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Speech opening seizoen
Zoals in ons mooie en vernieuwde Kompas op pagina
11 duidelijk te zien is, hadden wij verleden jaar bij de
opening van het vaarseizoen buitengewoon mooie
weersomstandigheden. Zo goed als iedereen kwam
toen vanaf het terras, waar men in afwachting van de
ceremonie heerlijk van de zon zat te genieten. Uitein
delijk boffen we ook nu weer. Zeker als je het vergelijkt
met wat we dagenlang aan regen gehad hebben. Het
worse case scenario dat ik samen met Ben Kloostra had
gemaakt, ligt inmiddels in de vuilnisbak.

Als hulp daarbij hebben wij van Elf Graven een mooie
recreatiekaart van Reeuwijk gemaakt. Op de kaart kun
je niet alleen het vaargebied voor jouw type boot zien,
maar ook de spelregels waaraan je je dient te houden
om dat moois ook zo in tact te houden.

Precies 1 week geleden was er in “De Brug” een sym
posium georganiseerd door het jubilerende RVWR, dat
de overkoepelende Cub van Watereigenaren en Belang
hebbenden is. Deze bezitten 80% van het Plaswater in
Reeuwijk. Het thema was “De Reeuwijkse Plassen over
15 jaar”. Dat is dan hun 50-jarig bestaan.

Wat gaat de MWR verder nog ondernemen om het haar
leden zo gezellig mogelijk te maken? Op pagina 3 van
het Kompas staat een overzicht van activiteiten en voor
spontaan opkomende evenementen zullen we jullie
tussentijds, via de digitale nieuwsbrief, informeren.

Je kunt het tevens gebruiken om eens heerlijk te fietsen
en van b.v. de schitterende watermolen aan de Enkele
Wiericke en de Kippekade te genieten. Deze kaarten
liggen binnen en kun je gratis meenemen.

Alles valt of staat met je eigen inzet en enthousiasme.
Als we er met elkaar en met een positief gemoed in
gaan, kan niets de sfeer bederven. Dat is al zo vaak
bewezen. Wat dat betreft kijk ik met groot genoegen uit
naar het komende Dauwtrappen en het spectaculaire
ontbijt dat, voor 'dauwtrapbegrippen', op een heel
fatsoenlijk tijdstip begint.

Er waren 6 sprekers van diverse belangenorganisaties,
die mij stuk voor stuk wisten te boeien met hun toe
komstvisie voor onze mooie Reeuwijkse Plassen. Het
komt er in het kort op neer dat er reeds veel aan verbe
tering van oevers en eilanden is gedaan, maar dat er
ook voor de komende jaren nog vele miljoenen voor
verbetering en verfraaiing nodig zijn. Ook een aantal
eilanden hier op de ’s Gravenbroekplas zullen worden
aangepakt.

En nu het verzoek aan Nelleke Kraus om de MWR-vlag
te hijsen, zodat we daarna gezamenlijk kunnen proosten
op een Geweldig Mooi Vaarseizoen.

Onze belangenverenigingen SWRP en Elf Graven
nemen inmiddels ook actief deel aan het Overlegplat
form Toekomst Reeuwijkse Plassen. En wij, Elf Graven,
moeten daar bij de eerstvolgende vergadering onze
ideeën presenteren. De Doorvaart zal daarbij het be
langrijkste thema zijn. Opvallend is dat de vele belan
genverenigingen elkaar steeds minder tegenwerken en
meer met de neus naar één richting gaan en dat stemt
ons allen hoopvol. Helaas zouden, naar mijn mening,
de actuele mondiale omstandigheden, als het gaat om
vrede en veiligheid, veel en veel beter kunnen zijn als
we wat meer respect voor elkaars standpunten en visie
zouden hebben. Leven en laten leven is een belangrijk
goed. Dat geldt ook binnen onze Vereniging. Ieder moet
zelf weten wat hij of zij met zijn / haar vrije tijd doet en
hoe men die wenst in te vullen. Binnen onze Vereniging
natuurlijk wel met inachtneming van ons huishoudelijk
regelement.

Hans Vonk - havenmeester en vicevoorzitter MWR

Van de redactie
Hier is alweer het 2e Kompas in een nieuw jasje. Wij
vonden het heel leuk dat ons experiment zo goed is
ontvangen (en dat jullie dat ook lieten weten!). In deze
editie besteden wij extra aandacht aan de zeilwedstrij
den en de zeillessen voor de jeugd. We hebben in Aimée
en Anass twee gastcolumnisten gevonden die verslag
doen van hun 1e zeilles. En dat hebben ze goed gedaan!
Verder zijn er weer weetjes, verslagen van activiteiten,
verhalen en oproepen. Iedereen die een bijdrage heeft
geleverd, al dan niet genoemd in de tekst, bedankt!
Mocht je zelf iets leuks te melden hebben, mooie foto's
hebben gemaakt die je wilt delen met andere MWRleden, of tips voor verbetering van het Kompas?
Stuur dan je bijdrage naar kompas@mwr-reeuwijk.nl
De redactie heeft wel het recht om bijdragen aan te
passen. Ben je niet zo'n schrijver? Bel dan even, dan
komt één van ons langs voor een interview. Veel
leesplezier!

Hoe heerlijk is het om vanuit je dagelijkse drukke en
wellicht stressvolle activiteiten een moment te vinden
waarin je alleen of met familie en vrienden naar de
Reeuwijkse Plassen komt en daar, al dan niet met boot,
te ontspannen en te genieten van de geweldige
schoonheid van dit gebied.

Paula Gouw en Henk Olie - redactie
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Haven-varia
Afval
Bij de MWR hebben we 3 grijze bakken. Deze zijn in
principe bedoeld voor afval van de sociëteit en de
haven. Natuurlijk is het geen probleem om een klein
beetje afval van de boot in de bak te deponeren. Maar
zodra het mooi weer is en iedereen gaat varen en de
hoeveelheid afval wordt groter, dan geeft dat proble
men. Neem je afval dus gewoon mee naar huis. Dat
geldt zeker voor "groot" afval. We treffen parasols en
andere zaken aan die normaliter naar het grofvuil gaan,
maar die op de MWR ineens in een grijze bak worden
geperst. Zo zadel je de vrijwilligers van de MWR die dit
afval moeten afvoeren met jouw probleem op. Dat is
niet de bedoeling. Denk aan het oude vertrouwde
spreekwoord, “laat niet als dank voor het aangenaam
verpozen, de MWR de schillen, de flesjes en de dozen”.
Glaswerk kun je kwijt in de glasbak aan het begin van
de Notaris d’Aumerielaan. Bedankt voor jullie
medewerking!

Zolder opruimen
We zijn inmiddels begonnen om op zolder spullen te
sorteren en eigendommen van leden, waar een naam
op staat, op te delen in wat thuis bewaard moet worden
en wat wel op de zolder kan blijven. Zaken waar nog
steeds geen naam op staat worden beoordeeld op
bruikbaarheid voor de MWR. Zo niet, dan worden ze
afgevoerd. Het is de bedoeling dat we de zolder over
zichtelijker maken, zodat duidelijk is wat waar hoort en
waar de MWR-zaken en de privé spullen staan (altijd
voorzien van een naam, die ook leesbaar is).

MWR als dumpplaats
Samen met Arie Vuik hebben we 27, ja je leest het goed,
27 autobanden af moeten voeren. Allemaal bij de MWR
geplaatst, omdat een bandje altijd makkelijk is voor een
boot en wij zelf van het probleem en kosten van weg
brengen bij het grofvuil af zijn. Spullen die we thuis niet
meer willen, zijn niet standaard goed om bij de MWR
te droppen.
Laten we met elkaar afspreken dat als je denkt dat je
iets hebt dat van meerwaarde is voor de MWR, je dat
per mail aan mij meldt. Het bestuur zal dan bekijken of
wij ( de overige leden van de MWR ) er ook blij van
worden. Je hoort dan zo spoedig mogelijk of je het kunt
achterlaten bij de MWR.

Veiligheid – vervolgcursus AED
Gelukkig waren alle deelnemers van het eerste uur weer
in de gelegenheid om de vervolgcursus AED op 24 mei
bij te wonen. Op het allerlaatste moment moest Ed
Visser wegens een rugblessure afhaken. Voor ons allen
was het weer goed om alle fases van reanimatie, al dan
niet met behulp van een AED, opnieuw door te nemen
en op de aanwezige oefenpoppen toe te passen. Je staat
er van te kijken hoe stevig en vaak je de borstkas bij een
volwassene moet indrukken. Er was 1 pop waar je via
een signaalstrook op de plaats van de navel kon zien of
je de borstkas wel voldoende indrukte. Dat ontlokte bij
menig oefenaar de vraag waarom een “normaal”
slachtoffer niet zo’n goede indicator heeft. Ook de oe
feningen om een stabiele zijligging uit te voeren, maar
nu met de deelnemers zelf, is van het grootste belang.
Dit omdat met de juiste kennis redelijk eenvoudig een
juiste positie voor het slachtoffer kan worden gevon
den.
Alle deelnemers, te weten: Tini & Arie Vuik, Berend
Kees van Loo, Ferry Hakemulder, Tineke van Hooff, Rina
& Bert van der Ham en Hans Vonk, hebben inmiddels
hun deelnamecertificaat ontvangen.
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Kranen van de boten
Het duurt nog even, maar hier alvast informatie over
het kranen van de boten in het najaar. Wil je voor de
winterstalling de kraan gebruiken? Noteer dan alvast
zaterdag 29 oktober 2016 in je agenda. Op die dag gaan
de boten weer de kant op. Ik verzeker jullie nu reeds dat
het aanvangstijdstip niet meer zo extreem vroeg zal zijn
als bij het in het water laten van de boten. Via de mail
zullen jullie t.z.t. nader geïnformeerd worden.

In het 1e stuk zit een bodem. De buizen worden na afloop
volgestort met beton. Daarna is de bekisting geplaatst.
Een paar dagen daarna is de fundering gestort. Een
grote metalen waterput is in de grond gegraven en alle
riolering, water en elektriciteitsbuizen en -bedrading
zijn aangelegd. Op dinsdag 28 juni heeft een kraan het
gebouw aan de aanwezige hijsogen opgelicht en ge
plaatst op de nieuwe fundering (zie hieronder).

1 Euro grondstuk
Na positiebepaling voor de nieuwe locatie van het
JCR-gebouw zijn er op 25 mei vier “pulspalen” tot circa
12 meter diepte geslagen. Dit zijn lege metalen hulzen
die stuk voor stuk op elkaar in de grond geheid worden.

Zijn er vragen over bovengenoemde thema’s of heb je
andere vragen, schroom niet en mail of bel mij.
Hans Vonk - havenmeester

Hoe is het mogelijk.....
Jawel, 28 juni was het dan eindelijk zover. Het project
"1 euro grondstuk" werd voltooid. De kraan stond er om
7:00 uur en rond 7:30 uur ging het JCR-clubhuis de lucht
in en werd in alle rust en precisie op de nieuwe funde
ring geplaatst. Als alle andere zaken om het verplaatsen
heen ook zo eenvoudig waren geweest, dan had dat
voor alle betrokkenen het leven een stuk gemakkelijker
gemaakt. Anderzijds is de opluchting dat alles nu zo
goed als afgerond is des te groter.

De aanloop verliep niet altijd zoals gewenst, maar het
slot is er één waar allen zeer content mee zijn. Met name
JCR-lid Theo van Ingen, belast met het verplaatsen van
het JCR- clubhuis, heeft samen met Richard Bethlehem
en ondergetekende zeer constructief en prettig samen
gewerkt, waarvoor grote dank. Graag ook dank aan
Aannemingsbedrijf De Graaf welke, voor zover dat niet
door externe factoren onmogelijk werd gemaakt, snel
en goed werk heeft geleverd.

De volgende zaken moeten nog worden afgewerkt:
* De hoofdkabel voor de elektra wordt voor eind juli
aangelegd, waarna de actuele meterkast bij de oude
fundering ook weer weg kan;
* We moeten een “mensvriendelijke” afscheiding
plaatsen op de erfgrens (Samen met de JCR);
* Er moet een schoeiing komen (in samenwerking met
de JCR);
* Ons “nieuw verworven” grondstuk moet eerst
geëgaliseerd en bewerkt worden en een nieuwe
functie krijgen.
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Boom"verzorging"
Fietsend over het Lucasselaantje stond daar de vracht
wagen van de boomverzorging. Bij een verzorger denk
je al snel aan iemand die je helpt als je ziek bent. Vertaald
naar bomen zou dat wellicht beteken dat er wat takken
gesnoeid moeten worden of wat extra voeding in de
vorm van bemesting nodig is. Groot was dan ook de
verbazing toen het bleek te gaan om het rooien van de
bomen. Enkele tientallen essen aan de Breevaartzijde
waren niet meer in optimale conditie en moesten gekapt
worden. Bij harde wind zouden ze namelijk een risico
vormen voor de fietsers en wandelaars. De gemeente
plaatst er wel enkele berken voor terug. De essen aan
de kant van de Elfhoeven blijven staan. Een logische
keuze van de gemeente. Maar waarom dit boom"ver
zorging" heet, dat blijft onduidelijk.

Zeilles op het droge
Naast zeilles voor de jeugd wordt er ook les gegeven
aan volwassenen. Bij aanvang van de 1e les bleek de
wind totaal onvoldoende om te gaan varen. Gelukkig
was het clubhuis open en kon Ben het schaalmodel van
de zeilboot buiten zetten. Zo kon er, zij het op het droge,
toch nog geoefend worden. Het beetje wind was net
voldoende om de zeilen van het schaalmodel in een
realistische stand te krijgen. Op die manier zijn alle
varianten behandeld, zoals bij welke steiger tuig je de
boot op, hoe vaar je melkmeisje, wat is fok bak, en zo
meer. Kortom, we hadden toch weer een leuke en
nuttige woensdagochtendles waar zaken uit een heel
ander perspectief bekeken konden worden.

20 Augustus
Italiaanse avond
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MWR-bibliotheek
Heel lang geleden is er een poging geweest een MWR-bibliotheek op te
bouwen. De opzet was veelbelovend. Veel materiaal werd beschikbaar
gesteld en klaarblijkelijk was de belangstelling navenant, want binnen de
kortste keren was het leeuwendeel verdwenen en kwam nooit meer terug!
Een bibliothecaris was er niet, dus weg is weg en niemand wist wie wat
had geleend. Helaas..... Echter, die “bibliotheek” blijft me intrigeren. Er zijn
zoveel leuke en vooral interessante boeken over onze hobby, zoals naslag
werken over tuigage, uitrusting, motoronderhoud, reisverslagen, fotoboe
ken en vaarinstructie. Waarom proberen we het niet nog eens? Een
prachtige kast hebben we en er is al wat voorhanden. Dus wie helpt weer
mee om een leuk assortiment op te bouwen? Actueel, antiquarisch of
tijdloos…. (maar geen pulp), breng het mee naar de MWR. Veel ligt wellicht
gewoon thuis te verstoffen. Er zijn altijd leden die iets willen weten of
nazoeken. Ter plaatse lezen, meenemen aan boord of mee naar huis is
geen probleem, maar terugbrengen moet. Het is en blijft tenslotte eigen
dom van de Vereniging. Iemand die zich wil bezighouden met het beheer,
een “bibliothecaris”, zou ook fijn zijn om de collectie compleet te houden.
Richard Bethlehem

Haring happen
Op 15 juni startte het "nieuwe haring" seizoen. Hollandse Nieuwe wordt
ook wel maatjesharing genoemd, wat een verbastering van maagdenha
ring is (maagd, omdat de jonge vis nog geen hom of kuit bevat). Haring
mag pas Hollandse Nieuwe heten als hij minimaal 16 procent vet bevat en
op de traditionele Hollandse manier gekaakt, gezouten en gefileerd is.
Het eerste vaatje bracht dit jaar bijna het dubbele op dan het jaar ervoor.
Traditiegetrouw werd dit ook bij de MWR gevierd. Dit jaar werd op vrijdag
18 juni het jaarlijkse "haring happen bij de MWR" gehouden. Voor de
mensen die de voorkeur gaven aan iets anders dan haring was er toast met
wilde zalm. Zoals altijd hadden Ben en Frans weer de lekkerste haring
gevonden die met uitjes en augurk smolt op de tong. Hopelijk hebben ze
er geen 90.000 euro voor gegeven, de prijs die betaald werd voor het
eerste vaatje van dit jaar. Volgens kenners was het de malste haring ooit.
Dus voor wie ze nog niet geproefd heeft; snel naar de viswinkel!

Spreekwoorden
"Buiten westen raken" en "van de kaart zijn" zijn nautische uitdrukkingen
die sterk met elkaar verbonden zijn. "Buiten westen raken" betekent dat je
het bewustzijn verliest of flauwvalt. "Van de kaart zijn" betekent dat je
versuft bent en niet meer weet wat je doet of waar je bent. Herkomst van
het spreekwoord: bij slecht weer liepen schepen het risico op een zandbank
voor de kust te lopen. Daarom kozen schippers vaak uit voorzorg een route
die ten westen van de normale koers lag. Overdreef de schipper daarbij,
dan raakte het schip "buiten westen". Dat was een groot risico, omdat men
vroeger dacht dat de wereld in het westen ophield. Kwam de schipper dus
te westelijk, dan hield de kaart op en "raakte hij van de kaart".
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Ronde om Noord-Holland
Rond de langste dag van het jaar
wordt de Ronde om Noord-Holland
gevaren. Nu vaar ik veel op de
Reeuwijkse Plassen, wat mij prima
bevalt, maar soms wil je wat anders. Ook dit jaar heb
ik voor de derde keer meegevaren op een X43 met de
Ronde om Noord-Holland. Een wedstrijd en toertocht
met een start in Muiden en de finish in IJmuiden. Nu
zijn de namen bijna gelijk en liggen ze hemelsbreed niet
zo ver uit elkaar, echter je moet Noord-Holland linksom
ronden. Dus het is een beetje langer.
Op donderdagmiddag is het verzamelen in Volendam
om de boot om te varen naar de start, die de volgende
ochtend plaatsvindt. Die avond giet het vreselijk en het
waait hard, maar voor de volgende dag lijkt het of de
wind minder wordt. De voorspelling is zelfs dat het
vrijdagnacht windstil dreigt te worden. We bereiden
ons voor op een lange nacht met drijven op de Noord
zee. Wij zijn een gelegenheidsbemanning van 6 man
met wisselende zeilervaring. Wel varen we allemaal al
een paar jaar samen op de X43 van Rogier.

Voor de start bij het eiland Pampus blijkt dat we al het
werk om verschillende routes in de computer te zetten
voor niets hebben gedaan. De route wordt ingekort en
we varen na het ronden van een boei naar Enkhuizen.
Daar gaan we door de sluis, met een verplichte pauze
van anderhalf uur, naar een boei voor Medemblik en
dan naar Den Oever. Na het schutten in Den Oever is
het bijna rechtstreeks van Den Helder naar IJmuiden,
waar de finish is tussen de pieren.
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Een van de hoogtepunten van de wedstrijd was de start
waar we tussen de grote jongens en semiprofessionele
boten erg scherp startten. Met 30 boten op een startlijn
erg spectaculair. Helaas 2 seconden te vroeg, zodat we
terug mochten naar de startlijn wat ons 10 minuten
heeft gekost. Daarna begon een inhaalrace naar Enk
huizen wat bezeild was. Na de sluis hadden we even
tijd om wat te eten en wat warmere kleding aan te
trekken. Het kruisen naar Medemblik zorgde ervoor dat
we echt veel boten begonnen in te halen van de groepen
die voor ons gestart waren.
Ik ben op de wadden een tukje gaan
doen, wat lastig was met het krui
sen, waardoor ik van links naar
rechts door mijn kooi werd geschud.
Er werden snelheden van 10 knopen
over de grond gehaald, omdat we
stroom mee hadden. Op de Noord
zee werd de wind wat minder zoals
voorspeld.
Bij Den Oever hadden we alle tijd om warm te eten,
omdat het zo druk was dat wij zelfs twee keer een
schutting moesten wachten voordat we weer verder
konden. Het leuke daaraan was dat wij verwelkomd
werden door een doedelzakspeler, die er op de sluis
flink op los speelde.

Ook begon de stroom tegen te staan. Het was onder
tussen vroeg in de ochtend aan het worden, zodat de
rest van de bemanning één voor één naar beneden
verdween en we met z’n tweeën overbleven. Vlak voor
IJmuiden hebben we iedereen weer wakker gemaakt.

ITALIAANSE AVOND MET GONDELVAART
De barcommissie organiseert op zaterdag 20
augustus 2016 een Italiaanse avond.
De sociëteit is open om 16.00 uur voor het proeven
van Italiaanse wijn en lekkere hapjes.
5-gangen diner:
1- Special Italiano Ham
2- Mini Pisa
3- Spaghetti Bora Special / of Macaroni Rabo
Special
4- Italiaans ijs
5- Koffie met Italiaans lekkers
Prijs € 12,50 p.p.
Inschrijven kan d.m.v. een email aan bar@mwrreeuwijk.nl of via het inschrijfformulier in onze
sociëteit.
Maximaal 30 personen, de inschrijving sluit op 31
juli 2016

De finish was bijzonder, omdat voor ons een zeeschip
binnenvoer. Een andere deelnemer die te dicht bij kwam
werd door de loods op afstand gehouden. De controle
post en de loodsboot hadden een zeer vriendelijk ge
sprek over deze deelnemer en misschien dat deze
schipper later nog een boete mag ontvangen. We finish
ten om 7 uur en hebben de boot direct teruggevaren
naar Volendam. Binnen 24 uur na de start lag de boot
weer in Volendam. Op dat moment waren er nog volop
boten aan het finishen.

Barcommissie

Berend Kees van Loo
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Dauwtrappen 5 mei
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Jeugdexcursies Rijnland
Hoogheemraadschap Rijnland organiseert regelmatig in de schoolvakan
ties excursies voor de jeugd. In de meivakantie was de plas Sloene aan de
beurt. Tijdens de excursie kon je onderzoeken welke dieren er in het water
leefden en met een boot het water op. Ook kon je zelf de helderheid van
het water onderzoeken met een Secchi-schijf. Dit is een zwart/witte schijf
die in het water wordt gelaten. Wanneer hij niet meer zichtbaar is, is de
zichtdiepte en daarmee de helderheid bepaald (zie foto). Deelname aan
excursies is gratis. Je moet je wel vooraf aanmelden. Kijk eens op de
website www.rijnland.net voor leuke excursies bij jou in de buurt!

Reeuwijkse Plassen op televisie
Er komt een 6-delige televisiedocumentaire over de natuur onder water in
Nederland. De serie gaat heten "Wildernis onder water". Ook de Reeuwijk
se Plassen hebben in de serie een plaatsje gekregen. Een filmploeg heeft
begin mei opnames gemaakt op, in en rond de plas Sloene. Op dit moment
wordt de laatste hand gelegd aan de afronding van de serie die waarschijn
lijk in het najaar bij de EO op NPO 2 wordt uitgezonden. Nieuwsgierig?
Breng dan een bezoekje aan de website www.vimeo.com/167477858 voor
een voorproefje van de documentaire.

Muziek op de plas
Er is een nieuw fenomeen op de plas gesignaleerd. Min of meer normaal
is dat er drankboten zijn. In dit geval betrof het echter een muziekboot.
Wellicht kunnen we, als we de bemanning achterhalen, de accordeonist
strikken om ook eens op onze gezamelijke vaaravond mee te varen.
Voorwaarde lijkt wel te zijn dat er meegezongen dient te worden. Wie o
wie weet wie deze vrolijke muziekmaker is?

Bar MWR
De bar van de MWR is 3x per week
geopend op woensdag, vrijdag en
zondag van 16:00 uur - 19:00 uur. De
vrijwilligers van de barcommissie
staan klaar met een hapje en drank
je. Kom ook eens langs! Ook nieuwe
leden en donateurs zijn van harte
welkom!
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Zeilles voor de jeugd
Ook dit jaar wordt er weer zeilles aan de jeugd gegeven.
Marjolein, Berend Kees en Ed brengen 7 jeugdleden de
eerste beginselen van het zeilen bij. Er wordt gevaren
in verschilende boten; Optimisten, Pluis, Laser vago en
Sunfish. Sinds vorig jaar zijn de lessen op vrijdagmid
dag na schooltijd en dat is een groot succes. Naast het
zeilen zelf worden ook de vaarregels, veiligheid en alle
voorkomende "werkzaamheden" aan boord uitgelegd
en in de praktijk geoefend. Zo moeten voor de zeilles
de boten in en na de les weer uit het water. En ook het
leegscheppen van de boot is een "zeiltaak". Maar dat
hoort erbij en wordt dan ook "braaf" gedaan. Breng voor
meer foto's en een leuk filmpje van Monique Anker een
bezoekje aan onze website. Tip: lees op het leuke ver
slag van Aimée en Anass op pagina 17.

Op naar goud in Rio
Van 5 - 21 augustus vinden in Rio de Janeiro de Olympische Spelen plaats.Op www.zeilvoorgoud.nl kun je onze
deelnemers op het water beter leren kennen. Er zijn acht korte films te zien over de Nederlandse watersporters
op weg naar Rio. Verder vind je meer achtergrondinformatie over onze watersporters en de laatste nieuwtjes.
In de agenda op pagina 3 staan de data waarop ze in actie komen.

5 - 21 Augustus
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De 1e zeilles van
Anass

en

Aimée

Ed

De Pluis
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Natuurexcursie jeugd
Op woensdag 31 augustus organiseert de MWR een natuurexcursie voor de jeugd.Tijdens deze excursie vaar je
over de Reeuwijkse Plassen. Hier krijg je uitleg over al wat er groeit, bloeit, zwemt, vliegt en leeft in en rondom
de Reeuwijkse Plassen. Je gaat zelf met een schepnet op zoek naar dieren en planten in en om het water. De
excursie is bedoeld voor kinderen t/m 14 jaar met begeleid(st)er. De kosten zijn 3,50 euro per persoon. Hiervoor
krijg je ook iets te drinken en wat lekkers. Kinderen die de kleurplaat mooi inkleuren en inleveren mogen gratis
mee. Je mag de kleurplaat ook kopiëren of downloaden van de website. De mooiste kleurplaten worden in het
volgende Kompas geplaatst. Aanmelden kan via MWR-natuur@hotmail.com.

Nieuws watersportverbond
Het Watersportverbond introduceert het voordeelprogramma "Fan van de watersport".
Hieronder tref je een bericht aan dat is overgenomen uit een nieuwsbrief van het Watersportverbond. De MWRleden van wie het emailadres bij hen bekend is ontvangen deze per email. De MWR verstrekt je emailadres uit
privacy-overwegingen niet aan het Watersportverbond. Wil je deze nieuwsbrief in de toekomst ontvangen? Dan
kun je dit zelf verzorgen via www.mijnwatersportverbond.nl
Ledenadministratie MWR

Het Watersportverbond introduceert ‘Fan van de watersport’. Om mensen nog meer te laten genieten op en rond
het water. Het betekent simpelweg: aantrekkelijke acties, flinke kortingen en veel voordeel. En ja, hoe meer fans
van de watersport, hoe beter we ervoor kunnen zorgen dat we met zijn allen nog lang kunnen blijven genieten
van het unieke vaarwater in Nederland.
Als lid van een vereniging aangesloten bij het Watersportverbond ben je automatisch fan en profiteer je volop!
Denk bijvoorbeeld aan:
-Korting op watersportartikelen, verzekeringen, watersportmagazines, zeilscholen, producten van het Water
sportverbond en in Fanhavens
Wil je profiteren van voordeel? Check dan regelmatig www.fanvandewatersport.nl voor alle voordelen. Om er
zeker van te zijn dat je als trouwe Fan van de watersport geen voordeel mist, controleer dan je gegevens nog
even op www.mijnwatersportverbond.nl. In het Online Magazine vind je meer info over de kortingen en blijf je
op de hoogte van al het watersportnieuws.
Ga naar www.watersportverbondmagazine.nl
Watersportverbond

Je kunt de kleurplaat ook via
onze website downloaden.
Natuurmonumenten bedankt
voor het beschikbaar stellen van
de kleurplaat!
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Suppen vroeger en nu
De geschiedenis van het suppen
Je ziet ze steeds vaker op de Reeuwijkse Plassen, “sup
pers”, oftewel mensen die aan het “suppen” zijn.
Suppen is de afkorting van stand up paddle boarding.
Bij suppen sta je op een surfplank en gebruik je een
peddel om vooruit te komen. Dit in tegenstelling tot
paddle boarding waarbij je op je knieën zit en je handen
als peddels gebruikt. Suppen lijkt een hype; opeens zag
je overal suppers. Echter, niets is minder waar. Suppen
wordt al eeuwen gedaan. Tijd om eens in de historie en
de hedendaagse ontwikkeling van het suppen te duiken.
Surfplank en peddel
Voor het suppen gebruik je een surfplank die tussen de
2,5 en 4,5 meter is en een volume heeft van minimaal
120 tot maximaal 300 liter. Deze grootte is nodig om
stabiel op het board te kunnen blijven staan. Bij suppen
heb je een peddel nodig die zo'n 180 cm tot 230 cm lang
is. Suppen kan gedaan worden in zowel golven als op
binnenwater.

Suppen als vervoersmiddel
Al eeuwenlang staan mensen in landen als Afrika en
Azië op een (bamboe)vlot of kano en gebruiken ze een
peddel om vooruit te komen. Plekken die niet over land
te bereiken waren, hadden zo toch een verbinding met
de buitenwereld. Ook was het handig om zo stil door
vijandelijk gebied te kunnen varen. Als je staat dan kun
je je vijanden (mens en dier) beter zien.
Suppen voor redders in nood
Begin 20e eeuw gebruikten strand
wachten in Tel Aviv een sup-board
om snel bij zwemmers in nood te
kunnen komen. In het embleem van
de Israëlische strandwacht vind je
dit nog terug.
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In Myanmar peddelen de vissers nog steeds staand om
beter de bewegingen in het water te kunnen zien en zo
de beste visplek te vinden.

Suppen als (wedstrijd)sport
De oorsprong van het suppen als sport ligt in Hawaii.
Al in de 16e eeuw gebruikten surfers een peddel om
snel bij de golven te komen. Hoe he'e nalu is de Hawai
iaanse naam voor suppen. Sinds de jaren ’90 kun je bij
surfscholen in Hawaii leren suppen. Eigenlijk werd het
aangeboden als alternatief voor het beach boarden als
de golven te laag waren. Maar suppen werd zo populair
dat dit blijvend werd aangeboden en zelfs een wed
strijdsport werd. Hierbij zijn er verschillende discipli
nes. Bij de beachrace start je vanaf de waterlijn, sup je
na de branding een paar rondjes en ga je weer zo snel
mogelijk naar het strand om rennend door de finish te
komen. Bij een downwind wedstrijd wordt het parcours
met de wind mee afgelegd, waardoor je al surfend op
de golven hoge snelheden haalt. Bij de race-discipline
leg je een vastgelegd parcours zo snel mogelijk af. Bij
de wave sup je op de golfen en wordt je beoordeeld op
de moeilijkheidsgraad, snelheid, combinaties van je
manoeuvres en gebruik van je peddel.

Suppen en Indisch buffet
Op zondag 29 mei stond het Suppen en Indisch buffet
op het programma. Het suppen was georganiseerd
door Sandra en Coen Rutjes. Het Indisch buffet was
georganiseerd door de barcommissie.

Hierdoor was men genoodzaakt om vanwege de veilig
heid voor de deelnemers dit onderdeel van deze dag te
annuleren. Vorig jaar gooide het weer ook al roet in het
eten. Wij danken Sandra en Coen voor de organisatie
en het heen en weer varen van de spullen. Wij hopen
dat bij een volgende poging de weergoden wel hieraan
zullen meewerken. Drie maal is scheepsrecht, zullen we
maar zeggen.
Het tweede onderdeel van deze dag, het Indonesisch
buffet, zou plaatsvinden in ons clubgebouw en was
hierdoor niet afhankelijk van een eventuele code geel
of rood. In de loop van de middag werden de tafels
gedekt voor de 25 deelnemers en de buffettafel in Indo
nesische stijl ingericht. De deelnemers aan beide eve
nementen hadden nu ruimschoots de tijd voor een
aperitief. De overige deelnemers kwamen binnendrup
pelen en na een gezellig borreluurtje stond er rond 19:00
uur een overheerlijk buffet met diverse Indonesische
gerechten gereed. Getuige de minimale restanten viel
dit goed in de smaak. Een dessert van verschillende
soorten ijs met garnering en vervolgens koffie maakten
dit diner compleet.

Alles voor het Suppen lag gereed in onze haven. De tien
deelnemers hieraan waren paraat om op de plank te
stappen maar…… helaas was de weersvoorspelling
zodanig dat er wat gevaren in de lucht hingen.

Na afloop hielpen velen mee met opruimen en was ons
clubhuis weer gereed voor de volgende dag. Marian,
Ben en de barcommissie danken wij hartelijk voor hun
inzet voor het organiseren van dit diner.
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Wedstrijdzeilen voor leken
Vandaag (2016-6-26) was het dan zover. Al jaren er te
genaan zitten hikken. Telkens weer een drempel tegen
gekomen die me er van weerhield. Soms waren de
weersomstandigheden gewoon niet goed. Andere
keren moest er wat dieper gegraven worden naar goede
excuses of aannemelijke smoezen. Nu was het weer wel
goed, de agenda helemaal leeg en stond er een zeilwed
strijd gepland. Dus, de stoute zeilschoenen aangetrok
ken en naar de MWR getogen om daar in bescheiden
heid mijn opwachting te maken.
Aan tafel is de wedstrijdleiding in gesprek met de
boeienkoningen. Weer iets nieuws. Wat doet een
boeienkoning? Heeft hij het voor het zeggen of is zijn
wil ondergeschikt aan de wedstrijdleider? Op een
vaarkaart van de plas worden de wedstrijdboeien inge
tekend met een stift. Je kunt ze niet missen. Op papier
tenminste. Met die waterkaart vertrekken de boeienko
ningen in een boot vol boeien met vlaggetjes A - H. Ze
hebben hun instructies: de boeien leggen die het
wedstrijdtraject bepalen. De hiërarchie wordt mij dui
delijk. De leiding mag dan wel bepalen waar de boeien
op papier komen te liggen, maar de boeienkoningen
beïnvloeden het verloop van de wedstrijd door de mate
van nauwkeurigheid waarmee de instructies worden
uitgevoerd.

Aangekomen in het clubhuis komt de eerste drempel;
zeilkleding. Enkele deelnemers zijn gekleed in echte
zeilkleding. Petje, zonnebril aan koord, poloshirtje met
emblemen die willen doen geloven dat ze aan veel
grotere evenementen hebben deelgenomen, korte
broek met versterking op het achterpand en speciale
lichtgewicht antislip schoenen. Mijn spijkerbroek en
T-shirt steken wat gewoontjes af tegen dit optische
geweld.

Ook de deelnemers krijgen een vaarkaart aangereikt.
Windrichting wordt vastgesteld, Buienradar wordt ge
raadpleegd, boten worden in gereedheid gebracht. Een
aangename spanning maakt zich meester van ons. De
windrichting is gunstig en voldoende sterk. De deelne
mers verlaten met hun boten de steigers. Even wennen
aan de omstandigheden. Er klinkt een toetersignaal.
‘Nog 4 minuten’ zegt de zeiler bij wie ik aan boord ge
stapt ben. Dat is overigens een gewone man, in gewo
ne kledij, zonder kapsones. ‘Ik vaar meestal achteraan,
vaar voor m’n plezier en heb geen diepgewortelde
drang iedere wedstrijd te willen winnen’. Ik voel me
meteen thuis. Geldingsdrang en kemphanengedrag zijn
overboord gekieperd. ‘Hier gaat het om het genieten
van de zeilsport, de natuur, de prachtige luchten en de
kapriolen van hen die wel voor de winst gaan’.
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Het startsein klinkt en in de eerste manche moet het
traject langs alle boeien 2 keer succesvol worden afge
legd. Boeien A en B zijn gemakkelijk. Die liggen in lijn
met elkaar en vormen de start- en finishlijn. Boei C
vraagt stuurmanskunst. De deelnemers liggen nog
dicht bij elkaar en willen liefst allemaal tegelijk zo kort
mogelijk langs de boei. Er wordt weliswaar niet ge
schreeuwd, maar de blik in de ogen van de stuurlui liegt
er niet om; dit is een wedstrijd en er wordt geen ruimte
gegeven waardoor een tegenstander sneller zou kun
nen gaan. Boei D ligt aan de overkant. Met ruime wind
en een mooie boeggolf koersen we erop af, ronden ‘m
en gaan op zoek naar boei E. Die blijkt aan de andere
kant van de plas te liggen, maar kan niet in één rak
aangevaren worden. Er komt dus wat tactiek bij kijken.

Laveren, overstag gaan, gijpen. Ook die boei wordt
goed gerond. Het deelnemersveld is flink uit elkaar
geslagen. Het verschil in boot en zeilvaardigheid is
duidelijk. Voordeel is dan dat het niet zo druk is bij de
boeien. Boei F, G en H worden zonder problemen of
incidenten gerond. Snel terug naar het beginpunt en
het traject nog een keer afleggen. Tussentijden worden
genoteerd. Alle boeien worden nog een keer gepas
seerd. De eerste manche wordt met gematigd succes
afgelegd.
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Dan komt ook de boeienaap uit de mouw. ‘Hebben
jullie die laatste G boei wel gerond?’ vragen wij. ‘Wel
nee, die hebben wij helemaal niet gezien!’ De boeien
koningen kijken elkaar aan. Nee, zij hadden ‘m niet te
vroeg weggehaald, menen ze stellig. ‘Maar, omdat we
die G-boei niet konden vinden, hebben we boei E twee
keer gerond’ verklaren de schuldigen eensgezind. Is dat
doorgestoken kaart of is het gewoon sportief? Feit is
dat wij daardoor niet op de allerlaatste plaats eindigen.

Tijdens de middagpauze bespreken we onze strategie.
Daardoor maken we een perfecte start in de tweede
manche, liggen zelfs vooraan. Op naar de eerste boei.
De wind is iets aangewakkerd. De boeggolf iets hoger,
de boot gaat iets schuiner. ‘We moeten wel opletten dat
we alle boeien goed ronden’ krijg ik te horen als we op
zoek gaan naar de volgende boei. D, E, F gaan goed.
We liggen niet meer op de laatste plaats. Krijgen toch
een beetje drang om te winnen. Als we rond boei G
varen, liggen we plotseling toch weer helemaal achter
aan. ‘Heb jij die laatste boot om de boei zien varen?’
vraag ik mijn kapitein. De vraag houdt ons een tijdje
bezig. Hoe kan dat nou, ze hadden toch ook een vaar
kaart? Ze waren toch ook bij de instructiesessie van de
wedstrijdleiding? Nee, hier klopt iets niet. Dit riekt naar
vals spel. Vals zeilen. Hadden ze misschien te maken
met valse wind?

Mijn eerste zeilwedstrijd zit erop. Ondanks gewone
kleding, geen winnaarsdrift en gebrek aan zeilkennis
heb ik ervan genoten. Qua gezelligheid en gemoedelijk
heid heeft ‘mijn’ boot gewonnen. De drempel waarte
gen ik al die jaren opzag, blijkt er niet te zijn. Want, ie
dereen kan meedoen aan zeilwedstrijden. Met of zonder
boot. Met of zonder speciale kledij. Met of zonder
praatjes. Volgende keer weer.

De tweede manche verloopt voorspoedig en na het
afmeren begeven we ons in het gedruis van na de
wedstrijd. De beste stuurlui zitten nu op het terras en
bespreken wedstrijdervaringen. Goede punten krijgen
uitgebreid aandacht. Mindere punten minder.

Jan Strijdhorst
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Varen met De Klup
Mogelijk is dit heel iets anders dan je zou verwachten
(zie foto met witte onderbroeken). Op donderdagavond
30 juni was het een gezellige boel in ons clubgebouw.
De MWR had de deuren geopend voor De Klup. Er waren
zo'n 30 zeer enthousiaste mensen aanwezig. Midden in
het clubgebouw was een waslijn gespannen die vol
hing met beschilderde en beschreven 'nieuwe' witte
onderbroeken. Dit betrof een geste van de deelnemers
aan De Klup. Zij bedenken en maken iets ludieks als er
een vrijwilliger afscheid neemt.
De aanwezigen waren voorzien van een piratenhoed en
enkele begeleiders waren uitgedost als echte piraten.
De koffie met koek werd met het meeste plezier genut
tigd en de stemming zat er goed in. Je kon wél merken
dat er enige spanning aanwezig was. Men zou namelijk
op zoek gaan naar een schat die op een landje ergens
achter op de Reeuwijkse Plassen verborgen zou zijn.

De MWR faciliteerde deze avond voor De Klup door het
clubhuis hiervoor beschikbaar te stellen en de bezetting
van de bar te verzorgen. Voor dit laatste bedanken wij
Agnes en Wil die hiervoor als vrijwilliger een hele
avond in touw waren.

Vier vrijwilligers uit de regio waren inmiddels met hun
sloep in de MWR-haven aangekomen. Na het inschepen
werd begonnen aan de vaartocht die zou leiden naar de
plas Klein Elfhoeven. Daar werd afgemeerd aan een
stukje land waar de schat verborgen zou moeten zijn.
Aan de hand van een opgerolde oude kaart werd er
gezocht en uiteindelijk werd een heuse schatkist in een
schuurtje ergens achter in de bosjes gevonden. Onder
grote belangstelling van de deelnemers aan deze
zoektocht werd de kist geopend en de inhoud bekeken,
onderzocht en verdeeld. Via een omweg over diverse
plassen werd de terugreis naar de MWR haven ge
maakt. Bij terugkomst in het clubgebouw was er voor
iedere deelnemer een prachtig gedecoreerde eierkoek
en een drankje als afsluiting van deze geweldige avond.
Na het uitwisselen van de ervaringen van deze tocht
ging iedereen moe maar met een voldaan gevoel weer
huiswaarts.

De Klup biedt vrijetijdsactiviteiten en (dag)opvang aan
mensen met een (lichte) verstandelijke beperking, aan
mensen die ondersteuning nodig hebben, jong en oud,
in Gouda en de regio Midden-Holland. Ze richten zich
tevens op activiteiten in en voor de buurt, samen met
andere organisaties. De Klup bestaat niet zonder de
inzet van veel goed gemotiveerde en enthousiaste
vrijwilligers! Zij maken De Klup, met blijvende aandacht
van een beroepskracht.
Voor meer info: www.deklupgouda.nl
Henk Olie - redactie
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Ledenmutaties en website
Nieuwe leden en donateurs
We heten van harte welkom als lid van de MWR: familie A.H. van Wijk-Flux, J.F. Kaashoek, W. Kombrink, B. van
Rijswijk, E. Heijmann, C. Verdouw, E. de Ruiter-Anker, E. Haxe-Belgraver, A. van Dam-van Veen en K.M. Marree-
Koper.Tevens heten wij Hanneke Petiot-van Vliet (Frankrijk) en dhr. M. van Scheppingen van harte welkom als
donateur.
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
Bert en Rina van den Ham per 31-12-2016
Isabelle Kras m.i.v. 2-6-2016
Bent u van plan om met ingang van het volgende jaar uw lidmaatschap te beëindigen dan moet u dit vóór 1
december 2016 schriftelijk melden aan de secretaris. U voorkomt hiermee onnodige verlenging van uw lidmaat
schap.
Wachtwoord voor onze website
Op onze website is een gedeelte ingericht met informatie die alleen voor onze leden bestemd is. Momenteel is
daar geen informatie in vermeld, maar dit gaat in de toekomst wel gebeuren. Om toegang hiertoe te verkrijgen
heeft u een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord zult u per eerstvolgende nieuwsbrief ontvangen. Leden die geen
nieuwsbrief ontvangen kunnen het wachtwoord aanvragen via ledenadministratie@mwr-reeuwijk.nl
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Met de
Havenmeester: Het is
nu 7:30 uur, we lopen
2 uur voor op schema.
Kun je komen om de
boot in het water te
laten?

OK, we
nemen het
nog één
keertje door

Even
schroeven…….
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Hijsen
maar!!!

Koffie met
een lekkere
stroopwafel?

20 Augustus
Italiaanse
avond
en
gondelvaart
Indien onbestelbaar: Notaris d’ Aumerielaan 37, 2811 HS Reeuwijk

