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

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

JULI EN AUGUSTUS
Zaterdag en zondag van 16:00 uur
tot 19:00 uur.

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

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

Secretaris 

secretaris@mwr-reeuwijk.nl

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

Evenementencommissaris 

evenementen@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, 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

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

B E S T U U R
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Van de voorzitter
De zomervakanties zijn volop aan de gang, mensen zijn weg naar verre oorden
of zijn juist in de buurt gebleven. Feit is dat het een tijd is om even tot rust te
komen en de dagelijkse dingen even los te laten. Ik ben er ook tussenuit
geweest. Een periode van rust, van kamperen, van windsurfen en genieten van
een onbekende omgeving.

In het stukje van de voorzitter richt ik de aandacht weer even op het
vrijwilligersthema. In de vorige uitgave hebben we daar ook aandacht aan
geschonken. Het aardige is dat er reacties op komen. Iemand heeft me een
interessant document toegestuurd over het thema. Alle reacties zijn welkom.
Het onderzoek over dit thema dat ik bestudeerde, biedt heel veel nuttige
aanknopingspunten en geeft goede handvatten waarmee we binnen de MWR
ook vooruit kunnen.
Denk aan het vinden van leden, deelnemers en vrijwilligers. Dit is een probleem
van alle tijden. Het aantal vrijwilligers is bepalend voor het succes van de
vereniging. Om dit wervingsprobleem aan te pakken, hebben we een
‘vrijwilligersmarkt’ gehouden op de dag dat nieuwe leden voorgesteld zijn. 
Veel van de nieuwe leden hebben zich bereid verklaard taken op zich te nemen,
wanneer er een beroep op hen gedaan wordt. Heel fijn! Ik ben blij dat er steeds
weer leden zijn die bereid zijn tijd te steken in het reilen en zeilen van de
vereniging. In de korte gesprekken die ik met de nieuwe leden kon voeren,
hoorde ik een bevestiging van wat er in het onderzoek geschreven staat over de
verwachtingen en behoeften van de moderne vrijwilliger.
De nieuwe (moderne) vrijwilliger wordt ondermeer gekenmerkt door het willen
aangaan van korte en duidelijk afgebakende engagementen. Van een
levenslange verbintenis bij eenzelfde vereniging is steeds minder sprake. Ook
wordt er gekozen op basis van eigen interesses en capaciteiten en minder op
basis van traditionele bindingen. Deze verschuivingen vinden plaats onder
invloed van o.a. een verhoogde tijdsdruk, een stijgende flexibiliteitsvraag op het
werk en een toenemend aanbod in de vrijetijdssector. Omwille van deze
ontwikkelingen is het nodig dat verenigingen op een andere manier met hun
vrijwilligers omgaan… (van: Socius, Steunpunt voor Sociaal-Cultureel
Volwassenenwerk vzw).

Binnen de MWR hebben wij leden die een levenslange verbintenis met de
vereniging hebben. Zij zijn al decennia lang lid en zullen dat naar verwachting
ook blijven. Mensen voor wie de MWR een plek is voor sociale contacten, voor
sportactiviteiten en vriendschappen. Maar, we hebben ook leden onder ons die
binnen de beschrijving van de nieuwe (moderne) vrijwilliger passen. Voor hen is
de MWR één van meerdere kringen waarbinnen men zich beweegt. 
Beide groepen kunnen een bijdrage leveren aan het vrijwilligerswerk dat binnen
de MWR plaatsheeft.
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In het naseizoen wordt er een dag georganiseerd waarop we diverse klussen en
karweitjes gaan doen. Er zal dan een beroep gedaan worden op alle leden van
de MWR en we zullen je vragen een deel van de dag bij het clubgebouw te
komen helpen. De exacte details zullen nog medegedeeld worden. Ik verheug
me erop een leuke dag samen te hebben.

Tot slot een speciaal woord van waardering voor het team van vrijwilligers dat
zich inzet voor het tot stand komen van dit blad. Achter de schermen wordt
telkens hard gewerkt om een uitgave te maken waar interessant nieuws, mooie
verhalen en zakelijke mededelingen tot een goed leesbaar geheel gesmeed
worden. Taal- en spellingsfouten worden verbeterd, de lay-out moet gemaakt
worden, fotomateriaal wordt verzameld, redigeren, knippen en plakken. En dan
voortdurend alert blijven op privacyaspecten, nieuwsgehalte en lezerskring.
Hartelijk dank voor deze inspanning.

Reacties op advertenties
In de vorige editie van Kompas hebben 3 advertenties gestaan
waarin de vacatures Secretaris, Havenmeester en
Evenementencoördinator genoemd werden. Het bestuur is
verheugd te melden dat er zich voor alle drie vacatures kandidaten
hebben gemeld. Persoonlijke contacten en advertenties hebben
effect gehad. Er zijn gesprekken gevoerd met de drie kandidaten en
deze leiden ertoe dat het bestuur er vertrouwen in heeft dat de
kandidaten voorgesteld kunnen worden. Tijdens de eerstvolgende
ALV (7 november a.s.) zullen de kandidaten officieel aan de
vereniging voorgesteld worden. Natuurlijk hopen wij op bijval van
de leden zodat zij geïnstalleerd kunnen worden en invulling
kunnen gaan geven aan de functies.

De kandidaten zijn: 
Hans Vonk (Havenmeester), 
Ton Renes (Secretaris) en 
Cor Rietbergen (Evenementen in samenwerking met Barteamleider). 

Hartelijk dank aan de kandidaten. We zetten ons er voor in e.e.a.
goed te laten verlopen en we een prettige samenwerking tegemoet
kunnen zien. Mochten leden willen reageren op deze voorgestelde
benoemingen, vernemen wij de reacties graag op 
voorzitter@mwr-reeuwijk.nl.

Jan Strijdhorst (voorzitter MWR)
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Er staan nog steeds uitgelote
OBLIGATIES te wachten op aflossing.
In 2002, ten bate van de grote verbouwing/renovatie van het clubhuis, heeft
onze MWR een ledenobligatielening uitgeschreven om dit hele project (mede) te
financieren.
In 2007 is begonnen met de uitloting/aflossing hiervan die in 2011 is voltooid en
konden elk jaar dus de uitgelote stukken worden aangeboden bij de
penningmeester ter verzilvering inclusief de premie/rente.
Van de uitlotingen van 2009, 2010 en 2011 zijn er nog steeds stukken in omloop
die nog afgelost kunnen worden. Vijf (5) jaar na uitloting vervallen die stukken
die niet zijn aangeboden ter verzilvering aan de vereniging en worden dus niet
meer uitbetaald waarvoor de vereniging dus Van Harte Dank U Wel zegt.

VAN DE UITLOTING 2009 STAAN NOG OPEN DE STUKKEN NRS.: 
(DEZE VERVALLEN PER ULTIMO 2014)

60 nominaal € 125,-- premie € 50,-- totaal € 175,--
169 50,-- 7,-- 57,--
175 50,-- 13,-- 63,--

UITLOTING 2010, DEZE VERVALLEN PER ULTIMO 2015:
30 125,-- 60,-- 185,--
33 125,-- 20,-- 145,--
34 125,-- 20,-- 145,--
64 125,-- 20,-- 145,--
77 125,-- 40,-- 165,--
89 125,-- 20,-- 145,--

170 50,-- 7,-- 57,--
176 50,-- 7,-- 57,--

UITLOTING 2011, DEZE VERVALLEN PER ULTIMO 2016:
32 125,-- 20,-- 145,--
38 125,-- 20,-- 145,--
67 125,-- 20,-- 145,--
71 125,-- 20,-- 145,--
82 125,-- 20,-- 145,--
87 125,-- 20,-- 145,--

168 50,-- 7,-- 57,--
171 50,-- 7,-- 57,--

Alle hierboven genoemde stukken kunnen dus ter verzilvering worden
aangeboden bij de penningmeester en zullen, uitsluitend tegen inlevering van
het originele stuk, worden uitbetaald op de rekening van uw keuze. Vermeld
a.u.b. het IBAN nummer en de tenaamstelling van de begunstigde. Als u besluit
het stuk aan der Vereniging te doneren, stuur dan ook het stuk op met de
vermelding “Donatie aan de MWR”.

Uw penningmeester, Richard Bethlehem
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DOUWETOCHT 2014
wederom een leuke trip 

Zoals ieder jaar gaat een delegatie van sloepvaarders buitengaats een 4-daagse
trip maken. Dit jaar vond de trip plaats gedurende de Pinksterdagen met vertrek
op vrijdag 8.00 uur bij de sluis in Reeuwijk. De organisatoren Harry en Ben
hadden de medewerking van de sluiswachters om op deze dag vroeg gebruik te
kunnen maken van de sluis in Reeuwijk. Maar waarom zo vroeg? Dit had te
maken met de route die we gingen varen, er was gekozen om naar en over de
Rottemeren te varen en er moest aansluiting zijn op de sluis in Nieuwerkerk a/d
IJssel. Maar goed, na vertrek uit Gouda gingen we via de Mallegatsluis de IJssel
op en moesten, aangekomen bij de Nieuwerkerkse sluis, helaas toch vrij lang
wachten op de doorgang. 

De Nieuwerkerkse sluis is vrij klein, waar we krap met z’n allen in konden met
een ongebruikelijk hoogteverschil met schutten van wel een paar meter. We
voeren de sluis uit de Ringvaart in, een smalle ondiepe vaart met richting
Nieuwerkerk. Een prachtige route, weliswaar soms met een volle plantengroei
waar de schroef niet blij mee was maar dat mocht de pret niet drukken.
Onderweg werden we verrast door enkele leden van de vereniging die ons
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uitzwaaiden en een overheerlijke stroopwafel in de boot dropte. Drie bruggen
moesten er worden geopend, dit gebeurde door de sluiswachter die ons op deze
route begeleidde tot Zevenhuizen.

Aangekomen vlak voor de Rottemeren moesten we de sluis Zevenhuizer Verlaat
passeren en deze keer konden we er echt niet allemaal in met de groep, even op
elkaar wachten in het zonnetje is zeker geen straf.
Na het passeren van de Rottemeren was het einddoel van deze dag de haven
Blijdorp, een kleine oude haven waar we verspreid een plaatsje kregen
toegewezen voor de overnachting. Daarna met z’n allen dineren in hotel De Valk,
enkele leden bleven overnachten. 
De andere dag lekker op het gemak over de Schie richting Delft. Helaas is Delft
aandoen lastig, er zijn daar nl. weinig aanlegfaciliteiten. Verder dus over de Vliet,
een roerig water, dat zal zeker te maken hebben met de grote schepen die ons
passeerden. We passeerden de grote sluis in Leidschendam en voeren verder
naar Leiden, niet door Leiden maar op de Oude Rijn aangekomen rechtsaf
richting Jachthaven Kaagdorp. Daar aangekomen werden we zoals altijd hartelijk
ontvangen door de havenmeester die een plaats had gereserveerd voor de zes
sloepen. Na een gezellig onderonsje in het gras kwam ook de fam. Vuik langs.
Daarna gingen we met de passagiers/gasten eten in restaurant ‘Kompas’, een
prima restaurant met een excellente kok die het 3-gangen menu niet helemaal
goed had begrepen want het toetje was een immens groot glas met ijs die we
met moeite opkregen. Naderhand hoorden we van de ober dat een bolletje ijs
eigenlijk de bedoeling was, maar de prijs was immers afgesproken.



De andere dag vertrokken helaas vier boten huiswaarts om diverse redenen,
maar ook de weersvoorspelling (onweer) had daar natuurlijk invloed op.
Twee boten bleven in de haven maar konden niet varen omdat in ochtend de
motregen een spelbreker was. Maar zie ... om twaalf uur kwam de zon weer door
en Dick stippelde een prachtige route uit over de Kagerplassen. Een werkelijk
heerlijk ontspannen dag met als slot: anker overboord en lekker borrelen midden
op de plas,’s avonds weer eten bij ‘Kompas’ maar dat was helaas van mindere
kwaliteit dan de dag daarvoor, waarschijnlijk een andere kok. De andere dag
(maandag) weer huiswaarts, met goed weer en met een dankbaar gevoel aan
Harry, Ben en Dick. Het was weer een geslaagde vrolijke trip.

Hans / foto’s Teuny Vink

AUGUSTUS/SEPTEMBER 2014           10 MWR KOMPAS



AUGUSTUS/SEPTEMBER 2014           11 MWR KOMPAS

WK Voetbal kijken bij de MWR
Enige maanden geleden kwamen Ben Kloostra en Cor Rietbergen met het idee
om met elkaar de wedstrijden van het Nederlands elftal te bekijken in ons
clubhuis. Cor had hier al ervaring mee en bood aan de kar te trekken. Of er veel
animo voor zou zijn was natuurlijk af te wachten. We gingen er tenslotte met
z’n allen ervan uit dat dit maar 3 wedstrijden zouden worden, want na de
groepsfase zou Nederland eruit liggen. Althans, zo werd door de meerderheid
gedacht. 
Tijdens de openingswedstrijd tegen Spanje was er een goede opkomst, mede
door het feit dat de koks van de MWR (Frans en Ben) mosselen zouden bakken
en Martine een heerlijke pasta. De kookkunsten van de beide heren en dame zijn
inmiddels beroemd. Dus ach, we zouden dan wel gaan verliezen maar niet met
een lege maag.
Hoe anders liep dit. Het enthousiasme kende geen grenzen na de vele
doelpunten, dus het vertrouwen groeide. Dit zouden geen 3 wedstrijden worden
maar tot aan de finale.
De wedstrijden werden gemiddeld door 35 man/vrouw bekeken. Sommigen
hadden flink werk gemaakt van hun oranje outfit. Anderen namen een mascotte
mee. Vooral de oranje leeuw werd vertroeteld. Voor de wedstrijd tegen Mexico
verraste Maartje ons met heerlijke burrito’s. Tijdens iedere wedstrijd werd er dus
goed voor ons gezorgd.
Wil, Agnes, Marianne en Ben toverden elke keer weer een verrassing uit de hoge
hoed. Tevens zorgden zij ervoor dat wij gedurende de wedstrijden niet op een
droogje zaten. Nelleke maakte spontaan een courgettesoepje. Gezien het tijdstip
dat de laatste wedstrijden gespeeld werden viel dit goed in de smaak.
Hoe groot was de teleurstelling na de halve finale tegen Argentinië. Of men
elkaar huilend in de armen viel kan ik niet bevestigen daar ik het zinkende schip
al eerder verlaten had. Feit is wel dat de barbeque die er gepland was voor de
finale gecanceld werd. Maar wat in het vat zit verzuurt niet.
Terugkijkend op de wedstrijden waarbij ik aanwezig was, kan ik niet anders
concluderen dan dat het een
groot succes was. De grote
opkomst, de gezelligheid en
verrassend ….. de
voetbalkennis die bij de leden
aanwezig was.
Over 2 jaar wordt het EK
gespeeld. Hopelijk gaan we
dan weer met z’n allen ervoor
zitten.
Organisatoren, 
heel hartelijk bedankt.

Ankie Mulder
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Super sfeer in onze sociëteit tijdens het
WK voetbal
Het is al weer een tijdje geleden dat het Nederlandse voetbalelftal de 3e plaats
veroverde op het WK. Zes van de zeven wedstrijden werden op een groot
beeldscherm in onze sociëteit uitgezonden. Vele enthousiaste MWR-leden,
waarvan de meesten in oranje-witte kleding waren uitgedost hebben van deze
gelegenheid gebruik gemaakt. Deze wedstrijden werden gevolgd in een super
gezellige sfeer en in een totaal oranje versierde sociëteit. De meegebrachte
toeters, hoedjes en ander versiermateriaal, evenals de vele aanmoedigingen,
zorgden voor heel bijzondere avonden.
Bij Ned - Spanje (5-1) begonnen we met 26 volgers.
Bij Ned - Australië (3-2) was er een kleine inzinking qua volgers, 
slechts(!) 23 personen.
Bij Ned - Chili (2-0) kwamen er al 27 personen.
Bij Ned - Mexico (2-1) werd het record gevestigd met maar liefst 40 personen
(weekend wedstrijd).
Bij Ned - Costa Rica (0-0, Ned wint na strafschoppen) kwamen 25 personen.
Bij Ned - Argentinië (0-0, Ned verliest na strafschoppen) kwamen 27 personen.
Omdat we helaas de finale door strafschoppenverlies niet hebben gehaald zijn
de meeste leden afgehaakt voor de wedstrijd om de 3e en 4e plaats en is deze
niet uitgezonden in de MWR. Deze wedstrijd werd overigens ruim gewonnen
van Brazilië met 3-0. 
Het zal u niet verbazen dat de vrijwillige bardienst tijdens de zes wedstrijden
een geweldige hoeveelheid frisdrank, wijn en bier heeft geschonken tegen de
welbekende (lage) ledenprijzen. Dit had een hoge omzet tot gevolg waarmee
onze penningmeester wel heel blij zal zijn. 
De sociëteitscommissie zorgde tevens voor heerlijke hapjes om de inwendige
mens op peil te houden. Zeker dient ook vermeld te worden dat Nelleke Kraus
voor een avond een heerlijke kipsalade heeft gemaakt en op een andere avond
zorgde voor een courgettesoepje. Als klap op de vuurpijl heeft Maartje
Engelenburg voor de wedstrijd tegen Mexico een uitgebreide overheerlijke
Mexicaanse schotel met geheel
biologische ingrediënten
gemaakt. Onder het motto “we
vreten ze op” en zo geschiedde,
zie de uitslag. Met speciale dank
aan Ben, Marianne, Wil, Agnes
en alle anderen die
meegeholpen hebben om deze
avonden tot een groot succes te
maken. Dit is zeker voor
herhaling vatbaar.

Cor Rietbergen



Van de havencommissie
AGENDA HAVEN:

zaterdag 25 oktober 2014: 
Voor de deelnemers die gebruik maken van de winterstalling terrein klaarmaken
voor het hijsen, aanvang 10.00 uur.

zaterdag 1 november 2014: 
Hijsen boten uit het water voor winterseizoen 08.00 uur
zaterdag 4 april 2015: Hijsen boten in het water 08.00 uur.

INSCHRIJVING VOOR WINTERSTALLING 2014/2015 
OP HET TERREIN VAN DE MWR . 

Deze verloopt uitsluitend via de nieuwsbrief over dit
onderwerp.

In de laatste week van september ontvangt u via email een Nieuwsbrief van de
vereniging. Daarmee start de inschrijving voor deelname aan de 
winterstalling 2014/2015.

Het formulier moet u invullen en dan vóór 1 oktober 2014 mailen naar:
havenmeester@mwr-reeuwijk.nl. Er is geen loting, toewijzing geschiedt op
volgorde van binnenkomst (datum en tijd) van de aanvraag.

In een daaropvolgende Nieuwsbrief van de vereniging geven we aan wie voor
2014-2015 in aanmerking komen voor een winterplaats op het terrein.

Er kunnen maximaal 19 boten op het terrein geplaatst worden; komt u niet in
aanmerking voor een winterplaats dan komt u in het volgende seizoen boven
aan de lijst voor deelname mits u zich voor het volgende seizoen ook weer
inschrijft.

Staat u niet op de lijst voor een winterplaats in 2014/2015 op het
MWR-terrein of wilt u met uw schip binnen in een loods, dan zijn er
mogelijkheden hiertoe bij o.a.:

Van der Wolf/J. Hagen, Nieuwdorperweg 19, Reeuwijk, tel. 0182-39 20 18
(binnen)
AVR, Coenecoop 139, Waddinxveen, tel. 0182-39 24 03 (binnen/buiten)
Coen Rutjes, Oudeweg 1c Reeuwijk, tel. 0182-39 30 52 (binnen/buiten)
Jachthaven Le Ri Jo, Platteweg 47/a, Reeuwijk, tel. 0182-51 50 70 (buiten)
Jachtwerf Rik Homan, Platteweg 33, Reeuwijk, tel. 0182-59 98 92 (buiten)

U kunt alleen op eigen risico gebruik maken van deze adressen, de vereniging
MWR is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade.

De havencommissie
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Nieuw bij de MWR: SUP en BBQ 
ZATERDAG 6 SEPTEMBER A.S.
SUP vanaf 14:00 uur tot ca 17:00 uur
BBQ vanaf ca 18:30 uur tot …….. uur
Stand Up Paddling, dit is heerlijk staand peddelen op een groot supboard (een
speciaal soort surfplank).
Vanaf de MWR gaan we onder deskundige begeleiding op de Reeuwijkse plassen
genieten van deze snel groeiende vorm van watersport. Het is geen wedstrijd
maar wel fijne ontspanning en ook nog eens gezond voor je lichaam. Iedereen
kan het snel leren, zo simpel is het. 
Voor volwassenen en kinderen (min. leeftijd is 12 jaar) is zwemvaardigheid 
(voor het geval dat!) vereist.
De tocht duurt ongeveer drie uur, inclusief een pauze halverwege waarbij een
broodje o.i.d. door de organisatie wordt geserveerd.
Na afloop wordt een BBQ gehouden bij de MWR waarbij enthousiaste muziek
zal worden gedraaid.

KOSTEN:
SUP + BBQ € 29,50 voor niet leden
SUP + BBQ € 20,- voor leden
Alleen BBQ € 10,- voor leden
Bij slecht weer gaat de BBQ gewoon door.
Opgeven via inschrijflijst in het MWR clubhuis of via een email aan 
bar@mwr-reeuwijk.nl 
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MWR agenda 2014
Zaterdag 30 aug. Bruisend Reeuwijk
Zaterdag 6 sept. SUP en BBQ, SUP (standup paddling) Aanvang 14:00 uur
Zaterdag 6 sept BBQ aanvang ca. 18:30 uur
Zondag 14 sept. 4e Onderlinge zeilwedstrijd. Aanvang 10:00 uur
22 en 24 sept. Schoolzeilen o.l.v. R. Bethlehem
Zondag 28 sept. 5e Onderlinge zeilwedstrijd. Aanvang 10:00 uur
29 sept en 1 okt. Schoolzeilen o.l.v. R. Bethlehem
Zaterdag 25 okt Terrein gereed maken voor de winterstalling. 10:00 uur
Zaterdag 1 nov. Boten uit het water hijsen. Aanvang 08:00 uur
Vrijdag 7 nov. Algemene ledenvergadering. Aanvang 20:00 uur
Zaterdag 8 nov Vrijwilligers werkdag v.a. 08:00 uur
Woensdag 31 dec. Oudejaarsborrel v.a. 16:00 uur

Voor de onderlinge zeilwedstrijden geldt: Inschrijven vanaf 10:00 uur
De 1e start is rond 10:30 uur.

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

Julianasluis, GOUDA
NIEUWE SLUIS NU ECHT IN GEBRUIK
De scheepvaart kan sinds 28 juli jl. gebruik maken van de nieuwe, tweede
Julianasluis.
De 12 meter brede sluis (2 meter breder dan de andere) is een maand geleden
officieel geopend; de werkzaamheden waren toen nog niet helemaal afgerond.
Nu ook de testfase achter de rug is, wordt de sluis nu echt gebruikt. Met een
tweede sluis kunnen beroeps- en recreatievaart worden gescheiden.
Dit biedt meer capaciteit, is veiliger en zorgt voor meer bedrijfszekerheid, aldus
de provincie. 
Bovendien kan de vaart gewoon doorgaan als bijv. één van de twee sluizen een
storing heeft of in onderhoud is.
De tweede sluis is ook langer en breder waardoor groter transport hier kan
passeren, zoals de superjachten die in Kaag worden gebouwd.

Bron: AD Groene Hart 29 juli 2014
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Zeilwedstrijd 2e Onderlinge 29.06.14
Een “boeiend” onderwerp.
Tijdens de 2e Onderlinge Zeilwedstrijd, op zondag 29 juni 2014, hadden we half
bewolkt weer met een noordwest windje van zo’n 4-5 m/s (3-4 Bft). Het weer
was duidelijk beter dan voorspeld.
De opkomst van deelnemers was matig en bijna vanzelfsprekend, het
“vertrouwde” vaste groepje:
✒ Bert de Geus in zijn Geuzenvalk (open boot)
✒ Berend Kees van Loo / Ed Visser in de Laser Stratos (open boot)
✒ Richard Bethlehem in de Kelt 620 (kajuitzeiljacht)
✒ Hans Vonk / Jaap Appel in de Victoire 22 (kajuitzeiljacht)
Door de windrichting, slaagde Berend Kees en de Boeienkoningen John en Cees
er in om een fraaie route uit te zetten.

In het verslag van de 
1e Onderlinge, heb ik
reeds medegedeeld, dat
wij, Team Vonk/Apple,
het op zich genomen
hebben om als laatsten
te varen. Inmiddels
hebben wij van die
"nood" een "deugd"
kunnen maken, door
onze voorlopers eens
goed in de gaten te
houden. Haha, dat bleek
een "Meesterzet" want,
voeren alle 3 de
voorlopers bij de eerste
manche bij boei E niet
zoals was aangegeven
via stuurboord voorbij
de boei, nee ze gingen
allemaal via de
bakboordzijde van de
boei. Het erge is, dat wij
tot dat moment zo'n
blind vertrouwen in de
loyaliteit en zeilkunde
van de overige teams
hadden, dat wij er
vanuit gingen dat wij
het fout getekend
hadden en wij dus ook



de E boei via de verkeerde kant gerond hebben. Na een erg lekkere "gezonde"
lunch, zagen wij tot onze grote ontsteltenis tijdens de middagmanche dat alle
overige deelnemers ineens wel de E boei via stuurboord gingen ronden. Dat was
voor ons dus "The Shocking Moment" waar wij ons vertrouwen in de zeilende
medemens, maar vooral in de 3 overige deelnemende teams verloren…..
Als klap op de vuurpijl werd het eindklassement even uit de losse pols
berekend… .Ik had, realiseer ik me nu ik dit schrijf, hetzelfde gevoel als mijn
gedachten over de Algerijnse scheidsrechter tijdens Brazilië-Nederland.
Zie het eindklassement op de website van de MWR.

Het gezellige "After Sailing" moment was weer amusant en erg vermakelijk. Ik
heb zelden zoveel slechte argumenten over de "Boeiende" affaire gehoord.

Hans Vonk

Zeilwedstrijd 3e Onderlinge 5.07.14
Dit is een TEST, dit is een Test, dit is een TEST 
Omdat het "vertrouwde groepje zeilenthousiasten" nu wel weet hoe de
"onderlinge krachtsverhoudingen" zo ongeveer zijn, was tijdens zo’n gezellig
"After Sailing Event" geopperd of het aan het soort dag kon liggen dat we steeds
zo weinig deelnemers hebben. De Onderlinge Zeilwedstrijden zijn nl. altijd op
zondag. Waarom niet eens als TEST een zaterdag pakken.

En zo gebeurde het. Zaterdag 5 juli 2014 was DE dag waarop moest blijken of er
meer belangstelling zou zijn.

Het was een uitgelezen zeildag, een heerlijke stevige wind, dus we konden ons
hart, hoe dan ook, ophalen.
Maar ook de opkomst was overweldigend.

Captain + bemanning Zeilnr of boottype
Berend Kees / Ed Stratos
Hans Vonk / Jaap Victoire
Henk de Koning / Arie Valk
Bert de Geus Valk
John en Ernst Lisman Centaur
Marnix / Robin Jeugdboot
Jeroen Visser / Rens van den Born FJ
Tim Strijdhorst FJ
Emma van Loo Optmist

Met maar liefst 9 boten en bootjes gingen we niet al te vroeg van start.
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Onze geliefde Boeienkoningen John en Kees waren uitgerekend op deze TEST dag
verhinderd. En ineens was de vraag daar, met welk hulpmiddel houden we de
boei nu rechtop in het water, net als een dobber bij het vissen. Al snel was de
oplossing bekend en konden Jeroen en Tim proberen het vakmanschap van John
en Kees te evenaren. Ik denk dat het feit dat Tim en Jeroen ook aan de wedstrijd
deelnamen er de oorzaak van is geweest dat de boeien uiterst gemakkelijk en
zonder luwten en windflauwtes te bezeilen waren.

Door het mooie straffe windje verliep de manche behoorlijk snel, waarbij zowel
de FJ bemanningen soms behoorlijk in de problemen kwamen maar ook onze
dappere “jongste” deelneemster Emma van Loo, ter hoogte van de Sluipwijkse
kerk van het rechte pad werd geblazen en ze bijna aan lagerwal raakte. Haar pa,
bezorgd door de zo af en toe zeer luide uitingen van Emma, heeft haar gelukkig
weer in veilig vaarwater gekregen.

Tijdens de voortreffelijke en “gezonde” lunch, besloten zowel Emma als de
dochters van Henk, i.v.m. wind en kou, om op de kant te blijven en zich bezig te
houden met het vervaardigen van de prijzen. De hype "Loom" elastiekjes kwam
dus erg goed van pas en de kleuropbouw met rood, wit, blauw en veeeel oranje,
i.v.m. het WK, maakten deze trofeeën tot zeer gewilde objecten.

Ook de middagmanches verliepen voortreffelijk. Hoe de uiteindelijke stand is
geworden, weet ik niet. Laten we het erop houden dat de stevige wind mijn
uitslagenformulier uit mijn handen heeft gegrist maar uw verslaggever gaat met
deze finale misser natuurlijk wel kopje onder, schande! Overigens hebben alle
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Water tot aan het raam



deelnemers dus zo'n mooi "Loom" elastieken armbandje, o.a. gemaakt door
Emma, Lisa en Ilse, ontvangen. 

Terugkijkend, kan ik alleen maar zeggen dat wat mij betreft deze TEST op diverse
punten geslaagd is. Het aantal boten/deelnemers en vooral de spontane inzet en
het enthousiasme van de jongeren, te weten, Leon, Ernst, Marnix, Robin, Jeroen,
Rens, Tim, Emma, Lisa en Ilse, zorgden voor een extra dimensie. Deze “leeftijd
mix” gaf aan het geheel een erg leuke sfeer met leuke, speelse plagerijen. 
Hoe dit verder zal gaan …. ik denk dat de zeilcommissaris daar later in het jaar
vast op terug zal gaan komen.

Een totaal ander fenomeen kwam ineens boven drijven. Ons gehele team van
jong tot oud, had de hele dag de verenigingsruimte, als “clubhuis” gebruikt. 
Er werd van alles op velerlei gebied gedaan. Van het wedstrijdveld uitzetten en
teams inschrijven alsmede de koffie- en lunchzaken regelen. Maar ook voor de
kinderen was het een aangename ruimte om zich goed bezig te houden en te
spelen.
Om 16:00 uur gaat de ruimte echter officieel open als “sociëteit”. Een totaal
andere gebeurtenis. Wij waren te laat met opruimen, waarvoor excuus. Echter
het moet gezegd, dat wij van het “clubhuis”, ons na 16:00 uur ook gewoon bij de
MWR moeten kunnen thuis voelen, toch? 
Zeker iets om met elkaar nog eens van gedachten te wisselen en goede
afspraken over te maken.

Hans Vonk
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Herhaling uitnodiging tot
exposeren in onze sociëteit

Zoals u in de vorige uitgave van de Kompas heeft
kunnen lezen wordt er weer een nieuwe activiteit

opgestart: het exposeren in onze sociëteit van eigen
gemaakte schilderijen of anderszins.

Hierbij kunnen wij u alvast mededelen dat al een
aantal enthousiaste creatieve MWR leden-donateurs
zich heeft aangemeld. Hierbij nodigen wij nog meer

creatievelingen uit voor deelname aan deze activiteit.

Aanmelding bij Cor Rietbergen of via de
sociëteitcommissaris bar@mwr-reeuwijk.nl



Van de ledenadministratie
NIEUWE LEDEN.

We heten de familie S. de Jager 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. M. van Es heeft het lidmaatschap per direct opgezegd.

!!  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. 

AANMELDING ALS DONATEUR.

De heer J. Rupke heeft zich aangemeld als donateur van onze vereniging. Wij
heten u van harte welkom en hopen u spoedig te ontmoeten.

AFMELDING ALS DONATEUR.

Mevr. T. Fisser heeft zich afgemeld als donateur. 

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
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 
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Een verslag van uw
watersportvakantie 
of een
watersportervaring
stelt Kompas zeer 
op prijs.

Een nieuwe omslag voor
Kompas? Redactie heeft
inmiddels met het bestuur
van gedachten gewisseld over
de toekomst van ons
clubblad. Eén 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 is er één foto ingeleverd. Voor een goed
resultaat denken wij wel aan foto’s met een bestandsgrootte van minimaal 3 mb
en bij voorkeur verticaal gemaakt (camera een kwart slag draaien). 

De kopij voor de volgende uitgave moet 
uiterlijk zaterdag 5 oktober 2014 

bij de redactie binnen zijn.
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Deze Kompas kwam tot stand mede dankzij de bijdragen van:
Ankie Mulder, Teuny Vink, Richard Bethlehem, Jan Strijdhorst, 

Hans Cabout, Cor Rietbergen, Hans Vonk en de redactiecommissie.






