afloop moet
gaan rekenen wie gewonnen heeft. De uitslagen volgen in een volgend Kompas.
Kom vooral eens kijken en vaar mee met een wedstrijd. John en Kees bedankt
voor boeienkoning-, start- en finishwerk.
Berend Kees

MWR Agenda
ZATERDAG 26 SEPTEMBER
Zeilwedstrijden (middag)
ZATERDAG 11 OKTOBER
Bingo met spectaculaire watersportprijzen.
Info volgt t.z.t. via nieuwsbrief.
ZATERDAG 24 OKTOBER
Sluiting vaarseizoen
Info volgt t.z.t. via nieuwsbrief
ZATERDAG 31 OKTOBER
Boten uit het water hijsen, 08:00 uur
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Genieten met De Klup
op de Reeuwijkse Plassen
Reeuwijk - Vrijwilligers zorgden voor een onvergetelijke belevenis voor twintig
verstandelijk beperkte mensen. Met vijf sloepen voeren zij over de Reeuwijkse
Plassen. Zichtbaar en hoorbaar genoten de gasten van het bijzondere uitje.
Het werd nog spannend toen in de verte het onweer rommelde en
bliksemschichten over het water scheerden. Maar het bleef bij een paar druppels
regen.
Elke donderdagavond worden activiteiten georganiseerd door De Klup, een
organisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking.
De laatste avond voor de vakantie moest speciaal worden en dat is gelukt.
De Motorboot en Watersportvereniging Reeuwijk (MWR) reageerde meteen
enthousiast op het verzoek om als aanlegplaats te fungeren. Het gezelschap
werd gastvrij ontvangen door Marianne en Ben Kloostra van de MWR en na de
tocht stonden zij ook weer klaar om iedereen van een drankje te voorzien.
Het was niet alleen voor de mensen van De Klup een ﬁjne avond, ook de
vrijwillige schippers en begeleiders genoten van de warme reacties van de
opvarenden.
Tekst: Narda Rebel
Bron: Kijk op Reeuwijk 8 juli 2015

Verslag van de rondvaart “Jan Salie”
Zondag 16 augustus was het dan zover;
met de rondvaartboot “Jan Salie” varen door de
Goudse grachten.
Twee van onze leden, te weten Harry Klünnen en
Ben van Hooff, zijn als vrijwilliger actief en varen
regelmatig als schipper op de rondvaartboot “Jan
Salie” door en in de omgeving van Gouda. Beiden hebben het idee opgepakt om
de leden van de MWR ook kennis te laten maken met dit prachtige schip en
organiseerden in samenwerking met de evenementencommissie vanaf de MWR
een rondvaart naar en door Gouda.
Het mooie zonnige warme weer was even weg, maar het was gelukkig droog en
de temperatuur toch aangenaam om ook heerlijk op het buitendek te zitten.
De zaterdag ervoor hadden Harry en Ben minder geluk, want in de stromende
regen hebben zij samen de “Jan Salie” van de Oosthaven naar de MWR gevaren.
We verzamelden voor vertrek van deze rondvaart bij de MWR met ontvangst met
koffie en een stroopwafel. Om circa 12 uur vertrokken we vanaf de MWR naar de
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sluis Reeuwijkse Verlaat bij de Breevaart. Met hulp van de brugwachter gingen
we door de Karnemelksloot naar de Kleiwegbrug. Hierna vaarden we via de
Kattensingel naar de Pottersbrug en via de Ir. De Kock van Leeuwensluis en
Steve Bikobrug over het Gouwekanaal naar de Juliana Sluis. Waarna we via de
Hollandsche IJssel naar de Mallegatsluis vaarden en hiervandaan terug naar de
Oosthaven. Voor het aanleggen aan de Oosthaven passeerden we diverse
bruggen, het Amsterdams Verlaat, de Vishallen en de doorvaart door de Donkere
Sluis.
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In totaal zijn we ongeveer 3,5 uur aan het varen geweest. Aan boord van de Jan
Salie waren koffie, thee en drankjes te koop. Bij warm weer kunnen alle ramen
worden geopend. Nu was het binnen goed toeven met een geopend raam.
Ook op het buitendek waren bijna alle zitplaatsen bezet. Tijdens de tocht
werden we door onze gids Ben van Hooff deskundig voorgelicht over een stukje
geschiedenis van Gouda en andere bezienswaardigheden onderweg.
Om circa 16.15 uur gingen we van boord aan de Oosthaven en met een
touringcar bus (die zoals gepland keurig op tijd op ons stond te wachten) terug
naar de MWR.
Bij terugkomst op de club was er genoeg tijd om onder het genot van een
drankje na te praten. Rond de klok van 18.30 uur stond er een Indisch/Chinese
maaltijd voor ons klaar. Natuurlijk was er als dessert ijs met slagroom met een
toefje advocaat om het geheel compleet af te maken.
Een geweldige vaardag in een gezellige en ongedwongen sfeer, leuke contacten,
heerlijk gegeten en daarom zeker voor herhaling vatbaar. Mede ook omdat deze
rondvaart al binnen een week geheel was volgeboekt en we daardoor mensen
moesten teleurstellen.
Met vooral dank aan onze vaardige stuurman Harry Klünnen en deskundige gids
Ben van Hooff, alsmede Ben en Marianne Kloostra en alle overige leden welke
hand en spandiensten hebben verleend voor deze zeer geslaagde dag. Foto’s van
dit evenement kunt u bekijken via het fotoalbum op onze website.
Cor Rietbergen

Een varend monument in de MWR haven;
De geschiedenis van de kubboot ‘Eva’
Op 27 juni 1898 beëindigde kapitein Joshua Slocom zijn zeilreis rond de wereld.
Het was de eerste keer dat iemand helemaal alleen de wereldzeeën trotseerde.
Het deed nogal wat stof opwaaien. Veel mensen hadden hem voor gek verklaard
en voorspeld dat hij nooit zou terugkomen. Toen dat buiten alle verwachting om
toch gebeurde, begon de belangstelling voor het solozeilen toe te nemen. In de
eerste decennia van de vorige eeuw verschenen er regelmatig verslagen van
experimenten op dit gebied in de watersportbladen. J.P.G. Thiebout was altijd in
voor een experiment en deze artikelen deden hem besluiten om ook maar eens
in z’n eentje het ruime sop te kiezen.
Hij ontwierp hiervoor een scheepje dat speciaal was aangepast om alleen op de
Zuiderzee te varen.
SEPTEMBER 2015

15

M W R K O M PA S

SEPTEMBER 2015

16

M W R K O M PA S

In maart 1910 werd het ontwerp
gepubliceerd in de Yachting and
Boating Monthly. Over de eisen
waaraan het schip moest
voldoen schreef hij het volgende:
”Gemakkelijk alleen te hanteeren:
Diepgang zonder zwaard niet
meer dan 0,60m zoodat alle
Zuiderzeehavens toegangelijk
waren. Flink zeewaardig en
logeable. Het resultaat was een
scheepje van 6,25m lengte en 2 m
breed. Ongeveer het type van een
Kubboot met een plat vlak en
zijzwaarden.
Het kubboottuig met zijn
achterover hellende mast en
torenzeil heeft het voordeel, dat
men een zeer klein voorronder krijgt, dit is in een dergelijk scheepje, grootendeels
verloren ruimte. De roef had een lengte van twee meter. Lang dubieerde ik over de
vraag of de stuurstoel zelfloozend moest zijn, het ruimte verschil was dan echter
zoo groot, dat ik maar besloot dezen eisch te laten vallen en hiervan heb ik
nimmer spijt gehad, want zelfs met zeer slecht weer kwam er nimmer een stuk
water over. Verder had het scheepje een rolfok terwijl het ontbreken van de gaffel
de behandeling van het zeil zeer eenvoudig maakte. Alle vallen en schoten leidden
naar achteren, zoodat alleen voor de behandeling van de dreg de stuurstoel
verlaten moest worden.”
Vermoedelijk heeft Thiebout de Eva, zoals hij het scheepje had genoemd, tot
1912 gevaren. Helaas is er van de periode die hierop volgde weinig bekend.
Volgens Gait Kroes in Kampen is het scheepje in de jaren twintig van een zekere
Tenbruggenkate geweest en een tandarts die Smit heette. Daarna zou het naar
Zwolle zijn gegaan. Het jachtregister van 1924/25 vermeldt H. Doyer uit Zwolle
als eigenaar. Deze zou de Illusie, zoals het scheepje toen heette, hooguit enkele
jaren in bezit hebben gehad. Meer is er niet bekend tot 1943. Het dook toen op
in Papendrecht met de naam Schobbejak.
De oorspronkelijke zijzwaarden waren intussen vervangen door een ophaalbaar
midzwaard in de kajuit. In 1952 werd de Schobbejak verkocht aan Verschuren uit
Dordrecht. De naam werd Ooievaar, naar de gelijknamige babywinkel van de exsleepbootkapitein. De familie Verschuren voer heel veel en er werden lange
reizen ondernomen. In 1954 zelfs een reis naar Koblenz. In 1964 wordt het schip
weer verkocht. De jaren daarna krijgt het schip verschillende eigenaren en
namen. Zodoende kwam het scheepje in september 1990 te koop bij Pier
Piersma in Heeg. Het scheepje werd aangekocht door Jan van Wijlen en kreeg
haar oorspronkelijk naam ‘Eva’ weer terug.
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Het verhaal gaat dat Thiebout elk
schip wat hij voor zichzelf bouwde
de naam Eva gaf, naar zijn moeder
en zijn zuster. Jan van Wijlen is in
de jaren daarna zeer driftig op zoek
gegaan naar de geschiedenis van
het schip en begon alles te
verzamelen wat er over de Eva en
Thiebout te vinden was. Helaas
ging het met de Eva wat minder.
Een groot onderhoud was
onontkoombaar. De eerste stap in
deze richting werd in 1995 gezet,
toen bij de Scheepsbouwers in
Werkendam een nieuwe
zwaardkast werd geplaatst. In 1997
ging ze uit het water voor de echte
grote klus. Een restauratie die drie
jaar zou duren. Het onderwaterschip is voor 75 % vervangen en de
romp voor 40% vernieuwd.
De oorspronkelijke plaatdikte was 2
mm. Besloten is om platen van
3 mm dikte te gebruiken. Om de
gangen te vervangen moesten de
koppen van de klinknagels
afgeboord worden, en vervolgens
moest de plaat er tussenuit worden gehaald. Alle platen werden opnieuw
geklonken. Totaal zijn er zo’n 1500 klinknagels gebruikt. Toen het ijzerwerk klaar
was, is het schip gestraald en in een epoxy systeem gezet.
Jan van Wijlen heeft de Eva helaas moeten verkopen. Zijn vrouw is, nadat zij
bijna overvaren waren door een binnenvaartschip, nogal bang geworden om te
gaan varen. In 2012 heb ik de mogelijkheid gekregen om de Eva te kopen.
Door omstandigheden moest ik mijn zeeschouw verkopen en was ik al een tijdje
op zoek naar een authentiek schip wat gemakkelijk alleen te varen is en
waarmee je ook goed op het IJsselmeer en de Wadden terecht kan. De Eva paste
precies in dit plaatje. Helaas brak al snel na de aankoop de mast. Dit was wel het
moment om na te denken of ik door zou varen met het bruine gaffeltuig of het
oorspronkelijke witte torentuig weer terug zou laten komen. Immers voor een
torentuig kan je af met een kortere mast. Natuurlijk heb ik gekozen voor het
oorspronkelijke torentuig.
Gewapend met kopieën van de oorspronkelijke tekeningen die in het
scheepvaartmuseum bewaard zijn gebleven ben ik naar Jan Schokker in
Volendam gegaan. Daar is een nieuwe mast gemaakt. Aan de hand van de
tekeningen zijn ook nieuwe zeilen genaaid. Het zeil is van clippercanvas.
Dit is synthetisch doek wat op een traditionele manier wordt geweven.
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Samen met de “losse broek”, kralen en
smalle banen geeft dit de
oorspronkelijke uitstraling. Om de Eva
geheel in oude staat terug te brengen,
zou het midzwaard nog vervangen
moeten worden door de oorspronkelijke
zijzwaarden. Ik heb dus nog even stof
tot nadenken.
Afgelopen zomer heeft de Eva
windkracht 6 op het IJsselmeer goed
doorstaan. Hopelijk zijn we bij het
uitkomen van deze Kompas inmiddels
met de Eva op Terschelling geweest.
Meer informatie van de Eva is te vinden
op www.kubboot.blogspot.com.
Hier staan trouwens ook links naar
twee andere klassieke schepen die bij
ons in de haven liggen; de Skûtsje
Skealjen van Martijn en Ineke
Hammann en de Staverse Jol ST 37 van
Paul van As.
Jeroen van den Berg

Reeuwijkse Plassen
schoner en mooier (deel 1)
Het zal u de afgelopen jaren niet zijn ontgaan, er wordt flink gewerkt in het
Reeuwijks plassengebied. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft
verschillende projecten uitgevoerd om de waterkwaliteit en ecologie van de
Reeuwijkse Plassen te verbeteren. Eén van deze projecten was de aanleg van
natuurvriendelijke oevers en wordt in dit Kompas beschreven. In het volgende
Kompas volgt deel 2; bestrijding van blauwalgen.
“Normale” oevers kennen een directe overgang tussen land en water.
Een natuurvriendelijke oever heeft juist een geleidelijke overgang van land naar
water. Het voordeel hiervan is dat waterplanten en -dieren zich hier meer thuis
voelen dan bij een steile overgang. Hierdoor zullen er niet alleen in aantal meer
planten en dieren komen, maar ook meer verschillende soorten. Dit heeft een
gunstige invloed op de waterkwaliteit.
Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers gebeurt in verschillende stappen.
Allereerst worden er langs de waterkant een rij houten palen aangebracht.
Deze palen beschermen de nieuwe oever tegen wind en golven. Om de 50 meter
is er een opening, zodat het water kan verversen en dieren gemakkelijk van de
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plassen naar het ondiepe gedeelte kunnen zwemmen. Achter de rij palen komt
een doek. Dit doek voorkomt dat de grond die we aanbrengen weer wegspoelt.
Vervolgens worden achter de rij palen met een schepnet de vissen weggehaald,
en worden ze weer losgelaten in de plassen. Zo wordt voorkomen dat de vissen
worden bedolven onder een laag grond. Vervolgens wordt er een stevige laag
grond langs de oevers aangebracht. Zo loopt de grond schuin af naar het water.
Dit wordt straks een fijne verblijfplaats voor planten en dieren die graag op de
grens van land en water leven. Tot slot wordt de beplanting aangebracht.
Dit gebeurt met lange matten. In deze matten zitten allerlei zaden en stekjes
van bijvoorbeeld kalmoes, moeraszege, riet en mattenbies. Deze matten worden
over de oevers uitgerold. En dan is het wachten op het voorjaar, want dan gaan
de planten flink groeien.
In totaal is er 14,7 kilometer aan nieuwe oevers aangelegd. Met de oevers die al
natuurlijk waren, brengt dit het totaal op 18 kilometer. Hiervan zal 16 kilometer
door Rijnland worden onderhouden. De overige 2 kilometer onderhouden
eigenaren zelf. Niet alleen de aanleg, maar ook het onderhoud gebeurt op een
natuurvriendelijke manier. Zo wordt er zo min mogelijk in de winter gemaaid om
planten en dieren te ontzien en vindt het meeste onderhoud vanaf het water
plaats. Ook zijn er maatregelen genomen om schade aan de oevers door
muskusratten en ganzen tegen te gaan.
Om de waterkwaliteit verder te verbeteren, heeft Rijnland alle omliggende
polders afgekoppeld van de plassen, zoals bij de polder Goudse Hout. Het water
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in de Reeuwijkse Plassen stond in open verbinding met de omliggende polders.
Water met veel voedingsstoffen voor algen stroomde zo de plassen in. Dat kan
nu niet meer. Verder wil Rijnland een natuurlijker waterpeil instellen in de
Reeuwijkse Plassen. Hierdoor hoeft in een periode van veel regen niet direct
schoon voedselarm regenwater afgevoerd te worden.
Het waterpeil kan niet zomaar ineens worden veranderd. Daarom wordt het
grondwaterpeil op vier plaatsen in het gebied dagelijks door omwonenden
gemeten. Ook wordt regelmatig het peil van het oppervlaktewater in de buurt
gemeten. Alle metingen samen moeten een duidelijk beeld geven van het effect
van de schommelingen in het oppervlaktewaterpeil op het grondwaterpeil.
Voor het beoordelen of een meer natuurlijk peil voor de vaarrecreatie geen
knelpunten oplevert, is het noodzakelijk om te weten wat de bodemhoogte in de
plassen op dit moment is.
Daarom vinden er in het najaar metingen van de bodemhoogte plaats.
Het project “Natuurlijker waterpeil” loopt nog door tot 2016.
De informatie en de foto’s van dit artikel zijn afkomstig van het
hoogheemraadschap van Rijnland. Waarvoor onze hartelijke dank!
Paula Gouw

Van de ledenadministratie
NIEUWE LEDEN.
We heten fam. D.Schepes-Mulder, fam. M.D. Bijkerk, fam. P.N. van As,
fam. P.A. Zinkweg, fam. M. Oosterhuis, fam. D. Spee en fam. R.E. Schaasberg 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 HET LIDMAATSCHAP.
Dhr. J. van Zijl, fam. R.A.A. Janssen, C. Smit en R, Massar hebben aangegeven dat
zij hun lidmaatschap wensen te beëindigen.
AFMELDING ALS DONATEUR.
Mv. B. Ferwerda, C. v.d. Wolf.
Belangrijk !! Bent u van plan om met ingang van het volgende jaar uw
lidmaatschap te beëindigen dan moet u dit vóór 1 december 2015 schriftelijk
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melden aan de secretaris. 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
De redactie bestaat momenteel uit 2 leden en wij streven naar een derde
deelnemer hieraan die wil
meewerken aan het produceren 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.
De kopij voor de volgende uitgave
moet uiterlijk zaterdag 14 november
2015 bij de redactie binnen zijn.
Deze Kompas kwam tot stand mede dankzij de bijdragen van:
Richard Bethlehem, Paula Gouw, Berend Kees van Loo, Cor Rietbergen, Hans
Vonk, Jeroen van den Berg en de redactiecommissie.
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