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Van de redactie
We zitten alweer halverwege het seizoen. Wat gaat de
tijd toch snel! Er is ondertussen veel gebeurd op en
rond de MWR. Er is hard geklust, verschillende (jeugd)
leden hebben leren zeilen, er zijn wedstrijden geweest,
er was het jaarlijkse dauwtrappen met ontbijt, haring
happen en een hoop wekelijkse gezelligheid tijdens
vaar- en klusavonden en in de sociëteit als de bar geo
pend is. Nieuwe leden hebben hun weg al gevonden en
zelfs al kopij ingeleverd.
Graag willen wij de volgende mensen bedanken voor
hun bijdrage: Cor Rietbergen, Anki Mulder, Hans Vonk,
Ben Kloostra, Gert Hermanides, Berend Kees van Loo,
Richard Bethlehem, Pamela en Pieter, Marcel van Wijk
en Ton van der Pol. Extra willen wij Roos bedanken voor
haar leuke verhaal over haar eerste zeillessen! Goed
om te zien dat ook de jeugd het naar hun zin heeft bij
de MWR.
Voor het volgende Kompas zoeken wij nog kopij. Ben
je bijvoorbeeld met de boot op vakantie geweest?
Schrijf dan ook eens een stukje in ons mooie clubblad!
Redactie

Partners van MWR-leden
Bij de inschrijving bij de MWR wordt bijna altijd de in
schrijving op naam van de man gedaan, omdat deze
meestal de boot aanschaft en de zaken daaromheen
regelt. Het gevolg is dat hij als hoofdpersoon in onze
administratie staat en dus de Nieuwsbrief ontvangt. De
consequentie daarvan is dat het maar de vraag is of de
Nieuwsbrief in huiselijke kring wordt doorgestuurd of
besproken. Stel je bent gek op de Hollandse Nieuwe en
je partner heeft je niet geïnformeerd dat er op 16 juni
een Haringparty bij de MWR is. Dat is dan toch een
culinair drama te noemen….?!
Wat wij nu voorstellen is het volgende; wil je als partner
ook alle nieuwsbrieven ontvangen? Stuur dan je mail
adres aan onze administratie:
ledenadministratie@mwr-reeuwijk.nl
Zodra we het e-mail adres in de administratie verwerkt
hebben, ontvang je vanaf dat moment standaard de
Nieuwsbrief. We hopen daarmee meer mensen te be
reiken en tevens een grotere binding en saamhorigheid
te bewerkstelligen, zodat de MWR nog leuker wordt.
Hans Vonk, Vicevoorzitter

4

Haven varia
Werkzaamheden in de haven en aan opstal staan al
langere tijd op de lijst To Do. Daarvoor hebben we hulp
van vrijwilligers nodig. Vandaar dat ik een opsomming
geef van zaken die vanaf de 2e helft augustus aangepakt
moeten worden. Waarom pas dan? Omdat de meeste
vakanties dan weer achter de rug zijn. Dat is tevens de
reden dat ik het nu niet wil forceren, omdat vele leden
nu andere zaken aan hun hoofd hebben.

Zoals jullie wellicht al hebben gezien, zitten er op de
steigers ineens zo hier en daar mooie nieuwe hardhou
ten planken, ter vervanging van oude gescheurde en
versleten exemplaren. Dat is best een hele klus, waar
Arie Vuik tot heden voornamelijk mee bezig is geweest.
Er zitten nog veel meer planken die eigenlijk vervangen
moeten worden en ik wil dus medio augustus opnieuw
een plankencontrole doorvoeren en alle “te vervangen”
exemplaren markeren. Zo kan een aantal vrijwilligers
daarmee aan de slag gaan op die momenten die hen
het beste past.

Het clubhuis moet weer zwart geschilderd worden. In
tegenstelling tot wat ik tijdens de ALV vertelde over de
beits, kan ik jullie melden dat we inmiddels weten wat
er nu op het clubhuis zit. Dus dat materiaal kunnen we
weer kopen en gebruiken. Een bouwsteiger om de
noordkant, dus bij het Eurolandje, is daarbij noodzake
lijk. We gaan die huren, tenzij een van de leden een
steiger voor ons beschikbaar heeft. Laat maar weten!

Bij de zeilsteiger moet een extra lat tegen de zijkant aan
de plaszijde van de steiger worden aangebracht. Dit om
er voor te zorgen dat de kleine en lage zeilbootjes, zoals
de Optimisten, niet onder de steiger kunnen schuiven.
Hierdoor voorkom je dat er schade ontstaat en/of vin
gers tussen het bootje en steiger kunnen komen.

De fundering op het Eurolandje zit er nog. Weghalen
kostte destijds een paar duizend euro en een van onze
leden, Erik, stelde voor dat hij dat met wat hulp zelf wel
kon opruimen. Het was de bedoeling om dit in het
voorjaar, nadat de boten weer van het terrein waren,
zou gebeuren, maar Erik heeft pas begin september tijd
om dit aan te pakken. Prima, dan gaan we ons daar op
instellen. Een ander lid, Gerrit, heeft een grote vracht
auto met laadbak en kraan en die heeft ook zijn hulp al
toegezegd.

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

We hebben de beschikking gekregen over 4 grotere
bloembakken die van fraaie planten en bloemen zijn
voorzien. Plantenbakken hebben, zelfs als het regenach
tig weer is, veel meer water nodig dan een tuin. Ik ga
proberen een “watergeefschema” op te stellen voor de
vrijwilligers die zich voor tuinonderhoud hebben opge
geven. Hierin kunnen ze aangeven op welke dag (avond)
en met welke frequentie ze de planten water kunnen
geven.

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

weg naar het terrein en de boten, moet altijd op slot
zitten, tenzij de sociëteit geopend is. Heel regelmatig,
zowel overdag als in de avond, treffen wij het hek open
aan. Bedenk dat je thuis ook de deur niet open laat staan,
waarom bij de MWR dan wel?!

Omdat er meer elektromotoren voor “elektrisch varen”
in de haven komen, overwegen we om een Locker op
bergsysteem aan te schaffen. Hier kan de eigenaar een
stukje ruimte huren om daarin de motor op te bergen.
Vooraf zal eerst met de betreffende eigenaren contact
worden opgenomen om de behoefte te peilen.

In de maand juni hadden we veel en langdurig mooi
weer. Het gevolg was dat de Notaris ‘d Aumerielaan al
snel vol met geparkeerde auto’s stond en dat wetende,
er veel leden zo verstandig waren om op de fiets te
komen. Al snel is de ruimte bij de fietsrekken vol en
worden fietsen richting container gestald. Zolang we
daar zelf niet een goede oplossing voor hebben, is dat
oké. Echter, plaats beslist geen fietsen voor het grote
draaihek, zodat deze bij een calamiteit of boot met
trailer, altijd geopend kan worden.

Vriendelijk verzoek om eens goed na te denken over het
volgende:
- Wat voor boot heb je nu, zeilboot of sloep/motorboot
en wil je daar nog een tijd mee doorgaan? Overweeg je
om binnenkort op elektrisch varen over te stappen?
(Neem in overweging dat over een paar jaar een twee
takt motor op de Reeuwijkse Plassen verboden zal
worden)
- Gebruik je regelmatig stroom? Welke apparatuur heb
je, of wil je gaan aanschaffen, die op het lichtnet moet
worden aangesloten om te kunnen werken?
Dit alles heeft ermee te maken dat we voor nu en in de
niet al te verre toekomst een nieuw stroomplan moeten
gaan maken dat aansluit bij de te verwachten verande
ringen van aandrijving en/of verbruik. Dan is het natuur
lijk wel handig als we van de leden weten wat hun
toekostige wensen zijn, zodat we betrouwbaarder
kunnen gaan plannen en begroten. Een uitgebreide
vragenlijst over dit thema wordt toegezonden.
Ons vaarseizoen loopt van april t/m oktober. De volgen
de data zijn van belang:
Maandag 2 oktober 2017 start de inschrijving “aan
vraag winterstalling” in de haven / op de wal, of gebruik
maken van het “kranen van de boot” op een trailer.
Zaterdag 28 oktober 2017 gaan de boten uit het water.
Voor 2018 zijn de kraandata zaterdag 24 maart boten
er in en zaterdag 3 november boten er weer uit.

Iemand wilde kennelijk geen 25 eurocent voor een tasje
betalen en nam het Jumbomandje mee naar de MWR.
Als je al zoiets doet, zou je ook zo sportief moeten zijn
om het weer zelf bij de Jumbo terug te brengen. Nee
hoor, gewoon bij de MWR-vuilnisbak plaatsen, lost het
Haventeam het wel voor je op. Dergelijk, in mijn ogen,
asociaal gedrag, is binnen de MWR niet gewenst.

Spelregels
Omdat de kracht in de herhaling zit, wil ik graag weer
eens op wat zaken wijzen. De toegangsdeur, vanaf de

Als er veel gerecreëerd wordt, is na afloop de hoeveel
heid afval navenant groot. Wij hebben slechts 3 grijze
bakken die een periode van 14 dagen moeten overbrug
gen. Die capaciteit is beslist veel te klein, als iedereen
het afval achterlaat. Neem je afval gewoon mee naar
huis. Naast een EHBO-doos moet ook een rol met
vuilniszakken in de boot een standaard attribuut zijn.
Opgeruimd staat netjes, waarvoor onze dank.
Eerder zijn de steigers en de eventuele slechte planken
al aan de orde gekomen. Wij adviseren iedereen om bij
het lopen op de steigers vooral schoenen aan te hou
den. De steigers zijn van hardhout waardoor je zomaar
splinters in je voeten kunt krijgen. En ik kan je verzeke
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ren dat je daar niet blij van wordt. Voor een paar euro’s
heb je al waterschoentjes. Je voorkomt er veel ellende
mee.

moeten vervangen. Het gaat niet alleen om schade aan
je eigen boot, maar ook aan die van je buur of de steiger
van de MWR.

Tot slot wil ik graag het advies geven om zo af en toe
eens je landvasten op dunne- en schuurplekken te
controleren. Bij oostenwind, waardoor er veel deining
in de haven is, kunnen oudere lijnen ineens door zijn.
Regelmatig moeten wij provisorisch een boot weer
vastleggen, omdat er een landvast kapot is gegaan. Dat
had je zelf al lang moeten zien aankomen en de lijnen

Het Haventeam wenst jullie allen nog een heel mooi
vaarseizoen toe!
Voor vragen en/of opmerkingen, mail naar
hansvonk99@gmail.com
Hans Vonk, Havenmeester.
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25 Mei
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Dauwtrappen
Ook dit jaar werd het jaarlijkse dauwtrappen op Hemel
vaartsdag (donderdag 25 mei) georganiseerd. Precies
20 vroege MWR-wandelaars verzamelden zich al om
07:30 uur bij onze sociëteit om daar met een heerlijk
kopje koffie met stroopwafel te worden ontvangen. Na
wat met elkaar gekletst te hebben, werden nog even de
wandelschoenen geïnspecteerd en werd al snel het sein
“we gaan” gegeven. Deze keer wilden we eens een
geheel andere route uitstippelen, maar de wandelaf
stand werd dan helaas te lang. Daarom is voor het
grootste deel weer de bekende route bewandeld en
startten we wederom linksom vanaf de MWR. Dit was
voor de meeste wandelaars dus niet verrassend.

Vroeger werd op de pauzeplek nog een smakelijke ha
ring gegeten (op je bijna nuchtere maag!), maar een
aantal jaren geleden is deze traditie op verzoek afge
schaft. Na een kleine twee uur, met een heerlijk zonne
tje onderweg, kwamen we weer aan bij onze sociëteit.
Niemand klaagde over pijnlijke voeten, dus de afstand
(de route inclusief Klein Vogelenzang) was goed te
doen. Van de gezelligheid, de sportiviteit, de prachtige
Reeuwijkse Plassen en de flora en fauna die er onder
weg te zien was, hebben we tijdens de wandeling volop
genoten.

Ben Kloostra en zijn team hadden geheel volgens tra
ditie met een aantal extra vrijwilligers een uitgebreid
en heerlijk ontbijt verzorgd. Bij het ontbijt waren maar
liefst 34 personen aanwezig, waardoor bijna alle tafels
en stoelen in de sociëteit bezet waren. De familie Vuik
zocht vanwege het prachtige weer het buitenterras op
tijdens het ontbijt. Groot gelijk hadden zij. Het was een
bijzonder geslaagde wandelochtend met een meer dan
prima ontbijt. Voor de liefhebbers die de wandeling ook
(nog) eens willen doen, is de wandelroute in dit Kompas
opgenomen.

Onderweg is een rustpunt opgenomen, beter bekend
als de plek waar de Italiaanse ijscoman altijd staat (maar
die er op dat tijdstip nog niet was). Hier kwamen niet
alleen de 20 sportieve wandelaars aan, maar ietwat later
op de fiets ook onze verzorgers Paula en Pieter. Zij
waren wat verlaat door de traagheid van het koffiezet
apparaat in onze sociëteit. Maar even wachten in een
heerlijk zonnetje en gezellig contact met elkaar, was
geen straf. En de koffie, thee en lekkernijen smaakten
meer dan goed.

Cor Rietbergen
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Spetterende haringparty
Bij deze haringparty op vrijdag 16 juni waren maar liefst
35 personen aanwezig. Bijna alle stoelen en barkrukken
waren daardoor bezet in onze sociëteit. Ben (onze so
ciëteitscommissaris) en Marianne hadden bij een gere
nommeerde vishandel weer geweldige kwaliteit haring
weten in te kopen. Voor de enkele niet haringeters was
er toast met heerlijke zalm. Eerst werd met stukjes ha
ring rondgegaan. Maar de meesten wilde meer en
konden voor slechts 1,50 euro per haring naar harten
lust verder smullen van deze lekkernij. Dit jaar was de
haring van uitstekende kwaliteit, vers van het mes, goed
schoongemaakt, prachtig glanzend, een goed vetgehal
te en met een juiste zoutsmaak. En voor de liefhebbers
natuurlijk de bijbehorende uitjes. Top kwaliteit dus.

Ze zeggen dat deze haring beter is dan vorig jaar, maar
dat zeggen ze al veeeeeele jaren. De haring en de drank
waren niet aan te slepen. Hiervoor zorgden: Ben en
Marianne achter de bar en Wil en Martine, de stille, maar
o zo belangrijke krachten in de keuken. Bij de spitstijden
van de bar heeft ondergetekende ingesprongen. Omdat
zich voor deze namiddag/avond vele dorstige MWRleden hadden aangemeld, heeft de barcommissie ook
besloten om speciaal voor het controleren van de in
komsten (de centjes dus) iemand apart aan te stellen.
Frans Rahms heeft dit uitstekend gedaan, want we
hebben een recordomzet gedraaid. Dit zal de penning
meester zeker waarderen!
Naarmate de middag vorderde, werd door diverse
mensen een glas goedgekoelde (lees ijs en ijskoude)
korenwijn besteld, wat natuurlijk een geweldige com
binatie is met haring. Daarnaast werden er vele drank
jes ingeschonken, waarbij vooral de pilsjes continu
werden getapt om de dorstige kelen te smeren. U zult
begrijpen dat de sfeer steeds gezelliger werd en zelfs
de muziek (o.a. zang van André Hazes) uitbundig werd
meegezongen. Normaal is de vrijdag HHH-middag
(Happy Hour Hapjes) van 16:00 uur tot 19:00 uur, maar
deze vrijdag hebben we de deur pas omstreeks 22:00
uur gesloten. Alle genoemde Crew-leden hebben zo’n
gemiddelde leeftijd van om en nabij de zeventig, maar
als energieke jongeren werd er met plezier hard gewerkt
en zagen ze er na afloop nog steeds fris en fruitig uit.
Maar oh oh de volgende dag, toch wel een beetje
spierpijn hier en daar. Het was een geweldige happe
ning waar we helaas weer een jaar op moeten wachten.
Cor Rietbergen

Korenwijn
Haring en korenwijn zijn goede maatjes. Wat maakt
Korenwijn nu zo bijzonder? Bepalend voor de smaak
van Korenwijn is in de eerste plaats de moutwijn die
minimaal 51% uitmaakt van de Korenwijn. Om mout
wijn te maken wordt er eerst gerst geweekt, die vervol
gens gaat ontkiemen; dit wordt mout genoemd. Na het
drogen van de mout worden er gist en gelijke delen
rogge en maïs toegevoegd. Via het natuurlijke gistings
proces ontstaat een suikerhoudende vloeistof met een
paar procent alcohol, die vervolgens drie maal gedistil
leerd moet worden om een zuiverder product te krijgen.
Eerst wordt er ruwnat van ongeveer 20% alcohol gedis
tilleerd, dan enkelnat van ongeveer 30% en vervolgens

bestnat of moutwijn met een alcoholpercentage van
minimaal 46%. Daarnaast bevat Korenwijn ook andere
distillaten, zoals zuivere graanalcohol. Meestal is het
alcoholpercentage van Korenwijn 38% (het minimaal
verplichte percentage), maar er is ook Korenwijn met
bijvoorbeeld 42% alcohol. De Korenwijn staat het
dichtst bij de achttiende - en negentiende-eeuwse jene
vers. Een belangrijk verschil tussen Korenwijn en de
huidige Jenevers is dat Jonge Jenever maximaal 15%
en Oude Jenever minimaal 15% moutwijn bevat. Ove
rigens bestaat er ook nog Moutwijnjenever. Hiervoor
wordt ook moutwijn gebruikt, maar het alcoholpercen
tage is niet wettelijk vastgelegd.
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Haring happen

Op 13 juni werd weer het eerste vaatje met "Hollandse
Nieuwe" geveild, gevolgd door de start van het haring
seizoen. Traditiegetrouw wordt er op de eerste vrijdag
hierna het haring happen bij de MWR georganiseerd.
Dit jaarlijks terugkerend evenement lijkt ieder jaar
groter te worden. De haringen waren lekker mals en
vonden gretig aftrek. Voor de mensen die de traditio
nele manier van haring happen (aan de staart en happen
maar) niet zagen zitten, waren er ook schalen vol met
één-haps-haring. Uiteraard mochten de biertjes en ko
renwijn niet ontbreken.
Ben, Marianne, Martine en Wil, bedankt voor het orga
niseren van dit super leuke evenement!

De AD-haringtest
Ieder jaar vindt de AD-haringtest plaats. Maar, hoe werkt deze test?
Lezers van het AD kunnen hun favoriete viszaak aanmelden. Bedrijven
kunnen dit ook zelf doen. Uit de aanmeldingen wordt een selectie gemaakt
van zaken die worden bezocht. Daar zitten in ieder geval de 3 beste zaken
van vorig jaar bij. Het keuringsteam bestaat uit de keurmeesters Aad Taal
en John Oosterhuis en verslaggever Paul Hovius. Het laboratorium Euro
fins bepaalt het vetpercentage en doet microbiologisch onderzoek. De
viszaken worden 1 keer bezocht. Na 11 dagen zitten de bezoeken er op en
wordt een voorlopinge ranglijst opgesteld. De viszaken die in de top ein
digen worden nog een keer bezocht. Uiteindelijk waren er één 10; Simonis
in Den Haag en twee met een 10-; Atlantic in Leiden en Koning in Rijswijk.
Visgilde Teun van der Toorn uit Bodegraven scoorde een 9 en Zeevishan
del Kees Vrolijk uit Gouda een 8,5.
Paula Gouw
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De haring
De “Hollandse Nieuwe” komt meestal rond midden juni
en wordt ook wel “maatjesharing” genoemd. Dit is af
geleid van “maagdenharing” omdat het jonge haringen
zijn die zich nog niet hebben kunnen voortplanten. De
haring wordt al eeuwen gevangen en gegeten. Daarom
besteedt het Kompas aandacht aan een stukje geschie
denis van de haring.

1580-1700 Opkomst Holland en Zeeland
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tegen
Spanje – hadden Holland en Zeeland samen ongeveer
1.500 haringbuizen. De admiraliteiten van Holland en
Zeeland beschermenden deze boten met oorlogssche
pen. Toch werden veel vissers gegijzeld voor losgeld,
wat aanleiding gaf voor opstanden in de vissersdorpen.

1300-1550 Haring uit de Oostzee
In de late Middeleeuwen waren het vooral de Hanzeste
den in het Oostzeegebied die handelden in haring. Al
omstreeks 1300 wisten zij hoe het “kaken” en "verzou
ten" van haring in zijn werk ging. De zoute haring kon
je zo wel een jaar bewaren. Het zout kwam vaak uit
Lüneburg, ongeveer 50 kilometer ten zuidoosten van
Hamburg.
In diezelfde tijd gingen de Hollanders met kleine bootjes
op haring vissen voor de Schotse oostkust. Dat werd ze
door de Schotten niet in dank afgenomen. Zout hadden
de vissers nog niet, dus de houdbaarheid van de haring
was beperkt.
Haringvoorspoed in Ierland
In de winter van 1783/1784 bedroeg de geldwaarde van
de haringvangst in het noorden van het graafschap
Donegal, in noordwest Ierland, zo’n 40.000 Britse pon
den. Daarom werd een groot project op het kleine eiland
Inis Mhic an Doirn, of Inishmacdurn, gestart. Woonhui
zen, pakhuizen, postkantoor en een kustwachtstation
werden gebouwd. De totale investering bedroeg zo’n
60.000 Britse ponden, deels betaald met overheidsgeld.
Het eiland werd een complete stad, genaamd Rutland.
Tot de haringen opeens in 1793 wegbleven. In latere
jaren kwamen de haringen wel weer terug, maar nooit
meer in de grote hoeveelheden van vroeger.

Rond 1500 raakte de haring in de Oostzee op door
overbevissing en door het vertrek van de haring naar
andere delen van de zee. Haring uit de Noordzee nam
een steeds belangrijkere plaats in. Ondertussen hadden
de Hollanders, Zeeuwen en Vlamingen het trucje van
het zouten overgenomen. Hierdoor bleef de haring
langer goed. De vissersboot werd aangepast en er
ontstond de haringbuis, een buikige bootje met veel
laadruimte voor het zout, de haring en de vissers.

Een haringbuis. Tekening: J. van den Brink, Rotterdam
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Haringvoorspoed in IJsland
In 1903 kozen maatschappijen uit Noorwegen het
dorpje Siglufjörður, aan de noordkust van IJsland, als
centrum voor hun haringindustrie. De lokale laagge
schoolde mensen die voor de Noren gingen werken,
kregen voor het eerst van hun leven loon in geld uitbe
taald. De Noren bouwden ook diverse grote gebouwen,
niet alleen voor de visverwerking, maar ook voor het
eerst een ziekenhuis. Er kwam elektriciteit voor het
gewone volk, en beter onderwijs voor de kinderen, en
het stadje kreeg als bijnaam “Klondike van de Atlanti
sche Oceaan”. Omstreeks 1950 was het inwonertal
gestegen tot 3.100. Met de afname van de haringen,
daalde ook het aantal inwoners. In 1968 stopte hier de
haringvangst en -verwerking. Tegenwoordig heeft het
stadje slechts 1.200 inwoners.
Volgens een andere legende was de grote hoeveelheid
haringen te danken aan een heilig kruisbeeld, dat ieder
voorjaar rond het eiland werd gedragen. Totdat een
man halverwege opeens riep dat er haringen in zicht
waren. De drager van het kruisbeeld liet het beeld val
len, waardoor het in stukken brak. De drager en de
andere mannen renden naar hun boten om de haringen
te vangen. Enkele vrouwen probeerden het kruisbeeld
nog te redden, maar helaas. De haringen kwamen niet
meer terug.

Legendes over haringen
Volgens één van die legendes waren er rondom Helgo
land zo veel haringen, dat ze gewoon de dorpsstraat in
zwommen. De vrouwen en meisjes hadden tonnen zout
nodig om al die haringen te verwerken. Een vrouw, die
al haar zout had opgebruikt, veegde de haringen met
een bezem terug naar zee. Vanaf dat moment bleven
de haringen weg.

Deze tekst is gebaseerd op informatie uit een artikel van
www.scientias.nl. Onze hartelijke dank hiervoor!
Paula Gouw

HISWA te water
Van 29 augustus - 3 september vindt de grootste boten
show te water van West-Europa plaats. De HISWA te
water wordt dit jaar voor de 34e keer georganiseerd.
Tot 2012 vond deze show plaats in jachthaven Seaport
Marina IJmuiden. Sinds 2012 is de locatie bij de NDSMwerf in Amsterdam-Noord. Op de HISWA te water lig
gen zo'n 250 boten. Jaarlijks bezoeken bijna 25.000
mensen dit evenement. Op de kade worden watersport
artikelen verkocht. Verder kunnen er proefvaarten
worden gemaakt en kunnen kinderen zeilles krijgen.
Op 16 april 1932 richtten een aantal bootbouwers en
handelaren de Nederlandsche Vereeniging voor Han
del en Industrie op het Gebied van Scheepsbouw en
Watersport op. De HISWA is een belangenvereniging

met als voornaamste doel het periodiek houden van
tentoonstellingen. Naast de HISWA te water is er ook
de "gewone" HISWA in de RAI. In 1933 organiseerde de
vereniging de eerste HISWA tentoonstelling. In de af
gelopen decennia vond de HISWA niet ieder jaar plaats.
Economische omstandigheden waren hiervan de oor
zaak. Sinds 2008 neemt de Amsterdam RAI de organi
satie en exploitatie van de HISWA-beurs in het voorjaar
voor haar rekening. De volgende HISWA in de RAI is
van 7 - 11 maart 2018.
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Volvo Ocean Race
Op 14 oktober gaat de 13e editie van de Volvo Ocean
Race van start met een race in de haven van Allicante.
Op 22 oktober kiezen de boten het ruime sop voor de
eerste etappe die naar Lissabon gaat. Na 11 etappes en
11 havenraces zullen de boten finishen in Den Haag,
nabij de haven van Scheveningen. Op 30 juni 2018 vindt
in de haven van Scheveningen de afsluitende havenra
ce plaats.
Boten
Voor de editie van 2017-2018 zal van dezelfde boten
gebruik worden gemaakt als in de Volvo Ocean Race
2014-2015. Hierdoor wordt de race wederom een een
heidsklasse: alle teams gebruiken dus exact dezelfde
boot. Er wordt gevaren met de Volvo Ocean 65, ook wel
Volvo One-Design genoemd. De Volvo Ocean 65 is
ontworpen door Farr Yacht Design. De organisatie heeft
naast de zeven bestaande boten nog een extra boot
laten bouwen, zodat er tijdens de race van 2017-2018
acht boten meedoen. Deze 8e boot wordt bevaren door
Team AkzoNobel. Ook zien we dit jaar Bouwe Bekking
weer terug met team Brunel. Het was lange tijd ondui
delijk of ze mee zouden doen. Maar eind juni werd toch
de knoop doorgehakt. Het is voor Bouwe de 8e keer dat
hij meedoet aan de Volvo Ocean Race. Bouwe heeft nog
een Nederlander aan boord gehaald, Carlo Huisman,
die net de America’s Cup gewonnen heeft met Emirates
Team New Zealand. Carolijn Brouwer zit aan boord van
het Dongfeng Race Team. Daarmee komt het totaal op
6 Nederlandse deelnemers.

Team AkzoNobel
Schipper Simeon Tienpont voert het AkzoNobel-team
aan. De geselecteerde topzeilers zijn afkomstig uit 7
verschillende landen. Het Team telt 4 voormalig Volvo
Ocean Race-winnaars die gezamenlijk 6 keer de race
hebben gewonnen; drievoudig winnaar Brad Jackson
uit Nieuw-Zeeland, Roberto Bermudez uit Spanje, Joca
Signorini uit Brazilië en Jules Salter uit het Verenigd
Koninkrijk. Verder zijn er nog de Australiër Luke Molloy,
Deense match racing-schipper Nicolai Sehested, de
talentvolle Brad Farrand uit Nieuw-Zeeland en onze

Nederlandse olympische zilveren medaillewinnares
Annemieke Bes.
Het ondersteunende walteam bestaat uit Bryce Ruthen
berg uit Australië en Eduard van Lierde uit Nederland.
Beiden zijn tevens aangewezen als reserve-beman
ningsleden. Het walteam zorgt ervoor dat de boot in de
beste conditie blijft en geprepareerd is voor de verschil
lende etappes.

Pull-down test
Boot van Team AkzoNobel
AkzoNobel’s gloednieuwe Volvo Ocean 65-raceboot is
al getest. De officiële doopceremonie vond in juli in Den
Haag plaats, in de thuishaven van team AkzoNobel.
Ondertussen heeft de boot de pull-down test in Lissa
bon doorstaan en is aan de training begonnen. Het team
van AkzoNobel begint met vier intensieve trainings
maanden op zee. Er staan diverse oversteken van de
Atlantische Oceaan op de agenda, net als deelname aan
de gerenommeerde Rolex Fastnet Race vanuit Cowes
op het Isle of Wight. De Fastnet Race is 605 zeemijl lang
en loopt langs de zuidkust van Groot-Brittannië naar
Fastnet Rock. Hier moet het eiland met de vuurtoren ten
zuidenoosten van Ierland worden gerond, waarna de
boten terugkeren naar Plymouth.
In de eerste wedstrijd in de Fastnet Race is het team van
AkzoNobel op de 3e plek geëindigd, na MAPFRE en
team Brunel dat 1e werd. Zo kreeg de eerste race toch
nog een Nederlandse winnaar met Bouwe Bekking.
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Puntentelling
De puntentelling kent een aantal wijzigingen ten opzich
te van het voorgaande jaar. Zo krijgt dit jaar de winnaar
de meeste punten, in plaats van de minste, en draait
het klassement om het zoveel mogelijk punten verga
ren. Tevens zijn er extra punten te verdienen, waaron
der voor het eerst ronden van Kaap Hoorn. De extra
punten zijn geïntroduceerd om zo de race spectaculair
der te maken en risico's te belonen. De uitslagen in de
havenraces tellen, net als in voorgaande edities, niet
mee voor het eindklassement. Echter, bij een gelijke
eindstand in het algemeen klassement geven de pres
taties in de havenraces wel de doorslag.

Route
Op 22 oktober klinkt in het Spaanse Alicante het start
schot van de komende Volvo Ocean Race en beginnen
de teams aan de 8 maanden durende reis rondom de
wereld van 45.000 nautische mijlen, oftewel 83.000 ki
lometer. Gedurende de race worden de havens aange
daan van Lissabon (Portugal), Kaapstad (Zuid-Afrika),
Melbourne (Australië), Hong Kong, Guangzhou (China),
Auckland (Nieuw-Zeeland), Itajaí (Brazilië), Newport
(Verenigde Staten), Cardiff (Verenigd Koninkrijk), Göte
borg (Zweden) en Den Haag.

Teamsamenstelling
Teams kunnen uit een verschillend aantal mensen be
staan. Dit heeft te maken met het aantal mannen of
vrouwen dat aan boord is. Vooraf is er bepaald dat er
uit een aantal samenstellingen gekozen kan worden. De
samenstelling mag een team per etappe aanpassen. Bij
de havenrace moet er van een samenstelling gebruik
worden gemaakt die in de etappe ervoor of erna ook
wordt gebruikt. De mogelijke samenstellingen zijn: 7
mannen, 7 mannen en 1 of 2 vrouwen, 5 mannen en 5
vrouwen, 1 of 2 mannen en 7 vrouwen, en 11 vrouwen.
Wil je op de hoogte blijven van alle voorbereidingen en
prestaties van Team Akzo Nobel? Abonneer je dan op
de nieuwsbrief via www.teamakzonobel.com. Op deze
website vind je ook meer achtergrondinformatie.
Paula Gouw
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Huisregels MWR
De MWR vindt het belangrijk om u gastvrij en veilig te
ontvangen. We staan u op correcte wijze te woord en
geven u de aandacht en service die u van ons mag
verwachten. Onze vrijwilligers zullen u met respect
behandelen. Wij verwachten van u dat u onze vrijwilli
gers ook met respect behandelt en dat u onze huisregels
respecteert. Naast de huisregels voor leden, donateurs
en andere bezoekers, hebben wij ook gedragregels die
gelden voor onze vrijwilligers. Leden en donateurs
hebben onbeperkt toegang tijdens openingstijden van
de sociëteit. Zowel leden als donateurs hebben de
mogelijkheid om op beperkte schaal introducés mee te
nemen (o.a. bij evenementen).
Wat mag er niet?
Het is niet toegestaan om in de sociëteit te schelden,
grove of discriminerende taal te uiten of andere bezoe
kers lastig te vallen. Roken en drugsgebruik is verboden.

Huisregels
MWR

Heeft u een klacht?
De vrijwilligers van de MWR doen hun best om u zo
goed mogelijk van dienst te zijn.Toch kan het onver
hoopt voorkomen dat niet alles loopt zoals u verwacht
of het zou moeten. Mocht u suggesties hebben om onze
dienstverlening nog verder te verbeteren of misschien
een klacht, in beide gevallen willen wij dit graag van u
horen.
Onze vrijwilligers hebben de slogan:

Toezicht en maatregelen
Wanneer in strijd met onze huisregels gehandeld wordt
of op een andere manier overlast veroorzaakt wordt,
spreken wij degene daarop aan. Bij het niet nakomen
van onze huisregels zal het bestuur passende maatre
gelen treffen.

“Gedraag u als gast, en wij zullen u als gast
behandelen”
Ben Kloostra
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De eerste 100 dagen
"De eerste 100 dagen" dateert uit de jaren dertig van de
vorige eeuw, toen Franklin D. Roosevelt tijdens zijn
eerste honderd dagen als president vijftien wetten door
het Congres loodste om de Grote Depressie te bestrij
den. Sindsdien is het een begrip: The First Hundred
Days van een presidentschap, waarna een eerste tus
senbalans wordt opgemaakt. De redactie van het
Kompas vroeg onze nieuwe penningmeester naar zijn
eerste 100 dagen MWR.
En toen was het zover! Na 19 jaar lidmaatschap van de
MWR ben ik penningmeester geworden van de vereni
ging. In de afgelopen 19 jaar heb ik ten volle genoten
van de vereniging, met name de mooie ligplaats die ik
hier heb voor mijn boot. De kinderen kregen hier zeilles,
ik ging over van zeilen naar motorboot varen en het
verveelt nog nooit.
Hoe doe je dat: de administratie overnemen van een
kundig man en oude rot in het vak als Richard? Je gaat
je verdiepen in wat de administratie van de vereniging
inhoudt, regelmatig overleggen met Richard, rekenin
gen overzetten, etc., etc. Daarna begonnen direct 2
grote klussen. Vanaf 2017 zijn verenigingen BTWplichtig voor de ligplaatsen van motorboten. Je legt je
oor te luister bij de watersportbond en hoort wat ande

re verenigingen doen. Hieruit is de huidige constructie
ontstaan zoals een ieder heeft gezien op de contributie
rekening. De andere grote klus is het automatiseren van
de administratie. Je wilt een goede basis neerleggen
voor de komende jaren. Op dit moment zijn beide
klussen overzichtelijk en een heel eind op orde.
Wat vind ik leuk aan het penningmeesterschap bij de
MWR? Voornamelijk met het bestuur, en andere vrijwil
ligers van de vereniging, samen nadenken hoe we de
MWR financieel gezond kunnen houden en vooruit
kunnen denken met nieuwe projecten zoals vernieu
wing van de keuken, mogelijke uitbreiding van de
zeilvloot en onderhoud van de haven. Ik merk dat ik
samenwerk met mensen die hart hebben voor de ver
eniging en daar maak ik graag onderdeel van uit. De
eerste 100 dagen zijn voorbij gevlogen!
Gert Hermanides

Wij zoeken:

1) Leden (vrienden of buren mag ook)
die aardig piano spelen
2) Hobby-koks (m/v)
3) Mensen voor achter de bar
Voor de laatste 2 functies is ervaring fijn, maar
beslist niet noodzakelijk. Gezelligheid wel!
Aanmelden kan bij de barcommissie
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Van de zeilcommissie
Zeilwedstrijden
De data voor de wedstrijden na de vakantie zijn veran
derd. De nieuwe data zijn:
Zaterdag 2 september om 13.00 uur verzamelen en om
14.00 uur de eerste start;
Zondag 24 september om 10.00 uur verzamelen en om
11.00 uur de eerste start;
Zondag 8 oktober om 10.00 uur verzamelen en om 11.00
uur de eerste start.

De laatste wedstrijd leverde het meeste spektakel op.
Niet zozeer qua wedstrijd, maar omdat er een contenter
(eenmansboot) omgeslagen was. De stuurman kon de
boot niet meer recht krijgen, dus ik heb wat kleding uit
gedaan en ben erheen gezwommen. Nadat de boot
weer recht was, bleek dat deze zeiler zo moe was dat
hij moeite had om de boot in te komen. Ik heb hem aan
boord geholpen en daarna de boot netjes naar de Roei
en Zeil gezeild. Ed was achter mij aan gezeild en ik ben
weer naar hem toe gezwommen. Wij waren net op tijd
om de tweede ronde mee te varen. Na afloop was de
conclusie dat we weer een gezellige zeilmiddag achter
de rug hadden.

We hebben twee zeilwedstrijden gehad, de eerste was
rustig en we hebben veel starten gedaan, zodat dat
geoefend kon worden. De tweede zeilwedstrijd was
beter bezocht. In plaats van een lange baan over de hele
plas, hebben we een wat kortere baan gevaren. Hans
die alleen zeilde was daardoor wat in het nadeel. Hij
loste dat op door de eerste wedstrijd een alternatieve
start en finish lijn te gebruiken.

Zeillessen
Naast de zeillessen voor de jeugd, worden er ook zeil
lessen voor volwassenen gegeven. Ben Wijnberg en
Jaap Phielix hebben er al weer een aantal lessen opzit
ten. Heren bedankt voor jullie inzet!

Ook Itske en David voeren een iets alternatieve route.
Hun Pampus is een plaatje om te zien en is een welko
me aanvulling in het MWR-wedstrijdveld. Berend zeilde
de tweede wedstrijd heel snel, waardoor Ed en ik ons
nog zorgen begonnen te maken of hij voor ons op rating
zou eindigen. Richard wordt gemist en ik hoop dat hij
snel weer fit genoeg is om mee te doen.

Vloot MWR
Het laatste nieuws is dat de MWR een nieuwe boot in
haar vloot heeft, een Laser 2000. De Laser 2000 is ont
worpen in 1998 en werd gebouwd in Engeland. Het is
niet alleen een sportieve boot voor gevorderde zeilers,
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maar ook stabiel en eenvoudig genoeg voor beginners.
Bij de MWR willen we de boot gaan gebruiken als ver
vanging van de FJ's voor de jeugdleden die te groot
worden voor de Optimist. We hebben de boot nu een
drietal zeillessen gebruikt en we zijn zeer tevreden. Het
is een lichte snelle boot en kan met twee of drie cursis
ten gezeild worden.
Ik had de boot gezien op internet en vorig jaar had mijn
gezin er in gezeild op vakantie. We hebben de boot
goedkoop kunnen kopen en deze opgehaald met mijn
trailer uit Almere.

Berend, Ed en ik hebben de boot schoongemaakt en
opgetuigd, zodat we deze direct voor de lessen konden
inzetten. Er hoort ook een gennaker bij de boot, maar
die hebben we nog niet gebruikt. Zelf heb ik er een
woensdagavond in gezeild om de boot te testen. Er was
niet veel wind, maar ik voer rondjes om de Randmeer
van de Roei en Zeil, waarvan de bemanning zo vrien
delijk was om foto's te maken.

Opruiming
Omdat we bezig zijn met vlootvernieuwing en een deel
niet gebruiken, zijn er een paar boten te koop:
Twee optimisten zijn verkocht maar er zijn er nog twee
beschikbaar. Deze mogen weg voor 200 euro per
bootje. Ook de FJ's mogen voor 200 euro per boot weg.
De Centaur kost ook 200 euro. In onderdelen is deze
boot meer waard. Daarnaast hebben we twee buiten
boordmotoren Yamaha 5PK tweetakt, die voor 250
euro per stuk weg mogen. Heb je interesse? Neem dan
contact op met ondergetekende.
Berend Kees van Loo
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Clubbibliotheek
Al geruime tijd geleden heb ik een oproep in het Kompas gezet om te komen
tot de herinvoering van de “clubbibliotheek". Tot mijn vreugde heeft één
van de leden hierop gereageerd en aansluitend zijn boekenkast geplun
derd. Dit heeft een leuke collectie boeken opgeleverd die hij aan de club
heeft gedoneerd. Ze staan inmiddels in de boekenkast in het clubhuis. Het
betreft boeken met een nautische achtergrond die voor alle leden vrij ter
inzage zijn en geleend kunnen worden. Dit betekent dus dat na lezing de
boeken altijd teruggebracht moeten worden. Helaas is in het verleden
gebleken dat dat nogal eens “vergeten” werd en zelfs ontkend werd dat
bepaalde werken afkomstig waren van de club. De boeken zijn dus eigen
dom van de MWR en horen dus thuis in de boekenkast van het clubhuis.
Zodra u een boek leent, is het de bedoeling dat u uw naam en de ingangs
datum van de uitleen vermeldt op de uitleenlijst ter plaatse. Na het terug
brengen van het boek dit weer op diezelfde regel vermelden. Wellicht gaat
bij deze of genen alsnog een licht op dat er nog een MWR-boek in de kast
staat. Het zou fijn zijn als dit boek weer een plaatsje krijgt in de clubbiblio
theek. Ik wens u veel leesplezier en kijk eens of u ook nog iets voor de club
in de kast heeft staan.
Richard Bethlehem
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IJssparren
De betonning van onze grotere vaarwegen wordt 2 keer
per jaar door Rijkswaterstaat gewisseld. Als er een
langdurige vorstperiode wordt verwacht, vervangt
Rijkswaterstaat op veel plekken in Nederland de zomer
boeien door pilaarvormige kunststof boeien: ijssparren.
Deze ijssparren hadden echter 1 nadeel: ze hadden geen
verlichting. En daarom was een veilige vaart in de nacht
niet mogelijk.
Rijkswaterstaat heeft nu een nieuwe ijsspar ontwikkeld
die een slim lichthoedje met een zonnecel heeft, die
zorgt voor duurzame verlichting en die niet kapot gaat
door het ijs. Zelfs in de donkere wintermaanden laadt
dit lichthoedje zich voldoende op om goed licht te
geven. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat de belettering
op een verdiept plaatje laten drukken, waardoor deze
ook onder winterse omstandigheden heel blijft. Het
grote voordeel van deze nieuwe ijsspar is dat die het
hele jaar kan blijven liggen.

Uiteindelijk wil Rijkswaterstaat de Nederlandse hoofd
vaarwegen voorzien van deze nieuwe boeien die in de
zomer én winter bruikbaar zijn. Na een succesvolle
proef in 2014 is vorig jaar op het IJsselmeer, het Mar
kermeer en op de Waddenzee een deel van de oude
boeien vervangen door de winterbestendige ijssparren
die het hele jaar kunnen blijven liggen. In 2016 is het
overgebleven deel van de boeien op het IJsselmeer en
het Markermeer vervangen. In 2017 zijn de wateren in
Zuid-Holland en Zeeland, zoals Noord Volkerak en de
Oosterschelde aan de beurt.

voor de Oosterschelde, het vaarwater waar ik regelma
tig zeil, van 2012 en wordt er pas volgend jaar, in 2018,
een nieuwe versie verwacht. Als we het hebben over
veiligheid........
Op de Reeuwijkse Plassen zullen we deze ijssparren niet
gaan aantreffen. Maar als je deze zomer een langere
tocht gaat maken, dan is de kans groot dat je ze tegen
komt. Persoonlijk vind ik het geen vooruitgang. Op de
Oosterschelde zijn ze ondertussen ook verschenen. Een
groot nadeel is dat er nu geen onderscheid meer wordt
gemaakt tussen grote en kleine boeien. Dat maakt het
lastiger om te bepalen waar je precies bent. Ook de
vorm van de rode en groene ijssparren is enigzins
verwarrend. Over grote afstand lijken ze erg op elkaar
en kun je lastig zien welke boeien nu waar liggen.
Misschien is het een kwestie van wennen. Dat hoop ik
maar, want Rijkswaterstaat zal deze bezuiniging niet
snel terugdraaien. Voor meer informatie kun je terecht
op www.rijkswaterstaat.nl
Paula Gouw

Het steeds meer jaarrond toepassen van winterbesten
dige ijssparren levert Rijkswaterstaat een flinke kosten
besparing op, omdat minder uitgevaren hoeft te wor
den om te wisselen. Verlichte ijssparren dragen ook in
de winter bij aan de zichtbaarheid en dus aan de veilig
heid. Zo werkt Rijkswaterstaat aan efficiënte oplossin
gen voor de vaarweg in de winter: veiliger en goedko
per. Overigens dateren de meest recente vaarkaarten
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Veilig varen op de Gouwe
Regelmatig varen leden van de MWR op de Gouwe.
Deze vaarweg is een onderdeel van de Staande Mast
route en wordt veel gebruikt door de binnenvaart.
Hierdoor is de Gouwe de drukst bevaren vaarweg van
Zuid-Holland. De Gouwe heeft (hef)bruggen die dicht
bij elkaar liggen en is op sommige plekken smal. Dit
alles maakt dat u extra alert moet zijn als u op de Gouwe
vaart. Om vlot en veilig te kunnen varen is het raadzaam
om kennis te nemen van de regels die gelden voor het
varen op de Gouwe.
De Provincie Zuid-Holland heeft in juni 2017 de brochu
re ‘Veilig varen op de Gouwe’ uitgegeven. U kunt deze
vinden op de website van de provincie Zuid-Holland via
www.pzh.nl. Kijk vervolgens onder verkeer/vaarwegen,
of vul de naam van de brochure in bij de zoekbalk bo
venaan de startpagina. De link hiernaar wordt ook
vermeld op onze MWR-website. Overige websites waar
u interessante informatie over het bevaren van vaar
wegen kunt vinden zijn: www.varendoejesamen.nl en
www.vaarweginformatie.nl

VETUS

EPIFANES

LANKHORST

TECHNAUTIC

Bezoek op onze website ook onze webshop
Wij walsen ook stagen
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breed assortiment nautische
cadeau artikelen.
Accu’s

Pr. Hendrikstraat 2a 2802 JH
Gouda
watersport

Tel. (0182)583162 fax (0182)551059
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Vastlopen op de Plassen
Obstakels daghaven
Op basis van mijn informatie over de vernieuwde
daghaven Twaalfmorgen, zijn er een aantal MWR-leden
heen gevaren om dit eens van dichtbij te bekijken. Een
van hen was Arie Vuik. Arie draaide in de haven en sloeg
achteruit om de draai te volmaken en…BONK.. een
grote klap en motor stil….. Arie heeft daarna, geschrok
ken, opnieuw de motor gestart en is heel voorzichtig de
haven uit gevaren. De daghaven is ± 1,5 tot 2 meter diep
en het is dus, normaal gesproken, geen enkel probleem
om daar rond te varen. Nadat Arie dit bij mij had gemeld,
heb ik contact opgenomen met de SWRP/VEEN. Arie
had de positie redelijk goed doorgegeven wat natuurlijk
wel erg helpt om er iets aan te doen.

Als je een ander obstakel tegenkomt, zoals de papierbak
van Arie, dan is het nog belangrijker om dat te melden.
Dat kan ook via de website van de Gemeente Bodegra
ven-Reeuwijk. Er kan dan actie worden ondernomen
waardoor verdere schade voor andere waterrecreanten
wordt voorkomen. Let op, melden is mooi maar ga er
niet van uit dat het probleem dan ook gelijk opgelost is.
Juist omdat eigenlijk niemand direct kan worden aan
gesproken, is ook de opruimplicht onduidelijk. Ik wens
je een veilige en behouden vaart toe.
Hans Vonk, Havenmeester

Omdat de aannemer die de beschoeiing heeft gemaakt,
net uit de daghaven was vertrokken, gingen we er bij
de SWRP/VEEN vanuit dat het om bouwafval ging. Nog
diezelfde week heeft de aannemer met een grijper ge
dregd. En zie daar, hij viste er een grote metalen papier
bak uit, die daar kennelijk door vandalen was ingegooid.
Gelukkig is de daghaven nu weer goed bereikbaar.

Stichting Veen

Veenbonken
Een ander probleem zijn de veenbonken. Omdat het
Hoogheemraadschap van Rijnland regelmatig water uit
de Hollandse IJssel inlaat om het plaswaterniveau op
peil te houden, komt er water met een hoger kalkaan
deel de Plassen binnen. Hierdoor ontstaat een chemi
sche verbinding in de zure veenbodem, waardoor er
gas tot ontwikkeling komt. Die gasbellen zorgen ervoor
dat er veenbonken loskomen.
In ons mooie plassengebied, met meer dan 750 eige
naren weet niemand van wie zo’n veenbonk is. Hierdoor
kun je er ook niemand persoonlijk op aanspreken om
ze weg te halen. Wat je wel kunt doen is het bij mij
melden, inclusief een tekening met duidelijke plaats
aanduiding. Dan kan ik dat via de SWRP en tijdens een
Stichting VEEN-vergadering aan de orde stellen. Baat
het niet, het schaadt ook niet.
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De Stichting Verenigde Eigenaren En Natuurontwikke
ling – kortweg VEEN – werd opgericht op 1 december
1999. In VEEN participeren drie organisaties van eige
naren, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk als privaat
rechtelijk eigenaar van een deel van de Reeuwijkse
Plassen en de SWRP. Zij hebben een ‘convenant‘ geslo
ten waarin werd vastgelegd om met elkaar te zorgen
voor het behoud en herstel van de natuur- en cultuur
historische waarden, de recreatiedruk op de Reeuwijk
se Plassen te reguleren en het vaargedrag te controle
ren.
“De Stichting heeft ten doel: de natuurwaarden van de
Reeuwijkse Plassen te beschermen en waar nodig te
herstellen en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verbandhoudt of daartoe be
vorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”
Vanuit de SWRP behartigt onze havenmeester Hans
Vonk de belangen. Meer weten? Kijk dan eens op de
website van Stichting Veen, www.stichtingveen.nl
Paula Gouw

Trotse opa bij zeilles jeugd
Binnen onze familie probeer ik al mijn leven lang om
enthousiasme voor het zeilen op te roepen. Helaas is
daar nooit veel van terecht gekomen. Ja, toen we met
onze Bavaria 32 in Lelystad lagen en er gemakkelijk en
comfortabel leuke tochten gemaakt konden worden. Of
toen de Wadden werden aangedaan, dan was het animo
er wel. Maar er ontstond geen gevoel van ehh “dat wil
ik zelf ook wel gaan doen, ik wil leren zeilen”. Nadat
door afnemende interesse, achterstallig onderhoud
thuis (je kunt per slot van rekening maar op 1 plek te
gelijk zijn) de kosten baten analyse wel erg negatief
begon af te steken, heb ik besloten om de “Twist", dat
was haar naam, maar te verkopen.

Opa heeft Roos nu zover dat ze die zeilbootjes eigenlijk
best wel cool vindt. Yes, daar ben ik natuurlijk gaan
sturen of het niet ontzettend leuk zou zijn als ze op
jeugdzeilles zou gaan. Opa gaat niets te ver en besluit
om dat dan ook te sponsoren. Dat alles om maar ein
delijk eens mijn zin te krijgen.

Jaren later besluiten dochter en schoonzoon een grote
reddingsboot om te bouwen tot sloep, waar ze, mede
dankzij de hulp van Jaap Appel, de vader van Rob,
buitengewoon in geslaagd zijn. En je snapt het, daar
werd ik al heel blij van.Tja, het was dan wel geen zeil
boot, maar dit gaf al wel weer het “All in the Family”
gevoel terug.

21 mei 2017 om 13:30 uur, was het zover. Het weer is
geweldig. Zonnetje en klein beetje wind. Zelfs de
grootste angsthaas zou nu in een Optimist stappen en
het uitproberen. Het Zeilinstructieteam bestaande uit
Ed, Berend, Leon, Marjolein en Berend Kees, die inmid
dels aan de zijlijn geassisteerd wordt door zoon Robin,
geven eerst kort wat informatie. Maar bij kids van deze
leeftijd kun je het beter vanuit de praktijk bijbrengen en
dat gebeurde dus ook. Allemaal moeten ze Optimisten
omvaren, waarbij de één stuurt en de ander peddelt en
deze werkzaamheden worden later weer gewisseld,
zodat iedereen gelijk alle essentiële basisbeginselen
mee krijgt.

Door deze positieve wending in de vrijetijdsbesteding
richting watersport, begon het bij mij natuurlijk gelijk
te kriebelen en was de aanschaf van een Victoire 22
kajuitzeiljachtje al snel gerealiseerd. Naast het feit dat
zeilen een heerlijke inspannende en ontspannende
bezigheid is, vind ik het verblijf op het bootje gewoon
kneuterig gezellig. Lekker koffie zetten en wat muziek
luisteren of wat lezen en verder van de schitterende
plassen genieten. Mijn kleindochter Roos en kleinzoon
Mels hebben dat zelfde gevoel. Ze zitten graag op, maar
nog liever in de boot en het keukentje is dan een gewel
dige speelhoek. Slapen op de boot is natuurlijk hele
maal het einde.
Natuurlijk ben ik mijn kleinkinderen langzaam maar
zeker aan het beïnvloeden. Doel is dat ze door krijgen
dat er niets mooiers is dan zeilen. Maar ja, ik probeer
dat ook bij Feyenoord en Ajax en daar blijven ze ook
maar in dat laatst genoemde clubje geloven. Dus je weet
het maar nooit of het me gaat lukken.

Na verloop van tijd ligt de zeilsteiger vol met schattig
kleine kleurige zeilbootjes met nog leukere kids die
soms al met wat ervaring, maar meestal nog wat on
wennig, uiteindelijk elk alleen in een Optimist zitten en
van wal steken. Daarnaast varen er 3 cursisten die reeds
een jaar zeilles gehad hebben in de Laser Vago en de
Sunfish. De coaches begeleiden alle cursisten met ad
viezen hoe en wat te doen om b.v. uit een gijp “perpe
tuum mobile” te komen en dus niet steeds te hoeven
duiken om een slag tegen je hoofd te voorkomen. En
zo zijn ze zo’n 2,5 uur allemaal lekker aan het experi
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Nu was het zo dat alle deelnemertjes glunderden van
genoegen en dat ze het allemaal super cool hebben
gevonden. Ik heb Mels, die bij mij op mijn zeilboot naar
de eerste zeilervaringen van zijn zus zat te kijken en die
nadrukkelijk kenbaar maakte dat hij eigenlijk ook wel
wilde varen, nog eens op het hart gedrukt maar heel
snel zijn A, B en C zwemdiploma’s te gaan halen. Dan
zou hij volgend jaar wellicht ook al mee kunnen doen.
Dat zou dan nummer 2 zijn in de familie… Yesss!
Op zondag de 25e juni, dat was de 4e zeilles, waren Ed
en Marjolein verhinderd en had men mij uitgenodigd
om te assisteren. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar
met de te verwachten wind kon dat ook averechts
werken. De voorspelling gaf al dagen van te voren aan
dat uitgerekend die zondag er zo’n 5 Bft werd verwacht.
Dat is natuurlijk een heel slechte omstandigheid. Uit
eindelijk bleek het ± 7 mtr./sec. dus eind 4 Bft te zijn. De
kinderen werden strategisch ingedeeld zodat de 3
jongste meiden, Lisa, Mara en Roos niet in een Opti
mist, maar met Berend en Hans mee in de Valk zouden
gaan. In eerste instantie verliep alles vlekkeloos en werd
de fok, het grootzeil en roer beurtelings door de meiden
gehanteerd. Er kwamen wat buiige wolken en de
daarbij behorende toenemende wind. Ondanks het feit
dat het grootzeil gereefd was, liep de snelheid ineens
duidelijk op en ging de boot ook wat schuiner. En ja
menteren, uitvinden, fout doen, goed doen, maar ook
zeilen. Wat belangrijk is, ze hebben erg veel plezier. En
dat is wat het langst blijft hangen. Al dat andere “ge
doe”, dat komt wel. Tussentijds wordt nog even een
drinkpauze op het water ingelast, want al die tijd in het
zonnetje met deze temperatuur, maakt wel erg dorstig.
Ik maak intussen van alles en nog wat foto’s, want zo’n
ervaring dat eindelijk een telg uit mijn familie, in dit
geval mijn lieve Roos, een goede poging doet om het
zeilen meester te worden is natuurlijk geweldig en moet
vereeuwigd worden. Het blijft wel afwachten wat de
reacties van de kinderen zullen zijn als er ineens typisch
Hollands weer is met een prak wind. Of ze dan nog
steeds zo blij zijn? De tijd zal het leren.

hoor, daar kwamen de waterlanders en ineens hadden
we een trio gillende keukenmeiden aan boord. Ze
hadden het koud, waren bang, het was pas les 4 enz.,
enz. Berend en ondergetekende konden praten als
brugman maar het hielp geen zier. Dus terug naar de
steiger, want het moest wel leuk blijven natuurlijk.
Aangelegd, stelde ik voor om op zolder te gaan leren
knopen. Jottem, dat was het. Ze gingen als een speer
naar boven en gingen zich ook maar gelijk verkleden.
Dat knopen leggen was weer een groot succes, gecom
bineerd met koek en zopie was alles weer dik voor el
kaar.
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5 jaar die nergens last van heeft en van alles enorm zat
te genieten. Hij kan niet wachten om zo snel mogelijk
ook op les te gaan. Mijn eigen dochter wist telkens als
de boot wat schuiner en dus gevoelsmatig sneller ging,
met haar armen om Lisa en Mara heen, de meiden op
voortreffelijke wijze af te leiden. We kwamen zelfs als
laatste binnen, omdat we zo lekker aan het varen waren
geweest. Hulde aan iedereen, leerlingen en instructeurs
voor de geweldig prettige sfeer!

Berend Kees kwam ook terug met zijn met oudere
leerlingen bemande Laser Stratos en deelde mee dat
het zeilen nog niet afgelopen was. Oeps dacht ik, dat
gaat hem niet worden, maar alle begeleiders gingen
daar positief op in en mijn dochter Kirsten, die assis
teerde als “opvangmoeder op de wal” wist dochter
Roos zelfs zover te motiveren, dat ze akkoord ging om
met Berend Kees in de Stratos mee te gaan. Het moet
niet gekker worden dacht ik, maar ik had het mis, het
kon nog gekker. Berend ging met de nieuwste Laseraanwinst met leerlingen varen. Ik ging opnieuw met de
Valk, met als bemanning: Annemieke die reeds wat
zeilervaring heeft en ons dus op een voortreffelijke wijze
de plas heeft rond gevaren, en Mels, mijn kleinzoon van

Wat er in eerste instantie als een “lastige lesmiddag”
uitzag, is uiteindelijk een zeer leerzame, gevarieerde en
gezellige zeilmiddag geworden met een groep nog
steeds enthousiaste leerlingen. Nog 2 lessen te gaan.
Als het zo door gaat, kan het niet meer stuk en is Opa
erg in zijn sas!
Hans Vonk
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I LIKE ZEILLES!
Ik ben Roos Appel, 8 jaar en woon samen met mijn ouders en broertje in Waddinxveen.
Een aantal jaar geleden vroeg ik aan mijn opa, havemeester bij de MWR, wanneer ik op
zeilles mocht. Opa vertelde mij dat het belangrijk was dat ik eerst mijn zwemdiploma’s
moest halen. Op mijn 6de had ik mijn A, B en C diploma, maar toen vond Opa mij nog te
jong ☹.
Op zondag 21 mei was het eindelijk zover; “mijn eerste zeilles”!
Om half 2 moest ik mij melden en maakte ik kennis met de
zeilinstructeurs en de kinderen in mijn zeillesgroepje. Wij kregen een
korte uitleg en leerden dat we aan het begin van iedere les onze
zwemvesten, de zeilen, het roer en de schoot moeten pakken. Na deze uitleg
moesten we onze zwemvesten aandoen en samen mochten wij de
optimistjes omvaren naar de zeilsteiger. Hierna gingen wij in de
zeilbootjes de plas op. Ik vond dit best spannend, want je zit alleen in een
bootje. Gelukkig stond er niet zoveel wind. De instructeurs zijn heel lief en
leuk. Ze weten echt heel veel van zeilen. Het overstag gaan vond ik best moeilijk. Je moet goed
oppassen dat de giek niet tegen je hoofd komt.

Tijdens de tweede les stond er veel wind. We mochten weer met de optimistjes het water op, maar
door de harde wind gingen de meeste van ons alle kanten op. Dit was het spannendste moment uit
mijn leven. Gelukkig werden wij snel opgehaald en mochten wij mee in de zeil en motorboten van
de instructeurs. Aan het einde van de les gingen wij leren om met de optimist om te slaan. Dit was
echt heel erg leuk! Ik hoop dat we dit nog een keer gaan doen.

Inmiddels heb ik mijn derde les gehad en gaat het steeds een beetje beter. Bij de derde les was het
best warm. Om af te koelen hebben Berend Kees en Berend in de pauze het zwemvlot gehaald, zodat
wij even lekker konden zwemmen. We kregen drinken en een Oreo koekje.
De kinderen in mijn zeillesgroep zijn heel erg leuk en we hebben het met elkaar erg gezellig. Ik heb
nu al zin in de zeilles van zondag en alle lessen die nog gaan komen!
Lieve zonnige zeilgroetjes,
Roos
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Joop Hagen sloepentocht
Er was eens een man.... Hagen was zijn naam, Joop
Hagen wel te verstaan en wat een mooie man is dit...
Ieder jaar brengt hij talloze mensen bij elkaar en echt,
wat een memorabele dag was dit weer. Vorig jaar
hebben wij voor het eerst de "JOOP HAGEN SLOEPEN
TOCHT" mee mogen maken en dat wilden wij dit jaar
zeker niet missen. Overigens zijn wij vorig jaar ook voor
het eerst afgemeerd bij de MWR en ook al is het nu
hartje zomer, het is een warm dekentje. De mensen die
wij hebben leren kennen zijn zonder uitzondering alle
maal top!
Maar goed, de sloepentocht... Rond 11.45 kwamen wij
met onze boot aan bij het Wapen van Reeuwijk en ie
dereen druppelde binnen. Oude bekenden tegenko
men, nieuwe gezichten hallo zeggen en met elkaar het
startschot afwachten. Een puzzeltocht, de vragenlijst
hadden wij bij inschrijving al ontvangen van Evert en
companen. Nou, die mocht er zijn die lijst, hebben ze
wel even werk aan gehad. En wij aan het invullen ook.
Er werden zelfs vanaf onze boot hulplijnen ingescha
keld, hopende op de juiste antwoorden. Maar helaas,
onze hulplijnen waren in gesprek. Dus Evert, onze lijst
krijg je nog ;).

Met zoveel mensen en zoveel boten op de plas, allemaal
plezier. De Hermandad die ook weer het bekende oogje
in het zeil hield ;). Gezamenlijk de vragen op de lijst
afwerken, filevorming voor de bordjes in de kant, ant
woorden die over en weer werden geroepen vanuit de
boot en hilariteit alom. In colonne naar het recreatieter
rein aan de Twaalfmorgen waar de haring voor ons
klaar stond. Tis een prima vissie. Hier met z'n allen het
over de vragen hebben, de rebus oplossen en veel
verhalen. Ook bij pech zijn we niet te beroerd om elkaar
het helpende handje toe te steken. Jan, toppie! In kara
vaan op het Wapen aan. Onderweg natuurlijk weer
vragen en leuke taferelen bij de verschillende bruggen
en doorvaarten.
Bij het Wapen was alles tot in de puntjes. Een BBQ met
alles erop en eraan, goeie livemuziek, een bar die open
was, mensen op de dansvloer, alles en iedereen door
elkaar heen en veel lol met elkaar. De bokaal weer van
eigenaar gewisseld en de nieuwe datum staat alweer
voor volgend jaar. Wij zijn er weer bij en Joop,
dankjewel!
Pieter en Pamela

28

Marcel en Ton op de Kylix

Sinds deze zomer ligt in onze haven de Kylix. Een
blauwe Kolibri 5,60 van eigenaar Marcel van Wijk (52
jaar), één van de nieuwe leden van de MWR. Marcel
komt uit Alphen a/d Rijn en werkt in de ICT (beheren
van netwerken), maar is op zoek naar een nieuwe uit
daging. Naast zeilen heeft hij als hobby's: computer,
HIFI en genieten van een goede whisky.

De naam van de boot, Kylix, is verzonnen door de vo
rige eigenaar van de boot. Deze vaarde op een olietan
ker van Shell met dezelfde naam. De olietanker Kylix
werd in 1955 gebouwd bij de Nederlandse Dok &
Scheepsbouw Maatschappij Amsterdam Holland.

Ton van der Pol, 45 jaar oud, is de vaste zeilmaat en
buurman van Marcel. Zijn hobby’s naast het zeilen zijn:
computer, fietsen en windsurfen. Ook Ton is werkzaam
als freelance ICT’er gericht op het programmeren van
web- en mobiele applicaties en het helpen van kleine
bedrijven met hun ICT-projecten.

Tussen 1955-1959 was NV Petroleum Maatschappij La
Corona de eigenaar, daarna werd dit Shell Tankers NV.
Er werkten 53 man op het schip. De boot werd in 1984,
29 jaar na haar in dienststelling, in San Esteban, Span
je gesloopt. Hopelijk duurt dit voor de Kylix van Marcel
en Ton nog een tijdje en blijven ze nog lang lid van de
MWR!
Paula Gouw
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Ledenmutaties en nieuwsbrief
Nieuwe leden
We heten de familie T.P. Teeuwisse, mevr. I. Fredriks, familie E. Bouwsema, dhr. R. de Jong, familie P. Tazelaar
en de heer T. van der Pol 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 A.S van Dam, familie P. van Lieshout, familie J.A. Lisman, familie W.L.C. Rupert en familie P. Schoon
derwoerd hebben gemeld dat zij hun lidmaatschap per 31-12-2017 wensen te beëindigen.
Bent u van plan om met ingang van het volgende jaar uw lidmaatschap te beëindigen? Doe dit dan vóór 1 de
cember 2017 schriftelijk bij de secretaris. U voorkomt hiermee onnodige verlenging en dus betaling van uw
lidmaatschap.
Nieuwsbrief
De MWR communiceert met haar leden o.a. door middel van het verenigingsblad Kompas. Dit blad verschijnt 3x
per jaar in de maanden maart, augustus en november.
Gedurende de tussenliggende perioden informeren wij u over actuele zaken d.m.v. een nieuwsbrief via email.
De meest recente MWR-nieuwsbrief heeft volgnummer 70. 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
Geen Kompas ontvangen?
Heeft u het Kompas niet ontvangen? Meldt dit dan bij ledenadministratie@mwr-reeuwijk.nl. Wij melden dit weer
bij de drukker en tevens verzender van het Kompas. Alleen als u het aan ons meldt, kunnen wij dit probleem in
de toekomst hopelijk voorkomen.

Het Watersportteam zoekt:
Teamlid
De betreffende persoon die wij zoeken, dient in het bezit te
zijn van een motorboot of sloep.
Hij / zij wil zich graag inzetten om informatie te verzamelen en activiteiten te
organiseren of te coördineren voor de motorboot- en sloepbezitters.

Je doet je werkzaamheden vanuit het Watersport Team, waar ruime
mogelijkheid tot afstemming en coöperatie aanwezig is.
Dat alles onder de eindverantwoording van de Watersport
Commissaris, Berend Kees van Loo.

Aanmelden kan bij het watersportteam
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DOUBLE COAT
Beschermt en verfraait

DOUBLE COAT
is een hoogwaardige twee componenten polyester
DD Lak, geschikt voor toepassingen waar hoge eisen
gesteld worden aan krasvastheid, kleurecht-

heid en glansbehoud. Double Coat kenmerkt
zich door zijn uitstekende vloei en de gemakkelijke

verwerking met kwast, rol of spuit.

Voor meer informatie zie: www.doublecoat.nl.
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Indien onbestelbaar: Notaris d’ Aumerielaan 37, 2811 HS Reeuwijk

Voor spetterende
aanbiedingen ga je naar:

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

