
KOMPAS

MOTORBOOT EN WATERSPORTVERENIGING REEUWIJK

Notaris d’Aumerielaan 37, 2811 HS Reeuwijk
0182 – 39 26 44 www.mwr-reeuwijk.nl

Jaargang 48 - 1 December 2017



Voorzitter
Jan Strijdhorst
0172 -617783

voorzitter@mwr-reeuwijk.nl

Havencommissaris
(Vicevoorzitter)

Hans Vonk
06-36330998

havenmeester@mwr-reeuwijk.nl

Secretaris
Itske Lindhout
06-23654730
secretaris@mwr-reeuwijk.nl

Watersportcommissaris
Berend Kees van Loo
06-40081276
watersport@mwr-reeuwijk.nl

Penningmeester 
Gert Hermanides
06-24375525
penningmeester@mwr-reeuwijk.nl

Sociëteitscommissaris
Ben Kloostra

bar@mwr-reeuwijk.nl

Redactie Kompas en Advertenties
kompas@mwr-reeuwijk.nl 
Paula Gouw en Henk Olie   0182-611513

Evenementen
evenementen@mwr-reeuwijk.nl
vacant

Communicatie
secretaris@mwr-reeuwijk.nl
Hellen Sturm, Wil van Craaikamp
en Henk Olie

Ledenadministratie
aanmelden@mwr-reeuwijk.nl

Henk Olie

Havenmeester: Hans Vonk
hansvonk99@gmail.com

Haven algemeen: Richard 
Bethlehem en Arie Vuik

Veiligheid: Ed Visser

Zeilopleidingen
zeilopleiding@mwr-reeuwijk.nl
Ed Visser, Jaap Phielix, Ben 
Wijnberg, Marjolein Eijkelboom 
en Berend Kees van Loo

Wedstrijdzeilen
watersport@mwr-reeuwijk.nl
Cees den Hartog, John van Zijl 
en Berend Kees van Loo

Bar / sociëteit
bar@mwr-reeuwijk.nl

Marianne Kloostra, Wil Kramer, Cor 
Rietbergen, Pieter Schuivens, Agnes 
Schoonderwoerd, Dick v.d. Wolf, Leo 
Strijdhorst, Sandra Rutjes, Richard 

Blok, David Spee, Christine van 
Groen, Evert Oosterwijk, Hetty 

Zanen, Paul Rutjes, Pieter 
v/d Wijk en Ben Kloostra

Happy Hour Hapjes: 
Harry Klünnen, Frans Rahms

en Cor Rietbergen

BESTUUR

COMMISSIES



MOTORBOOT- EN WATERSPORTVERENINGING 

REEUWIJK 

 

Oprichtingsdatum van de vereniging: 10 oktober 1968 

Koninklijke goedkeuring KB: no. 97 d.d. 4 maart 1970 

Kvk-nr.: 40464273 

Aangesloten bij het Watersportverbond 

 

www.mwr-reeuwijk.nl   info@mwr-reeuwijk.nl 

Inhoud

2 Colofon

3 Inhoud en agenda

4 Van de redactie

4 Vacatures

5   Plannen voor 2018

6 Zomers warm in oktober

7 BBQ 

8 Daghaven Twaalfmorgen

10 Uw schip in de winter

12 Foto’s Afsluiting zeillessen

13 Afsluiting zeilwedstrijden

13 Afsluiting zeillessen

14  Foto’s Afsluiting zeilwedstrijden

15  De laatste zeilwedstrijden

16  Schepen uit het water

18  Clubhuis in het nieuw

19  Bedankt Hannie!

20  Flying Lady M. to Brighton

22  Van de ledenadministratie

Agenda        

2017

31 december       Oudejaarsborrel (16.00 uur)

2018

14 januari      Nieuwjaarsreceptie (15.30 uur)

20-28 januari Boot Düsseldorf

7-11 maart HISWA

17 maart Steigers schrobben

24 maart   Schepen in het water hijsen

12 mei Opening vaarseizoen

* Openingstijden bar: woensdag, vrijdag en zondag 

van 16:00 – 19:00 uur

Betalingen:    

ING bank nr.  NL34 INGB 0000 619238

t.n.v. MWR Reeuwijk

Opzeggen lidmaatschap:

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen? Dit dient 
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de secretaris van de MWR. 

3



Vacatures
Beste MWR-leden, er is dringend behoefte aan de in
vulling van de volgende vacatures:
1.       Secretaris (bestuursfunctie)
2.       Evenementencommissaris (bestuursfunctie)
3.       Iemand voor Lief en Leed
4.       Motorbootcoördinator
Heb je belangstelling voor een bepaalde functie, maar
wil  je eerst weten wat de werkzaamheden inhouden en
hoeveel tijd het kost? Neem dan contact op met één van
de bestuursleden. Zij zorgen er dan voor dat het verant
woordelijke bestuurs- of commissielid contact met je
opneemt om het één en ander uit te leggen en door te
spreken. Let op, die informatie is zonder enige verplich
ting, dus schroom niet en neem contact op. Bedenk dat
je als vrijwilliger andere MWR-leden extra van dienst
kan zijn en/of het reilen en zeilen binnen de MWR verder
kan verbeteren. Maar bovenal is het natuurlijk heel
gezellig om te doen en geeft het veel voldoening.
 
Wij wachten met spanning op jullie reacties!
 
Het Bestuur

Nieuwjaarsreceptie

14 Januari    Vanaf 15.30 uur

Van de redactie
Alweer een jaar voorbij! Voor we het weten staan we
weer met de oliebollen en champagne in de hand. Het
was een mooi jaar met een hele warme "uitsmijter"
midden oktober. Er zijn weer veel leuke en gezellige
activiteiten geweest, het clubhuis is super mooi gewor
den en de plannen voor 2018 zijn alweer gesmeed. Vele
leden hebben hun handen uit de mouwen gestoken en
geholpen met van alles en nog wat. Het is goed om te
zien dat het verenigingsleven nog vele leden aan
spreekt.
 
Wij hebben weer leuke verhalen ontvangen van reizen,
lessen, wedstrijden, etc. Gaag bedanken wij hier
voor Hans Vonk, Pieter en Pamela van Wijk, Leo Strijd
horst, Ed Visser, Berend Lemkes, Margreet en Wim
Hendrikse en Berend Kees van Loo. Jullie bijdragen
worden weer met veel plezier gelezen!
 
Wij wensen jullie een warm, gezond, liefdevol en
sportief jaar toe!
 
Paula Gouw en Henk Olie - Redactie
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Plannen voor 2018
De wintertijd is bij uitstek het moment om na te denken
wat we in 2018 eventueel moeten of willen doen en
welke voorbereidingen we dan gedurende de winter
moeten treffen. Want, regeren is vooruitzien, nietwaar?
 
Met zo'n mooi Clubhuis vallen de volgende 4 zaken op:
1.       Het lelijke dak. Ik ben met de verhuurder van ons
Clubhuis in onderhandeling om dit dak te laten vervan
gen. Volgens de aannemer zou alles direct na het te
water laten van de boten kunnen gebeuren. Omdat de
eternit dakplaten gebonden asbest bevatten, dient het
dak door een specialist verwijderd te worden. Ook moet
het terrein tot 3 meter vanaf het Clubhuis met folie af
gedekt worden. Zo kunnen restanten en stof, die bij de
verwijdering vrij kunnen komen, keuring “ingepakt”
afgevoerd worden. De grote vraag is echter of de ver
huurder nu al opdracht zal geven tot vervanging, omdat
dit pas uiterlijk in 2024 volgens de wet moet gebeuren. 
 
2.       De dakkapel moet nodig geverfd worden. We
willen dit graag direct na de vervanging van het dak
doen. Als dit op zich laat wachten, dan overwegen we
dit eerder te verven.
 
3.        De aanblik van de dakkapel en met name wat je
door de ramen ziet, is troosteloos en absoluut niet
passend bij zo’n mooi clubhuis. Het is dan ook de be
doeling om deze winter al van binnenuit het venster
werk op te knappen, de oude gordijnen weg te doen en
er nieuwe op te hangen. Deze raambekleding is echt
nodig. Iedereen die wel eens in de ochtend bij mooi
weer aan het klussen is geweest aan de werkbank, heeft
duidelijk gemerkt dat de zon dan echt “oogverblin
dend” is.
 
4.       De “was- en omkleedruimte” op zolder is afge
sloten omdat deze als opbergplaats voor cateringspul
len gebruikt wordt. Het is natuurlijk niet logisch dat een
ruimte waar je b.v. je handen kunt wassen tijdens of na
het klussen, alleen voor opslagdoeleinden gebruikt
wordt. Om een nieuwe opbergvoorziening te realiseren,
moet er aan de zolderkant een ruime kast komen met
afsluitbare deuren waar alle cateringspullen opgebor
gen kunnen worden. Daardoor wordt het ook voor de
barmedewerkers een stuk overzichtelijker. De vrijgeko
men wasruimte kan tevens dienst gaan doen als
kleedruimte. Zowel bij het schoolzeilen als voor de
eigen leden is er, met name voor de meisjes/dames,
behoefte aan een kleedkamer. Dus de was- en kleed
ruimte op zolder zal, als alles volgens plan verloopt,
volgend zomerseizoen voor iedereen toegankelijk zijn.
 
 

Voor wat betreft het “landje” hebben we de volgende
plannen:
1.       Fundering. In het voorjaar, als de boten weer in
het water liggen en ook de eventuele daksanering klaar
is, moet de nog aanwezige fundering er echt aan gelo
ven en weggehaald worden.
 
2.       Gebruiksklaar maken landje. Daarna zal het
landje deels afgegraven worden en van een nieuw dik
zandbed  worden voorzien. Daar bovenop moet dan een
bedekking aangebracht worden, waar we nog een ei
over moeten leggen. Gaan we het geheel of deels met
hard materiaal dichtleggen? Leg je er folie op om er
daarna b.v. Ardenner split op aan te brengen, wat na
verloop van tijd ook een heel harde ondergrond geeft.
Ideeën daarover zijn altijd welkom. Het is de bedoeling
dat in de al aanwezige 4 grote zwarte bakken variaties
aan grassen gezet gaan worden. Dit is een decoratieve
afscheiding op strategische punten. Hier wordt het
tuinteam ook nog voor benaderd.
 
3.       Wellicht kunnen we al deze winter een aantal
steigerhouten banken, fauteuils en tafels maken, die op
het terrein geplaatst gaan worden. Daarvoor zullen
natuurlijk ook comfortabele kussens gemaakt moeten
worden. Tevens is een opbergkast nodig waar deze
kussens in opgeslagen worden, ter bescherming van
de Nederlandse weersomstandigheden. Overigens
sluit ik niet uit dat op het terras, waar op dit moment
een allegaartje aan stoelen en tafels begint te ontstaan,
ook de eerder genoemde lounge meubels worden ge
plaatst.
 
Ik heb het idee dat we met de bovenstaande plannen
nog stevig moeten doorwerken deze winter. Het zou
leuk zijn als je na het lezen van deze plannen ineens een
goede ingeving hebt of denkt, hé daar kan ik ook wat
betekenen. Laat het mij dan even weten! Nooit gescho
ten is altijd mis, moet je maar denken.
 
Hans Vonk – Havenmeester
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Zomers warm in oktober
Het is half oktober 2017. Bijna iedereen had de boot al winterklaar, de kussens opgeborgen en de zonnebrand,
parasols, glazen en openers van boord gehaald. De boten zouden immers over 2 weken de kant op gaan. Echter,
daar trok het weer zich niets van aan. Zondag 15 en maandag 16 oktober werd het zomers warm met tempara
turen tussen de 20 en 25 graden. Dankzij de tropische orkaan Ophelia konden wij genieten van zomerse tempe
raturen en een laatste boottochtje over de Plassen. De banken zonder kussens graag voor lief nemend! 
 
De tropische orkaan Ophelia is ontstaan in de buurt van de Azoren. Normaal gesproken blijft een orkaan hangen
boven de Atlantische Oceaan en dooft vervolgens uit. Maar dit keer niet. Ophelia nam in sterkte toe en trok
richting Ierland. De oostzijde van de orkaan stuwde daarmee warme lucht van de subtropen naar Nederland.
Samen met een hogedrukgebied boven Centraal-Europa leverde dat zomerse temperaturen op. En dat was te
merken! MWR-ers trokken massaal het water op. Nog snel een flesje wijn, biertje en een nootje in de fietstas
gestopt en genieten maar. Een mooiere afsluiting van het zomerseizoen konden wij ons niet wensen!
 
Paula Gouw
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BBQ
Op zaterdag 21 oktober waren wij te gast op de BBQ,
welke al vele jaren op de agenda van de MWR staat.
Echter was het al weer 2 of 3 jaar geleden, dus hoogste
tijd om weer eens een sateetje met elkaar te prikken!
Om 16 uur gingen de deuren open om langzaam in de
stemming te komen voordat de BBQ officieel geopend
werd. Wij druppelden rond 18 uur binnen. Het was er
druk en gezellig, overal mensen rond gedekte tafels en
mensen zaten aan de bar. Aan de achterste buitendeu
ren was een tent gebouwd en daar stond de grote BBQ
zijn werk te doen. En hij had er al wat uurtjes opzitten,
vanaf 16 uur 's middags hadden de BBQ-masters Frans
en Leo al vele worsten, shaslicks, satés en hamburgers
gegrild. Met de ruim 40 mensen die op deze avond
aanwezig waren, moest er wel wat voorwerk gedaan
worden, anders kon men nooit op tijd met elkaar aan
tafel schuiven werd er verteld door Ben.

 
Rond de klok van 18.30 uur, iedereen begon nu toch wel
trek te krijgen, werd door Arie Vuijk het startschot ge
geven en was de BBQ officieel geopend. Arie is zo'n
trouw lid van de vereniging en doet ontzettend veel
hand en spandiensten, dat hij vandaag even in het
zonnetje werd gezet! De organisatie, welke dit jaar
wederom in handen was van Frans & Martine en Ben
met zijn lieftallige Angels (Marianne, Wil en Agnes)
hadden weer enorm hun best gedaan om iedereen van
een heerlijk maal te voorzien.
 
We hoorden dat voor Frans en Ben de voorbereiding al
om 11 uur 's morgens van start ging. Eerst naar de
slager aan de Lange Tiendeweg in Gouda om inkopen
te doen, daarna naar het clubgebouw om alles in ge
reedheid te brengen voor de avond. Een behoorlijke
organisatie waar menig mens niet bij stil staat, maar
best wel eens genoemd mag worden! Zoals dat bij bijna

elke vereniging wel gaat, zijn er altijd mensen die net
een beetje meer doen dan anderen. Dat verenigingen
niet zonder deze mensen kunnen, bleek wel weer van
daag, zonder de inzet van de organisatie was deze dag
nooit tot stand gekomen, en dat zou jammer zijn want
wat was het een gezellige avond!

 
En waar voor iedereen de avond om 21 uur ten einde
was, waren de "Angels" Wil en Marianne de volgende
dag weer vroeg op om het clubhuis schoon te maken
en op orde te krijgen voor de Soos avond. Meiden,
jullie zijn echt engelen! Voor een ieder die er dit jaar
niet bij kon zijn, hou de agenda voor volgend jaar in de
gaten en prik gewoon met alle vrienden van de club een
sateetje mee en praat over de mooie zomer op het
water, prachtige zeil- en vaartochten en wat al nog
meer.......... De vereniging is van iedereen en voor ie
dereen, tot volgend jaar!
 
Pieter en Pamela
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Daghaven Twaalfmorgen
Op vrijdagmorgen 20 oktober 2017 is onder zeer win
derige omstandigheden de Daghaven Twaalfmorgen
officieel geopend. Peter Blanken, Voorzitter Stichting
VEEN en Burgemeester Bert Cremers, als voorzitter van
de Groen Alliantie, hielden beiden een informatieve
speech. Daarna werd de officiële opening verricht door
het wegtrekken van een vlag van het informatiebord
over de Daghaven. 
 
Ik raad jullie aan om de Daghaven eens tijdens een
winterwandeling of -fietstocht te bezoeken. Met de fiets

of lopend is de beste manier om er te komen, omdat er 
nauwelijks parkeergelegenheid is voor auto’s. Van de
winter kun je er vast ook erg mooie winterfoto’s voor
de Fotowedstrijd maken. De doorkijk over de Plassen is
van een oogverblindende schoonheid. Als je dan aan
het eind van de landtong staat, zie je daar 1 van de 5
grote kastanjehouten picknicktafels staan, die door de
vereniging Elf Graven binnen de Gebiedsdeal van
Stichting VEEN gefinancierd zijn.
 
Hans Vonk
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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.

2215 IJssel Adv A4 Cons DC Algemeen 2016.indd   12215 IJssel Adv A4 Cons DC Algemeen 2016.indd   1 07-10-16   10:5607-10-16   10:56
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Uw schip in de winter
Het is begin november wanneer ik dit stukje schrijf. De
regen slaat heel hard tegen het raam. Van tijd tot tijd
geselen stevige windstoten de tuin, lichtflitsen en ge
rommel in de hemel maken het nog meer dreigend. De
tafel en de stoelen in de tuin staan niet meer op hun
originele plaats.
 
Hoe zou het in de haven zijn?… denk ik dan. Het is niet
verantwoord om onder deze omstandigheden de stei
ger op te gaan, maar…..  ligt mijn schip nog wel goed
vast? Je weet van jezelf dat je voldoende stevige land
vasten gebruikt, maar toch …. Morgen maar even langs
de haven gaan om te kijken hoe het schip er bij ligt. Ik
zal niet de enige zijn die daar zorgen over heeft, maar
er bestaan booteigenaren die daar onbewust géén
zorgen over hebben.
 
Overwintert uw boot in de haven? Vraag uzelf dan af: 
Ligt mijn boot op een plaats in de luwte?
Maak ik gebruik van voldoende en stevige landvasten
die een zware storm kunnen doorstaan?
Hebben de landvasten voldoende ruimte, zodat ze niet
breken wanneer de boot omhoog komt zodra het wa
teroppervlak bevroren raakt?
Is mijn dekzeil voldoende ondersteund zodat het niet
kan inzakken en water gaat verzamelen?

Zijn de vallen gezekerd tegen het slaan tegen de mast? 
Kloing, kloing ….. is het geluid dat  omwonenden irri
teert en dit kan heel eenvoudig met een stuk elastiek
worden voorkomen.
Zijn de leidingen waar water in staat afgetapt of van
antivries voorzien?
 
En staat uw schip op de wal? 
Ook dan is een regelmatige controle noodzakelijk. Een
klapperend dekzeil levert niet alleen geluidsoverlast op,
maar kan ook schade aan uw boot of de naastliggende
boot veroorzaken. Als gevolg van harde wind beweegt
uw schip en kan er ruimte in de ondersteuning ontstaan.
Dus regelmatig ook de toestand onder de boot beoor
delen.
 
Dit zijn zomaar wat globale tips. Zéker de motor vraagt
om nog meer aandacht. Wilt u meer informatie hier
over? Zoek dan eens op internet met de zoekterm
‘checklist winter boot motor’. U zult daar diverse con
trolelijsten aantreffen waarvan u gebruik kunt maken.
 
Een goede (voor)zorg gedurende de winter kan onno
dige schade voorkomen!
 
Henk Olie
 
 

ZEILMAKERIJ

P.A. HEMMES

UW ADRES VOOR

WATERSPORT

EN

OP DE WEG

Bodegraafsestraatweg 41

2805 GK  Gouda

Telefoon (0182) 51 49 92

Kringloopwinkel  

“De Kring”

Wilhelminahof 1

2811 SZ  Reeuwijk

Tel: 0182 – 30 00 33

www.kringloopwinkel-reeuwijk.nl

Uw Groene Vakwinkel
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Kloppen je woonadres, e-mail adres en 
telefoonnummer(s) nog?

Wil je even bij jezelf na gaan of er recentelijk een 
adres-, e-mail- of telefoonnummerwijziging heeft 
plaats gehad? Indien dat het geval is, heb je ons 
daar dan al van in kennis gesteld? 
Zo niet, wil je dat dan graag snel doen via: 
aanmelden@mwr-reeuwijk.nl

Ontvang je geen Nieuwsbrief, maar wil je dat 
wel?

Indien je naast je partner ook de MWR-
nieuwsbrief direct wenst te ontvangen, stuur dan 
een verzoek aan: aanmelden@mwr-reeuwijk.nl
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Afsluiting zeillessen
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Afsluiting  zeilwedstrijden
De zeilwedstrijden waren dit jaar weer een succes. De
eerste wedstrijd kwam wat langzaam op gang, maar er
kwamen steeds meer deelnemers. Hier komen de sta
tistieken. Er is op 5 dagen gezeild en we hebben 12
manches gevaren. Niemand heeft alle wedstrijden ge
varen. Gemiddeld hebben we 6 boten per wedstrijd
gehad. Het aantal zeilers dat meedeed, is meer dan 40
geweest. Dat is een stuk meer dan vorig jaar. De wed
strijden bij de MWR zijn voor iedereen, van beginnende
jeugdzeiler tot ervaren wedstrijdzeiler. De leeftijd vari
eerde dan ook van 9 jaar tot 77 jaar.
 

Het klassement was lastig te bepalen door de wisselin
gen in boten en bemanningen. Maar de top was duide
lijk. Leuk vind ik de opkomst van de jeugd. De laatste
wedstrijd waren er drie boten met jeugdleden. Juup in
zijn Optimist deed het heel goed. Hij werd derde, een
knappe prestatie! Vooral als je bedenkt dat hij nog
zeillessen volgt. Leon deed het ook heel goed, zowel als
zeilinstructeur als wedstrijdzeiler. Hij was bijna derde

geworden van het overal klassement en won het
jeugdklassement. Maar het allerbelangrijkste was de
sfeer. Die was heel gezellig, de broodjes waren heerlijk
en we hebben lekker gezeild.
 
En nu waar iedereen met spanning op wacht; de overall
uitslagen. Je vindt je prestaties alleen terug in het
klassement als je minimaal 2 dagen hebt meegezeild.
Overall klassement:
1.      Berend Kees van Loo en Ed Visser
2.      Berend en Jan Lemkes
3.      Richard Bethlehem
4.      Leon van Oldenborgh
5.      Hans Vonk en Henk de Koning
6.      David Spee en Itske Lindhout
7.      Robin van Loo
8.      Bert de Geus
Het jongerenklassement was als volgt:
1.      Leon van Oldenborgh
2.      Robin van Loo
3.      Juup Marree
4.      Mara Marree
 
Alle zeilers bedankt voor het meezeilen, boeienkonin
gen John en Kees en onze gelegenheidsstarter Rick ook
bedankt. Houd de website en mail in de gaten voor de
data voor volgend jaar. Wij rekenen op jullie!
 
Ed, Berend en Berend Kees

Afsluiting zeillessen
De laatste zeilles was, net als de andere lessen, een
groot succes. Alle leerlingen waren enthousiast aan het
zeilen. Na een paar lessen met weinig wind, waarin
lekker gezeild werd met een heel stel Optimisten, had
den we een les met veel wind. Daarom is er met twee
Valken en de Laser Stratos gevaren. Na een uur lekker
zeilen zijn we naar binnen gegaan om nog eens goed
te oefenen met het maken van diverse knopen, waarbij
vooral de paalsteek lastig bleek. Ook enkele ouders
deden enthousiast mee met het knopen. Na het knopen
zijn we begonnen met het uitreiken van de diploma’s
en vorderingenstaten. En Berend Kees had voor alle
leerlingen een persoonlijk woordje. Alle leerlingen, en
hun ouders, glunderden van trots! Er heerste een leuke
sfeer en een aantal leerlingen zijn vast van plan om
volgend jaar terug te komen.
 
Berend Lemkes
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Afsluiting zeilwedstrijden
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De laatste zeilwedstrijd
Toen ik vanochtend (8 oktober) wakker werd, had ik een
raar gevoel. Het zou vandaag alweer de laatste zeilwed
strijd van het seizoen zijn. Daarna gaan de boten in de
winterstalling en is het zeilen weer voorbij. De afgelo
pen jaren was het een relatief vaste groep, van ongeveer
6 boten, die aan de zeilwedstrijden mee deed. In de loop
van dit jaar is er extra gelobbyd om aan meer deelne
mers te komen, wat goed heeft geholpen. Deze laatste
wedstrijd hadden we maar liefst 9 boten op het water.
 
Onze watersportcommissaris Berend Kees die de
wedstrijden altijd regelt, meldde zich al vroeg ziek. Dat
maakte de organisatie voor de wedstrijden wat lastiger,
waardoor ik besloot om in ieder geval de ochtend maar
niet mee te varen. Ook John kon vandaag niet, waar
door we 1 van onze 2 boeienkoningen en tevens starter
misten. Gelukkig kon Kees den Hartog wel aanwezig
zijn om de boeien uit te leggen en wilde Rick Visser de
rol van John als starter en het finishen overnemen. Met
een beetje geluk vinden we in hem een vaste invaller.
 
De nieuwkomers, Karel Marree met dochter Mare in een
kolibrie 360, Juup Marree in zijn optimist en Asu Thij
sens met vriend Jens in de Wybo 835, hadden er zin in.
Terwijl iedereen zijn boot aan het klaarmaken was,
werden de boeien uitgelegd en zakte de wind een
beetje in. Gelukkig trok deze net voor de start weer aan.
 
Op deze mooie zondag begon de eerste wedstrijd rond
11.00 uur met een baan waar bijna geen kruisrak in zat.
Dit zorgde ervoor dat de tactiek anders moest en de
uitslag van deze eerste race was dus ook verrassend.

 
Rond 12.00 uur waren de meesten gefinisht en werd
snel een start gemaakt met de lunch. Met 3 man werden
in een sneltreinvaart de broodjes gezond en broodjes
frikandel gemaakt, om die vervolgens gezamenlijk
buiten op het terras op te eten. Inmiddels arriveerden
er nog meer deelnemers voor de middagwedstrijd en
werd de baan iets aangepast met extra kruisrakken, om
zo de moeilijkheidsgraad een beetje te verhogen.
 
Een van de vaste onderwerpen tijdens de lunch is altijd
de rating die alle boten hebben. Volgens sommigen

komen daar de Valken niet al te best uit. Daarom besloot
ik samen met Nikki van Loo in de Valk van de vereniging
mee te doen. Met Nikki aan het roer en wat aanwijzingen
van mij, zorgde wij er voor dat wij als 2e over de finish
kwamen. Die discussie over de ratings is dus in ieder
geval tot volgend jaar uit de lucht.

 
Omdat de middagwedstrijd zeer voorspoedig ging,
werd besloten om er nog maar eentje te doen. Weer
was de uitslag anders. Niets is mooier dan dat. Want
de einduitslag blijft dan spannend. Terwijl iedereen zijn
boot aan het opruimen was, werden de boeien weer
binnen gehaald en zorgde Berend Kees, vanuit zijn bed,
voor het uitrekenen van de uitslagen.
 
Het voordeel van een zondagwedstrijd is dat de bar
open is. Toen iedereen een drankje had begon de
prijsuitreiking en die was anders dan altijd. Richard was
de nieuwe dagwinnaar, Jan en Berend Lemkes waren
tweede. De derde plaats was spannend, want doordat
er 3 wedstrijden waren gevaren gebeurde er iets
vreemds. Zo waren onverwacht 3 derde plaatsen te
vergeven.  Deze gingen naar Karel en Mare Marree,
Juup Marree en Leon van Oldenborgh.
 
Zo zie je maar dat door een hoop nieuwkomers de
wedstrijd nog gezelliger en de uitslag spannender
wordt. Het zou best eens kunnen dat dit ook gevolgen
heeft voor het jaarklassement.
 
Ik hoop dat met deze samenvatting van de wedstrijddag
de andere zeilers bij de MWR een beetje geprikkeld zijn
en dat ze volgend jaar ook aan deze leuke, gezellige en
sportieve wedstrijdjes mee gaan doen. Ervaring is echt
niet nodig, want we houden rekening met iedereen,
beginners en gevorderden.
 
Tot volgend zeiljaar!      Ed Visser
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Schepen uit het water
Wanneer het hoogzomer is en wij volop van het varen
genieten, en nog hélemaal niet bezig zijn met de win
terperiode die hierop gaat volgen, breekt voor onze
havenmeester het moment  aan om met de voorberei
ding van de winterstalling te gaan beginnen. De datum
voor het hijsen staat dan al vast. De kraanwagen moet
besteld worden en bij de gemeente moet een aanvraag
voor de vergunning om de weg te mogen blokkeren
ingediend worden. Dan even rust. Maar zodra de maand
september zich aandient, breekt het moment voor
verdere actie aan. Leden informeren en wachten op
terugkoppeling van hen, inventariseren of de benodig
de teamleden beschikbaar zijn en indien nodig voor
vervanging zorgen. Een planning voor de indeling op
de wal maken, teamleden informeren over hun werk
zaamheden en de volgorde van hijsen, gebruikers in
formeren d.m.v. een globale tijdsindeling, terrasinven
taris opbergen en terrein gereed maken door het
‘woensdagavond’  klusteam, aangevuld met overige
vrijwilligers.

 
Als uiteindelijk 28 oktober aanbreekt is er al heel wat
voorbereidend werk verricht. De deelnemers en team
leden zijn d.m.v. een email geïnformeerd over globale
tijden en volgorde van hijsen. Vroeg in die ochtend
maakt bij velen de wekker al ruimschoots voor 06:00
uur lawaai. Na een snel ontbijt spoeden zij zich naar
onze haven. Tini heeft de koffie met stroopwafel gereed
en dat is voor velen een fijn begin van deze dag. 
 
De diverse teams zijn compleet en voorzien van helm
en jasje. De kraanwagen is aanwezig en wordt opge
steld. Nog even een paar zware stellingen verplaatsen
en iets later dan verwacht, kan het hijsen van de schepen
beginnen. Het team in de haven (3 personen) zorgt er
samen met de eigenaren voor dat het juiste schip steeds
voor de kraan komt en verzorgt zo nodig een sleepje.

Het kraanteam (6 personen) slaat de schepen aan en
begeleidt de hijsbeweging totdat ze goed op hun plek
staan. Hijsmeester Tinus geeft op een rustige wijze
aanwijzingen aan de kraanmachinist. Organisator Hans
zorgt constant voor het overzicht van deze operatie. Het
team aan de wegzijde regelt en begeleidt het verkeer,
rangeert de diverse trailers en zorgt er voor dat de
juiste boottrailer met de eigenaar op de weg klaar staat
om de boot op te plaatsen. Nadat de meeste trailerbare
schepen afgehandeld zijn, wordt de afzetting van het
weggedeelte en de parkeerplaatsen geminimaliseerd.
 
Het team aan de bar is inmiddels op volle sterkte aan
wezig en staat gereed voor een pauze.  Tijd voor koffie
met wafel en/of even met een pollepel snaaien uit de
grote kom met stroopwafelsnippers. Om circa 11.00 uur
wordt de kraan verplaatst en vervolgens worden er
enkele schepen op het landje gezet. Ook dat verloopt
gesmeerd. Het is inmiddels 12:20 uur en hijsmeester
Tinus geeft het sein "gereed". De kraan kan afgebouwd
worden. De afzetting van parkeerplaatsen en de weg
wordt opgeheven. We kunnen concluderen dat alles op
een relaxte wijze is verlopen en dat we in 4 uur tijd zo’n
37 boten verplaatst hebben.
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Het barteam staat inmiddels paraat met broodjes worst
en soep. Voor enkelen was de soep een tegenvaller, er
zaten geen erwten in, maar ik kan je verzekeren dat dit
een soepie was volgens geheim recept waardoor de
inwendige mens gloeiend snel weer op temperatuur
kwam. Dat is ook wat waard. Wij maar denken dat al
die vrijwilligers voor hulp aan het welzijn van onze
vereniging komen, maar nu blijkt dat de erwtensoep
een belangrijke drijfveer is. Iets om rekening mee te
houden. Er wordt daarom snel  toegezegd dat we vol
gend jaar weer ‘downgraden’ naar soep met erwten.
Als extra blijk van dank ligt er voor iedere medewerker
een pakje stroopwafels gereed.
 
Henk Olie
 
 

Tinus, Ed, Jan S, Arie, Jürgen, Den
nis Wentink, Niels, Koos, Henk, Tini,
Berend Kees, Berend, Jan L, Wil,
Agnes, Marianne, Ben, Hans en een
ieder die tijdens deze ochtend of de
voorafgaande dagen de helpende
hand heeft geboden.
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Clubhuis in het nieuw
Het Clubhuis begint weer mooi te worden, maar daar
moet je wel wat voor doen….
 
Het MWR Clubhuis is hard aan een stevige opknapbeurt
toe. Zo waren onze gedachten al vorige winter bij het
plannen van activiteiten voor het voorjaar en de zomer
2017. Een van die klussen was het opnieuw schilderen
van al het houtwerk van het Clubhuis en, als het moge
lijk was, het vervangen van het smerige dak.
 
In 2016 was er al een inventarisatie bij de MWR-leden
geweest waarin gevraagd werd waar ze, naast water
sport, verder goed in zijn. Al die leden die “Schilderen”
hadden aangegeven (39 stuks) ontvingen op 18 augus
tus een e-mail, waarin werd aangekondigd dat met het
oog op de te verwachten “zeer stabiele en mooie
weersomstandigheden”, week 34 was uitverkoren om
de metamorfose aan het Clubhuis door te voeren. De
vrijwilligers hadden in de mail een schema ontvangen
waarin ze konden aangeven wanneer het hem/haar het
beste zou passen om te helpen schilderen.

 
Ondertussen werd, samen met Arie, steigermateriaal
en verf uitgezocht en besteld. Daarnaast werd er een
enorme hoeveelheid stevige stoffers, bokkenpoten,
verfrollers, verfbakjes, afplaktape en afdekplastic,
mondmaskers en schilderhandschoenen gekocht. Alles
bij elkaar moest er zo’n 146 m2 geschilderd worden,
dus daar heb je ook wel wat litertjes verf voor nodig.
Uiteindelijk is er 30 liter verf op gegaan…. het houtwerk
was er dus wel aan toe.

 
Maandagmorgen werden de steigers opgebouwd, alles
afgeplakt en afgedekt met folie. Hierna kon door ieder
een met verven worden gestart. De gepotdekselde
planken werden eerst aan de onderzijde goed met de
bokkenpoot in de verf gezet en daarna met de roller
verder geschilderd. Het schilderen ging moeizaam,
omdat het houtwerk veel verf opnam.
 
’s Middags kwamen de gebroeders Martin en Daan
Gibbon terug van een vaartocht. De heren zijn kenners
en inspecteerden alle verrichtingen kritisch. Martin gaf
aan dat het erg opknapte, maar hij wist uit eigen erva
ring thuis dat 2 x schilderen echt een wereld van verschil
geeft. Wij, de schilders, werden daar niet echt blij van
en dachten en hoopten dat het een slechte grap was.
Maar niets was minder waar................
 
Op de dinsdag hebben we zowel in de morgen, de
middag als de avond met 5 vrijwilligers flink kunnen
doorwerken. Een nadere inspectie van het tot dan be
reikte resultaat liet duidelijk zien dat we niet om het
advies van Martin Gibbon heen konden. Er zatten zo
hier en daar “schrale plekken” en het geheel was
"vlekkerig" te noemen. Dus, of we het leuk vonden of
niet, besloten we om het geheel van een 2e laag te
voorzien.
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Bedankt Hannie!
Op vrijdag 3 oktober brachten Hans Vonk en Henk Olie
een bezoek aan Hannie Spaans. De reden hiervan was
om haar namens bestuur en leden te bedanken voor
het goede werk dat zij in de afgelopen 20 jaar heeft
gedaan. 
 
Hannie Spaans verzorgt al een kleine 20 jaar de lief-en-
leed-contacten met leden binnen de MWR. Zodra een
jubileum, geboorte, ziekte of verlies van een gezinslid
bij haar bekend werd, stuurde zij een kaartje of bloeme
tje, of bracht zij een bezoek. Dit gebeurde voornamelijk
op de achtergrond en werd door vele leden zeer ge
waardeerd.

 
In de loop van dit jaar meldde Hannie ons dat zij het wat
rustiger aan ging doen en de lief-en-leed-activiteiten
wenste te beëindigen. Wij vinden dit uiteraard jammer,
maar hebben begrip voor dit besluit en zijn Hannie zeer
dankbaar voor het vele werk dat zij op de achtergrond
heeft gedaan. Als blijk van dank werd haar namens de
MWR een fraaie vaas met bloemen overhandigd.
 

Hannie  maakte ook daadwerkelijk gebruik van een Lief
en Leed pot. In deze pot bewaarde zij haar aantekenin
gen en declaraties. Zij gaf ons deze pot mee voor haar
opvolger.
 
Denk je nu bij jezelf, "die opvolger wil ik wel zijn!"?
Schroom niet en laat het ons weten! Wil je eerst weten
hoe en wat, of heb je nog vragen?  Neem dan ook even
contact op. Mail of bel naar één van de bestuursleden
en we nemen snel contact met je op.
 
Bestuur MWR

 
Omdat het houtwerk door de 1e laag al behoorlijk ver
zadigd was, ging het aanbrengen van de 2e laag bijna
vanzelf. Wat een genot was dat en het schoot zodanig
op dat op de woensdagavond om 19:30 uur alles voor
de 2e maal in de verf zat. Jürgen den Uijl, die ’s avonds
kwam schilderen mocht gelijk meehelpen om alles op
te ruimen.
 
De vrijwilligers voor de donderdag konden worden af
gebeld en Karel, Arie en ondergetekende konden don
derdag het afplaktape en de folie verwijderen. De stei
gers werden afgebroken en klaargelegd voor de daar
opvolgende maandag, zodat ze konden worden opge
haald.
 
Het resultaat is fenomenaal, al zeg ik het zelf. Echter, er
was nog meer werk aan de winkel. Er waren ook nog

lijsten, dakgoten en deuren in het Clubhuis, die allemaal
opnieuw wit geschilderd moesten worden. Arie Vuik
heeft dat helemaal alleen, op zijn bekende gedegen
manier, gerealiseerd. Waardoor het totaalplaatje in een
soort van  “Op-art” Zwart Wit, geweldig mooi is gewor
den. Gelukkig wordt deze geweldige opknapbeurt ook
door veel leden opgemerkt en ontvangen we de nodige
complimenten en bedankjes.
 
Namens de MWR worden alle leden die hebben mee
geholpen bedankt voor hun geweldige inzet en de
fantastische sfeer waarin alles is gerealiseerd.
 
Blijft natuurlijk dat vieze, armoedige dak…… Maar dat
is een geheel ander verhaal voor volgend jaar.
 
Hans Vonk - Havenmeester  
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Flying Lady M. to Brighton
Ja, deze zomer hebben we zowel de Waddeneilanden
aangedaan als de Engelse zuidkust. In het voorjaar werd
met vrienden afgesproken om elkaar te ontmoeten op
de Wadden en met elkaar op te trekken. De Dolfijn en
de Flying Lady M. hebben 2 tochten samen gevaren en
ruim een week op de eilanden Terschelling, Ameland
en Schiermonnikoog doorgebracht. Door harde wind
en regen was het niet mogelijk elkaar eerder te ontmoe
ten. Ruim een week voordat we zouden vertrekken
belden andere vrienden op met de vraag of we samen
zouden kunnen opvaren. Met hen en hun Wetterwente
hebben we gevaren van Durgerdam tot Terschelling en
later van Hellevoetsluis tot Zierikzee. De Wetterwente
heeft een diepgang van 160 cm waardoor een tocht over
de wandtijen voor hen niet mogelijk was. De derde af
spraak hadden we met de Westerly Club, de club van
eigenaren van een Westerly zeiljacht. Met 4 zeiljachten,
de Big Wish 2, Walvis, Vive en Flying Lady M. hebben
we van Roompot Marina tot Brighton en terug gevaren.
Het einddoel, eiland Wight, hebben we niet gehaald
vanwege het slechte weer.
 

We begonnen op maandag 19 juni, zijn 51 dagen
weggeweest, waarvan we 31 dagen gevaren hebben.
De volgende havens hebben we aangedaan : Durger
dam, Volendam, Broekerhaven, Enkhuizen, Makkum,
Harlingen, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog,
Franeker, Vlieland, Den Helder, IJmuiden, Schevenin
gen, Hellevoetsluis, eiland Mosselbank in het Grevelin
genmeer, Zierikzee, Roompot Marina, Oostende,
Duinkerken, Calais, Dover, Eastbourne, Brighton,
Eastbourne, Dover, Duinkerken, Blankenberge, Room
pot Marina, Strijensas, Gouda, MWR.

 
De tocht der tochten dit jaar was van Eastbourne naar
Dover. Margreet claimt dat haar arm daardoor nog niet
100% is. Ze heeft zich urenlang aan een buis van de
buiskap vastgehouden. Toegegeven, hogere golven
dan op die tocht hebben we maar één keer eerder
meegemaakt, toen zijn we gauw een haven ingevlucht.
Nu was het een tocht van 11 uur.

 
We wisten dat in de loop van de dag de wind harder en
met meer vlagen zou gaan waaien. We begonnen met
een zuidwesten wind van 4 bft. We hoopten voor het
ergste moment de haven van Dover bereikt te hebben.
Dat is gelukt, echter onderweg hadden we wel wind
kracht 5-6 met vlagen van 7 bft, van achteren. De Flying
Lady M. voer op grootzeil met een ruime rif. Voordeel
van een rolrif is dat het makkelijk is om meer of minder
zeil te zetten. Op de stuurautomaat kon ik ook niet meer
rekenen, bij hoge golven corrigeert die niet snel genoeg.
De zee levert wel spectaculaire beelden op, soms op
foto vastgelegd.
 
In de haven van Dover was het water rustig, voor de
haveningang was de zee heftig. Bij het binnenvaren had
ik het gevoel dat de Flying Lady M.  zo door de zee de
haven ingesmeten werd. Wat waren we blij dat het goed
gegaan was. Noot van Wim : dapper van Margreet dat
die daarna toch weer meegaat.
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Dit jaar ontkwam de Flying Lady M. niet aan motorpech.
Op het Markermeer, half uur varen van Durgerdam,
blies de motor een gat in het uitlaatstuk waar de uitlaat
gassen en het koelwater gemengd worden. De Wetter
wente heeft ons toen naar Volendam gesleept. Dezelfde
middag had ik contact met de dealer in Enkhuizen, die
kon de uitlaat bestellen aan de hand van een foto die ik
opstuurde. De volgende dag kon ik de nieuwe uitlaat
ophalen en zelf bevestigen. De uitlaat van gietijzer bleek
doorgeroest te zijn, een bekend euvel voor motoren die
op zout water varen vertelde de dealer. Nooit geweten.
’s Middags voeren we weer. Noot van Margreet : knap
van Wim dat die zo’n reparatie kan uitvoeren.

 
 
 
Een vaardigheid die we gedurende de reis ontwikkelen
is het onthouden van allerlei codes. We doen zo aan
geheugentraining. Veel jachthavens gebruiken codes,
om het toegangshek te openen, de deur van het toilet
gebouw en een code voor de toegang tot de WIFI. An
dere havens geven je een kaartje met een barcode om
toegang tot de haven en het toiletgebouw te krijgen.
Deze reis hebben codes en kaartjes bewaard.

Brexit: de Britten schilderen de Europese sterren alvast
weg.

 
Vorig jaar werkte de antifouling op de Flying Lady M.
niet goed, er was veel aangroei (lees ook vorig verslag).
Dit jaar is er antifouling van een ander merk opgebracht
en dat heeft veel beter gewerkt, er was weinig aangroei.
 
Flying Lady M., een Westerly Centaur
Margreet en Wim Hendrikse
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Van de ledenadministratie
Nieuwe leden
We heten de familie S. (Stephane) Bourgon, familie R.B.D. (Beja) Leendertz, de heer W. (Wouter) Slob en de heer
W. (Wilmar) Huisman van harte welkom als lid van de MWR.
De heer P. 't Hoog heeft zich aangemeld als donateur. De heer J.G.A.M. van der Veen heeft zich met ingang van
2018 aangemeld als donateur.
 
Wij hopen dat u zich spoedig bij onze vereniging thuis zult voelen. Bestaande leden kunnen hierbij uiteraard
behulpzaam zijn door eens contact te zoeken en de nieuwe leden over onze vereniging en de mogelijkheden in
het bijzondere Reeuwijkse plassengebied te informeren.
 
Opzegging van het lidmaatschap
Dhr. H. Cabout, fam. W.L. Bioch, fam. E. Heijmann, dhr. P. Hengstmengel, fam. C. Hiddink, fam. H.J. Meijer, mevr.
R. Montfoort-v.d. Meulen, fam. P. Zinkweg, fam. P.N. van As en fam. P. Selten  hebben gemeld dat zij hun lid
maatschap per 31-12-2017 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 schriftelijk melden aan de secretaris. U voorkomt hiermee onnodige verlenging 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 april, augustus en december.
Gedurende de tussenliggende perioden informeren wij u over actuele zaken d.m.v. een nieuwsbrief via email.
De meest recente MWR-nieuwsbrief heeft volgnummer 74. 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 de Kompas niet ontvangen? 
Meldt dit dan in ieder geval aan ledenadministratie@mwr-reeuwijk.nl 
Alleen als u het aan ons meldt, kunnen wij dit probleem oppakken en hierdoor dit in de toekomst hopelijk
voorkomen.
 



Accu’s

Alles op het gebied van:

Zeil-, motor-, kajuitboten,

tuigage, verf, onderhoudsmiddelen,

accessoires en een

breed assortiment nautische

cadeau artikelen.
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Pr. Hendrikstraat 2a  2802 JH

Gouda

Tel. (0182)583162  fax (0182)551059

VETUS LANKHORST EPIFANES TECHNAUTIC

w a t e r s p o r t 

 

Bezoek op onze website ook onze webshop

Wij walsen ook stagen

Hoge Gouwe 17 • 2801 LA Gouda • t. 0182 - 511424 • www.alphamakelaardij.nl • info@alphamakelaardij.nl

GRATISw
aa

rdebepaling van je huis
w

aardebepaling van je huis

Het makelaarskantoor met zes getalenteerde dames, die je graag met veel enthousiasme en 
plezier begeleiden bij aan- of verkoop van jouw woning. We luisteren naar jouw wensen en 
gaan daarmee aan de slag in het aan-/verkooptraject om je een mooi nieuw “thuisgevoel” 
te geven. Onze deskundigheid spreekt uiteraard voor zich. We nodigen je graag uit kennis te 
komen maken!

Voel je thuis bij Alpha Makelaardij



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

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

Voor spetterende 
aanbiedingen ga je naar:


