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Van de redactie
Wat gaat de tijd toch snel. De wintereditie van het Kompas lag voor ons gevoel nog maar net op de mat toen we
alweer aan de voorjaarseditie begonnen. We krijgen steeds meer kopij binnen en dat waarderen wij en de leden
van de MWR zeer (horen we tijdens de borreluurtjes). Ook hebben een aantal leden zich aangemeld bij de redac
tiecommissie. Ook dat stellen wij op prijs!
In het Kompas van december 2016 werd een oproep gedaan aan motorbootvaarders om een artikel te schrijven
voor in het clubblad. Hier is direct op gereageerd door Arno en Hannie Griffioen met een enthousiast verhaal
over hun passie voor het motorbootvaren. Arno en Hannie, bedankt voor dit leuke initiatief!
Voor wie denkt dat zeilen iets is voor de zomer, die heeft het toch fout. Hartje winter (in de kerstvakantie om
precies te zijn) zijn Jeroen v/d Berg en Martijn Hammann met de Skealjen naar Terschelling gevaren. Jeroen en
Martijn hebben voor het Kompas een boeiend verslag van deze reis gemaakt, waarvoor onze dank!
Verder nog een woord van dank aan: Esther van Wamel, Hans Vonk, Martine Bertels (Nationaal Archief), Jan
Strijdhorst, Ed Visser, Berend Kees van Loo en Cor Rietbergen voor jullie bijdrage en/of foto's!

Clubhuis van de MWR
Het clubhuis van de MWR is hét ontmoetingspunt voor onze leden en donateurs. Anders dan de buitenzijde doet
vermoeden, beschikt de MWR over een gezellig clubhuis. Ons clubhuis wordt gebruikt voor vergaderingen van
o.a. het bestuur, diverse commissies, evenementen voor de leden van onze vereniging, instructielokaal voor de
zeillessen en diverse trainingen.
De bar is op iedere woensdag, vrijdag en zondag geopend van 16.00 tot 19.00 uur en verder tijdens de vereni
gingsevenementen. De bardiensten worden verzorgd door leden van de barcommissie en leden die zich als
vrijwilliger hiervoor hebben aangemeld. Op de vrijdagmiddag is een bezoek aan ons clubhuis extra aantrekkelijk,
want dan verzorgt het Happy Hour Hapjes team (HHH team) voor wat extra’s bij de drankjes. Kom ook eens langs!

Openen van het grote hek
Zodra de boten in het water liggen en het terrein weer vrij is, zal het mogelijk zijn om je boot op de walplaats te
brengen of via ons terrein te water te laten. Om met je boot toegang te verkrijgen tot het terrein moet het grote
hek geopend worden. De sleutel hiervoor kun je gedurende de openingstijden van ons clubhuis lenen via de
beheerder van de bar.

Winterse zonsondergang (foto van Esther van Wamel)
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Speech Voorzitter
2017 is gestart,
een nieuw jaar, het blijft apart.
Want, je denkt te weten hoe ‘t zal verlopen,
of het ook zo gaat, helpen wij je hopen.
Nieuwe ervaringen komen zeker weer voorbij,
koester de mooiste, dat maakt je blij.
Verregaande en nieuwe dromen,
we zullen ze allemaal weer tegenkomen.
Leef het leven zo lang het mag duren,
jouw levenspad kun je niet sturen.
Hoe je dit komende jaar ook al hebt bedacht,
geniet van wat je juist niet had verwacht.

Wat bedoelen we met ‘het beste’ dat we elkaar toe
wensen? Is het een wens om de grootste auto te hebben
of de mooiste sloep. Het snelste zeilschip misschien?
De meest gunstige vaaromstandigheden? Dat zou in
ieder geval lastig worden. Sloepvaarders willen rustig
weer met weinig wind. Zeilers juist veel wind. Waar doe
je goed aan? Wat is ‘het beste’?

Of is het beste dat je toewenst misschien dat er geen
vervelende gebeurtenissen zullen plaatshebben? Geen
tegenspoed. Geen ongelukkige momenten. Ook dat is
lastig. We leven ons leven en in het bestaan dat we
voeren zullen dingen gebeuren die ‘niet best’ zijn. De
wens om het beste gaat daarin geen verschil maken.
Kan daar geen invloed op uitoefenen.

‘De beste wensen’ is een veelgehoorde uitspraak aan ’t
begin van een jaar. Vaak gaat deze gepaard met een
handdruk en enkele kussen op de wang. Dan komt ’t
tenminste welgemeend over, al dan niet met zere vin
gers omdat de handdruk te stevig was en natte wangen
omdat de kussen wat vochtig waren.

Of toch wel? Kunnen wij invloed hebben op het beste
voor iemand anders? Je kunt ziekte niet voorkomen.
Maar, als iemand in je omgeving ziek is, kun je wel jouw
beste geven om het ziek zijn dragelijk te maken. Je kunt
het weer niet beïnvloeden voor de sloepvaarder of de
zeiler. Maar, je kunt wel met ze meeleven als het weer
even tegen zit.

Soms krijg je een kleffe hand of is er helemaal geen
contact. In het ergste geval kijkt de persoon je niet eens
aan. Je krijgt de beste wensen gedachteloos toegewor
pen en de gever wordt ontvanger van een soortgelijk
‘van ’t zelfde’ voordat beiden hun eigen weg vervolgen.
De mooiste ‘beste wensen’ komen van de mensen die
de uitspraak doen met een echte glimlach, je vierkant
aankijken en je vanuit hun lichaamstaal de oprechtheid
laten blijken. Een ferme handdruk, eventueel een kus
op beide wangen. Misschien iets toegevoegd waaruit
blijkt dat de wens meer is dan een traditionele groet in
de nieuwjaarperiode; persoonlijke betrokkenheid.
En dus vraag ik mij dezer dagen vaak af wat er met de
beste wensen bedoeld wordt. Is het een loze uitspraak,
het product van de heersende cultuur, of mag er iets
anders achter gezocht worden?
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Je kunt niet voorkomen dat er in de MWR gewerkt moet
worden of dat er om de inzet van vrijwilligers gevraagd
wordt. Maar, je kunt dan wel jouw beste geven en an
deren laten meegenieten van waar jij goed in bent. Je
kunt niet voorkomen dat er fouten gemaakt worden.
Maar, je kunt wel het beste geven door een compliment
te maken. Door de persoon achter de fout te zien en de
inspanning die geleverd werd.

Dus, als wij elkaar vandaag ‘het beste’ wensen, hoeft
dat niet een traditionele uitspraak zonder inhoud te zijn.
Niet een loze kreet die vergeten is zo gauw de laatste
oliebollen opgegeten zijn. Laat jouw beste wensen een
uitspraak zijn waaruit blijkt dat je, voor zover mogelijk,
persoonlijk betrokken bent.
Ik breng daarom graag een toost uit, met mijn beste
wensen voor alle MWR-leden in 2017, met inzet om ook
dit jaar weer een succesvol jaar voor de MWR te laten
zijn. Dank voor uw aandacht!

Je kunt er niets aan doen dat dingen anders georgani
seerd worden dan jij zou willen. Wel kun je jouw beste
geven door de organisator te steunen. In plaats van
kritiek leveren, je inzetten om iets dat door een ander
werd georganiseerd tot een succes te maken.

Jan Strijdhorst

Het jaar van de VOC
Bijna tweehonderd jaar lang - van 1602 tot 1798 - heerste
de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) over de
handel in Azië. Het Nationaal Archief in Den Haag be
waart een groot deel van het VOC-archief. De topstuk
ken zijn van 24 februari 2017 t/m 7 januari 2018 te zien
in de nieuwe tentoonstelling "De wereld van de VOC".
Unieke kaarten, scheepsjournalen, brieven, tekeningen
en persoonlijke verhalen brengen de geschiedenis van
de VOC tot leven.
Eén van de stukken die je kunt zien is het handelsverdag
van de VOC met Japan. In juli 1609 komen de VOCschepen 'Griffioen' en 'Rode Leeuw met pijlen' aan in
Japan om een handelsverdrag met de shogun, die in
naam van de keizer het land bestuurt, te sluiten.
Een maand na aankomst krijgen de Nederlanders toe
stemming om handel te drijven. Ze leggen hun afspra
ken vast in een handelspas, voorzien van zijn rode zegel
(zie links). Een van de afspraken luidt: 'Wanneer Hol
landse schepen naar Japan oversteken, dan kan, welke
kust zij ook aandoen, daartegen geen enkel bezwaar
worden gemaakt'.
De VOC spreekt vele watersporters tot de verbeelding.
Daarom zal gedurende de expositie in iedere uitgave
van het Kompas aandacht worden besteed aan de VOC.
Alle informatie, zoals unieke kaarten en foto's, zijn be
schikbaar gesteld door het Nationaal Archief. In het
bijzonder wil ik hiervoor Martine Bartels bedanken voor
haar inzet om veel materiaal "boven water" te krijgen
en met ons te delen. Mocht je meer willen lezen en zien,
ga dan naar www.gahetna.nl
Paula Gouw
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Nieuwjaarsreceptie
Vervolgens was het tijd voor de vrijwilliger van het jaar.
Het is al vele jaren gebruikelijk dat tijdens de nieuw
jaarsreceptie de vrijwilliger van het jaar bekend wordt
gemaakt. Dit kan één van de leden, maar ook een
groepje leden zijn, die gedurende het afgelopen jaar
of soms al veel langer een bijzondere inzet heeft ge
toond als vrijwilliger voor onze vereniging.

Op zondagmiddag 15 januari 2017 bezochten vanaf
15.00 uur vele leden ons clubhuis voor het bijwonen
van de nieuwjaarsreceptie. Iedereen werd direct na
binnenkomst welkom geheten door één van de leden
van de barcommissie en ontving daarbij een glas
‘champagne’. Daarna kon men naar hartenlust elkaar
begroeten en de beste wensen over en weer uitspreken.
Na een uurtje informeel, was het tijd voor het officiële
gedeelte. Onze voorzitter Jan Strijdhorst nam het
woord en heette iedereen van harte welkom. Dit werd
niet alleen vergezeld van alle goede wensen in het al
gemeen, maar ook van wensen voor een goede gezond
heid, een mooi vaarseizoen en een fijn verenigingsjaar.
Jan vervolgde dit met zijn nieuwjaarspeech (zie pagina
5 voor de toespraak van Jan).

Als inmiddels oud-bestuurslid kreeg Richard het woord
om de vrijwilliger van het jaar bekend te maken. Dit jaar
viel de eer te beurt aan Hans Vonk. Hij werd door het
bestuur benoemd als vrijwilliger van het jaar 2017. Hij
mag gedurende 1 jaar de hieraan verbonden wisselbe
ker beheren en zijn naam wordt toegevoegd aan het
bord waarop de vrijwilligers van het jaar uit de voor
gaande jaren vermeld zijn.
Hans toont een bijzondere inzet als havenmeester en
vicevoorzitter, maar heeft daarbij ook nog eens een
vrijwilligersbeleid ontwikkeld en in gang gezet voor het
uitvoeren van onderhoud aan de haven, het terrein en
het gebouw. Dit beleid wordt door hem gecontinueerd.
Verder vertegenwoordigt hij onze vereniging in de
SWRP.

Vervolgens brak het moment aan om twee, tijdens de
najaars-ALV, nieuw benoemde ereleden in het zonnetje
te zetten; Wil van Craaikamp en Richard Bethlehem.
Richard werd officieel benoemd tot erelid en kreeg een
fraai boeket overhandigd.
Voor Wil was het niet mogelijk om hier aanwezig te zijn
en zij zal later thuis bezocht worden voor het in ont
vangst nemen van de officiële melding van het erelid
maatschap van de MWR en uiteraard het daarbij beho
rende boeket.

Na bekendmaking krijgt Hans Vonk het woord en be
dankt hij het bestuur en de leden voor deze benoeming.
Vervolgens geeft hij als vicevoorzitter een korte terug
blik over de zaken die in 2016 binnen onze vereniging
de revue passeerden en vertelt iets over de plannen en
het tot nu toe bekende programma voor het jaar 2017.
Hierna kon het aandachtniveau weer naar ‘ontspan
nen’. Het aantal aanwezigen was inmiddels gegroeid
naar zo’n 70 mensen en iedereen kon deze gezellige
middag in clubverband voortzetten.
Henk Olie
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Week van Ons Water
Van 12 tot en met 21 mei is het de landelijke Week van
Ons Water. In die week organiseert het hoogheemraad
schap van Rijnland diverse uitjes in Leiden, Aarlander
veen, Gouda, Alphen aan den Rijn en Nieuwe Wetering.
Centraal thema is water(kwaliteit) in en om het huis.
Water is onlosmakelijk verbonden met ons leven. We
wonen erlangs, we zwemmen erin, we varen erop. Ook
de natuur, vissen en andere waterdieren kunnen niet
zonder. De zorg voor de juiste hoeveelheid water, een
goede waterkwaliteit in (zwem)plassen, stedelijk gebie
den en natuurgebieden en het schoonmaken van afval
water is voor Rijnland een belangrijke opgave. Daar
naast treft Rijnland maatregelen om ongewenste effec
ten van de klimaatverandering op het watersysteem
effectief en duurzaam te bestrijden.

Watertheater, Molenviergang en slootsafari
Op 12 mei organiseert Rijnland een watertheater in
Leiden: met duikpak aan en snorkel op wordt letterlijk
vanuit het water verteld en getoond wat onder het
wateroppervlak leeft. Op 13 mei is iedereen welkom bij
Molenviergang Aarlanderveen. De molenaars geven
uitleg over het functioneren van de molens en vertellen
wat de Viergang zo uniek maakt. Op 17 mei houdt
Rijnland een slootsafari bij kinderboerderij de Goudse
Hofstede in Gouda. Iedereen kan dan met schepnetten
op zoek naar de waterbeestjes en –planten in de sloot.

In de week van 12 t/m 21 mei laten deskundige mede
werkers van Rijnland hun werk zien en vertellen er alles
over.

Open dag afvalwaterzuivering en Zegerplas
Op 20 mei is iedereen welkom in Alphen aan den Rijn
om te zien hoe Rijnland daar het afvalwater schoon
maakt. Er zijn rondleidingen, een film over afvalwater
en een springkussen. Tevens kan het publiek op die dag
elders in Alphen naar een expo over het onderwaterle
ven in de Zegerplas. Bijzonder is dat in die plas een
onderwaternatuurpark wordt aangelegd op initiatief
van de lokale duikvereniging.

Gastles en slootsafari voor scholen
Op 16 en 18 mei geeft Rijnland in de klas gastlessen
over waterkwaliteit. Ook worden proefjes gedaan.
Daarna ontdekken de kinderen zelf -met schepnetten,
observatiebakken en zoekkaarten- welke waterdiertjes
en waterplanten in de sloot leven. Scholen kunnen zich
hiervoor aanmelden tot en met donderdag 4 mei.

Rondwandeling Leendert de Boerspolder
Rijnland sluit op 21 mei de activiteitenweek af met een
rondwandeling door de Leendert de Boerspolder in
Nieuwe Wetering. Twee jaar terug was dit gebied nog
een polder, nu is het een waternatuurgebied met
snoekpaaiplaatsen en natuurvriendelijke oevers. Tij
dens de wandeling vertelt een gids van Stichting Jaco
bus Natuurgebied de Hanepoel waarom Rijnland de
polder onder water heeft gezet en over de natuur die
volop in ontwikkeling is in het gebied.
Alle activiteiten zijn gratis. Voor sommige activiteiten
moet vooraf aangemeld worden. Meer informatie en
aanmelden: www.rijnland.net/onswater
Paula Gouw
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Veiligheid bij de MWR
In april 2016 is door de firma Mul BV ontwerpers &
adviseurs uit Gouda het legionella beheersplan opge
leverd. Het bleek dat er nog het e.e.a. aan leidingwerk
aangepast moest worden om alles op orde te krijgen.
Dat is in de loop van vorig jaar gerealiseerd. Inmiddels
is door het haventeam het legionella spoelplan gemaakt
en zijn de nodige middelen aangeschaft. Vanaf half
februari is gestart met het wekelijks uitvoeren hiervan
en worden de resultaten in het logboek vastgelegd.
Los van de legionella zijn ook een aantal andere veilig
heidszaken aangepakt. Zo zijn eind vorig jaar de
brandblussers weer vervangen en is er ook een speci
ale brandblusser aangeschaft die geschikt is voor het
blussen van de frituur. Ook is een nieuwe verbandkoffer
aangeschaft met daarbij een los etui voor pleisters,
schaar en pincet. Dit zorgt ervoor dat de koffer alleen
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open hoeft voor de wat ernstigere ongevalletjes. Het
voordeel daarvan is dat de koffer beter op orde blijft en
minder snel kapot gaat.
De AED is nagekeken en hiervan zijn de elektrodes en
de batterij vervangen, waardoor de AED weer helemaal
inzetbaar is voor de komende periode. Zie het plaatje
hieronder wat je moet doen bij een hartstilstand.
Om te zorgen dat alles up tot date blijft, is een maan
delijkse controle gepland, zodat eventuele defecten of
andere problemen tijdig geconstateerd en aangepakt
kunnen worden. Hiermee is weer een stap gezet om de
veiligheid voor onze leden en gasten naar een nog
hoger niveau te brengen.
Ed Visser

Italiaanse avond
Wie op zaterdagmiddag 20 augustus kwam aanrijden
bij onze haven, bemerkte dat in plaats van de MWR-vlag
of de RWB-wimpel dit keer de Italiaanse vlag in de top
van de mast wapperde. Een leuke geste om de deelne
mers aan de Italiaanse avond alvast hiervoor in de
juiste stemming te brengen.

Het diner
Tegen 19.00 uur was het zover. Alles aan pasta’s en
sauzen en zalige extra lekkernijen stonden opgesteld en
het buffet werd geopend. Italiaans eten is in trek, want
alle plaatsen waren uitverkocht. En zo schoven de
deelnemers, tafel na tafel langzaam langs het buffet en
werden de borden met een gezonde eetlust ruim gevuld
met al dat lekkers dat daar zo aantrekkelijk uitgestald
stond. Het is altijd weer moeilijk keuzes te maken en de
hoeveelheid op je bord er “fatsoenlijk” uit te laten zien.
Ach, je kunt altijd nog een 2e keer langs gaan toch?

Italiaanse wijnproeverij
Als eerste onderdeel van deze avond was er een proe
verij van Italiaanse wijnen. Marianne en Ben hadden
diverse wijnen verzameld en uitgestald in het overdek
te gedeelte van het terras. De deelnemers hieraan
konden al deze wijnen proeven. Bij enkele soorten werd
de wens uitgesproken om deze maar in het MWR-as
sortiment op te nemen. De haalbaarheid hiervan is nog
een vraag. Het was in ieder geval heel gezellig in dat
hoekje, waarbij tijdens het proeven van de wijnen ook
schalen met diverse Italiaanse hapjes gepresenteerd
werden.

En zo ontstond er al snel een heerlijk gezellige Italiaan
se sfeer, waarbij ieder het zich goed liet smaken. Ook
sommige nieuw geïntroduceerde wijnen konden be
steld worden, waardoor het nog veel gezelliger werd.
Halverwege werd door menigeen even een pauze inge
last om een super regenbui van onder het afdak te
aanschouwen en beluisteren. Wat later verscheen nog
weer een mooie regenboog. Het paste gewoon allemaal
bij deze toffe entourage en ieder genoot met volle
teugen.

Tijdens de proeverij kon je zien dat er in het clubgebouw
heel hard gewerkt werd aan het vervolg van dit evene
ment. In de keuken waren de koks, onzichtbaar voor de
deelnemers, al veel langer bezig met de voorbereidin
gen en het koken van de gerechten. Ondertussen wer
den de tafels gedekt in Italiaanse stijl met Italiaanse
servetten en placemats. Kortom, het was één en al
Italië.

Aan het eind werd door Ben van Hooff in het Italiaans
een dankwoordje gesproken, dat in het Nederlands
door Hans werd afgerond met het bedanken van Mar
tine en Frans Rahms die weer een geweldige kookkunst
ten toon hadden gespreid, vakkundig bijgestaan door
Agnes, Wil, Marianne en Ben, Itske en David.
Grazie signora e signori. E 'stato grande!
Hans Vonk en Henk Olie

Onderlinge zeilwedstrijden
Net als andere jaren hebben we dit jaar weer onze on
derlinge wedstrijden. Ieder zeilboot groot of klein, open
boot of kajuitjacht kan meedoen. De wedstrijden staan
in het teken van gezelligheid. Je hoeft geen topzeiler te
zijn om mee te doen. Als je het verslag leest van Jan
Strijdhorst vorig jaar, zie je dat iedereen plezier heeft
ongeacht de zeilkwaliteiten. We leggen een paar boeien
uit over de plas, zodat we een route hebben en starten
en finishen voor de MWR. Dit jaar hebben we drie za
terdagwedstrijden en twee zondagwedstrijden. De za
terdagwedstrijden starten om 13.00 uur met het in
schrijven en om ongeveer 14.00 uur is de start. Er zijn
twee korte wedstrijden achter elkaar met daarna direct
de uitslag. Naast de zaterdagmiddagwedstrijden heb
ben we ook zondagwedstrijden. Deze beginnen om

10.00 uur met inschrijven. Tussen de twee wedstrijden
wordt er ook nog geluncht. Aan het einde van het sei
zoen hebben we een overall klassement. Voor dit
klassement tellen de beste 7 wedstrijden mee. Of
minder als er een paar wedstrijden zijn uitgevallen.
De data zijn:
Zaterdagmiddag : 13 mei, 17 juni en 26 augustus
Zondag: 10 september, 24 september (reserve) en
8 oktober.
Als je vragen hebt, neem even contact met het
watersport team op.
Berend Kees van Loo
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Skealjen naar Terschelling
Al jaren gaan we met een grote vriendenkring in de
week van Oud en Nieuw naar Terschelling. We logeren
dan altijd een week in een grote boerderij op Lies. Dit
jaar hadden wij het plan opgevat om met de Skealjen
naar Terschelling te varen. Zogezegd zo gedaan.
Op dinsdag 27 december zijn we om 6.30 uur vertrokken
vanaf de Nieuwe Gouwe Westzijde. Wendy Flux en
Stefan Gomes vergezellen ons op deze tocht. Aan de
kade nog even de mast naar beneden en daarna met
een gangetje van 9 km per uur via de Gouwe, het Aar
kanaal en de Amstel richting Amsterdam.
Weinig zicht door mist
De volgende dag stonden we op met een stralend
zonnetje. Snel wat boodschappen gedaan en op rich
ting Enkhuizen. Echter binnen een kwartier verdween
de zon en werd de wereld wel heel erg klein. Lang leven
de Navionics app op de iPhone. Met een gangetje van
circa 7 km per uur zeilden we zonder enig zicht richting
Enkhuizen. Daar eenmaal aangekomen was het wel
even zoeken naar de juiste ingang van de sluis. Toen
we eindelijk aan de wachtsteiger lagen, liet de sluis
wachter weten dat hij het einde van de sluis niet kon
zien. Hierdoor werd er niet geschut. Na 1,5 uur kregen
we toch via de marifoon een oproep dat de mist ietsjes
optrok en er werd geschut. Even later lagen we veilig
in de oude haven van Enkhuizen.

Hefbrug bij Waddinxveen om 7.00 uur
Om 10.00 uur kwamen we aan bij de Tolhuizensluis aan
het begin van de Amstel. Hier de sluiswachter gebeld.
Het duurde wel even een half uurtje voordat we geschut
konden worden. Hierna ging de tocht zeer voorspoe
dig. Om 13.15 uur voeren we langs het Amstelhotel.
Eenmaal op het IJ aangekomen kon de mast weer
omhoog. Hier hadden we beter even mee kunnen
wachten, want de Schellingwoude brug zou pas 1,5 uur
later draaien. Dus de mast maar even een stukje laten
zakken. Na deze brug konden de zeilen omhoog. Met
een mooie ruime koers voeren we richting het Paard
van Marken. Het idee was om gelijk door te varen naar
Enkhuizen. Maar helaas, de wind liet ons wat in de steek,
dus maar afgebogen richting Volendam. In Volendam
aangemeerd aan de o zo bekende Dyk. Natuurlijk gelijk
havengeld afgerekend bij de betaalautomaat in de hoop
de code voor de douches en wc’s te bemachtigen. He
laas, deze bleken gesloten. Na lekker te hebben gegeten
bij restaurant de Dijk en een biertje of wat te hebben
gedronken in het Havengat, hebben we lekker ons
mandje opgezocht.
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Ook nu bleken de douches en toiletten niet open. Zelfs
de jachthavens waren gesloten. Na een paar biertjes in
het cafeetje aan de haven, hebben we lekker gegeten
bij de Italiaan vlak bij de boot. Hierna even naar het voor
veel schippers bekende café de Slof geweest. Hier bleek
een plaatselijke SP-bijeenkomst te zijn. We kwamen
binnen toen er net een quiz startte. Dus ja, wij deden
natuurlijk lekker mee. Jullie zullen het niet geloven, onze
kennis van de vaderlandse politiek bleek zo goed te zijn
dat we nog wonnen ook. Als prijs mochten we twee
mooie hyacinten in ontvangst nemen. Deze hebben we
later maar cadeau gedaan aan een bezoeker die om
middernacht jarig was.
De volgende morgen was het nog steeds wat mistig,
maar dit zou volgens de weerberichten snel optrekken.
Dat gebeurde dan ook. Snel voeren we met een mooie
8 km per uur voor het lapje richting Makkum. Voor
Stavoren werden we weer flink overvallen door de mist.
Dankzij het navigatieprogramma op de iPhone konden
we wel lekker doorzeilen.

om 6.30 uur laagwater zijn op Terschelling en er een
mooie noordoostenwind staan. Dus wij de dag ervoor
de boot klaar gemaakt. ’s Nachts zijn we alvast aan
boord gaan slapen om op tijd te kunnen vertrekken. Met
een zeer lekker windje, tij mee en een mooie zonsop
gang voeren we richting Kornwerderzand. Het ging
allemaal zo snel dat we op het stukje wantij bij de
Spaanderbank toch nog vast kwamen te liggen, omdat
het water daar nog niet hoog genoeg stond. Dus even
een klein ommetje gemaakt richting de sluis. Omstreeks
12.00 uur voeren we weer op het IJsselmeer.

Martijn toeterde wel om het kwartier en met z’n allen
hebben we de omgeving flink in de gaten gehouden.
Toch sta je wel even gek te kijken als uit het niets ineens
een zeiljacht op komt doemen en twee scheepslengtes
achter ons in de mist verdwijnt. Omstreeks 16.00 uur
voeren we de haven van Makkum in. Helaas ook nu is
de gemeentehaven weer dicht. Gelukkig bleek Marina
haven Makkum wel open. We waren nu toch echt wel
toe aan een douche.

Nog steeds konden we lekker met een ruime wind
doorzeilen richting Enkhuizen. Ondertussen spoelde
Stefan met de puts het zout van de boot. Rond een uur
of vier lagen we weer in de sluis bij Enkhuizen. Ook na
de sluis liep het allemaal erg voorspoedig, zodat al snel
het besluit viel Volendam maar voorbij te varen en af
te stevenen op Muiden. In de vaargeul voor Muiden
stonden we plotseling even in het zonnetje. Het valt toch
niet mee een rijnaak met al zijn lichten te onderscheiden
voor alle lichtjes van Amsterdam. Gelukkig had deze
schipper ons al lang zien varen en gaf hij even met zijn
lichten een seintje.
Schipper Martijn
Toen we de volgende dag wakker werden bleek de mist
nog steeds aanwezig. Met de marifoon even de sluis
wachter van Kornwerderzand opgeroepen. Die gaf aan
dat de mist wat aan het optrekken was en dat hij zou
gaan draaien. Snel wat water getankt en diesel voor de
kachel ingeslagen en op naar de sluis. Twee charters
en wat jachtjes hadden hetzelfde plan opgevat. Toen
we aankwamen stonden de lichten op groen en konden
we de sluis in. We werden geschut en voeren snel op
de Waddenzee. Op dat moment was het precies hoog
water zodat we met het tij mee naar het eiland konden
varen. Dit alles met een mooie ruime wind en groten
deels in een lekker zonnetje.
Daar we met hoogwater door de sluis gingen, hoefden
we niet via Harlingen te varen maar konden we bijna
rechtstreeks naar het eiland zeilen. In de blauwe Slenk
kwam de veerboot met alle vrienden die met ons va
kantie zouden vieren nog even leuk langsvaren. Rond
16.00 uur konden we de boot afmeren in de jachthaven
van Terschelling. Snel de boot leeggehaald en op naar
de boerderij in Lies.
Na zeer gezellige dagen doorgebracht te hebben in de
boerderij werd het na vijf dagen tijd om met de terug
tocht aan te vangen. Op donderdag 5 januari zou het
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Zonsondergang

Rond 22.00 uur meerden we moe maar voldaan af in
het voor alle watersporters o zo bekende café van Ome
Ko. Hier lekker met wat biertjes, Muier schipperbitters
en bitterballen bijgekomen. Rond een uur of tien voeren
we de volgende dag op de motor via het IJ en de Amstel
weer richting Gouda. Het had flink gevroren ’s nachts.
Op veel plekken in de Amstel was het ijs toch al een
aantal centimeters dik, zodat de Skealjen zich als een
ware ijsbreker voortbewoog. Omstreeks 18.00 uur
meerden we weer aan in onze thuishaven. We kijken
terug op een zeer geslaagde vakantie. De boerderij op
Terschelling is alweer geboekt, nu nog even kijken of
we er weer zeilend heen kunnen.
Martijn Hammann & Jeroen v/d Berg
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Leden en hun kwaliteiten
In de achterliggende maanden heb ik regelmatig uitge
legd dat de MWR geen stichting maar een Vereniging
is. Daarnaast is regelmatig aan de orde gekomen dat
de relatief lage contributie en de faciliteiten die de MWR
biedt, in vergelijking tot andere verenigingen, gunstig
zijn te noemen. Dat kan alleen als je je kosten goed
onder controle weet te houden en dat gaat alleen als
we als leden van de MWR er zelf onze schouders onder
zetten. Doen we dat niet, dan moeten alle werkzaamhe
den aan professionele ondernemers uitbesteed worden
en zal het resultaat zijn dat de contributie behoorlijk
omhoog moet gaan om financieel kostendekkend te
blijven.
Nu horen we van alle kanten dat het vinden van vrijwil
ligers momenteel een van de lastigste zaken is, omdat
onze huidige maatschappij nogal veranderd is. We
kennen allemaal alle redenen wel, dus daar ga ik verder
niet op in. Wat me wel intrigeert is een modus te vinden,
waarbij we nadrukkelijk duidelijkheid binnen het gebo
dene gaan creëren. In ons geval dus “Welk lid is waar
goed in en welke werkzaamheden zijn er”.
Een formulier, om een “kennis inventarisatie” te
maken, is een of meerdere malen aan de leden ge
stuurd. Dit formulier was eenvoudig digitaal in te vullen
en te retourneren. Uiteindelijk na diverse herinnerin
gen, heb ik 53 reacties ontvangen, waarvoor hartelijk
dank. Ik ben van mening dat de overige aangeschreven
leden, die na 3 herinneringen nog niet de moeite heb
ben genomen om überhaupt maar te reageren, het fe
nomeen Vereniging helaas nog niet hebben begrepen.
Categorie
Hout
Metaal
Electra
Schilderen
Loodgieter
Tuin
Vloot
Haven
A&V
Financiën
Redactie
Bar

Goed
10
6
6
8
3
4
5
7
3
4
8
9

Redelijk
24
6
16
28
13
24
21
25
11
14
10
11

Slecht
19
41
31
17
37
25
27
21
39
35
35
33

Goed + Redelijk
34
12
22
36
16
28
26
32
14
18
18
20

Hulde aan allen die dus wel gereageerd hebben en ik
kan jullie zeggen dat het resultaat, naar mijn idee, alles
overtreft. Het leuke in het verhaal is, dat men zijn eigen

kwaliteiten moet gaan waarderen en daar komt de
psychologie om de hoek kijken. Introverte en extraver
te persoonlijkheden beoordelen zich dus bij een en
dezelfde kwaliteit onderscheidend. Dat wordt dan lastig
als je slechts 3 keuze mogelijkheden hebt. Zo ken ik
leden waarvan ik uit ervaring weet dat ze iets buitenge
woon goed beheersen en de een geeft zich daar een
Redelijk (= 5 punten) en de ander Goed (= 10 punten)
voor. Deze oneffenheden in de “waardering” komen er
tijdens de nog te organiseren “Kennis avond” vast wel
verder uit. Links onder het resultaat van 53 leden.
Naast de waardering die men kon aangeven per cate
gorie, waren er ook nog de open vragen, “specialiteit”
en “Waar kun je de MWR mee van dienst zijn”. Hier zijn
zeer interessante zaken naar voren gekomen, waar we
bij de betreffende personen zo nodig, graag nader op
terug zullen komen zodat we daar een concreter beeld
krijgen hoe dit naar de MWR te vertalen is. Maar daar
zitten vast leuke mogelijkheden!
Welke projecten hebben we. Het gaat te ver om alles
hier nu te vermelden, maar neem maar aan dat wij in
middels een hele lijst met een grote variatie aan werk
zaamheden hebben. Die zullen we op korte termijn tij
dens de “Klusavond” verder gaan specificeren en er
tevens een tijdsplan aan hangen.
Dan komt het moment dat we per categorie de leden
gaan uitnodigen voor een nadere uitleg over het een en
ander, zodat inzichtelijk wordt welke zaken, wanneer
ongeveer gedaan moeten worden.
Het in nu de bedoeling, dat binnen zo’n groep iemand
het voortouw gaat nemen en in overleg of samen met
mij, concrete afspraken met een of meerdere groepjes
leden gaat maken. Die groepje bepalen dan voor zichzelf
wanneer het hen het best past om bepaalde werkzaam
heden te verrichten. Het komt er op neer dat je dan dus
de dingen kunt doen op het moment dat het jou het best
pas. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk.
Zo, dit is dus de status per maart en als jullie dit Kompas
lezen, zijn er wellicht al weer een paar stappen in het
hele proces genomen. En mocht je ineens alsnog willen
reageren m.b.t. het formulier, schroom niet en doe dat
of vraag het even bij me aan.
Hans Vonk
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Het was winter
Het zat er al even aan te komen. Met
een vroege vorstperiode eind 2016
was het in januari echt raak. Op 22
januari
2017
gingen
de
eerste
durfals de Reeuwijkse Plassen op. Nog
wel voorzichtig aan het randje, maar
toch. Op de Breevaart was het een
stuk drukker.
Ook op de Plas Broekvelden was het
druk. Hier probeerden de watervogels
met man en macht het water open te
houden.
Met
om
beurten
een
watertrappelbeurt lukte dat aardig.
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Bedankt voor alle kaarten!
Een ansichtkaart van de MWR ontvangen op je verjaardag. Dit was sinds
de beginjaren van de MWR gebruikelijk voor de jeugdleden in de leeftijd
tot 12 jaar. Dit gebruik werd kort na het ontstaan van de MWR opgestart
door Teuny Bil en vanaf circa 1978 gecontinueerd door Roelie Montfoort.
Roelie heeft dit vanaf dat moment al die jaren trouw uitgevoerd. Geduren
de 38 jaren maandelijks kaartjes schrijven en op het juiste moment posten,
zodat deze dicht bij of op de verjaardagsdatum bezorgd werden.
De afgelopen drie jaren moest Roelie het wat rustiger aan doen en werd
zij bij haar taak geassisteerd door haar dochter Marian Smits Schouten. In
de loop van 2016 hebben zij aangegeven dit te willen beëindigen. Het be
stuur heeft daarna besloten om dit gebruik niet meer te continueren.
Op 9 december zijn Hans Vonk en Henk Olie bij Roelie en Marian op bezoek
geweest om hen te bedanken voor hun trouwe diensten gedurende een
heel lange periode. Namens de MWR werd aan beide dames een mooi
boeket overhandigd.
Roelie en Marian, heel hartelijk bedankt voor het jarenlang in stand houden
van dit gebruik dat door vele kinderen zeer gewaardeerd werd!
Henk Olie

Woensdagavond klussen en varen
Iedere woensdagavond komt er een wisselend aantal leden bijeen om te
klussen aan onze accommodatie en haven en overige zaken te bespreken
en uit te voeren. Ze beginnen altijd met koffie. Tijdens de koffie wordt het
een en ander besproken en daarna gaan ze, meestal in groepjes, aan de
slag om iets te repareren, te controleren of nieuw te maken. Aan het einde
van de avond sluiten zij af met een drankje. De sfeer is ontspannen en
deelname hieraan is vrijwillig. Het zou wél fijn zijn als het aantal deelne
mers hieraan iets groter wordt. Handig of niet handig, man of vrouw, het
maakt niet uit. Iedereen is welkom.
Je kunt altijd iemand helpen, want
vele handen maken licht werk.

Deze klusavond is ontstaan als verlengstuk van de reeds bekende woens
dagavond vaaravond. Vanaf Koningsdag zullen ook de leden die willen
varen zich weer melden. Vanaf dat moment wordt het ‘Woensdagavond
klus en vaaravond’. Beide groepen kunnen dan doen wat ze leuk vinden,
of zelfs klussen en varen combineren en daarna gezamenlijk de avond
afsluiten. Neem wel zelf iets te drinken mee, want de bar is gesloten als
we terugkomen.
Iedere woensdagavond kun je dus iets doen voor en met de club in een
ontspannen sfeer. Nieuwsgierig geworden? Kom dan een keer langs om
de sfeer te proeven en wellicht om vervolgens mee te doen.
Henk Olie
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Schiemansavond
Het is 13 januari 2017, een gure wind huilt om het
clubgebouw en de maan gaat schuil achter dikke be
wolking. In het schijnsel van de buitenverlichting
schittert lichte regen. De afdekzeilen op de boten op het
terrein glimmen. Binnen is het warm en de mensen
verzamelen zich rondom een grote pot koffie. De kap
stok is te klein en ze hangen hun jassen over de enkele
stoel die nog vrij is.
Op de tafels zijn attributen gemonteerd die veel weg
hebben van kikkers, ogen en afmeerpalen. In een hoek
ligt een verzameling touw in verschillende dikte. Op het
scherm aan de wand staat het doel van deze avond:
Schiemanswerk.

‘Waar heb jij leren knopen?’ vragen de deelnemers el
kaar. ‘Oh, ooit, bij de Scouting heb ik een paalsteek
geleerd. Maar die ben ik allang vergeten.’ Een ander
knikt instemmend. Scouting en Verkenners zijn lang
geleden en de knopenkennis is intussen ver weggezakt,
heel ver. ‘En daarom vind ik het leuk dat deze avond
georganiseerd wordt; een mogelijkheid om de juiste
knoop te leren waarmee m’n boot goed afgemeerd kan
worden’.
Het wordt stil in de zaal wanneer de presentator het
woord neemt. ‘We beginnen met de kikkersteek’ zegt
hij terwijl een voorbeeld op het scherm verschijnt. ‘
Straks kun je ‘m oefenen. Er zijn enkele instructeurs
aanwezig die je graag assisteren’. Deze steek wordt
gevolgd door de paalsteek, mastworp, platte knoop en
een voorbeeld dat als ‘oud wijf’ aangeduid wordt. De
deelnemers reageren enthousiast. Ze oefenen de kno
pen aan de hand van instructiebladen en tekeningen.
Linksom, rechtsom, vingers in de knoop. Sommigen
hebben de slag gauw te pakken. ‘Laat het vaarseizoen
maar beginnen. Deze knoop vergeet ik niet meer!’ An
deren nemen hun tijd. Ze weten het: voor de snelle en
langzame knopenmakers begint ’t vaarseizoen toch op
dezelfde dag.

Voor de liefhebbers volgt de mogelijkheid een lus in
een landvast te splitsen. Aan alle tafels ontstaan
groepjes van 3 of 4 mensen die hiermee aan de slag
gaan. Drie strengen worden in het touw gevlochten om
zodoende een lus te vormen die groot genoeg is om
over een paal geslingerd te worden. Het andere eind
kan op de kikker beslagen worden en de boot ligt goed
afgemeerd. Simpel, toch? De instructeurs leggen veel
geduld aan de dag om deze handigheid aan de man te
brengen. De deelnemers willen dit schiemanswerk
graag onder de knie krijgen. En passant geven ze
commentaar op de resultaten van anderen. MWR-eigen
is het een levendige boel. Vooral als de bar geopend
wordt. Vaarverhalen en ontknopingen over ingewikkel
de thema’s en kwesties. ‘Dit hadden we niet bij de
Scouting. Daar moesten we gewoon leren knopen. Hier
is het beregezellig. Komt er een herhalingsavond?’

Aan het einde van de avond hebben de 25 deelnemers
de smaak te pakken. Zelfs voorbeelden van knopen die
niet strikt noodzakelijk zijn, hebben aandacht gekregen.
Een geslaagde avond. De Havenmeester sluit de avond
af. Hij is blij met het veelbelovende vooruitzicht dat de
boten voortaan goed afgemeerd zullen liggen, al dan
niet met een ‘oud wijf’. Iedereen gaat opgewekt naar
huis. Knopen en steken zijn minder moeilijk dan men
dacht…
Jan Strijdhorst
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"Theetje drinken"
Ik zal mijzelf eerst voorstellen: ik ben Arno Griffioen en
ben met mijn vrouw Hannie al een jaar of zes lid van de
MWR. Wij zijn sinds vorig jaar de trotse bezitters van
een Verano 460 sloep. In mijn jeugd bedacht ik al hoe
ik mijn opblaasboot zou kunnen ombouwen tot een
motorboot. De wens was er dus al vroeg. Nooit geweten
dat het nog eens waarheid zou worden.
Het begon in het voorjaar van 2012, toen wij in Friesland
verbleven en door Stavoren roeiden met een boot die
bij ons vakantiehuis lag aangemeerd. Het wemelde er
van de plezierboten en het gesprek kwam al snel op:
"Stel dat we eens.......". Thuisgekomen kon ik het niet
laten om eens op internet te struinen naar een geschikt
bootje. We kwamen uit op een gebruikte Suzumar 390,
een stoere opblaasbare boot met aluminium bodem
platen. Handig om ergens mee naar toe te nemen en
ook het opslaan in de winter is makkelijk. Onze zoon,
toen 11 jaar, was door het dolle heen toen wij hem
vertelden over onze plannen.

En soms is een motor niet aleen leuk, maar ook wel
handig. Zeker als je tijdens de zeilinstructie geen wind
meer in de zeilen hebt. Een sleepje is dan altijd erg
welkom!
Na 4 seizoenen met veel plezier gevaren te hebben, de
liefde bleek blijvend, kwam de behoefte aan wat meer
comfort. Het idee was een niet al te grote sloep met een
rondzit. Een overnaads model. Wij kwamen uit bij een
handelaar in Noardburgum ten oosten van Leeuwar
den. Deze man heeft een geweldige loods met allerlei
nieuwe en gebruikte boten. De keuze viel op de Verano
460. Later huurden we een trailer en reden op en neer
naar Friesland om de boot op te halen. Dezelfde dag
werd deze op de 's Gravenbroekseweg bij Motech te
water gelaten. Omdat wij het zo'n mooi schuitje vinden
hebben wij de boot de naam "theetje drinken" gegeven.
Het seizoen 2016 hebben wij er heerlijk mee op de
plassen gedobberd. Vooral de avonden zijn heerlijk.
Maar ook op een drukke hete zondag is het heerlijk om
er op uit te gaan en van de boot af te springen voor
verkoeling. De boot is ook al een keer ingezet om zeil
cursisten terug te brengen naar de haven vanwege
motorpech. Wind stond er die dag namelijk niet.

Met deze boot konden wij gelijk kijken of het varen een
blijvende liefde zou worden. De boot bleek in zeer goede
staat toen wij deze in Medemblik hebben opgehaald. Ik
ging ook gelijk op zoek naar een buitenboordmotor.
Nog een oude tweetakt van Johnson op de kop getikt
voor een paar honderd euro. Er ging een wereld voor
ons open toen wij alle benodigde accessoires gingen
aanschaffen: fenders, anker, zeil, boottrapje, etcetera.
Mijn vrouw had al eens een zeilcursus bij de MWR ge
volgd en zodoende wisten wij waar wij een goede lig
plaats konden regelen. Later hebben we een Yamaha
8pk 4 takt motor aangeschaft, omdat de oude motor
niet volledig betrouwbaar bleek en ons in de steek liet,
juist op momenten dat we hem nodig hadden.
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Het recreatievaren ervaren wij als een heerlijke ont
spanning. Echter, er zijn ook momenten waarop je snel
moet manoeuvreren om ongelukken te voorkomen. Het
dodelijke vaarongeluk van afgelopen jaar heeft ons erg
aangegrepen. Het zou naar mijn mening geen gek idee
zijn als de buitenboordmotoren van alle recreatievaar
tuigen verplicht voorzien moeten worden van een be
schermkorf voor de schroef (een propguard). Dat is nu
alleen bij waterskiën verplicht gesteld volgens mij.
Onze boot is afgelopen oktober op de wal getakeld voor
overwintering. Daarvoor heb ik schragen getimmerd.
Wij vinden het heerlijk als wij weer het MWR-terrein
oplopen en de touwen tegen de masten horen slaan.
Iedere rit is weer anders. Ook nemen we soms familie
mee om het plezier mee te delen. Wij zien alweer uit
naar een mooie vaarzomer!

Arno en Hannie Griffioen
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Zeillessen
Zeilles volwassenen
Voor volwassenen hebben we ook dit seizoen zeilles
sen. Onze instructeurs zijn enthousiast en hebben jaren
ervaring. Hun insteek is om je zoveel mogelijk zelf te
laten doen, zodat je aan het einde van het seizoen het
zelf kan. Het plan is om 10 lessen te geven. Er wordt
begonnen om 19.00 uur. De MWR Centaur en Polyvalk
worden hiervoor gebruikt. Bij het stukje over zeillessen
voor de jeugd staat wat meer informatie. Zwemvest,
zeilschoenen en zeil- / regenkleding zijn nodig. De
kosten zijn voor leden 80 euro. Voor niet-leden zijn de
kosten 160 euro.

Zeilles Jeugd
De zeillessen voor de jeugd starten binnenkort weer.
We hebben ook dit jaar een groep enthousiaste instruc
teurs. Onze verjonging van instructeurs van vorig jaar
kunnen we dit jaar doorzetten. Het aantal lessen is 5
keer voor de zomervakantie. Dit geeft je de mogelijkheid
om aan het zeilen te proeven. Daarna nog een les na de
vakantie als je het echt leuk vindt. Om niet met andere
activiteiten in de knel te komen worden de lessen ge
geven op zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. De

zeillessen worden gegeven in Optimist, Pluis en FJ. Dit
zijn de jeugdboten van de MWR. De kosten voor 5 lessen
zijn 40 euro voor leden en 80 euro voor niet-leden
Data: 21 mei, 11, 19 en 25 juni, 2 juli en 3 september.

Basisinformatie zeillessen
* Voor alle cursussen geldt dat een cursist goed moet
kunnen zwemmen (zwemdiploma B) en gedurende ie
dere les een zwemvest moet dragen. Een reddingsvest
beperkt in de bewegingsvrijheid en is niet nodig gege
ven de risico's en de begeleiding tijdens de lessen.
* Minimum leeftijd is 7 jaar.
* Op de boten zijn zeil- of bootschoenen verplicht.
* Goede zeilkleding is nodig afhankelijk van het type
boot en natuurlijk het weer. Het is belangrijk dat je droog
blijft tijdens het varen. Dat is vooral een aandachtspunt
tijdens frissere periodes in het voor- en naseizoen.
Heb je vragen of wil je je aanmelden? Neem dan even
contact op met het watersport team.
Berend Kees van Loo
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Havenactiviteiten
Er is in de winter veel werkt verzet. Hieronder een greep
uit alle werkzaamheden.
Project # 1 Vogelverschrikkers op de uiteinden van de
steigers. Werkt perfect!
Project # 2 Op 25 maart 2017 zijn de steigers en zijstei
gers + terras weer geschrobd.

Project # 2a Zwemvlot is volledig afgetimmerd door
Jurgen den Uijl, Paul van As en Tinus Hammann geas
sisteerd door het Klus Team.
Project # 3 Analyse Vloot MWR. Het Watersport Team
is hiermee bezig en zal een actieplan uitwerken en na
goedkeuring uitvoeren.

Bestuur en aan de JCR-buren voorgelegd. Binnenkort
komt de uitvoerder langs en ontvangen we een offerte.
Project # 13 Het doorbuigende terrasdeel onderzocht
en nieuwe basisconstructie aangebracht, waardoor dit
euvel verholpen is. Wel is geconstateerd dat op middel
lange termijn het hele terras een keer vervangen zal
moeten worden. Zolder is wederom opgeruimd.
Project # 15 Euro landje. Aan de zijgevel bij het nieuwe
landje is een Led buitenlamp met lichtsensor geïnstal
leerd en gemonteerd. Met dank aan Ton van Wijk.
Project # 19 Veiligheid (zie artikel in het Kompas).
Project # 47 Asbest dakplaten zijn inmiddels gecontro
leerd en rapport is binnen. Resultaten worden eerst met
het Bestuur besproken.
Project # 50 Nieuwe radiatoren in de toiletten.
Graag wil ik hier nadrukkelijk mijn grote dank uitspreken
voor het Klus Team, bestaande uit:
Colla van As, Paul van As, Tinus Hammann, Berend
Lemkes, Berend Kees van Loo, Jurgen den Uijl, Ed
Visser en Arie Vuik.
Hans Vonk

Project # 4 Box nummertjes. Ontbrekende nummers zijn
opnieuw aangebracht en bestaande vast geschroefd.
Speciale dank aan Arie Vuik.
Project # 5 Landvastringen aangebracht op die plaatsen
waar nog niet aan 2 zijden kon worden vastgelegd.
Tevens kapotte ringen vervangen.
Project # 8 Beschoeiing. Kennis verzameld en bespro
ken welke mogelijkheden er zijn. Voorstel is aan het
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Reis door de tijd
De website www.topotijdreis.nl biedt de mogelijkheid
om 200 jaar aan Nederlands topografisch kaartmateri
aal te bekijken en te vergelijken. Voor de website zijn
verschillende historische kaartschalen gebruikt. De
collectie beslaat de periode 1815-2016 en bevat meer
dere edities van de volgende kaartseries:
- kleinschalig: Postroutekaart 1810, Algemene Kaart
Nederland en Gemeentekaart;
- semi-kleinschalig: Kraijenhoffkaart;
- mid-schalig: Topografische Militaire Kaart, RD050
(1:50.000);
- grootschalig: Bonnebladen en RD025 (1:25.000).
De site laat de kaarten zien die tot dat jaar beschikbaar
waren. Met name voor de kaarten in de jaren 1800-1900
kan dit betekenen dat er gedurende meerdere jaren
dezelfde kaart wordt getoond. De kaart bij een jaartal
laat altijd de meest recente gegevens voor het gekozen
jaartal zien.
Wat kun je ermee?
Deze website laat zien hoe een bepaald stukje van Ne
derland er 50, 100 of 200 jaar geleden uitzag. Zodoende
brengt de Topotijdreis vrij nauwkeurig in beeld hoe het
landschap in 200 jaar tijd is veranderd, hoe steden zijn
gegroeid en nieuw land is gewonnen.
Gebruik van de kaart
Deze website is voor iedereen toegankelijk en voor een
brede doelgroep geschikt. Zowel erfgoedprofessionals
als andere geïnteresseerden kunnen hier terecht. De
website kan het beste bekeken worden met Google
Chrome en Mozilla Firefox.
Topografische Dienst
Op 18 februari 1815 werd het Topographisch Bureau
opgericht. Sindsdien verzamelt en ontsluit de Neder
landse overheid geografische informatie. Bijvoorbeeld
over de ligging van wegen, water, bebouwing en
landbouwgrond. Later ging het Bureau verder onder de
naam Topografische Dienst. In 2004 werd de Dienst
onderdeel van het Kadaster. Om stil te staan bij 200 jaar
topografische kaarten heeft het Kadaster deze website
ontwikkeld.
Om je een idee te geven wat je kunt zien, zijn hier een
aantal kaarten van de Reeuwijkse Plassen opgenomen.
Hier kun je goed zien hoe de Plas Vrijhoef zich door de
tijd ontwikkeld heeft van polder naar plas.
Veel plezier met zoeken op deze interessante website!
Henk Olie
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Vaaravond
Ook dit jaar is de woensdagavond tot MWR-vaaravond
uitgeroepen. Iedereen die een boot heeft of bemanning
wil zijn, kan meedoen. Een handige en leuke manier om
onze watersport op een vast tijdstip te beoefenen. We
beginnen omstreeks 19.15 uur en het is vrijheid blijheid.
De leden die er zijn spreken zelf af met wie ze meevaren.
Je hoeft dus niet zelf een boot te hebben om mee te
kunnen doen. Er is altijd plek. Als het nodig is kan er
gebruik worden gemaakt van de MWR boten. Zodra het
donker wordt, gaan we richting haven, drinken een
drankje op het terras en praten gezellig na. De eerste
vaaravond zal de woensdag na Koningsdag zijn. Ik hoop
dat het net zo gezellig wordt als vorig seizoen.
Berend Kees van Loo

Dauwtrappen
Ieder jaar wordt met Hemelvaartsdag het traditionele
dauwtrappen georganiseerd. Vermoedelijk stonden
vroeger mensen op Hemelvaartsdag al om 3.00 uur 's
nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te
dansen. Daar zou de term dauwtrappen vandaan
komen. De dauw op het gras zou een zuiverende wer
king hebben en zou terug te voeren zijn op een heidens
gebruik om het meifeest of de heropleving van de na
tuur te vieren.
Dauwtrappen is met name in het oosten van Neder
land en Noord-Holland een traditie, waarbij vroeg op
staan meestal niet meer rond zonsopgang, maar op een
later tijdstip gebeurt. Wel wordt er daarna gewandeld
of een fietstocht gemaakt.
In een aantal Brabantse dorpen bestaat een vergelijk
bare traditie waarbij de harmonie en de drumband rond
6 uur 's ochtends door het dorp gaan. In West-Brabant
se grensdorpen trekken de harmonie en drumband naar
het dichtstbijgelegen dorp in Vlaanderen, waar ook
gespeeld en ontbeten wordt, gevolgd door aubades in
diverse cafés. Tot de jaren 70 werden deze bezoeken
gestart met een bezoek aan de eerste mis in het
Vlaamse dorp.
De MWR heeft een mooie middenweg gevonden. We
gaan dauwtrappen, maar niet al te vroeg. En daarna
gaan we heerlijk met z'n allen ontbijten in het clubhuis.
Mocht je niet willen of kunnen dauwtrappen, dan kun
je ook enkel komen ontbijten. Meer informatie volgt via
de Nieuwsbrief.
Paula Gouw
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Ledenmutaties en nieuwsbrief
Nieuwe leden en donateurs
We heten de familie B. Lemkes, familie G. Bron, dhr. H.J. Meijer, dhr. M. Vijverberg, familie E.Kugel, dhr. M.J.R.
van Wijk en familie M.P. Bouter van harte welkom als lid van de MWR.
Wij hopen dat u zich spoedig bij onze vereniging thuis zult voelen. Bestaande leden kunnen hierbij uiteraard
behulpzaam zijn door eens contact te zoeken en de nieuwe leden over onze vereniging en de mogelijkheden in
het bijzondere Reeuwijkse plassengebied te informeren.
Opzegging van het lidmaatschap
Familie. K. den Hartog, familie C.A. Moerings, familie H. Johnsen, familie E. de Ruiter en mevrouw M. Kramer
hebben gemeld dat zij hun lidmaatschap per 31-12-2016 wensen te beëindigen.
Bent u van plan om met ingang van het volgende jaar uw lidmaatschap te beëindigen? Dan moet u dit vóór 1
december 2017 schriftelijk melden aan de secretaris. U voorkomt hiermee onnodige verlenging van uw lidmaat
schap.
Nieuwsbrief
De MWR communiceert met haar leden o.a. door middel van het verenigingsblad Kompas. Dit blad verschijnt 3x
per jaar in de maanden april, augustus en november. Gedurende de tussenliggende perioden informeren wij u
over actuele zaken d.m.v. een nieuwsbrief via de email. De meest recente MWR-nieuwsbrief heeft volgnummer
63. Indien u onze nieuwsbrieven niet ontvangt en de ontvangst hiervan wel op prijs stelt, dan verzoeken wij u
om contact op te nemen met ledenadministratie@mwr-reeuwijk.nl

Kringloopwinkel
“De Kring”
Wilhelminahof 1
2811 SZ Reeuwijk
Tel: 0182 – 30 00 33
www.kringloopwinkel-reeuwijk.nl

ZEILMAKERIJ
P.A. HEMMES
UW ADRES VOOR
WATERSPORT
EN
OP DE WEG
Bodegraafsestraatweg 41
2805 GK Gouda
Telefoon (0182) 51 49 92
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Uw Groene Vakwinkel

Voor spetterende
aanbiedingen ga je naar:

Coenecoop139
2741 PJ Waddinxveen
Telefoon 0182-392403
INFO@AVRWATERSPORT.NL
WWW.AVRWATERSPORT.NL

25 Mei

Veel plezier in het
nieuwe vaarseizoen!

Indien onbestelbaar: Notaris d’ Aumerielaan 37, 2811 HS Reeuwijk

