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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
In de vorige uitgave van Kompas heb ik aangekondigd wat meer over
vrijwilligerswerk in verenigingsverband te zullen zeggen. Deze keer begin ik met
een tweetal stellingen:

✑ Meer vrijwilligers uit het verenigingsleven slagen er makkelijker in om het
aantal vrijwilligers te verhogen.

✑ Meer vrijwilligers uit het verenigingsleven zijn beter in staat om de
betrokkenheid van mensen en/of collega-vrijwilligers aan te wakkeren.

Twee stellingen die feitelijk hetzelfde zeggen: 
‘Betrokkenheid werkt aanstekelijk’.

Toch roepen deze stellingen ook een vraag op. Wanneer ben je vrijwilliger?
Binnen het verenigingsverband van de MWR is een vrijwilliger iemand die zich
regelmatig inzet voor het uitvoeren van werkzaamheden voor de vereniging,
zonder daar een vergoeding voor te krijgen. Dat maakt de definitie breed. Doe jij
één klusje voor de MWR? Dan heb je een stap gezet in de goede richting, wordt
de inspanning gewaardeerd en zijn we blij met wat je gedaan hebt. Maar, dat
maakt jou niet meteen een vrijwilliger in de zin van de definitie. Waarom niet?
Omdat een vrijwilliger zich regelmatig inspant. De sleutel zit in het regelmatige. 
In tegenstelling tot de algemene opvatting hierover, is vrijwilligerswerk wel gratis,
maar het is niet vrijblijvend. Ofwel, de vrijwilliger vormt een integraal deel van de
vereniging waarop bestuur en leden vertrouwen en bouwen. Dat hoeft niet
meteen een permanente en veeleisende klank te krijgen. Iemand kan bijvoorbeeld
periodiek een activiteit uitvoeren die per keer maar weinig tijd in beslag neemt.
Toch moet het werk gedaan worden en zou die persoon dat niet doen, hapert het
proces. Die vrijwilliger die regelmatig een korte tijd besteedt aan een activiteit
ten dienste van de vereniging, mag zich volmondig vrijwilliger noemen.

Hebben wij in de MWR ruimte en behoefte aan dergelijke personen? Jazeker!
Denk even aan het buitenzetten van de vuilcontainers. Dat is een klusje dat
slechts weinig tijd kost, maar wel regelmatig moet gebeuren. Wordt het niet
gedaan, merken we er allemaal iets van.
Natuurlijk zijn er ook karweien die iets meer om het lijf hebben. Ook daar zijn
vrijwilligers voor nodig, mensen die bereid zijn zich regelmatig in te zetten. 
Denk aan bestuursfuncties of instructeurs. In het volgende Kompas zal ik meer
vertellen over de werkzaamheden die gedaan worden om de MWR draaiende te
houden. Ik kan je verzekeren dat dit geen simpele lijst is. Er zijn tal van klussen
die gedaan worden zonder dat leden dat zien of merken. Pas als het niet meer
gebeurt, komen we erachter dat het hapert.

Voor de komende tijd wil ik alle lezers van dit Kompas vragen eens na te denken
over manieren waarop jij een bijdrage kan leveren aan het verenigingsleven.
Houdt daarbij de twee stellingen waarmee ik begon in gedachten. Mocht je
willen reageren, een vraag stellen of je nu al opgeven om iets te doen, kan dat
op voorzitter@mwr-reewijk.nl. Ik verheug me op veel reacties.
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Notities van de bestuursvergadering
van 12-5-2014
Aanwezigen: Jan Strijdhorst (VZ), Richard Bethlehem (Penningmeester), 
Ben Kloostra (Bar), Berend Kees van Loo (Watersport), Hans Cabout (Haven).

JS opent de vergadering om 20:05 uur.

INGEKOMEN STUKKEN
1- Er is een brief binnen gekomen van de gemeente i.v.m. het stuk groen rond de

boom bij de parkeerplaats. Kopen of huren van de grond is niet mogelijk
wegens de activiteiten van de projectontwikkelaar. Hieruit volgt dat er
parkeerruimte beschikbaar gesteld moet worden. Het stukje waarover wij
met hen spreken komt hiervoor in aanmerking. Dit stuk grond is ook ter
sprake geweest bij het overleg met JCR en R en Z ten aanzien van de opdeling
van de grond naast het clubhuis. Op korte termijn moet de verdeling van deze
grond in bijzijn van Kadaster geregeld worden. JCR en R&ZG worden op de
hoogte gebracht.

2- Brief van een bewoner van een pand in het zicht van de haven. Er is garantie
gegeven dat MWR niet verder zal uitbreiden. Maar, kort geleden heeft de man
de zaak weer aangezwengeld en wil ons erfdienstbaarheid laten vestigen. Wij
beroepen ons op de schriftelijke verklaring die destijds aan hem is verstrekt
en zien ons daarom niet genoodzaakt zijn verzoek in te willigen. 

VOORZITTER 
Het thema vrijwilligers dag wordt ter tafel gebracht Besproken wordt hoe de
vrijwilligers dag in te vullen op 24 mei. Het wordt een dag waar vrijwilligers zich
kunnen aanmelden. De naam wordt vrijwilligers markt. Aan het eind van het
seizoen komt er nog een dag waar aan de steigers geklust kan worden. 
De wordt de zaterdag na het uithijsen van de boten.
Een bericht wordt aan de redactie gestuurd om de vrijwilligersmarkt, de
opening van het seizoen en het verwelkomen van nieuwe leden en donateurs
aan te kondigen.

PR-TEAM
Het bestuur wil in het kader van voortgang en inzicht weten welke plannen er
door de redactie van Kompas en Nieuwsbrief gemaakt zijn voor het komende
jaar. Een e-mail met deze vraag zal aan de redactie gestuurd worden. Redactie
van Kompas en Nieuwsbrief wordt in deze e-mail uitgenodigd om overleg te
voeren met het bestuur.

JULI 2014              5 MWR KOMPAS

I N  M E M O R I A M

Wij ontvingen het bericht van het overlijden van ons lid 
Wil de Hoog-van Essen, 

echtgenote van Pieter de Hoog. Wil is op 4 april jl. te Gouda overleden. 
Onze gedachten zijn bij Pieter en zijn familie in deze voor hen zo 

moeilijke tijd. 

Bestuur MWR
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NIEUWE NAAM
In een poging de diverse groepen in de MWR minder officieel te laten klinken,
wordt besloten tot een andere benaming. Commissies zullen vanaf heden ‘teams’
genoemd worden. Deze worden door teamleiders aangestuurd. Hiermee komen
de aloude termen commissaris en commissie in de spreektaal te vervallen.

PENNINGMEESTER (RB)
Er zijn een paar openstaande posten die binnenkort afgehandeld zullen worden. 
We gaan het elektriciteitsverbruik controleren. De rekening viel veel hoger uit
dan verwacht werd. Is dit vanwege meer verbruik of vanwege hogere prijs?
Rapportage volgt t.z.t.

WATERSPORTTEAM 
Lessen zijn begonnen met een kleine club instructeurs. Eerste indruk is goed.
Verwachting is dat er 4 à 5 instructeurs overblijven die volgend jaar voortgang
kunnen geven aan de zeilschool. De Pluis moet opnieuw beetgepakt en
opgeknapt worden.
De Vaar- en bieravond komt nog niet echt van de grond wegens slecht weer.

BARTEAM 
Er wordt door 3 mannen gewerkt aan het herzien van de contributielijst van
MWR. Nadere berichtgeving volgt.
Gekeken gaat worden naar de taakomschrijving van de werkster. Er zal contact
worden opgenomen met haar.
Kennismakingsronde gehad met barteam.
Omzet valt momenteel tegen. Weersomstandigheden zijn niet gunstig.
Er komen vervangende rolgordijnen zoeken / aanschaffen.
Voetballen kijken in clubgebouw. Tijden van wedstrijden in Kompas en/of op
informatiebord in clubgebouw.
Flessenkoeler viel afgelopen vrijdag kapot. Is gerepareerd.
We zijn aan een nieuwe vaatwasser toe. Deze zal worden aangeschaft

SECRETARIAAT
Geen meldingen.

HAVENTEAM 
Ondanks veel moeite is de haven niet vol. De nieuwe container is beschikbaar, de
havencommissie heeft deze aan de buitenkant afgebouwd. De binnenkant wordt
door de watersportcommissie ingebouwd. De container gaat gebruikt worden
voor het opbergen van de spullen van de vereniging. Er wordt geen mogelijkheid
gezien deze beschikbaar te stellen voor spullen van leden/

EVENEMENTENTEAM
Geen meldingen.

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN
Bestuursvergaderingen in 2014: 23-6; 11-8; 29-9 en 27-11.
Algemene Ledenvergaderingen 2014: 7-11

Jan Strijdhorst
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Opening 
seizoen 2014
Een zonnig terras, een witte vlaggenmast,
vrolijke mensen en een lichte bries. De ideale
omstandigheden om een kleine plechtigheid
te houden. Vanuit de groep staat iemand op,
draait zijn stoel achterstevoren en gaat erop
staan. De aanwezigen kijken hem vol
verwachting aan. Opmerkingen aan zijn
adres manen de spreker tot voorzichtigheid.
De instructeurs van de zeilschool kijken toe
en houden zich gereed om de spreker uit het
water te vissen, mocht hij van die stoel
vallen. Ze lijken er zelfs een beetje op te
hopen. De toeschouwers worden stil, de
spreker kijkt ze vriendelijk aan en begint.

‘BESTE LEDEN VAN DE MWR,
Op deze zonovergoten middag heet ik u allemaal hartelijk welkom bij de
opening van het vaarseizoen 2014. We zullen vanmiddag deze plechtigheid
houden en een jonge instructeur zal de vlag hijsen. Daarnaast verwelkomen we
vanmiddag nieuwe leden en donateurs. Maar, voor het zover is, meld ik graag
dat we in dit seizoen voornemens zijn veel aandacht te schenken aan
vrijwilligers. In het clubgebouw kan
informatie gevraagd worden over het
grote aantal taken die gedaan
worden om de vereniging draaiend te
houden.
Nu eerst de opening. Ik nodig Stein
uit de vlag te hijsen en verklaar
hierbij het vaarseizoen 2014 officieel
geopend. Ik wens u allen een goede
vaart toe, gunstige
weersomstandigheden en hoop u
vaak op het water tegen te komen.
De MWR-vlag is nieuw en werd door
Richard en Riet Bethlehem gemaakt.
Richard en Riet, hartelijk dank
hiervoor.’

De nieuwe vlag staat strak in de
bries. Applaus en wensen van goede
vaart op het terras. De voorzitter van
het MWR-bestuur klimt van de stoel
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af en staat weer met beide voeten op de grond. De instructeurs ontspannen zich;
ze hoefden niet in actie te komen. Leden van het barteam nemen bestellingen op
en onder het genot van een drankje praten de aanwezigen over het komende
seizoen. Het wordt een mooi vaarseizoen, als alle verwachtingen uitkomen…

VRIJWILLIGERSMARKT:
Voor de eerste keer hebben we bij de MWR een vrijwilligersmarkt gehouden; een
gelegenheid om nieuwe vrijwilligers te werven. De teamleiders waren aanwezig
en konden informatie verstrekken over de taken die binnen hun team uitgevoerd
worden. Met een presentatie op het grote scherm werd de interesse gewekt. 
Het MWR-bestuur is blij met de belangstelling voor deze activiteit. 
De inschrijflijst is goed ingevuld en we mogen het komende seizoen nieuwe
vrijwilligers in de teams oproepen. Aan allen die hun naam op de lijst gezet
hebben, hartelijk dank. We hopen op een langdurige en prettige samenwerking.

NIEUWE LEDEN:
Het was erg leuk om veel nieuwe leden te mogen verwelkomen in onze
vereniging. De kennismaking verliep informeel, met af en toe een ontspannen
lach. Nieuwe leden met sloepen of met zeilboten, nieuwbakken vaarders en
mensen die al bedreven zijn in de vaarkunst. Een leuk gezelschap van
enthousiaste varenslieden die er allemaal zin in hebben de Reeuwijkse Plassen te
bevaren. Allen genoten van een drankje en natuurlijk van het heerlijke weer. 
In ontspannen sfeer werd over en weer kennisgemaakt en mooie verhalen
uitgewisseld. Ik kijk namens het bestuur terug op een geslaagde middag. 
Dank aan alle vrijwilligers die zich ingezet hebben deze middag.



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. van Houdt, J. Wassing-v.d. Plaat, R. Smits Schouten.

VAN HARTE WELKOM IN DE HAVEN.
P. Boermans, R. van Berlo, T. Geldhof, M. van Es, J. Wassing-v.d. Plaat, W. Becker.

VERVANGING VAN DE CONTAINER 
De oude container (10 ft) was echt aan vervanging toe, in het dak zaten enkele
gaten en deze waren niet meer te repareren. 

Een andere container zoeken is toch eenvoudig? Ja, dat dachten wij ook maar er
was toch een hele ochtend in de Rotterdamse haven voor nodig om een
geschikte en betaalbare container te vinden. Een goede 10 ft container was niet
te vinden. We kwamen uit op een 20 ft container, hierin kunnen we gedurende
de zomer en winter onze Optimisten en diverse eigendommen van onze
vereniging opbergen zodat het belasten van de zolder van ons clubhuis kan
verminderen. 

Het werd een 20 ft container, weliswaar een betaalbare gebruikte die moest
worden opgeknapt. De aan/afvoer van de oude container (tijdens hijsen van de

boten) en de nieuwe
container was geen
enkel probleem, zij
werden met precisie
over het hek getild
en geplaatst.
Vervolgens is de
buitenzijde van de
container met een
scheepscoating
geconserveerd.

Een container is geen
schoonheid om te
zien, alleen verven
was een optie maar
de havencommissie
wilde, omdat de
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container in het zicht staat, een verzorgde aanblik bewerkstelligen. Besloten
werd om de container te bekleden met geïmpregneerd hout, de deuren werden
door Arie ontroest en keurig geschilderd. En zie …. het resultaat is klasse!
Aan de achterzijde van de container is een overdekte ruimte gemaakt zodat de
autobanden, maar ook het overige materiaal (opslaghout, testbak voor
buitenboordmotoren, steekkar en kruiwagen) uit het zicht gestald kunnen
worden. Deze ruimte is gemakkelijk via een tuindeur bereikbaar.

Havencommissie
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Van de havencommissie
NOG NIET ALLE BOTEN OP DE JUISTE LIGPLAATS
Ondanks het verzoek van de havencommissie zijn er na de winterperiode enkele
boten nog niet op de juiste ligplaats afgemeerd. Dit levert verwarring, ongemak,
en in enkele gevallen boze leden op, die hun eigendom(?) bezet zien. 
Dit probleem werd mede veroorzaakt door winterstallingsbedrijven die een boot
niet op de juiste ligplaats hebben afgeleverd. Wij verzoeken u vriendelijk te
controleren of uw boot op de u toegewezen ligplaats ligt en indien nodig in
onderling overleg te ruilen van ligplaats. 

GEEN VUILNISBELT VOOR AUTOBANDEN
Een sloep komt de haven binnenvaren (helaas weten we niet wie), gevulde
vuilniszakken werden uitgeladen en keurig in de afvalcontainer gedeponeerd.
Maar dan de verbazing: autobanden (6 stuks) werden uitgeladen en op het
terrein achtergelaten. Op de vraag “Worden deze banden ook weer
meegenomen?”, (we hebben er al teveel) was de uitroep: ”Dat doen we
morgen!”. De autobanden liggen nu al enkele weken op ons terrein en zijn nog
steeds niet opgehaald. 
Wees sportief en haal deze banden op! Ons verenigingsterrein is geen
vuilnisbelt! 

ZWEMSTEIGER GEEN AANLEG PLAATS
De zwemsteiger (de middelste kopsteiger van de drie) is volgens de reglementen
van onze vereniging geen plaats waar de boten kunnen aanmeren. Deze steiger
is UITSLUITEND bestemd voor zwemmers en zonaanbidders. 

VAARVERGUNNING VOOR DE REEUWIJKSE PLASSEN
Vaart u op de Reeuwijkse plassen, dan dient u in het bezit te zijn van een
vergunning (sticker). Deze vergunning is te verkrijgen in Restaurant Het Wapen
van Reeuwijk, Notaris d’ Aumerielaan in Reeuwijk. U kunt ook bij de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk een aanvraag doen voor een nota jaarontheffing
vaarverbod Reeuwijkse plassen.
De controle op vaargedrag en bezit van de jaarontheffing vaarverbod wordt
uitgeoefend door de politie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Overigens,
de voorgeschreven maximum snelheid is 6 km per uur. 

TOEGANGSHEK CORRECT AFSLUITEN
Het is weer voorgekomen dat het toegangshek een nacht niet afgesloten was.
Dit is zonder meer erg slordig. De toegangsdeur in het hek MOET, behalve
gedurende de openingstijden van ons clubhuis, zowel bij het komen als het
vertrek ALTIJD op slot worden gedraaid. Ook bij het verlaten van de zolder wordt
regelmatig de verlichting niet uitgeschakeld en tot overmaat van ramp de deur
niet op het nachtslot gedraaid. Laten we a.u.b. zuinig zijn op ons materiaal, uw



materiaal en het materiaal van medeleden. Inbrekers slapen niet gedurende
onze afwezigheid in de haven. Zolderdeur altijd afsluiten, ook al treft u deze
geopend aan.

TOEGANGSSLEUTEL (OOK VOOR ZOLDER/TOILETTEN)
De (nieuwe) leden kunnen gedurende de openingstijden van ons clubhuis via de
bardienst een sleutel voor het toegangshek, de zolder, de douche en het toilet
aanschaffen; dit tegen betaling van € 30,-- euro statiegeld. 

OPZEGGING BOX, OF VERKOOP BOOT
Verkoopt u uw boot gedurende het seizoen 2014 en bent u niet van plan een
andere boot aan te schaffen, dan vervalt de ligplaats. 

ZOMERLIGPLAATS OP HET TERREIN? 
Opgeven bij de havencommissie via havenmeester@mwr-reeuwijk.nl.
Let wel: U kunt niet zomaar een Optimist, kano, Laser of andere bootjes op het
terrein plaatsen zonder de havenmeester te informeren. Ook de surfplanken niet
zo maar ergens achterlaten! 

SERVICE VAN DE VERENIGING
Zolder: Leden kunnen altijd gebruik maken van de zolder, er is ook gereedschap
voorhanden. Even één van de havencommissieleden aanschieten en u heeft de
beschikking over diverse gereedschappen. Maar ook hier geldt: Altijd het
gebruikte gereedschap weer netjes terugbrengen!
Dompelpomp: Een dompelpomp is aangeschaft om het overtollige water
gemakkelijk uit de boot te verwijderen. De pomp is voor alle leden beschikbaar
en hangt op zolder direct achter de deur. Graag netjes behandelen en na gebruik
op de zolder terugzetten. Zorg er wel voor dat de stroomdraden niet met het
water in aanraking komen.
Stofzuiger: De leden kunnen gebruik maken van de (oude) stofzuiger op de
zolder om de boot stofvrij te maken. Ook hiervoor geldt: na gebruik weer
terugzetten op de zolder!
Op de zolder (naast de deur) is een (dompel)pomp aanwezig om de bak voor het
testen van bb.motoren met water te vullen. Olie en ander chemisch afval mee
naar huis nemen en NIET in de grijze container deponeren.
Kano’s: De vereniging heeft drie kano’s in het rek die gratis ter beschikking zijn
voor de leden. De peddels kunt u vinden achter op de zolder. Dus lekker een
keertje de plas op met een kano behoort tot de mogelijkheid. U hoeft niets af te
spreken, pak gewoon de kano. Na gebruik de kano en peddels weer op de juiste
plaats terugzetten.
Surfplank: Gedurende de zomer ligt er op het vlot aan de zwemsteiger een
surfplank van de vereniging. Daar kunnen de kinderen naar hartenlust mee
spelen. Wel na gebruik weer netjes op het vlot terugbrengen en vastzetten.

Havencommissie
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Nieuws van het watersport team
Dit jaar zijn de zeillessen voor volwassenen van start gegaan. Op donderdag-
avond hebben we een paar cursisten. Het weer is erg mooi aan het begin van het
seizoen. Daarnaast zijn we een aantal instructeurs aan het opleiden zodat we
volgend jaar weer zeilles aan kinderen kunnen geven. Het is een leuke groep die
nu opgeleid wordt. 

De eerste onderlinge zeilwedstrijd heeft inmiddels plaatsgevonden. Met mooi
weer met niet teveel wind; een verslag hiervan staat elders in dit Kompas.

Op de donderdagavond zijn wij gestart met de MWR watersportavond. 
Door sommigen ook wel de ‘vaar-en bier-avond’ genoemd.
Het is vrij simpel, er liggen veel boten in de haven en een aantal daarvan kan
meer gebruikt worden. Door nu een vaste avond te prikken weet je dat er een
aantal leden op de vereniging zijn. We beginnen tussen 19.00 en 19.30 uur. 
Je kunt in je eigen boot varen of je kunt met iemand meevaren. Lekker genieten
dus van het varen op de Reeuwijkse plassen al dan niet met een opstapper erbij.
Geen verplichting, het is maar net hoe het loopt. Na afloop drinken we met
elkaar op het terras nog een eigen meegebracht drankje en sluiten een leuke
avond af. 
De eerste avonden was het wat aarzelend vanwege het weer maar dat wordt
vanzelf beter dus ik verwacht steeds meer mensen op de haven aan te treffen.

Iedere donderdagavond dus MWR watersportavond !

Verderop in het jaar organiseren we een ‘knopen-en-splitsen avond’ zodat
iedereen daarna zeker weet dat zijn boot netjes vastligt.
Heeft u nog goede ideeën voor leuke activiteiten? Neem dan contact met mij op!

Groeten Berend Kees

Wind spelbreker tijdens 1e Zeilwedstrijd
Zondag 25 mei j.l. 

was de 1e van een reeks geplande zeilwedstrijden in seizoen 2014.

Alle begin is moeilijk, zo ook deze wedstrijd. Er waren bij diverse mensen
aannames, waardoor zaken die als vanzelfsprekend leken te zijn, gewoon niet
georganiseerd of geregeld waren en dat terwijl er vrijwilligers en deelnemers
voorhanden waren. Het resultaat is dat er direct is afgesproken, dat er een
draaiboek gemaakt wordt, zodat iedereen weet wat er van hem/haar verwacht
wordt. Tevens wordt een echt programma met tijdpad gemaakt zodat iedereen
weet wanneer de wedstrijd echt van start gaat.
Tot overmaat van ramp zijn de H ijzers zoek......”de H ijzers”....jawel, dat zijn de
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metalen verzwaringen, welke via een ketting, weer aan een wedstrijdboei wordt
vast gemaakt en waarmee de boei op een vooraf, gezamenlijk bepaalde plaats,
in het te varen parcours wordt geplaatst.
Dat boeien leggen, is een precies werkje, omdat de positie van de boei, t.o.v
wallenkant en wind, het ronden ervan sterk kan beïnvloeden.
Ons vaste duo "boeienkoningen" zijn de vaste vrijwilligers, John van Zijl en Kees
den Hartog. Zij slagen er in tijdens elke wedstrijd, een of meerdere boeien,
strategisch, zo beroerd te plaats, dat het vaste "sterke" zeilteam Vonk/Appel
standaard in de problemen komt. Bedankt Heren J!

Wat is het probleem? We hebben een nieuw container en daardoor staat nog
niet alles op zijn plaats. Uiteindelijk wordt de kist met “H ijzers” onder een stapel
van 16 banden tevoorschijn getoverd. Echter de "boeienkoningen" hadden al een
kleurrijk alternatief in de vorm van Skippyballen met verzwaringen gevonden en
er werd besloten, dat deze voor de 1e wedstrijd gewoon gebruikt zouden
worden. Het aardige was, dat de “Roei en Zeil” ook volop met cursussen en
wedstrijden bezig was en daarvoor....jawel kleurrijke skippy ballen gebruikten.
Aangezien team Vonk/Appel niet meer de Arendsogen van een "jonge God"
hebben, hadden wij af en toe wat moeite om de juiste MWR skippy te vinden.

In de discussie over de organisatie van deze wedstrijd, werd de bal door de
zeilcommissaris adequaat terug gekaatst. Hij verwacht op zijn minst een aardig
artikel over deze 1e Zeilwedstrijd van ons. Deal! Om e.e.a. beter te kunnen
observeren, besloten wij derhalve “standaard” als laatste in de wedstrijd te zijn
zodat we daardoor alles goed konden observeren en vastleggen voor dit artikel.
Met dank aan onze "Zeilboot handicap” werden we overigens alsnog 3e!

WELKE TEAMS?
Richard Bethlehem / Freek Looman in een Kelt 620.
Berend Kees van Loo / Ed Visser in een Laser Stratus.

Henk de Koning + dochter Lisa / Leon + dochter Ilse in een poly Valk.
Hans Vonk / Jaap Appel in een Victoire 22.

Jeroen Visser toeterde ons weg in de ochtend en toeterde tevens af 
na twee manches.
John van Zijl nam in de middag, op ongekende wijze waar, zodanig, dat na
afloop een ieder van mening was dat John dit vaker mag doen. daarbij
accepteren we het feit dat hij wellicht tussendoor een hengeltje uitgooit.

Extra verrassingen en hindernissen in het parcours. 
Henk ondervond aan den lijve, dat de strijd een zeer serieuze was. 
De waterpolitie hield hem staande, omdat hij zijn Reeuwijk Vaarsticker nog niet
op zijn boot had. Dit incident kostte hem zeker 5 minuten en het is maar zeer de
vraag of hij hierdoor zijn 3e plaats verloor en daardoor een “nog steeds
uitstekende” 4e positie bereikte.
De teams van Loo/visser en Bethlehem/Looman werden, zo als te doen
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gebruikelijk, respectievelijk 1e en 2e. Soms is het ook omgekeerd!
Protest van Henk om politiecompensatie in tijd, werd afgewezen. 
Een extra "gekke bekken trekken" bonus, door dochter Lisa wel in de wacht
gesleept.

Nadat we over de hele dag verdeeld, 3 manches hebben gevaren was deze 
1e zeilwedstrijd dag, uiteindelijk uitstekend geslaagd te noemen. De wind
omstandigheden waren sterk variërende van totale windstilte tot “even lekker
op een oor” te omschrijven, waarbij de windrichting volledig onvoorspelbaar
was. Dit voerde soms tot de meest idiote zeilomstandigheden, zeker als je dacht
in een mooie rechte lijk de naderende boei te ronden.

Als grote
afsluiter van
deze geweldige
dag hadden de
kids van Berend
Kees een
hoeveelheid cup
cakes gemaakt,
met diverse
zeiltafereeltjes
er op, alsmede
de nrs 1, 2 en 3.
Een erg leuke en
lekkere prijs die
geen ruimte in
huis inneemt,
hoewel?

Hans Vonk 



DAUWTRAPPEN
Op donderdag 29 mei kwamen diverse MWR leden vroeg uit de veren om zich
naar hun clubhuis te begeven. Nou ja, vroeg? Echte dauwtrappers beginnen
natuurlijk om 05.00 uur. Om 07.30 uur was het verzamelen. Ben had de koffie al
klaar en tijdens de koffie gaf Cor als routevader een korte uitleg over de route en
de mogelijkheden.

Om 07.45 uur vertrokken wij. De ervaren dauwtrappers hadden snel in de gaten
dat de route dit keer eens in tegengestelde richting gelopen werd.
Al kletsend met elkaar maar intussen wel in stevig tempo doorstappend
vervolgden wij onze weg in het mooie Reeuwijkse plassengebied. Wie oog heeft
voor de natuur kon tijdens deze vroege ochtend heel veel mooie dingen
waarnemen in zowel beeld als geluid.
Routevader Cor was zo druk aan de praat dat hij een afslag miste waardoor een
stukje werd afgesneden. De tussenstop werd gehouden bij het bekende
bruggetje waar ijsman Anthonio nog niet was gearriveerd. Hier hadden we
eigenlijk een haring verwacht maar deze traditie werd doorbroken met de
presentatie van een gevulde koek. Dat was ook lekker. Cor heeft goed voor ons
gezorgd. Hij was natuurlijk nog wel even het mikpunt vanwege het feit dat hij
‘de weg even kwijt was’ maar dat werd hem niet kwalijk genomen. 

Na een korte rustpauze was er weer voldoende energie opgebouwd om de
tweede helft van de route op te pakken. Deze was even mooi en werd net als het
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eerste gedeelte in enthousiaste stemming gelopen. Het weer was ons gunstig
gestemd, het bleef droog.

Om ca. 09.40 uur meerden we weer aan in ons clubhuis. Daar waren inmiddels
ook enkele leden aanwezig die niet mee wandelden maar wel zouden
deelnemen aan het gezamenlijke ontbijt.
Marian, Agnes, Wil en Ben hadden in de tussenliggende tijd niet stil gezeten. 
Er stond een grandioos ontbijtbuffet gereed waaraan echt niets ontbrak.
Feestelijk gedekte tafels en een gezellige sfeer!

Na te hebben genoten van dit werkelijk heerlijke ontbijt en iets teveel te hebben
gegeten was het al rap 11.00 uur
geworden. Na een kopje koffie en wat
nakaarten en opruimen ging iedereen
weer huiswaarts voor het eigen
programma van deze feestdag.

Dauwtrappen is 2 jaar weggeweest maar
vele deelnemers spraken de wens uit dat
dit vanouds gezellige evenement ook
volgend jaar weer georganiseerd zal
worden. 

Onze complimenten voor de organisatoren
van dit gezellige én sportieve evenement.

Dit verslag is samengesteld uit de reacties van diverse deelnemers.
Redactie
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Bruisend Reeuwijk 30 augustus 2014
Vorig jaar hebben we als vereniging tijdens Bruisend Reeuwijk een kleine
bijdrage geleverd. Zie hiervoor een eerdere publicatie van Kompas. Het duurt nog
maar ca. 2 maanden voordat dit evenement opnieuw plaatsvindt. 
Er werden vorig jaar door verschillende leden prachtige ideeën geopperd die wij
als MWR zouden kunnen ondernemen voor 2014. Er werd gesproken over een
rondvaart, het laten zien van boten van de zeilschool, pannenkoeken, koffie met
stroopwafels. Als weggevertje werd zelfs gedacht aan een sleutelring met MWR-
logo.
Het bestuur van MWR staat open voor ideeën en nodigt haar leden uit om actief
deel te nemen aan deze initiatieven. We kunnen er gezamenlijk een bruisende
dag van maken!
Wil je meewerken? Geef je dan op via secretaris@mwr-reeuwijk.nl of
voorzitter@mwr-reeuwijk.nl. Iedereen is welkom, alles is bespreekbaar. We
kunnen dan samen kijken welke ideeën verder kunnen worden uitgewerkt. 

Bericht van de barcommissie
Onze sociëteit was gedurende de maanden mei en juni op zowel de zaterdag als
de zondag geopend van 17:00 uur tot 19:00 uur. Dit betrof een proef v.w.b. de
openingstijden.

Gedurende de maanden juli en augustus zijn de openingstijden op zaterdag en
zondag van 16:00 uur tot 19:00 uur. Voor woensdag en de vrijdag zijn de
openingstijden ongewijzigd.

Iedere vrijdagmiddag HHH ( Happy Hour Happies). Het HHH team bestaande uit
Frans Rahms, Harry Klünnen en Cor Rietbergen zorgen voor bijzondere en
afwisselende hapjes als aanvulling op uw drankje.

Barcomm./red.
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Een website met heel veel informatie over scheepstermen en
scheepvaarthistorie: www.vaartips.nl <http://www.vaartips.nl>      

Bent u op zoek naar de openingstijden van bruggen en sluizen in Gouda.
Kijk dan eens op www.gouda.nl/Bezoeken/Bereikbaarheid
<http://www.gouda.nl/Bezoeken/Bereikbaarheid>   klik vervolgens op 
‘met de boot’.
Op onze website staat een link hiernaar.W
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Bardiensten 
Indien u verhindert bent op de genoemde datum, dan dient u zelf voor
vervanging te zorgen ! Probeer eerst te ruilen. Wijzigingen ( géén afzeggingen !)
altijd door geven via bar@mwr-reeuwijk.nl 
In de maandende juli en augustus is de socitëit geopend op zaterdag en zondag 
van 16.00-19.00 uur. De bardienst mag iets te eten maken. 

Juli bardienst van 16.00 tot 19.00 uur Open / Sluit 
Vrijdag 4 C. Rietbergen C. Rietbergen 
Zaterdag 5 H Cattel  N. Spruijt 
Zondag 6 B. Wijnberg  & E.O. Slagboom 06 F. Knoester 
Vrijdag 11 H. Klünnen H. Klünnen 
Zaterdag 12 M.Hamman  A. Schoonderwoerd 
Zondag 13 J.A.M. Dusseldorp  R. Loon 010- W. Kramer-Vet 
Vrijdag 18 F. Rahms F. Rahms 
Zaterdag 19 P. Versteeg  E. Marchand 
Zondag 20 P.J. den Brok, & T. Boegheim M. Kloostra 
Vrijdag 25 N. Spruyt N. Spruyt 
Zaterdag 26 A.A. Snijder C. Rietbergen 
Zondag 27 P.G. Noorddam  & K. van Houdt F.Knoester 

Augustus bardienst van 16.00 tot 19.00 uur 
Vrijdag 1 H.Klünnen H. Klünnen 
Zaterdag 2 P. Stolk  W. Kramer-Vet 
Zondag 3 G,A, van Hooff  & J.W.A. Ruijgrok  A. Schoonderwoerd 
Vrijdag 8 C.Rietbergen C. Rietbergen 
Zaterdag 9 Y. Moerings  M. Kloostra 
Zondag 10 M. Gibbon & 

W. P.Hengstmengel  P. Hengstmengel 
Vrijdag 15 F. Rahms F. Rahms 
Zaterdag16 C. Smit  F. Knoester 
Zondag 17 L.B. Bontenbal  & A.M. Blok E. Marchand 
Vrijdag 22 M.Kloostra M. Kloostra 
Zaterdag23 A.v. Gelder-Montfoort  W. Kramer-Vet 
Zondag 24 E.J.W. Gratama v Andel  A. Schoonderwoerd 
Vrijdag 29 N. Spruyt N. Spruyt
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MWR agenda 2014
Zaterdag 5 juli MWR zeilwedstrijd. Aanvang 10:00 uur
Zondag 13 juli 3e Onderlinge zeilwedstrijd. Aanvang 10:00 uur
Zaterdag 30 aug. Bruisend Reeuwijk
Zondag 14 sept. 4e Onderlinge zeilwedstrijd. Aanvang 10:00 uur
Zondag 28 sept. 5e Onderlinge zeilwedstrijd. Aanvang 10:00 uur
Zaterdag 1 nov. Boten uit het water. Aanvang 08:00 uur
Vrijdag 7 nov. Algemene ledenvergadering
Woensdag 31 dec. Oudejaarsborrel 16:00 uur

Voor de onderlinge zeilwedstrijden geldt: Inschrijven vanaf 10:00 uur
De 1e start is rond 11:00 uur.

Check regelmatig de agenda op onze website voor aanvullingen en wijzigingen
hierin.

OVERIGE VERMELDENSWAARDIGE DATA:
WK voetbal Ned. Kijk op agenda van onze website voor actuele informatie
30 augustus Bruisend Reeuwijk - www.bruisendreeuwijk.nl

.

Bij het WK voetbal is de sociëteit
geopend tijdens de wedstrijden van het

Nederlands elftal
- Maken we kans op de WK titel?

- Gaan we door naar de volgende ronde?
- Spelen we een goed toernooi?

- Of gaan we geruisloos af?
- Dat weten we dus niet.

MAAR WAT WE WEL WETEN IS:
- Dat we in onze sociëteit hele gezellige voetbalavonden gaan beleven.
- Dus zorg dat je erbij bent.
- Nog leuker is als je in oranje / witte kleuren aanwezig bent (niet verplicht maar

wel leuk).
- Alles te zien op een haarscherp groot beeldscherm.
- De sociëteitscommissie zorgt voor hapjes en drankjes tegen lage prijzen.

Actuele informatie over het vervolg kunt u raadplegen in de agenda op de 
MWR website www.mwr-reeuwijk.nl 
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Uitnodiging tot exposeren in onze
sociëteit
Alhoewel de MWR nog geen evenementencommissaris heeft wil de
sociëteitscommissie een nieuwe activiteit aanbieden. In onze gezellige sociëteit
willen we af en toe een expositie gaan houden. Hierbij nodigen wij enthousiaste
creatieve MWR leden uit om hun hobby zoals bijvoorbeeld eigen gemaakte
schilderijen, of de echte originele Goudse pijpen, of ……… gratis te exposeren in
de sociëteit. Per expositie wordt in overleg uw creatie één of twee maanden
tentoongesteld. De tentoonstelling is alleen te zien tijdens de normale
openingstijden. Genodigden van buiten zijn onder begeleiding van de
kunstenaar tijdens die openingstijden ook welkom. Het onderwerp, het aantal
e.d. wat men wil exposeren dient eerst door een beoordelingscommissie (Ben
Kloostra en Cor Rietbergen) goedgekeurd te worden. Het ter beschikking stellen
van expositie spullen is voor eigen risico, dus de MWR is niet aansprakelijk te
stellen bij diefstal of schade o.d. Ter geruststelling, we hebben in onze sociëteit
gelukkig geen problemen van dergelijke aard. De eerste tentoonstelling willen
we al direct na het zomerseizoen opstarten. De organisatie van deze activiteit
wordt begeleid door Cor Rietbergen.

Aanmelding bij de sociëteitscommissaris bar@mwr-reeuwijk.nl

Met hartelijke groeten en in afwachting van creatieve reacties,
De sociëteitscommissie

VACATURE: EVENEMENTEN
COÖRDINATOR (M/V)

De MWR is een vereniging van watersporters die met sloepen, motorboten en
zeilboten de Reeuwijkse Plassen bevaren. De vereniging heeft ca. 150 gezinnen
als lid en biedt ca. 125 ligplaatsen. Er is een clubgebouw met terras waar
evenementen plaatsvinden in verenigingsverband. Het bestuur bestaat uit
5 personen.

WIJ ZOEKEN:
Wegens het vertrek van de vorige EVENEMENTEN COÖRDINATOR zijn wij op zoek
naar een persoon (M/V) die per direct op vrijwillige basis de taken op zich wil
nemen. Goede contactuele eigenschappen, organiserend vermogen en een
praktische instelling zijn een pre. Enige ervaring op dit gebied strekt tot je
voordeel.

DE TAKEN:
De EVENEMENTEN COÖRDINATOR is verantwoordelijk voor het organiseren /
coördineren van evenementen die in verenigingsverband plaatshebben. In
samenwerking met vrijwilligers en de andere teams van de MWR worden
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evenementen, etentjes en festiviteiten georganiseerd. De EVENEMENTEN
COÖRDINATOR is lid van het MWR-bestuur.

WIJ BIEDEN:
Een prettige werksfeer waarin verenigingsactiviteiten centraal staan.
Samenwerking met andere teams in de vereniging.

INTERESSE?
Heb je interesse in deze vacature? Neem a.u.b. contact op met Jan Strijdhorst,
voorzitter MWR, bereikbaar op 

voorzitter@mwr-reeuwijk.nl of js@vanderwees.nl

VACATURE: HAVENMEESTER
De MWR is een vereniging van watersporters die met sloepen, motorboten en
zeilboten de Reeuwijkse Plassen bevaren. De vereniging heeft een haven met ca.
125 ligplaatsen, een clubgebouw en een beperkte vloot zeilboten.

WIJ ZOEKEN:
Aan het einde van dit seizoen vertrekt de huidige HAVENMEESTER en zijn wij op

zoek naar een persoon die zo
spoedig mogelijk op
vrijwillige basis de taken op
zich wil nemen. Goede
contactuele eigenschappen,
oplossing zoekend vermogen,
een daadkrachtige en
praktische instelling zijn een
pre.

DE TAKEN:
De HAVENMEESTER is
verantwoordelijk voor het
onderhoud en de indeling van
de haven, het terrein en de
clubgebouwen. Hij werkt met
een groep vrijwilligers en
coördineert hun activiteiten.
Het inhijsen en uithijsen van
de boten vallen ook onder zijn
verantwoordelijkheid.
Aanvragen voor ligplaatsen
worden door de
HAVENMEESTER behandeld.
De HAVENMEESTER is lid van
het MWR-bestuur.
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WIJ BIEDEN:
Een prettige werksfeer met enthousiaste vrijwilligers. Samenwerking met
andere teams.

INTERESSE?
Heb je interesse in deze uitdagende vacature? Neem a.u.b. contact op met Jan
Strijdhorst, voorzitter MWR, bereikbaar op 

voorzitter@mwr-reeuwijk.nl of js@vanderwees.nl.

VACATURE: SECRETARIS (M/V)
De MWR is een vereniging van watersporters die met sloepen, motorboten en
zeilboten de Reeuwijkse Plassen bevaren. De vereniging heeft ca. 150 gezinnen
als lid en biedt ca. 125 ligplaatsen. Er is een clubgebouw waar bijeenkomsten
plaatsvinden in verenigingsverband. Het bestuur bestaat uit 5 personen.

WIJ ZOEKEN:
Wegens het vertrek van de SECRETARIS zijn wij op zoek naar een persoon (M/V)
die per direct op vrijwillige basis de taken op zich wil nemen. Goede contactuele
en administratieve eigenschappen, een praktische instelling zijn een pre. Kennis
van en kundigheid met hedendaagse software is noodzakelijk.

DE TAKEN:
De SECRETARIS is verantwoordelijk voor alle inkomende en uitgaande
correspondentie van de vereniging, verleent medewerking aan het PR-team in
het tot stand komen en onderhoud aan website, clubblad en nieuwsbrief. Hij/zij
notuleert de Algemene Leden Vergadering en bestuursvergaderingen.
Ondersteunt de besluitvorming en het uitdragen van beslissingen van het MWR-
bestuur, waarvan de SECRETARIS lid is.

WIJ BIEDEN:
Een uitdagende werksfeer. Samenwerking met andere teams in de vereniging.

INTERESSE?
Heb je interesse in deze vacature? Neem a.u.b. contact op met Jan Strijdhorst,
voorzitter MWR, bereikbaar op 

voorzitter@mwr-reeuwijk.nl of js@vanderwees.nl. 

Van de ledenadministratie
NIEUWE LEDEN.
We heten de families T. Geldof, W. Becker, H. van Loo, J. van der Toorn, J.
Eegdeman en E.Schipper van harte welkom als lid van de MWR. 

Wij hopen dat u zich spoedig bij onze vereniging thuis zult voelen. Bestaande
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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.
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.
Nelis en Lizette Visscher, mevr. Ferwerda, Hans en Marie Louise de Bruijn en Thea
Fisser hebben zich aangemeld als donateur van onze vereniging. Wij heten u van
harte welkom en hopen u spoedig te ontmoeten.

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 

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 . 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 omslag. Wij denken bijv. hierbij aan een mooie watersportfoto, 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 omslag van de Kompas.

Deze Kompas kwam tot stand mede dankzij de bijdragen van: 
Jan Strijdhorst, Hans Cabout, Ben Kloostra,  Berend Kees van Loo, 

Cor Rietbergen, Hans Vonk, Jeroen Visser en de redactiecommissie.





De dauwtrappers


