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Opzeggen lidmaatschap:
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Van de redactie
Ze zijn er weer, kleine eendjes in de Reeuwijkse Plassen.
En dat betekent dat het vaarseizoen weer gaat begin
nen. De boten mogen er weer in, de poetsmiddelen uit
de kast en de kussens van zolder. Zaterdag 14 april is
het vaarseizoen weer officieel geopend met het hijsen
van de vlag, een hapje, drankje en een gezellig weerzien.
Daarbij liet de zon zich van haar beste kant zien. Dat
belooft wat voor de rest van het seizoen.

De winter heeft ons van alles wat gebracht. Vooral in
extremen; regen, de Russiche kou en niet te vergeten
de storm die veel schade heeft aangericht. Ook bij de
MWR. In deze uitgave van het Kompas staat een artikel
met foto's over de schade die de storm bij de MWR heeft
veroorzaakt.
Het jaar 2018 wordt een bijzonder jaar. De MWR bestaat
dit jaar 50 jaar. Dat is iets om te vieren. Meer informatie
hierover, en over andere activiteiten, ontvangen jullie
via de Nieuwsbrieven die regelmatig worden gemaild.
Dit Kompas kan niet worden gemaakt zonder jullie hulp.
Daarom vragen wij of jullie foto's, tips, reisverslagen,
of gewoon een leuk botenverhaal naar ons willen
mailen. Voor deze uitgave bedanken wij Cor Rietbergen,
Hans Vonk, Richard Bethlehem, Berend Kees van Loo,
Jan Strijdhorst, Ben Kloostra en Ankie Mulder voor hun
bijdragen. Wij wensen jullie veel leesplezier en een
mooi vaarseizoen!

Werkzaamheden Gouwe
Oeververvanging Gouwe: extra aandacht vaarwegverkeer
De provincie Zuid-Holland vervangt delen van de
westelijke oevers van de Gouwe tussen Alphen aan den
Rijn en Gouda.Tussen de hefbruggen in Waddinxveen
en Boskoop ligt groot materieel van de aannemer in het
water. Daarom is de vaarweg nog smaller dan normaal
en gelden er extra vaarwegregels. Vaarwegverkeer
moet rekening houden met vertraging. De nieuwe oe
verconstructie zorgt voor een betrouwbare en veilige
vaarweg. De komende 100 jaar is er dan geen groot
onderhoud meer nodig. De werkzaamheden zijn in 2016
gestart en zijn naar verwachting in 2021 gereed.
Maatregelen
Tijdens het recreatievaartseizoen tussen 3 april en 1
oktober neemt de provincie maatregelen om het vaar
wegverkeer veilig te laten verlopen. Het vaarwegver
keer vanuit noordelijke en zuidelijke richting wordt om
de beurt langs het werkgebied geleid. Dat betekent dat
vaarweggebruikers regelmatig moeten wachten voor
dat ze het werkgebied kunnen passeren. Er is plaatselijk
actieve scheepvaartbegeleiding aanwezig.

Bebording en regels
Voor het werkgebied staan verschillende borden
waarop aangepaste vaarregels worden aangegeven.
Op de website staat een flyer waarin de betekenis van
alle borden wordt uitgelegd.
Ga je gedurende 2018 en 2019 varen op de Gouwe? Dan
moet je rekening houden met werkzaamheden. Een
grondige voorbereiding is dus noodzakelijk. De provin
cie Zuid-Holland geeft een folder hierover uit: Werk
zaamheden op de Gouwe. Ook bestaat er een folder:
Veilig varen op de Gouwe. Interessante informatie kun
je verder vinden op: www.varendoejesamen.nl
www.zuid-holland.nl www.varenzh.nl

Aanwijzingen opvolgen
De provincie verzoekt alle vaarweggebruikers om goed
op de bebording te letten en aanwijzingen van de
scheepvaartbegeleiding en via het marifoonkanaal op
te volgen. Houd rekening met vertraging en mijd de
Gouwe als dat mogelijk is.

Henk Olie (bron: Provincie Zuid-Holland)
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Puinruimen
De woensdagavond “klusavonden” hebben we gedu
rende de winterperiode onder meer gebruikt om de
zolder weer eens onder handen te nemen. Dat heeft erin
geresulteerd dat er een nieuwe kast is gebouwd waarin
alle zaken die de bar en catering betreffen, kunnen
huisvesten. Ook de Kerstspullen worden daar onderge
bracht. Hierdoor is de wasruimte nu weer voor leden
toegankelijk en gaan we deze verder opknappen tot
“was en omkleedruimte”. Het zeilhok is leeggeruimd,
geschilderd en weer ingericht.
Bij al deze activiteiten kwamen er een hoop spullen
tevoorschijn waar we echt niets meer mee konden en
die ondertussen zijn afgevoerd. Maar let op!!! Er ligt
nog veel meer wat niet van de MWR is en waar ook
geen naamlabel aan zit. Wij verzoeken eenieder die iets
op de zolder heeft geplaatst en waar geen naamlabel
aan hangt, om deze spullen zo spoedig mogelijk van de
zolder weg te halen, in je boot te stoppen of mee naar
huis te nemen. In het voorjaar gaan we namelijk verder
met omspitten en opruimen en zullen spullen waarvan

de eigenaar onbekend is of worden aangeboden tegen
een eventuele vergoeding en indien niet bruikbaar, di
rect naar het grofvuil verhuizen.
Hans Vonk – Havenmeester

Onderlinge zeilwedstrijden Opening vaarseizoen
Net als andere jaren hebben we dit jaar weer onze on
derlinge wedstrijden. Iedere zeilboot groot of klein,
open boot of kajuitjacht kan meedoen. De wedstrijden
staan in het teken van gezelligheid. Je hoeft geen top
zeiler te zijn om mee te doen. Als je het verslag leest
van Jan Strijdhorst vorig jaar, zie je dat iedereen plezier
heeft ongeacht de zeilkwaliteiten. We leggen een paar
boeien uit over de plas, zodat we een route hebben en
starten en finishen voor de MWR. Dit jaar hebben we
drie zaterdagwedstrijden en twee zondagwedstrijden.
De zaterdagwedstrijden starten om 13.00 uur met het
inschrijven en om ongeveer 14.00 uur is de start. Er zijn
twee korte wedstrijden achter elkaar met daarna direct
de uitslag. Naast de zaterdagmiddagwedstrijden heb
ben we ook zondagwedstrijden. Deze beginnen om
10.00 uur met inschrijven. Tussen de twee wedstrijden
wordt er ook nog geluncht. Aan het einde van het sei
zoen hebben we een overall klassement. Voor dit
klassement tellen de beste 7 wedstrijden mee. Of
minder als er een paar wedstrijden zijn uitgevallen. De
data zijn: zaterdag 13 mei, 17 juni en 26 augustus en
zondag 10 september, 24 september (reserve) en 8
oktober.

Op 14 april 2018 om half vier is met het hijsen van de
vlag het vaarseizoen weer officieel geopend. De voor
zitter van de MWR werd bij het hijsen dit keer geholpen
door de 2 jonge leden Nanou en Duco. Zij mochten zelfs
2 keer de vlag hijsen, omdat de vlag niet los wilde en
daardoor niet kon "wapperen". Gelukkig hielp Berend
Kees een handje en kwam alles weer goed.

Als je vragen hebt, neem even contact op met het wa
tersport team.

In de haven was het al gezellig druk. Motoren werden
getest, zeilen gehesen en de eerste kussens aan boord
gebracht. Laat het mooie weer maar komen!

Berend Kees van Loo

Paula Gouw
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Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie van 2018 werd op zondag 14
januari gehouden. Een drukbezochte receptie waar op
een zeker moment zo’n 75 bezoekers aanwezig waren.
Een leuke mix van leden die elkaar soms na de zomer
of sinds langere tijd terug weer ontmoetten. De diverse
nieuwe leden die aanwezig waren vielen met hun neus
in de boter, want zij waren in de gelegenheid om met
vele leden voor het eerst kennis te maken. Onze bar
commissie verzorgde diverse heerlijke hapjes. Er waren
vanuit de aanwezige leden diverse ad hoc uitserveer
ders die ervoor zorgden dat deze hapjes hun bestem
ming bereikten.
Zo rond 16.30 uur volgde de toespraak. Deze nieuw
jaarstoespraak van onze voorzitter was dit jaar heel kort.
Het gehele bestuur hield het overigens kort dit jaar.
Geen lange jaarverslagen van de diverse commissies.
De jaarverslagen over 2017 worden nu gepresenteerd
tijdens de voorjaars-ALV van 2018. Barcommissie be
dankt voor de verzorging van deze receptie!

Wij wensen u een mooi nieuw jaar toe, waarin dromen
tot plannen zullen uitgroeien en plannen het gewenste
resultaat zullen opleveren.
Want, dromen hebben we allemaal. Iedereen wil toch
iets bereiken? Het vraagt om actie als een droom wer
kelijkheid moet worden. Zo droom ik er van een goede
zeiler te worden. Om met m’n boot over de plassen te
varen en de zeilkunst daarbij onder de knie te hebben.
Plannen kun je maken en uitwerken. Data plannen,
theorie en praktijk oefenen. Meestal doe je dat niet al
leen. Daarom ga ik op zoek naar een zeilinstructeur die
kan helpen de zeildroom te verwezenlijken. Iemand die
de fijnere kneepjes kan bijbrengen.
Het resultaat van de zeillessen heb ik gedeeltelijk zelf in
de hand. Ik kan opletten en van het zeilen een succes
maken. Of niet opletten, waardoor de droom een
nachtmerrie wordt.

Hieronder de nieuwjaarstoepspraak van onze voorzitter
Jan Strijdhorst: Hartelijk welkom iedereen, gezellig dat
u er bent, bij de nieuwjaarsreceptie van de MWR voor
2018. Namens het bestuur van de MWR is het mijn
voorrecht hier vandaag te mogen staan. Met de mede
deling in mijn achterhoofd: houd het kort! Welnu, aan
die oproep zal ik gehoor geven. In plaats van een mooi
gedicht, slechts één enkele zin waarmee een stem ge
geven wordt aan onze wens voor u allen:

En zo zal vermoedelijk iedereen naar ’t komende jaar
kijken. Wensen hebben, dingen willen doen die al lang
op een lijstje staan. Dromen.
Daarom nog één keer: laat in het komende jaar veel
dromen tot plannen uitgroeien zodat de plannen tot
onovertroffen succes zullen leiden.
Proost op 2018!
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Zware storm
Het jaar 2018 is nog maar 3 maanden oud, maar we
hebben al voor een jaar aan stormen gehad. Die van
donderdag 18 januari spande echter wel de kroon en
heeft ook bij de MWR voor veel schade gezorgd.

dier tegen de vlakte ligt. Omdat we aan deze situatie op
dat moment niets meer konden redden, gingen we
verder en ontdekten dat de 2 boten die op verrijdbare
bokken staan zo aan het bewegen zijn, dat ze aan het
rollen zijn gegaan. Bij de boot/bok combinatie van Gert
was dat geen probleem, omdat deze gelukkig speel
ruimte had. Bij de grote en hoge sloep van Harry lag de
situatie volledig anders. Deze pakte vol de wind en er
was geen houden aan. De bok drukte de daarnaast
liggende boot van Gerrit van zijn bok, die op zijn beurt
weer de bok met de boot van Yvette verschoof, die
gelukkig wel overeind bleef.

Ik was op die ochtend net terug van de wandeling met
de hond en zag dat ik een telefoontje van buurman De
Jong gemist had. Toen ik terugbelde vertelde hij dat het
bij de MWR behoorlijk aan het spoken was en niet alle
boten 100% stabiel waren. Hij gaf wat details van de
boten door en ik wist gelijk wie ik moest gaan bellen
om te gaan kijken wat we konden doen. Ook onze
overbuurvrouw Leatitia belde mij voor het melden van
problemen. Rond 10:00 uur arriveerde ik bij de MWR,
tegelijk met David en Wim.
Wat mij als eerste opvalt is een grote brede band van
water die boven de ’s-Gravenbroekseplas hangt. Nog
nooit zo’n natuurfenomeen in het plassengebied
waargenomen. De wind loeit en buldert en giert om het
clubhuis heen. Op dat moment, blijkt later, heeft deze
storm bij ons zijn hoogtepunt.

Toen met Harry gebeld, die op vakantie was, die op zijn
beurt Dick belde, die gelijk kwam helpen. Toen Dick de
situatie zag, is hij eerst een grote autokrik gaan halen,
waardoor we de verrijdbare bokken konden optillen en
met stophout konden fixeren, zodat deze weer als een
huis stonden en geen zorg meer behoefden. Wim, die
inmiddels zijn grote dekzeil had losgesneden, ingehaald
en opgeborgen, was ook overal aan het helpen en liep
daar nog een zware zweepslag mee op, waar hij jammer
genoeg nog steeds veel hinder van heeft.

We lopen snel tussen de op de wal geplaatste boten en
zien gelijk dat de mooie Pampus van David en Itske
tegen de vlakte is gewaaid en dat helaas de bok, waar
schijnlijk door de klap, ter hoogte van de boeg door de
kielbalk en de flanken is geslagen. Een diep triest ge
zicht, zo’n mooie ranke zeilboot die daar als een gewond
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Inmiddels zag ik dat het landvast van de Centaur van
Ferry door geschavield was en de boot de box dreigde
te verlaten. Met David samen hebben we aan het restje
landvast gesjord om de Centaur weer onder controle te
krijgen en vast te leggen met een nieuwe lijn. Verder
hebben we dekzeilen losgesneden en verwijderd of
juist, waar mogelijk, weer vastgezet. Toen alles wat
gered kon worden gered was, zijn we naar huis gegaan.
Ik heb per mail verslag gedaan aan de overige Wal en
Water winterstallers, alsmede aan het Bestuur.
Op de daarop volgende zaterdag hebben we met Colla,
Ed, Berend Kees, Karel, Tinus, Arie, David, Gerrit en
Hans, met behulp van de vrachtauto met kraan van
Gerrit alle verschoven en/of omgewaaide boten weer
netjes in het gareel gezet. Bij een eerdere storm, eind
december, was er ook al veel werk voor het Haventeam
en ik kan jullie verzekeren dat wij als Haventeam al werk
genoeg hebben en dus op dit soort extra lastige en vaak
ook gevaarlijke situaties niet echt zitten te wachten. Laat
duidelijk zijn dat deze storm van 18 januari zo zwaar
was, dat je daar in veel gevallen erg weinig aan kunt
doen. Maar het heeft ons ook laten zien dat we een
aantal zaken voor de volgende winterstalling, zowel te
water als op het land, beslist anders gaan doen.

Graag geef ik jullie allen nu alvast wel het dringende
advies om allemaal je landvasten voor het komende
vaarseizoen goed te controleren. Zodra er maar iets van
rafels en schuurplekken in de lijn zichtbaar zijn, gelijk
vervangen voor een nieuwe landvast. Je voorkomt
daarmee voor jezelf, je buren en het Haventeam een
hoop narigheid en extra werk.
Tot slot wil ik graag alle vrijwilligers die het Haventeam
zo spontaan hebben bijgestaan en daar vele uren hulp
in hebben gestoken, hartelijk bedanken.
Hans Vonk, Havenmeester.

Stamppot festijn

Verdwenen tuingrond

Stamppot festijn! Zo mag je het wel noemen, het
stamppot eten op zaterdag 3 maart j.l. Chef kok Frans
en zijn assistent hadden vooraf bergen werk verzet.
Inkopen, bestellingen plaatsen en op diezelfde zaterdag
de bestellingen (heel vroeg) ophalen, alles in gereed
heid brengen en in de middag schillen, mengen, koken,
bakken en braden. Verser kon het niet.

Op het terrein naast ons clubgebouw lagen onlangs 28
zakken tuingrond in opslag. Er waren lieden die van
mening waren dat zij die wel in bezit konden nemen.
De meeste zakken konden zij precies tussen de spijlen
van het hek door naar buiten werken. Twee zakken
waren wat opgezwollen en daarbij lukte dit niet. Die
zakken hebben zij half open achtergelaten tussen de
spijlen van het hek. Waarom ze deze klus niet grondig
afgerond hebben is ons niet bekend.

De dames Marianne, Martine en Wil hadden de tafels
geschikt, ingedekt, en de “Soos” gezellig gemaakt. Alle
gasten hadden heerlijk gegeten en waren zeer tevreden.
Het was weer een gezellige avond. Dames en Frans,
bedankt!
Ben Kloostra

.
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Vergrijzing v/d watersport
Door het stijgend aantal watersporters nam ook de
vraag naar ligplaatsen toe. Steeds meer jachthavens
werden er bij gebouwd of breidden het aantal ligplaat
sen uit. In de jaren ’80 en ’90 groeide de watersport
sterk. In 2010 kwam echter de kentering. Het aantal
ligplaatsen groeide nog wel, maar het aantal boten met
een vaste ligplaats daalde. Ook het aantal overnachtin
gen daalde fors tussen 2010 en 2012. In onderstaande
grafiek is te zien hoe deze ontwikkeling zich in het IJs
selmeergebied voltrok. Deze trend is exemplarisch voor
de rest van Nederland.

Bij de meeste verenigingen was de trend al een tijdje
zichtbaar; de watersporter vergrijst. Ook Rijkswater
staat (Waterrecreatie Advies BV/RWS) volgt de ontwik
kelingen nauwlettend. Minder watersporters leidt im
mers tot minder behoefte aan bijvoorbeeld voorzienin
gen als brugbediening en vaarwegen. Dit artikel geeft
een beeld van de watersport in de komende decennia.

Ook is duidelijk te zien dat het aantal bootvakanties in
Nederland fors afneemt. Daarentegen stijgt het aantal
bootvakanties in het buitenland, met name in Grieken
land, Turkije en Kroatië. Maar deze toename is onvol
doende om de daling van de binnenlandse vakanties te
compenseren. Anders dan vroeger, varen mensen nu
minder vaak en blijven ze langer ergens liggen om
uitstapjes in de buurt van de ligplaats te maken.

Begin jaren ‘60 verdween het elitaire karakter van de
watersport. Steeds meer mensen brachten hun vrije tijd
op en rond het water door. De watersport werd toegan
kelijk voor een breed publiek. Door afsluiting van de
Zuiderzee werd een deel van de visserijvloot afgestoten
omdat de visserij minder rendabel werd. Oude schepen
kwamen in handen van particulieren die de schepen
ombouwden voor recreatief gebruik. Het bouwen van
nieuwe houten of stalen jachten was toen nog vrij
kostbaar, maar de introductie van polyester in de
jachtbouw maakte seriebouw mogelijk. Ook qua onder
houd was polyester aantrekkelijker dan hout of staal.
Het gevolg was dat het aantal watersporters in Neder
land in de 60-er jaren sterk begon toe te nemen. Eerst
in de plassengebieden, in Friesland, de Hollandse
Plassen en Overijssel en daarna in het IJsselmeerge
bied en in Zeeland. Ook in Duitsland nam de interesse
in de watersport toe. Bij gebrek aan “water” zochten
veel Duitsers hun heil in Nederland. Na de val van de
Muur kregen de toenmalige West-Duitsers toegang tot
het waterrijkere Oost-Duitsland, waardoor een deel van
de Duitse watersporters richting het oosten trok.

Naast veranderende vakantiewensen, speelt vooral ook
de vergrijzing van de watersporter een belangrijke rol
in de afnemende interesse in het varen.
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Exacte cijfers over de verkoop van nieuwe boten zijn
niet bekend. Boten worden niet geregistreerd en daar
door is het lastig te achterhalen welke boten in Neder
land worden gebouwd, wie ze koopt en waar ze naartoe
gaan. De HISWA heeft wel een schatting gemaakt.
Hieruit blijkt dat er jaarlijks 1.200 nieuwe boten worden
verkocht. Dit aantal bestaat uit circa 500 sloepen, circa
600 (kajuit)motorboten en circa 100 geïmporteerde of
in Nederland gebouwde (kajuit)zeiljachten. Ruim 2.000
boten vinden hun weg naar een nieuwe eigenaar en
blijven in Nederland. Er worden daarnaast per jaar circa
650 boten naar het buitenland verkocht en circa 50
gebruikte boten geïmporteerd door particulieren
rechtstreeks of via een buitenlandse makelaar.

Was in 1993 35% van de schippers ouder dan 50 jaar,
in 2013 was dit ruim verdubbeld naar 74%. Het percen
tage eigenaren / schippers jonger dan 30 jaar is slechts
2%. Dat was 10% in 1993, een daling van 80%. De groep
30 – 40 jaar daalde met bijna 60% en de groep 40 – 50
jaar met bijna 50%. Bijna driekwart van alle boten is dus
eigendom van 50-plussers.
Jongeren hebben minder interesse in “bootje varen”.
Dat heeft verschillende oorzaken. Ten eerste zijn er
minder jongeren dan vroeger. Daarnaast zijn de vakan
tiewensen veranderd. Veel jongeren gaan verder weg
op vakantie, onder andere door de mogelijkheid om
goedkoop te vliegen. Daarnaast zijn de huizenprijzen
sneller gestegen dan de inkomens en moet de hypo
theek geheel worden afgelost. Dat kost geld.

Bijna 75% van de naar schatting 197.500 boten met een
ligplaats in het water is in het bezit van mensen die
ouder zijn dan 50 jaar. In 2050 zijn deze mensen allemaal
ouder dan 80 en hoogstwaarschijnlijk gestopt met
varen. Al hun boten, dat zijn er dus zo'n 150.000, zullen
in de komende 35 jaar worden verkocht of gesloopt.
Omdat er weinig nieuwe boten worden afgeleverd,
daalt ook het aanbod aan recente gebruikte boten. Er
komen dus vooral al heel oude boten bij.
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Ook de komst van immigranten speelt een rol. In veel
niet-Westerse landen wordt varen geassocieerd met de
visserij en het transport. Dit zijn meestal geen beroepen
waar de mensen die het wat beter krijgen mee verbon
den willen worden. Voor snelle boten, jetski’s en water
scooters is nog wel interesse, maar voor “gewoon”
motorbootvaren of zeilen niet.
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Voel je thuis bij Alpha Makelaardij
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!

Hoge Gouwe 17 • 2801 LA Gouda • t. 0182 - 511424 • www.alphamakelaardij.nl • info@alphamakelaardij.nl
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In 2014 heeft Waterrecreatie Advies BV onderzoek ge
daan naar ‘end of life’ boten. Dat zijn boten die gesloopt
worden omdat de waarde nihil of negatief is. Uit onder
zoek bleek dat van de 154.000 boten in de Nederlandse
jachthavens naar verwachting 3.000 in de komende 5
jaar zouden moeten worden gesloopt. Daarbij kwamen
nog zo'n 2.000 boten die nu in sloten, kanalen en bij
(vakantie)woningen in het water liggen. Omdat de po
lyester boten die sinds begin jaren 70 van de vorige
eeuw in grote aantallen werden geproduceerd ook hun
technische levensduur op enig moment zullen bereiken,
zal het aanbod aan te slopen of te demonteren boten
toenemen. Daarvoor moet de infrastructuur wel op orde
zijn. Op dit moment zijn de mogelijkheden om polyes
terafval op een duurzame manier te recyclen en geschikt
te maken voor hergebruik, beperkt. De verwerking van
polyester kost geld. Daardoor ontstaat een afwachtende
houding en nemen de problemen rond achtergelaten
(wees)boten toe. Een ander probleem zijn verwaarloos
de boten in de haven op onbetaalde ligplaatsen. Vere
nigingen mogen deze boten niet afvoeren of verkopen,
omdat zij niet de eigenaar van de boot zijn. Verenigin
gen moeten dus zelf de opslag van de boten betalen en

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

de kosten later verhalen op de eigenaar (als deze nog
te vinden is). Zo niet, dan zitten ze hier goed mee in de
maag (of beter gezegd haven). Een echte oplossing is
nog niet in zicht, wat mede te maken heeft met regel
geving die aangepast zal moeten worden.

Waar moet de MWR zich op voorbereiden? Te denken
valt aan een rollatorstalling, oplaadpunten voor de
elektrische fietsen en extra openingstijden. En mis
schien kunnen we als MWR alvast een bouwvergunning
aanvragen voor aanleunwaterwoningen rondom de
haven?!
Paula Gouw

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

Water"sport" in Myanmar
lijkt het alsof de boot een lange staart heeft. Er zijn maar
weinig mensen die een op maat gemaakte buitenboord
motor kunnen betalen. Daarom worden er voor de
motor vaak aangepaste dieselmotoren van een auto of
vrachtwagen gebruikt. Hierdoor zijn de motoren een
stuk goedkoper en gemakkelijker in het onderhoud.

Zelfs als je niet met de boot op vakantie gaat, kijk je met
een watersportoog naar alles wat er op en rond het
water gebeurt. Zo ook tijdens onze reis naar Myanmar.
Wij bezochten het Inle Lake, een meer van zo’n 22 kilo
meter lang en 11 kilometer breed gelegen op 900 meter
boven zeeniveau. Hier leven de Intha in 17 dorpen op
en rond het water. De verschillende stammen leven van
de verkoop van groente, die ze verbouwen in drijvende
tuinen, en van de vissen die zij vangen. Het vissen ge
beurt wel op een hele bijzondere manier.

De meeste boten worden gebruikt als taxi De schipper
zit of staat aan de achterkant van de boot. De passagiers
zitten voor hem op houten plankjes of stoeltjes. Het is
aan te raden om zo ver mogelijk van de motor te gaan
zitten. De uitlaat is namelijk niet gedempt en daardoor
nogal luidruchtig (om maar niet te zeggen dat je stok
doof bent aan het eind van de dag). Overal om je heen
zie je deze boten en het is een herrie van jewelste. Dit
staat in schril contrast met de discussie bij ons over
elektrisch varen en twee- en viertakt motoren op de
Reeuwijkse Plassen.

De vissers van het Inle Lake staan op de punt van een
soort houten kano en roeien met een arm en een been.
Met hun arm houden zij de peddel vast, waarmee zij
ook kunnen sturen. Met hun been omklemmen en be
wegen ze de peddel, zodat ze vooruit gaan. Op deze
manier hebben ze goed overzicht over het meer en
kunnen ze de route bepalen tussen de waterplanten en
waterlelies. Daarnaast kunnen ze door staand te roeien
precies zien waar het water beweegt en waar dus de
vissen zijn. Als ze op de juiste plek aankomen, klemmen
ze de peddel met hun been tegen hun lichaam aan en
hebben ze beide handen vrij om hun visnet in het meer
te gooien. De gevangen vis wordt vervoerd in een grote
bamboe mand die wordt bekleed met een net. Niet al
leen de vissers roeien zo, ook de tuinders bewegen zich
zo voort. Omdat ze overeind staan, kunnen ze goed de
tuinen inspecteren.
Misschien iets voor de vissers onder ons?! Huur een
sup, peddel met één been en probeer dan ook nog vis
te vangen. Wij zijn benieuwd naar jullie vangst! Overi
gens roeien de vrouwen zittend. Niemand wist ons te
vertellen waarom....

Soms is het wel eens goed om ergens anders te kijken
hoe de wereld op en rond het water is georganiseerd.
Dat zet onze eigen discussies in een heel ander daglicht.

Wat ons verder opviel waren de longtail of langstaart
boten. De boot dankt zijn naam aan de lange aandrijfas
voor de schroef aan de achterkant van de boot. Hierdoor

Paula en Pieter
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HISWA naar Lelystad
Vanaf 2018 verhuist de HISWA te water naar de evene
mentenhaven Bataviahaven in Lelystad. De grootste
in-water bootshow van Noord-Europa, die sinds 2012
plaatsvindt in Amsterdam Noord, heeft met het oog op
de toekomst een uitgebreide oriëntatie uitgevoerd.
Deze heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat vanaf 2018
de HISWA te water in Lelystad plaatsvindt.
Als de HISWA te water haar leidende positie wil behou
den en wil laten groeien, is een verhuizing naar een
ruimere locatie een vereiste. De mogelijkheden van de
Bataviahaven bieden dermate veel voordelen, dat de
HISWA te water heeft besloten al in 2018 gebruik te
maken van de uitgebreide faciliteiten die de evenemen
tenhaven te bieden heeft.
De centrale ligging in Nederland (ook ten opzichte van
Duitsland en België), de makkelijke bereikbaarheid, via
de weg, het openbaar vervoer en over het water en de
uitgebreide parkeermogelijkheden zijn de belangrijkste
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argumenten. Daarnaast zijn de uitgebreide faciliteiten
in en rond Bataviahaven en de potentiële groei voor het
aantal ligplaatsen een belangrijke reden om deze stap
te nemen.
De gemeente Lelystad en Bataviahaven hebben de
toezegging gedaan dat er de komende jaren allerlei
mogelijkheden komen om de HISWA te water te ont
wikkelen en verder uit te bouwen. Samen met belang
hebbenden zijn er al plannen in de maak om diverse
randactiviteiten - die een beurs tegenwoordig moet
hebben – aan te gaan bieden. De overeenkomst die de
HISWA te water heeft gesloten met Bataviahaven heeft
een looptijd van 5 jaar met een optie voor nog eens 5
jaar.
De HISWA te water vindt plaats van 5 tot en met 9
september in de Bataviahaven in Lelystad.
Paula Gouw

Vissen op kreeft verboden
De Amerikaanse rivierkreeft verovert het Nederlandse
oppervlaktewater en begint een ware plaag te worden.
Hij heeft nauwelijks natuurlijke vijanden en vermenig
vuldigt zich daardoor razendsnel. De rivierkreeft is een
alleseter die zich onder meer voedt met waterplanten,
waterdiertjes en kleinere soortgenoten.
De verspreiding van de rivierkreeft leidt tot een afname
van de biodiversiteit. Ze vreten sloten kaal, waardoor
ander leven onmogelijk wordt. Ook graven ze holletjes,
waardoor oevers worden aangetast. De rivierkreeft
geldt niet alleen als een plaag, maar ook als een delica
tesse. Rijnland krijgt dan ook steeds vaker verzoeken
van particulieren en beroepsvissers die het visrecht
willen huren om op rivierkreeft te mogen vissen.
Rijnland staat op zich niet afwijzend tegenover het
vissen op rivierkreeft om economische redenen, ware
het niet dat het omstreden is vanwege mogelijke nega
tieve gevolgen voor het waterleven.
"Vissen op kreeften leidt niet automatisch tot een blij
vende vermindering van het aantal, omdat ze zich snel
voortplanten", zegt hoogheemraad Martine Leewis. "In
een aquarium zie je hoe dat werkt. Je krijgt eerst heel
veel kleintjes, dan vreten de grotere de kleintjes op en
eindig je met een paar grote. Vis je de grote weg - de
enige die interessant zijn voor consumptie-, dan eindig
je met heel veel kleintjes die relatief veel schade toe
brengen en voor een bevolkingsexplosie zorgen. We
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zoeken manieren om een nieuw ecologisch evenwicht
te vinden. Het is een illusie om te denken dat de rivier
kreeften verdwijnen als je ze bevist.”
Onderzoeksinstituut Imares bevestigt dat het wegvan
gen geen middel is om van de rivierkreeft af te komen.
Bovendien is er kans op bijvangst van beschermde
soorten en een mogelijke verdere verspreiding van de
kreeft als gevolg van de handel.
De effecten van de kreeftenvisserij op het terugdringen
van ecologische- en oeverschade zijn niet bekend. Een
groot aantal waterschappen is daarom terughoudend
met het uitgeven van visrechten op rivierkreeften.
Rijnland heeft nu besloten het vissen op rivierkreeften
bij het uitgeven van nieuwe overeenkomsten niet meer
toe te staan, in afwachting van onderzoek naar de ef
fecten daarvan. Rijnland adviseert andere eigenaren
van viswater het beleid van Rijnland te volgen.
Met dank aan Rijnland voor het beschikbaar stellen van
de tekst en foto.
Paula Gouw

Klaverjassen
Een leuke winteractiviteit in een periode dat de bootjes
op het droge liggen. Good Old Frans Rahms (wie kent
hem niet, hij is namelijk ook degene van de BBQ en de
stamppotavonden) organiseerde weer eens een klaver
jasdrive. Jaren geleden waren er bij de MWR-bridge en
klaverjasavonden, maar het organiseren hiervan is
helaas lang geleden gestopt. Maar nu dan weer een
“revival of” het klaverjassen.
Maar liefst 16 enthousiaste MWR-leden en donateurs
hadden zich hiervoor opgegeven. Sommigen dachten
met een zelf gekozen partner (in de klaverjastaal “maat”
genoemd) zich te kunnen inschrijven. Maar Frans heeft
op de avond iedereen via loting (overeenkomstige
speelkaart respectievelijk speelkleur) aan elkaar gekop
peld. Bij elke nieuwe ronde (totaal 3) werd er weer op
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nieuw geloot, zodat een mix aan paren en daardoor
contacten en gezelligheid ontstond. Er waren echter een
aantal personen die normaal ook veel bridgen. Dat werd
dus deze avond voor hen goed oppassen, want bij de
MWR wordt aan Rotterdams klaverjassen gedaan. Dus
verplicht overtroeven, maar ook roem, nat, pit, seinen
en andere kreten gingen weer over de tafel.
Voor het invullen van de score had Frans een rekenmo
del toegevoegd, zodat er geen rekenmachine aan te pas
hoefde te komen. Want wie doet nog aan hoofdrekenen
nu we in het PC, gsm en tablet tijdperk leven?
Ondergetekende bofte, want via de loting had ik in de
eerste ronde drie dames aan tafel met Martine als maat
en Nel en Tineke als tegenstanders. In de tweede ronde

Tineke als maat en Agnes als tegenstander en in de
derde ronde Ank als maat. Met andere woorden, die
avond speelde ik met bijna uitsluitend dames. Oh jee,
word ik nu ook via Me Too aangeklaagd?
Die avond werd er natuurlijk een behoorlijk aantal
drankjes zoals pils, wijn en frisdranken genuttigd.
Vooral die laatste categorie werd zoals het hoort door
de BOBs gedronken. De barkeeper van de avond was
onze sociëteitscommissaris Ben en dat werd natuurlijk
door allen heel erg gewaardeerd. Ook werd er die avond
door de niet klaverjassende dames Marianne en Wil
flink gedobbeld, waarbij de rood aanlopende kleur van
hun gezichten aangaf dat het spannend en leuk was.
Het werd die avond heel laat, namelijk bijna 24:00 uur
toen de prijzen werden uitgereikt. De eerste prijs was
voor Pim, de tweede prijs voor Evert (incognito op foto)
en de derde prijs voor Ankie. Een poedelprijs was er
niet en is ook niet benoemd, mede om de slechtste
klaverjasser van de avond geen vervelende nachtrust
te bezorgen. Het ging natuurlijk niet om de prijzen, maar
wel om de gezelligheid en daarin is deze avond zeker
geslaagd en voor herhaling vatbaar. Het werd dus heel
laat, maar gezelligheid kent geen tijd, toch!
Voorafgaand aan de klaverjasavond was de sociëteit
zoals gebruikelijk geopend voor HHH (Happy Hour
Hapjes). Op deze gezellige namiddag had ik bardienst
en kwamen er weer vele vaste maar gelukkig ook
nieuwe MWR-leden en -donateurs een drankje en een
klein (gratis) hapje nuttigen, zoals bijvoorbeeld een
stukje kaas of leverworst, of toast of pizza picolientje of
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anderszins. Onder het genot hiervan werd de werk
week, studieweek of pensioenbezigheden met elkaar
gedeeld. Een aantal van hen bleven tot 19:30 uur zitten,
want zij deden mee met het klaverjassen. Omdat de
sociëteit al om 16:00 uur geopend was, moest er door
hen nog wel wat gegeten worden. Maar hier had Ankie
geheel vrijwillig voor gezorgd. Zij had een overheerlijke
Chili con carne maaltijd verzorgd. Dit werd door allen
heel erg gewaardeerd. Bedankt Ankie, je bent een
topper!!!
Bedankt Frans voor het organiseren en bedankt Ben,
Marianne, Martine, Agnes en Wil om de boel weer
opgeruimd achter te laten.
Cor Rietbergen

Schepen die verdwenen
Met 125 boten in de haven is er altijd een wisseling van
de wacht en samenstelling van de aanwezige vloot. Ook
boten die meer opvallen tussen het geheel zoals de tjalk
van Tinus, de cubboot van Jeroen en de Staverse jol.
Daarover gaat het nu niet, maar wel over een boot die
inmiddels al enkele jaren weg is uit de haven.
Dit verhaal gaat over de Markol. De boot van ons
voormalige (oudste) lid Pieter de Hoog. Velen van ons
zullen zich hem nog goed kunnen herinneren. Solo
varend, voor een middagdutje voor anker midden op
de plas of in de kuip en genietend van het zonnetje en
een shagje (als hij al niet bezig was de boot tiptop in
orde te houden). Het gaat dus over de Sturgeon 22 nr.
281 gebouwd in 1970 bij Fibocom in Kampen. Een
ontwerp van J. Kok te Muiden.
worden. Helaas, na lange tijd stilstand was lopen een
probleem geworden en de oorzaak bleek lastig te vin
den. Met Robert had ik afgesproken om samen naar
buiten te gaan als ikzelf naar de winterberging in
Gouderak ging, zodat ik zonodig tot daar in de buurt
zou zijn voor assistentie.

Naar huidige maatstaven een zwaar en solide gebouwd
poly jacht met zeegaande kwaliteiten. Pieter kwam in
1989 bij de club met de Markol en is op 27 maart 2015
overleden na nog tot op hoge leeftijd actief te hebben
gezeild en nog lang een geducht tegenstander geweest
te zijn in de clubwedstrijden. Pas het laatste jaar voor
zijn overlijden was het hem vrijwel niet meer mogelijk
op de club te komen en te genieten van zijn boot. Bij
gelegenheid waren er echter enkele leden die zich
verdienstelijk maakten om de Markol niet al te zeer te
laten verslonzen.
Na zijn overlijden was het een poos stil en kwam de
vraag wat er met de boot zou gebeuren. Die zou echter
in de familie blijven, maar er gebeurde niet veel tot
bekend werd dat de boot was overgegaan naar Robert
de nieuwe eigenaar die ermee ging varen in het gebied
tussen Maas en Waal met als thuishaven Alem bij
Kerkdriel.
Een hele reis dus over de rivieren op hard stromend
water met veel beroepsvaart. Een listige operatie met
de Markol. Niet zozeer voor het schip, maar de motor
zou het probleem worden. Dit was een Engelse 2-takt
benzine inboard motor zonder vrijloop en keerkoppe
ling maar kon wel, na gestopt te zijn, in achteruit gestart
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Bij de start gaf de motor al blijk van onwil, maar uitein
delijk liep die toch, hoewel niet zo heel best. Al heel snel
kwam de sleeplijn te voorschijn en kwamen we tenslot
te toch nog op de IJssel waar we bij mijn eindpunt voor
de wal gingen en er gerepareerd kon worden. De gas
kabel was gebroken en de brandstoftoevoer was ook
niet optimaal. De ouderdom van de installatie was een
probleem omdat er niets paste. Toch lukte het en de
reis ging verder…tot ca. de Snelle sluis. Daar ging het
anker overboord en uiteindelijk terug naar de wal. Ka
potte benzineleiding etc. Later ook nog een afgebroken
uitlaatslang. Desondanks is de Markol toch nog op de
Waal gekomen waar het echt einde verhaal werd. Een
vluchthaven bereikt hebbend zat er niets anders op dan
over de weg, op een dieplader naar de thuishaven te
gaan.

De goede raad bleek echter peperduur te zijn, maar
Robert besloot toch om de Markol volledig te gaan
restaureren. De motor ging eruit, omdat reviseren wel
mogelijk maar zeer kostbaar was. Daarnaast koos Ro
bert voor een 9.9 buitenboordmotor achter. Dus onder
water moest ook het schroefraam eruit. De kiel werd
aangepast en het roer veranderd. Het hele schip moest
worden “kaal” gehaald en volledig opnieuw geschil
derd. Al het blanke houtwerk, dat veel te lijden had
gehad de afgelopen jaren, werd behandeld, zodat
Markol weer een jacht werd zoals wij het kenden en
weer zou moeten worden.
Het werk is inmiddels klaar en de boot is gereed voor
een nieuw leven. Markol is verleden tijd en Robert heeft
Markol omgedoopt in "Pieter", uit piëteit en ter nage
dachtenis aan zijn oom. Voorwaar een geste die hem
en de familie tot eer mag strekken. Dit verhaal kwam
tot stand omdat Robert mij een aantal foto’s stuurde.

Hij schreef hoe het de afgelopen tijd gegaan was en hoe
de Pieter er nu uitziet. Dit was voor mij een mooi be
dankje voor de assistentie die ik hem heb verleend bij
het vertrek uit Reeuwijk voor zover dat kon.
Richard Bethlehem

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

Zeilles Jeugd
De zeillessen voor de jeugd starten binnenkort weer.
We hebben ook dit jaar een groep enthousiaste instruc
teurs. Onze verjonging van instructeurs van vorig jaar
kunnen we dit jaar doorzetten. Het aantal lessen is 5
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keer voor de zomervakantie. Dit geeft je de mogelijkheid
om aan het zeilen te proeven. Daarna nog een les na de
vakantie als je het echt leuk vindt. Om niet met andere
activiteiten in de knel te komen worden de lessen ge
geven op zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. De
zeillessen worden gegeven in de Optimist, Pluis en onze
nieuwe Laser 2000. Dit zijn de jeugdboten van de MWR.
De kosten voor 5 lessen zijn 40 euro voor leden en 80
euro voor niet-leden. Data staan in de kalender.
Basisinformatie zeillessen
* Voor alle cursussen geldt dat een cursist goed moet
kunnen zwemmen (zwemdiploma B) en gedurende ie
dere les een zwemvest moet dragen. Een reddingsvest
beperkt in de bewegingsvrijheid en is niet nodig gege
ven de risico's en de begeleiding tijdens de lessen.
* Minimum leeftijd is 7 jaar.
* Op de boten zijn zeil- of bootschoenen verplicht.
* Goede zeilkleding is nodig afhankelijk van het type
boot en natuurlijk het weer. Het is belangrijk dat je droog
blijft tijdens het varen. Dat is vooral een aandachtspunt
tijdens frissere periodes in het voor- en naseizoen.
Heb je vragen of wil je je aanmelden? Neem dan even
contact op met het watersport team. Het liefst per email
info@berendkees.nl
Berend Kees van Loo

Steigers boenen
Steigers boenen en Murphy ’s Law. Zaterdag 17 maart,
1 week voordat de boten weer te water gaan, zouden
alle steigers weer de jaarlijkse onderhoudsbeurt krij
gen. Hoewel de steigers er blinkend bij liggen, zit de
kracht in de herhaling. Alles gaat gemakkelijker en
lichter en dat is best fijn, want het blijft een inspannen
de klus.

Arie was de week er op, op de momenten dat het droog
was, vooral bij de kopse steigers aan het boenen gesla
gen. Verder hadden we onderling afgesproken dat we
op donderdagmorgen een laatste poging zouden gaan
doen. Ik had zo’n 5 deelnemers en we zouden ons nu
beperken tot het terras en het restant aan “minder
schone” steigerplekken.

In totaal hadden we 35 vrijwilligers bereid gevonden
om er weer stevig tegenaan te gaan. Op donderdag 15
maart hebben Arie, Ruud, Ben en Hans alvast in totaal
200 liter schoonmaakazijn op de steigers gespoten. Dus
de steigers en het terras waren uitstekend geprepa
reerd. Dat inspuiten gaat overigens plank voor plank en
kost je al snel je rug. We moeten volgend jaar beslist
verlengers voor deze handspuiten hebben, zodat je niet
de hele tijd gebukt hoeft te lopen.

Het regende behoorlijk en 2 deelnemers belden me al
vroeg op of het door zou gaan. Ja natuurlijk, want bij
boenen moeten de steigers juist nat zijn. Dus om 9:00
uur ben ik er om een pot koffie te zetten….. Helaas, geen
licht. In de meterkast gekeken, alles in orde! Wacht
even, er is een brief gekomen van één van de stroom
leveranciers, waarin ze meedelen dat er donderdag
morgen aan het lichtnet gewerkt zou worden. Ja, maar
dat is wat anders dan de boel afsluiten. Via een vrien
delijke man van het storingsnummer kwam ik er achter
dat de stroom er tot circa 12:00 uur vanaf zou zijn. Sorry
dat ze dat er niet in hadden gezet......
Ik heb de inmiddels de aanwezige schrobbers, Arie, Jan,
Cor, Bert, Flip en Hans met stroopwafels verwend en
omdat we geen pompen konden gebruiken, hebben we
de schoonmaakemmers uit de meterkast gebruikt om
hier nu putsemmers van te maken door er een lijntje
aan vast te knopen.
En zo zijn we er uiteindelijk alsnog in geslaagd om zo
goed als alle steigers en het terras weer schoon op te
leveren voor het nieuwe zomerseizoen 2018.
Hans Vonk - Havenmeester

We waren bij het bestuderen van de weersvooruitzich
ten wel tot de conclusie gekomen dat we het evenement
met 1 uur moesten uitstellen. Dit door de kou en de
snijdend koude en harde wind. Dus alle schrobbers per
mail geïnformeerd, dat het schrobben pas om 9:30 uur
van start zou gaan. Arie, Tini en Hans zijn er natuurlijk
eerder om de voorbereidingen te treffen en bij een
eerste test met het nat spuiten van een steiger ontstaat
gelijk een soort van “Jaap Eden schaatsbaan”…….
oeps, dat is niet leuk en dit kan onder geen beding, want
dit is levensgevaarlijk.
Ik ben ogenblikkelijk alle deelnemers gaan afbellen. Dat
lukte niet altijd op tijd en sommigen kwamen alsnog
om even gezellig een bakkie met stroopwafel te doen.
Opvallend was de teleurstelling bij vele leden. ….”Ik
ben net helemaal ingepakt en heb thermo ondergoed
aan", "Wat doe je me aan om het af te blazen”. Tja de
veiligheid gaat altijd voor.
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200 jaar NAP
U kent ze vast wel, die blauwe bordjes met witte mar
keringen die op vele plaatsen op een paaltje in het water
staan of aan bijvoorbeeld een brughoofd of beschoeiing
zijn vastgeschroefd. Door ons hele land staan er zo’n
35.000 van die bordjes. Zij geven ter plaatse de water
stand aan ten opzichte van het Normaal Amsterdams
Peil (NAP). Het NAP bestaat sinds het jaar 1818 en on
langs werd het 200 jarig bestaan hiervan herdacht.

naast de A20 gelegen, staat een gedenkteken op het
laagste punt van Nederland, -6,76 NAP. Het waterpeil
van de Reeuwijkse Plassen ligt gemiddeld op ca. -2,24
m NAP.

Tot 1818 had iedere regio in Nederland zijn eigen peil.
Zo was er voor Amsterdam het Stadspeyl. Het Stads
peyl werd vanaf 1684 bepaald door een jaar lang aan
het IJ dagelijks de hoogte van het hoogwater (vloed) te
meten. Het IJ stond toen nog in open verbinding met
de Noordzee. Het gemiddelde van deze metingen werd
het Stadspeyl. Later werd deze naam gewijzigd in
Amsterdams Peil (AP). Op 18 februari 1818 bepaalde
koning Willem I bij koninklijk besluit dat het AP voortaan
in het gehele land als standaard zou worden gebruikt.
Vanaf dat moment moest iedereen bij het uitvoeren van
hoogtemetingen het AP als uitgangspunt (nulpunt)
nemen. In 1891, toen de meetmethoden wat nauwkeu
riger waren, werden er enkele kleine correcties aange
bracht en vanaf dat moment ontstond een nieuwe
naam: Normaal Amsterdams Peil (NAP). Deze naam
wordt tot de dag van vandaag nog steeds gebruikt. Niet
alleen Nederland, maar ook heel veel andere landen
gebruiken deze standaard voor hun hoogtemetingen.
Alle hoogtes in Nederland worden gemeten ten opzich
te van hetzelfde niveau, het Normaal Amsterdams Peil
(NAP). Een NAP-hoogte van 0 m is ongeveer gelijk aan
het gemiddeld zeeniveau van de Noordzee. Het NAP
moet altijd hetzelfde blijven, ook als het land zakt.

Mocht je meer willen weten over de geschiedenis van
het NAP? Op internet is veel meer interessante infor
matie over dit onderwerp te vinden.

Het laagste punt van Nederland ligt heel dichtbij, in de
polder Zuidplas bij Nieuwerkerk aan den IJssel. Op het
parkeerterrein vóór Van Vliet Autobedrijven, direct

Henk Olie
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Info van de havenmeester
De Haven- en Klusteams hebben deze winter hard ge
werkt. Wat is er allemaal gedaan?
· Kast voor het Bar- en Cateringteam gemaakt
· Verwarming bij openslaande deuren weggehaald
· Verwarming aan de westkant opnieuw gemonteerd
· Zeilhok opgeknapt
· Zolder deels opgeruimd, andere deel volgt
· Dakplaten met asbest vervangen door asbestvrije
Wat gaat er nog gebeuren?
· Dakkapel van binnen en buiten schilderen
· Raamdecoratie aanbrengen
· Was- en kleedruimte opknappen en afwerken
· Plantenbakken en begroeiing onderhouden
· Fundering landje verder slopen, egaliseren,
stileren, verharden en indelen.
· Uitwerken elektraplan (zie hieronder)

Veiligheid.
Graag wil ik jullie aandacht vestigen op het volgende:
· Indien iemand te water gaat, altijd zo snel mogelijk je
motor uitschakelen.
· Zorg dat je extra “drijvende” polypropyleen lijnen aan
boord hebt. Moet je iets slepen en de lijn staat even
niet strak, dan kan deze niet in de schroef komen.
· Zorg dat je landvasten van uitstekende kwaliteit zijn,
zodra ze beginnen met slijtage, gelijk vervangen
· Er komt weer een reanimatiecursus waar leden zich
voor kunnen inschrijven.
· Er komt ook weer een workshop Schiemanswerk.
· Zorg er altijd voor dat het “buitenhek” gesloten is,
tenzij het Clubhuis open is (op woensdag, vrijdag en
zondag van 16:00 – 19:00 uur).

Wil je via het grote hek je boot via de rol te water laten?
Dan kun je dat dus het beste doen als het clubhuis ge
Steeds meer leden gaan over op elektrisch varen. Dat opend is. Vraag aan de Barmedewerker naar de sleutel
houdt in dat er een goede stroomvoorziening op de van het hek.
steigers moet komen. Op de steigers komt daarom een
basis infrastructuur voor elektra met stroomaansluiting Zaterdag 3 november kranen voor de winterstalling.
op de steiger(s) voor leden die elektrisch varen. De
verbruikte stroom wordt aan het eind van het jaar aan Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar
de verbruiker doorbelast. Planning is eind 2018 of vóór havenmeester@mwr-reeuwijk.nl of bel 06-36330998.
aanvang van het nieuwe vaarseizoen 2019. Natuurlijk
houden we jullie via de Nieuwsbrieven op de hoogte Hans Vonk – Havenmeester
van alle ontwikkelingen.

Klusavond
Iedere woensdagavond, in het winterseizoen, komt er
onder de helicopterview van onze havenmeester een
groepje MWR-leden bij elkaar voor het uitvoeren van
reparaties aan gebouw, interieur, haven, terrein of
MWR-schepen. Ook wensen voor veranderingen op
technisch gebied zijn een onderwerp op deze avond.
Tijdens een gezamenlijk koffiemoment als aanvang,
wordt de lijst met openstaande punten en wensen
doorgenomen en wordt er bepaald wat die avond
aangepakt gaat worden. Ondergetekende was daar
onlangs een keer bij aanwezig. Een wijziging aan de
verwarming werd bekeken, diverse kleine reparaties
werden aangepakt en het plan voor de bouw van een
kastruimte voor de barcommissie werd beoordeeld,
uitgemeten en een inventarisatie van het hiervoor be
nodigd materiaal werd opgemaakt. Op elk gebied heeft
iemand wel kennis of ervaring met een onderwerp.
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Samen zijn we sterk. Na de afsluiting, onder het genot
van een drankje, gaat iedereen voldaan naar huis. “We
zijn weer een stapje verder….. volgende week het vol
gende stapje”, werd er door iemand gezegd.
De MWR wordt uitsluitend gerund door leden die zich
als vrijwilliger daarvoor inzetten. Heb je ook zin om
hieraan mee te doen? Handig of niet handig? Dát maakt
niet uit. Voor iedereen is er altijd wel iets te doen en het
is nog gezellig ook! Kom in de winter eens langs op een
woensdagavond vanaf 19:30 uur of vraag onze haven
meester om informatie hierover.
Het is inmiddels al weer enkele maanden geleden dat
ik hierbij aanwezig was. Enkele in dit artikel vermelde
onderwerpen zijn inmiddels gerealiseerd.
Henk Olie

Schepen te water
Op zaterdagmorgen 23 maart 2018, vroeg in de ochtend,
stond de kraanwagen weer opgesteld om de schepen
te water te laten om aan een sprankelend zomerseizoen
te beginnen. Onze havenmeester had alles weer tot in
de puntjes voorbereid, alle deelnemers en gebruikers
hierover geïnformeerd en de vergunning aangevraagd.

Als verkeersregelaar/trailercoördinator had ik vanaf de
weg een pracht overzicht over het geheel en zag hoe
alles op professionele wijze werd aangepakt. In mijn
ooghoeken zag ik ook twee héél jonge deelnemers.
Gesteund door hun inmiddels eigen ervaringen met het
varen en onder begeleiding van een zeilinstructeur
assisteerden zij buiten het hijsgebied met het naar de
ligplaats brengen van de schepen. Als bonus kregen zij
tijdens de pauze een rondleiding om de kraanwagen.
Ongetwijfeld zullen zij op hun eerstvolgende schooldag
hierover wel iets te vertellen hebben gehad.
Eigenlijk klopt er iets niet in de volgorde in dit verslag,
want iedereen begon natuurlijk met de koffie/thee met
stroopwafel van Tiny, die vanaf het allereerste moment
daarmee klaar stond. Later kwamen Agnes en Wil
daarbij. Met z’n drieën verzorgden zij voor iedereen de
koffie, thee, broodjes en …. de erwtensoep.

Omdat de weg tijdelijk geblokkeerd werd, moesten ook
de omwonenden hiervan op de hoogte worden ge
bracht. Nagenoeg het gehele, goed op elkaar ingespeel
de assistentieteam voor deze operatie was compleet
aanwezig (Verzorging inwendige mens, Hijsen, Assis
tentie in de haven en Verkeersregeling/trailer coördina
tie). Een enkele open plaats werd ingevuld door een
nieuwe deelnemer hieraan.
Als eerste werden de boten die op het landje overwin
terd hadden te water gelaten. Vervolgens waren de
boten die per trailer aangevoerd werden aan de beurt
om weer water onder het vlak te voelen. Hierna werd
de kraanwagen verplaatst en werden de schepen die
op het buitenterrein overwinterden te water gelaten.
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Na een rustmoment werd de inrichting van het terrein
opgepakt. Met behulp van de kraan werden diverse
zware stellingen tevoorschijn gehaald en op z’n plaats
gezet en enkele boten op de trailer gezet voor transport
naar elders. Na wat sjouwwerk met de diverse stellin
gen en bokken was het buitenterrein ingericht voor het
zomerseizoen. Rond 12:00 uur was deze klus geklaard
en kon iedereen huiswaarts.
Wij bedanken iedereen die hieraan medewerking ver
leende en hopen dat zoveel mogelijk inmiddels goed
op elkaar ingespeelde teamleden op zaterdag 3 novem
ber aanstaande er weer bij kunnen zijn.
Henk Olie

Paasbrunch
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Gala Paasbrunch!
Ruim van te voren hadden de dames Paas “spulletjes”
ingekocht. En daarbij natuurlijk op de prijzen gelet! Chef
kok Rahms en zijn maatje hadden de week voor Pasen
inkopen gedaan en bestellingen geplaats bij de Hofle
veranciers van de MWR. Altijd hetzelfde met die twee
figuren, maar inkopen doen deze twee prima en ook
hier op de prijzen gelet! De vrijdag voor het paasweek
end hebben de dames Marianne, Martine en Wil het
clubhuis in Paassferen gebracht en de tafels prachtig
ingedekt.
Tweede Paasdag waren Agnes, Martine, Wil en Frans
al om 10.00 uur aanwezig. Ondergetekende en mijn
super rechterhand kwamen iets later. Wat dit “Paas
team” op tafel presenteerden was echt van sterrenni
veau! Iedereen was zeer tevreden! De Paasbrunch was
zeker voor herhaling vatbaar!
Paasteam, bedankt! (Blij dat ik weinig inbreng had).
Uw Bar commissaris

Dauwtrappen

Politiecontroles

Ook dit jaar organiseren we weer het jaarlijkse dauw
trappen inclusief ontbijt. Ook dit jaar zal het weer
plaatsvinden op Hemelvaartsdag. Dat is deze keer op
10 mei. De vroege MWR-vogels verzamelen zich uiterlijk
om 07:30 uur bij onze sociëteit om daar met een heerlijk
kopje koffie met stroopwafel te worden ontvangen.
Vanaf de MWR is de wandeling voor iedereen heel goed
te doen. We hebben namelijk een lange route, maar ook
een kortere route uitgestippeld. Dus voor elk wat wils.
Onderweg is een rustpunt ingelast waar we een heer
lijke versnapering zullen uitdelen. De lange wandelrou
te duurt circa 90 minuten.

De waterpolitie is van plan om deze zomer strenger te
gaan contorleren op de Reeuwijkse Plassen. Hiervoor
hebben ze een nieuwe boot tot hun beschikking waar
mee ze ook de snelheidsduivels in de kraag kunnen
vatten.

Na aankomst in onze sociëteit kunnen we even bijko
men en tevens alle indrukken van flora en fauna op ons
in laten werken. Omstreeks 10:00 uur start het overheer
lijke ontbijt. We rekenen op mooi weer, maar zelfs bij
regen gaat het gewoon door. Aanmelden voor dauw
trappen en/of ontbijt kan via de aanmeldlijst in onze
sociëteit of via email:
evenementen@mwr-reeuwijk.nl
Eigen bijdrage voor de wandeltocht is een goed humeur
en goede schoenen.
Eigen bijdrage voor het uitgebreide ontbijt is slechts
7,50 euro per persoon.

Er zal met name gecontroleerd worden op het hebben
van een vaarvergunning, varen met te hoge snelheid
en het nuttigen van alcohol in combinatie met varen.
Er wordt extra aandacht besteed aan het "slepen" van
(kinderen op) luchtbedden, opblaasbanden, etcetera.
Dit om een ernstig ongeluk, zoals een aantal jaar gele
den plaatsvond, te voorkomen.
Het is het vorige seizoen drukker geworden op de
Reeuwijkse Plassen. Grotendeels wordt dit veroorzaakt
door de komst van het Landalpark in Reeuwijk. Veel
mensen huren hier voor een dagje een boot. Vaak zijn
zij niet op de hoogte van de regels en hebben weinig
tot geen ervaring met varen. Extra politiecontrole helpt,
maar als MWR-leden kunnen we zelf ook wat doen. Ga
er niet standaard vanuit dat iemand met een boot kan
varen. Geef mensen de ruimte en houd een beetje re
kening met elkaar. Zo kan iedereen genieten van ons
mooie vaargebied!
Paula Gouw

Cor Rietbergen
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Van de ledenadministratie
Ledenmutaties
De MWR heeft weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. De nieuwe leden zijn: de familie F. Frequin,
de familie B. Fiere, de familie D. Hennen-Snijders en de familie M. van Duijn. De heer N.C. de Ronden en de heer
P. van ‘t Hoog hebben zich met ingang van 2018 aangemeld als donateur. We heten jullie van harte welkom als
lid/donateur van de MWR. Wij hopen dat jullie je spoedig bij onze vereniging thuis zullen 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: de familie R.C.M. van Kersbergen heeft het lidmaatschap per 31-12-2017
beëindigd. Ben je van plan om met ingang van het volgende jaar je lidmaatschap te beëindigen? Dan moet je dit
vóór 1 december a.s. schriftelijk melden aan de secretaris. Je voorkomt hiermee onnodige verlenging van je
lidmaatschap.
Nieuwsbrief
De MWR communiceert met haar leden o.a. door middel van het verenigingsblad Kompas. Dit blad verschijnt 3x
per jaar in het voorjaar, de zomer en het begin van de winter. Gedurende de tussenliggende perioden informeren
wij je over actuele zaken door een nieuwsbrief via de email. De meest recente MWR-nieuwsbrief heeft volgnum
mer 83. Indien je onze nieuwsbrieven niet ontvangt en de ontvangst hiervan wel op prijs stelt, dan verzoeken wij
je om contact op te nemen met de ledenadminstratie via ledenadministratie@mwr-reeuwijk.nl
Heb je het Kompas niet ontvangen? Meld dit dan in ieder geval aan ledenadministratie@mwr-reeuwijk.nl. Alleen
als je het aan ons meldt, kunnen wij dit probleem oppakken en werken aan een oplossing. Wij versturen namelijk
het Kompas niet zelf.

VETUS

EPIFANES

LANKHORST

TECHNAUTIC

Bezoek op onze website ook onze webshop
Wij walsen ook stagen
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Alles op het gebied van:
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tuigage, verf, onderhoudsmiddelen,
accessoires en een
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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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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

