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Agenda        

2018

28 september Klaverjassen - aanvang 19:30 uur 

30 september Onderlinge zeilwedstrijden (4)  

10:30 - 14:00 uur

10 oktober De MWR bestaat vandaag 50 jaar

14 oktober Onderlinge zeilwedstrijden (5)  

10:30 - 14:00 uur

26 oktober Klaverjassen - aanvang 19.30 uur

….. okt/nov Algemene ledenvergadering

3 november Boten te water voor de winterstalling

15 november Sluitingsdatum kopij voor Kompas 

30 november Klaverjassen - aanvang 19:30

* 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 

u vóór 1 december schriftelijk te melden bij 

de secretaris van de MWR. 
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Voorwoord
Ik ontving 25 juli een mail van de redactie van Kompas,
met daarin de aansporing naar het Bestuur van de MWR
om snel met kopij te komen, omdat vrijdag de 27e juli
de sluitingsdatum is. De redactie heeft natuurlijk hele
maal gelijk. Het is te zot voor woorden dat er telkens
weer achteraan moet worden gezeten om ons mooie
clubblad `Kompas` gevuld te krijgen. Als het klaar is,
zijn de meeste MWR-leden er over het algemeen erg
nieuwsgierig naar en lezen het dan vaak in 1 adem uit.
 
Nu staat de MWR daar niet alleen in. Van alle mogelijke
andere verenigingen verneem ik keer op keer dat het
daar ook het geval is. Geen kopij, geen vrijwilligers........
wel de lusten, niet de lasten.
 
Waarom zijn wij als vereniging, met ruim 160 leden en
donateurs + eventuele partners en familieleden, dus
minimaal 400 personen, niet in staat om niet alleen de

lusten, maar ook een heel klein beetje de lasten te
dragen. Diverse bestuurs- en andere functies zijn al
geruime tijd vacant, maar ook een stukje schrijven voor
het Kompas door de leden komt maar zelden voor. Waar
zijn die enthousiaste MWR-leden die het wel waarderen
dat andere leden de nodige vrijwilligerstaken vervullen,
maar zelf altijd een excuus hebben om er niet aan mee
te doen.
 
Ik hoop in een hernieuwde poging om een aantal typi
sche verenigingstaken in kaart te brengen en daar dan
zoveel positieve reacties op te krijgen, dat we met velen
slechts heel weinig tijd hoeven te investeren. Dat heet
solidariteit en daar ligt ook bij de MWR een mooie uit
daging.
 
Hans Vonk, Vicevoorzitter
 

Van de redactie
En toen zaten we alweer bijna aan het einde van het
vaarseizoen. En wat voor een seizoen! Van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat varen de bootjes over de
Reeuwijkse Plassen. Als kers op de taart konden we
gedurende 2 weekenden ongelimiteerd naar Gouda
heen en weer varen, zonder op de bedieningstijden van
de sluis te hoeven letten. Wat een succes was dat!
 
Deze keer hebben we met heel veel moeite het Kompas
vol gekregen. Dit heeft ons als redactie enorm veel tijd
gekost en die tijd hebben wij helaas niet. Maakt er nu
echt niemand een leuke vaartocht bij de MWR? En heeft
er nu echt niemand iets leuks te melden? Misschien is
het niet helemaal duidelijk. De redactie verzamelt, redi
geert en plaatst artikelen die zijn geschreven door leden
voor leden. Het is niet de bedoeling dat wij zelf het
grootste gedeelte van de teksten schrijven en foto's
maken. Dus MWR-leden, klim ook eens in de pen of
stuur wat leuke foto's toe! 
 
Graag willen wij de volgende mensen bedanken die een
bijdrage hebben geleverd: Hans Vonk, Cor Rietbergen,
Willy Vonk, John Massar en Pieter & Pamela. Bedankt
voor jullie foto's en teksten! Wij zijn hier heel blij mee! 
 
Wij wensen jullie nog een hele mooie nazomer toe!
 
De redactie

Serene rust in de haven. Wat hebben we toch een geluk
met zo'n mooi vaargebied! Hans, bedankt voor dit
mooie 'stilleven'.
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50-jarig jubileum
De MWR bestaat dit jaar 50 jaar. Even een opfrisser wat
thans de stand van zaken is. Het Bestuur heeft begin
van dit jaar gevraagd welke leden een Jubileum comité
wilden gaan oprichten. Aantal reacties “0“. Onze Bar
commissaris Ben Kloostra is er daarna in geslaagd om
alsnog een comité te formeren en zij hebben een glo
baal plan uitgewerkt en daar een begroting voor ge
maakt. Het Bestuur heeft besloten het plan niet in deze
vorm te accepteren, omdat ze de kosten, welke bijna
gelijk stonden aan de jaarinkomsten aan lidmaat
schapsgeld, veel te hoog vonden. Op basis van deze
beslissing heeft het comité geen nieuw plan gemaakt,
maar zichzelf opgeheven.
 
Tijdens de genoemde Bestuursvergadering is er in de
discussie ook gekeken naar de behoeften bij de MWR-
leden. We kwamen daar niet uit en hebben besloten om
via een enquête deze behoefte te peilen. Via een
nieuwsbrief van 28-03-2018 is er een vragenlijst aan alle
leden en donateurs van de MWR gezonden.
 
Onderstaand een beknopte opsomming van resultaten:
Aangeschreven 144 leden waarvan 32 antwoorden =
22% respons + 22 donateurs waarvan 3 antwoorden =
14% respons  Totaal hebben dus slechts 35 leden/do
nateurs (21%) de moeite genomen om te reageren.
Van deze 35 deelnemers zeggen er 4 geen interesse te
hebben en 31 leden hebben wel interesse.
22 leden komen daadwerkelijk en 7 zeggen niet te
komen. 2 geven aan misschien te komen.
Receptie: 22 ja, 6 nee en 3 misschien.
Aantal volwassenen receptie 43; kinderen 0.
Buffet: 16 ja, 11 nee en 2 weten het niet.
Aantal volwassenen buffet 31; kinderen 0.
 
Op basis van deze resultaten, denk ik niet dat we met
het concept receptie / buffet moeten doorgaan.
 

Het aardige is dat er op zich leuke suggesties worden
gedaan, maar er is niemand die de kar wil gaan trekken.
Dus is de, in mijn ogen, “bedroevende status” dat er
tot heden geen organisatiecomité is en er dus ook niets
georganiseerd zal gaan worden. Overigens was de
geplande datum van 1 of 2 september ook zeer discu
tabel omdat dan ook “Reeuwijk Bruist” gevierd wordt.
 
Tot zover de actuele status. Mocht je n.a.v. het boven
staande denken, dat zal niet gebeuren, ik ga dit oppak
ken, geweldig! Bel of mail me gelijk: 06-36330998 of
havenmeester@mwr-reeuwijk.nl 
 
Hans Vonk, Vicevoorzitter.
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De Klup bezoekt de MWR
De deelnemers van De Klup hadden het weer naar hun
zin bij de MWR. Het is onderhand traditie geworden dat
de mensen die deelnemen aan de donderdagavondac
tiviteit van De Klup  de MWR bezoeken voor de afslui
ting van het seizoen. Op donderdagavond 28 juni om
streeks 18:45 uur arriveerden in groepjes de circa 35
deelnemers en hun begeleiders. Agnes, Marian, Wil en
Ben hadden ons clubhuis vooraf gereed gemaakt om
hen te kunnen ontvangen en waren de gehele avond
voor hen beschikbaar.
 
De ontvangst werd vergezeld van koffie met gevulde
koek en al heel snel was het een oergezellige boel in
ons clubhuis en op het terras. Enkele deelnemers vielen
op door hun kleurige pruiken of feestelijke kleding. Ook
het echtpaar met hun hondje, dat heel duidelijk een
lieveling is van enkele deelnemers, was weer aanwezig.

 
De deelnemers toonden heel puur hun enthousiasme
over hetgeen zou gaan volgen. Een vaartocht met
sloepen over de Plassen en halverwege  met elkaar een
eiland maken en zo een tijdje ronddrijven.

 
Inmiddels waren 5 sloepen met hun schipper in de
haven gearriveerd. Na het bekend maken van de inde
ling en het aantrekken van de zwemvesten kon de in
stapprocedure beginnen.  Tijdens de vaartocht werden
er diverse bruggen gepasseerd en daarvoor moest je
heel diep bukken om er onderdoor te kunnen varen.

Achterop één van de meest ver gelegen plassen werd
in de omgeving van de Twaalfmorgen met 5 boten aan
elkaar geankerd. Dit was een rustmoment om iets te
drinken en wat lekkers te eten. Maar op deze speciale
plaats werd ook afscheid genomen van vrijwilliger
Scarlett die voor het laatst deelnam aan een activiteit
van De Klup.
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Daarna werden de ankers gelicht en voeren de sloepen
over de diverse plassen en via de bruggen waarvoor je
moest bukken  weer terug naar de haven. Na afloop van
de vaartocht kreeg  iedereen een aardigheidje als aan
denken en kon men naar wens nog een drankje nuttigen
en even gezellig napraten. Daarna ging iedereen
groepsgewijs weer naar huis.
 
Beste deelnemers van De Klup. Wij vonden het fijn dat
jullie weer bij de MWR op bezoek waren.  Dank voor het
door jullie getoonde enthousiasme. Wij hebben het met
plezier voor jullie gedaan. Agnes, Marian, Wil en Ben
bedankt! Het was weer top! ‘High Five’ voor jullie alle
maal en tot volgend jaar.
 
Henk Olie
 

ALV in het najaar
Als je niets te vertellen hebt, moet je anderen daar
vooral niet mee lastig vallen. Dat is een beetje de
strekking waar het hier om gaat. De Algemene Leden
Vergadering (ALV) is het brede contactmoment tussen
de leden en het bestuur. De leden verwachten dan een
serieus verhaal en visie van het bestuur waarover ge
discussieerd kan worden en eventuele onderwerpen
waarover beslissingen genomen moeten worden.
 
Door onder andere een matige bezetting van het be
stuur, er zijn 2 vacatures van de voorzitter en de secre
taris, was het niet zo gemakkelijk om invulling te geven
aan zaken die je tijdens een ALV mag verwachten. Dus
hebben we als bestuur besloten om dan maar tot uitstel
over te gaan en de leden niet voor “spek en bonen” te
laten opdraven. Overigens hadden we dit als bestuur
wel iets duidelijker aan de leden moeten communice
ren, waarvoor alsnog onze excuses.
 
Helaas is de “bestuursbezettingsituatie” tot heden niet
veranderd, maar vertrouwen we er op dat we op de
komende ALV een nieuwe voorzitter kunnen voordra
gen. In de tussentijd is nog heel veel voorbereidend
werk te verzetten, temeer omdat er van alles en nog wat
speelt of gespeeld heeft wat ook onze aandacht vraagt
en gevraagd heeft. Zelfs een MWR-vrijwilliger kan uit
eindelijk maar op 1 plaats tegelijk zijn. Het voornemen
is om de ALV in het najaar te houden. Begin oktober zal
een uitnodiging voor de ALV aan jullie gestuurd wor
den.
 
Hans Vonk, Vicevoorzitter

Vacatures
Ik heb in mijn werkzame verleden geleerd dat de kracht
in de herhaling zit. Maar met betrekking tot het onder
werp vacatures binnen de MWR word ik daar inmiddels
wel een beetje droevig van.
 
Gelukkig kan ik jullie meedelen dat we voor het voor
zitterschap inmiddels wel een gegadigde hebben die
we graag tijdens de ALV, in het najaar aan jullie voor
stellen.
 
Blijven over de vacatures voor een:
-   Secretaris (bestuurslid);
-   Evenementen commissaris (geen bestuurslid);
-   Motorbootrepresentant (geen bestuurslid);
-   Freelancer voor het Kompas (schrijven van artikelen).
 
Indien je graag mede richting wilt geven aan het reilen
en zeilen bij de MWR en daarvoor een beetje vrije tijd
wil inruimen, dan kun je je aanmelden of nadere infor
matie krijgen bij Hans Vonk 06-3630998 of
havenmeester@mwr-reeuwijk.nl
 
Hans Vonk, Vicevoorzitter
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Droogte in Nederland
Wat hebben we een mooie vaarzomer! Iedereen geniet
volop en zowel langs als op het water is het een gezel
lige drukte. Behalve dat de tuin er een beetje verpieterd
bijligt, lijkt niemand het zonnetje te betreuren. Zeker in
de vakantieperiode genieten veel mensen van het
mooie weer.
 
Maar niet iedereen kan op zijn lauweren rusten. Bij het
Hoogheemraadschap van Rijnland wordt constant ge
monitord welke effecten de droogte heeft op de
(zwem)waterkwaliteit en eventuele risico’s voor de
dijken die de aanhoudende droogte met zich mee
brengt. Rijnland spreekt van droogte als het neerslag
tekort oploopt tot 125 mm in de Haarlemmermeer of
150 mm in heel Rijnland. En deze grens is begin juli al
overschreden. Iedere week geeft Rijnland de zomermo
nitor uit waarin staat hoe de droogte zich ontwikkeld en
wat de verwachtingen zijn. Daarnaast geeft Rijnland
regelmatig een update via de nieuwsberichten op hun
website www.rijnland.net 
 
Uit meetgegevens van het KNMI blijkt dat in 1976 
sprake was van het droogste jaar sinds de metingen
begonnen. In het onderstaande plaatje wordt het jaar
1976 weergegeven met de rode lijn. Het gemiddelde
van de 5 droogste jaren is de groene lijn. De blauwe lijn
is de mediaan, die het midden van alle metingen
weergeeft. De zwarte lijn is van 2018. De stippeltjes
geven de verwachting aan op basis van de weersvoor
spelling. Zoals het er nu uitziet sneuvelt het droogtere
cord uit 1976 net niet.

 
In de volgende plaatjes uit de zomermonitor van Rijn
land is te zien hoe in korte tijd het neerslagtekort op
loopt. Rechts onderin liggen de Reeuwijkse Plassen.
Was er op 9 juli nog een neerslagtekort van 168.7 mm,
op 28 juli was dit al opgelopen tot 254.2 mm. En op het

moment van het schrijven van dit artikel waren de
weersverwachtingen verre van gunstig. 
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Eén van de problemen van de droogte is verzilting van
het water. Het water wordt dus zouter. Normaal gespro
ken heeft de Rijn meer dan genoeg water om in perioden
van droogte water aan te leveren. Dit gebeurt via de
Hollandsche IJssel die door de Rijn van water wordt
voorzien. In Gouda heeft Rijnland een inlaatpunt, waar
rivierwater wordt binnengehaald uit de Hollandsche
IJssel.
 
Als de Rijntoevoer van water laag is, zoals nu door
langdurige droogte in Duitsland en minder smeltwater
in Zwitserland, dan krijgt het zeewater door de vermin
derde tegendruk vanuit de Rijn, meer kans om naar
binnen te dringen. Het zoute water uit de Noordzee krijgt
dan de kans om via de Nieuwe Waterweg “op te krui
pen” naar de Hollandsche IJssel. Als het zoute water
het inlaatpunt bij Gouda bereikt, dreigt verzilt water te
worden binnengelaten in de wateren rondom Gouda.
Omdat het waterpeil gehandhaafd moet worden, gaat
verzilting dus ten koste van de waterkwaliteit.
 
Het Waterakkoord Kleinschalige Wateraanvoervoorzie
ningen Midden-Holland regelt dat bij langdurige
droogte de hoogheemraadschappen van Rijnland,
Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard over
voldoende zoetwater kunnen blijven beschikken. De
Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) is een stelsel
van stuwen, watergangen en gemalen dat in tijden van
watertekort zoet water vanuit de noordelijke gebieden
in Nederland naar West-Nederland aanvoert. Rijkswa
terstaat regelt de verdeling van water over Nederland.
Het water wordt aangevoerd vanuit een punt waar de
zee geen invloed heeft: de Lek en het Amsterdam-
Rijnkanaal. Deze aanvoer vindt plaats via gemaal De
Aanvoerder in Utrecht, dat hier eind jaren tachtig spe
ciaal voor is gebouwd. Sindsdien is dit gemaal twee
maal ingezet: in 2003 en 2011.
 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor
het transport van het water richting het gebied van het
hoogheemraadschap van Rijnland, dat het water wil
gebruiken. Als het nodig is, kan Rijnland een deel van
het aangevoerde water doorgeven aan de hoogheem
raadschappen Delfland, en Schieland en de Krimpener
waard. De KWA zorgt voor een aanvoer van 6,9 m3 per
seconde. Dat betekent dat ter hoogte van Bodegraven
6900 liter zoet water per seconde de boezem van Rijn
land binnenkomt. Bij het boezemgemaal Gouda wordt
zelfs ruim 25 m3 per seconde binnen gelaten. Dit staat
ongeveer gelijk aan één tankwagen per seconde. Hier
mee kunnen onze polders voorlopig voorzien worden
van voldoende water. Op deze manier blijft er voorlopig

genoeg zoet water in ons systeem. Daarnaast zijn er op
diverse locaties tijdelijke pompinstallaties geplaatst om
te zorgen voor voldoende water in de betreffende pol
ders.
 
Een ander probleem van de droogte is het gevaar voor
de dijken. De dijken bestaan deels uit veen. In totaal is
er in Nederland naar schatting 3.500 kilometer aan
veendijk. Normaal gesproken nemen veendijken water
op als een spons en zijn daardoor stevig genoeg om
water tegen te houden. Als de bovenste laag erg uit
droogt, ontstaan er scheuren. Als die scheuren heel diep
worden, kan een dijk instorten. Dit gebeurde op 26
augustus 2003 in Wilnis. De uit veengrond bestaande
dijk is toen "weggedreven" op boezemwater dat via
scheuren diep onder het veen terecht kon komen. Door
de uitdroging werd de dijk namelijk lichter en door de
scheuren in de veengrond instabiel. Hierdoor ging de
dijk als het ware “drijven”.
 

Je zou denken dat een optie zou zijn om de dijken te
“besproeien”. In het verleden heeft Rijnland dit ook
gedaan. Maar, de ervaringen waren niet positief. Na
deel van sproeien is dat het gras extra water krijgt en
daardoor gaat groeien, waardoor nog meer water ver
dampt. Het wordt dan nog lastiger om bij hoog gras
scheuren in de dijken terug te vinden. Bovendien moet
je heel veel water op een dijk spuiten om het neerslag
tekort serieus terug te dringen. En dit water is nu niet
beschikbaar. Daarom voert Rijnland veel vaker inspec
ties uit om te kijken of de dijken door de droogte ver
zwakken. In totaal is dit 27 kilometer aan dijken. Veel
extra werk dus voor Rijnland.
 
Ondertussen is de droogte koren op de molen van de
milieubeweging. Weer een bewijs voor de opwarming
van de aarde. Nieuwsgierig ben ik op zoek gegaan  naar
wat het KNMI hierover zegt. Tussen 1901 en 2013 nam
de gemiddelde temperatuur in De Bilt toe met 1.8 gra
den. Het grootste deel van deze toename, namelijk 1.4
graden, vond plaats tussen 1951 en 2013. Sinds 1951 is
de toename ongeveer twee keer zo groot als de wereld
wijde toename van de gemiddelde temperatuur over
het land- en zeeoppervlak.
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De opwarming in onze buurlanden was vergelijkbaar.
Over het algemeen warmt het land sneller op dan de
oceaan. De winters waren zachter doordat de wind
vaker uit het westen kwam. De zomers waren extra
warm door een toename van de zonnestraling. Dit komt
vooral door de afgenomen luchtverontreiniging. Tus
sen 1910 en 2013 nam de jaarlijkse neerslag in Neder
land toe met 26 procent. Tussen 1951 en 2013 was de
toename 14 procent. Alle seizoenen, behalve de zomer,

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

zijn natter geworden. Nou, dat kunnen we niet ontken
nen. En of we nu opwarming hebben door de veront
reinigde lucht of juist door de schone lucht, mij bevalt
zo’n mooie zomer wel! Lekker varen met je vrienden,
wijntje erbij, lekkere hapjes aan boord. Voor mij kan de
zomer niet lang genoeg duren!
 
Paula Gouw
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Onbeperkt varen succesvol
Normaal gesproken moet je een vaartochtje naar
Gouda en verder goed plannen. De bediening tussen
het Reeuwijks Verlaat en de Kleiwegbrug is normaal op
vaste tijden en slechts 3 keer per dag. In het hoogsei
zoen, juni, juli en augustus, is dit 4 keer per dag. Maar
niet in de weekenden van 30 juni en 7 juli. Gouda had
samen met het sluiswachtersgilde een proef georgani
seerd om alle bruggen en het sluisje bij het Reeuwijks
Verlaat continue te bedienen.
 
De gemeente Gouda wil de regio beter doorvaarbaar
maken voor sloepen en andere kleine vaartuigen.
Hiermee hoopt de gemeente meer bezoekers te trekken
en daarmee de gehoopte 1 miljoen bezoekers te krijgen.
De proef was dus niet bedoeld om meer bezoekers
richting de Reeuwijkse Plassen te krijgen. Maar dat
maakte voor de MWR-ers die op pad gingen niets uit.
Velen trokken er op uit en waren erg te spreken over de
continue bediening.

 
De gemeente Gouda heeft met de proef willen onder
zoeken of de beperkte bediening van invloed is op het
aantal waterrecreanten. Nou, het resultaat mocht er
zijn. De proef bleek een groot succes. Meer dan 400

bootjes, waaronder veel sloepen en kano’s, maakten
gebruik van deze mogelijkheid. Normaal ligt het
maandgemiddelde van juli rond de 250 bootjes. De
resultaten zijn veelbelovend en voor het nieuwe vaar
seizoen wordt nu gekeken of en in welke vorm deze
proef een vervolg krijgt. Hierbij zal ook met name het
financiële aspect een rol spelen. Hopelijk heeft de ge
meente Gouda nog wat geld over en blijft het niet bij
een proef, zodat wij volgende jaar lekker heen en weer
kunnen varen tussen Reeuwijk en Gouda zonder op de
klok te hoeven kijken.

 
Het Sluiswachtersgilde, is een initiatief van het Water
gilde, een werkgroep van de Historische Vereniging Die
Goude. Dit gilde is op 11 oktober 2013 opgericht en
bestaat uit vrijwilligers die de historische sluizen in
Gouda in ere willen houden door ze weer in werking te
stellen. De vrijwilligers hebben zich de hele dag ingezet
om het sluisje bij het Reeuwijks Verlaat te bedienen. Dit
wordt door de MWR-leden enorm gewaardeerd. Alle
vrijwilligers van het Sluiswachtersgilde, hartelijk be
dankt voor jullie fantastische inzet!
 
Paula Gouw
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Meeuwenoverlast
De meeste van jullie zullen het al lang gemerkt hebben.
De meeuwen hebben nu ook de MWR gevonden. Boten
en steigers zitten vol met meeuwenpoep. De meeuwen
worden steeds brutaler en het worden er ook steeds
meer. Met name in het broedseizoen zijn ze zelfs
agressief. Rustig een broodje eten in je boot is er niet
meer bij. Voor je het weet is je lunch gevlogen en ver
dwenen in een meeuwenmaag. Met linten en allerlei
vormen van vogelverschrikkers wordt geprobeerd om
de meeuwen buiten boord te houden. Maar dat valt niet
mee. Waar komen die meeuwen nu toch “opeens”
vandaan?

 
Het probleem is eind jaren 80 begonnen. In de duinen
kwam steeds meer helmgras en open plekken werden
steeds meer bebost. Daarnaast kwamen er veel meer
vossen die de eieren van de meeuwen roofden en
opaten. Dit alles leidde ertoe dat de meeuwen een
nieuwe omgeving zochten, waar ze goed konden
broeden en waar de eieren niet geroofd werden. Dit
vonden ze verder landinwaarts. De platte daken vol
grind in de steden leken erg op de plek waar de meeu
wen vandaan kwamen. Hier vonden de meeuwen een
nieuwe broedplaats, met als bijkomend voordeel dat de
vossen hier niet konden komen. Het gevolg was dat de
meeuwenpopulatie sterk toenam en de meeuwen
steeds verder landinwaarts trokken op zoek naar eten.
 
Nu zul je zeggen dat er in het Reeuwijkse Plassengebied
weinig platte daken met grind te vinden zijn. Dat klopt.
Maar de Plassen hebben wel eilandjes waar vogels
goed kunnen broeden en water dat in het najaar en de
winter als slaapplaats dient.
 
Het probleem is een aantal jaren geleden begonnen.
Het idee was om de eilanden weer hun natuurlijke be
planting terug te geven. Dat hield in dat de hoge be
planting zoals bomen en (bramen)struiken plaats
moesten maken voor lage beplanting. Op sommige
eilanden is in het midden een soort vijver aangebracht,
waardoor er minder land en meer water kwam. Door

een rietkraag om een eiland aan te planten zou het
lastiger worden om op de eilanden neer te strijken.
Helaas sloeg de rietaanplant niet aan en zijn de eilanden
nu een landingsbaan voor meeuwen geworden. Dit
vaak tot ergernis van omwonenden en booteigenaren.
 
Er zijn al diverse middelen gebruikt om de meeuwen te
verjagen. Zo zijn er vogelverschrikkers van cd’s ge
plaatst die bewegen en er zijn op afstand bestuurbare
vogelverschrikkers die geluiden maken geplaatst. Maar
dit heeft niet het gewenste effect. Na een tijdje zijn de
meeuwen er aan gewend en zitten ze weer vrolijk op de
vogelverschrikker. Rigoureuze maatregel, zoals in het
broedseizoen netten ophangen of jagen mag volgens
de Wet Natuurbescherming niet. 

 
Een mogelijke optie is om de eilanden weer te laten
begroeien in de hoop dat de meeuwen elders hun heil
gaan zoeken. Maar ondanks dat de gemeente en ver
schillende natuurorganisaties hard hun best doen om
het probleem op te lossen, kan het nog wel een aantal
jaar gaan duren voordat de meeuwenplaag stopt. Tot
die tijd zit er helaas niets anders op dan het vaker
schoonmaken van de boot.
 
Paula Gouw
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Bericht van de havenmeester over de
meeuwenoverlast
Wat doet de MWR aan de meeuwenoverlast? Zoals jullie vast al gezien hebben, zijn er verschillende linten ge
spannen om de overlast tegen te gaan. Daarnaast heeft onze havenmeester Hans Vonk zich bij de Stichting Veen
gemeld om de meeuwenoverlast te bespreken. De Stichting Veen heeft een schriftelijke reactie gestuurd waarin
zij aangeeft dat er meerdere meldingen zijn binnengekomen. Het probleem is bij de Stichting bekend en staat
hoog op het prioriteitenlijstje. Binnenkort gaat de Stichting Veen met de eigenaren van de eilanden om tafel om
naar een oplossing te gaan zoeken. Vooralsnog betekent dit dus voor de MWR-leden de boot goed inpakken of
met lede ogen de meeuwenpoep "accepteren". Hans houdt goed de vinger aan de pols om de belangen van onze
leden te behartigen.
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MWR-nieuwtjes
Wat is er nieuw en wat zit er in de pijplijn?
Op 6 april zijn de asbesthoudende platen van het
MWR-dak volledig vervangen. Een aangelegenheid
waarbij het, als het om asbest gaat, ineens allemaal
anders moet. De regelgeving hieromtrent is niet mals,
maar als je het in detail beziet, valt het allemaal best
mee. Als je maar niet gaat boren en zagen in die platen.
Een torenhoge kraan zorgde ervoor dat de platen snel
van het dak verdwenen en in een speciaal daarvoor
geprepareerde container onder veel afdekfolie verstopt
werden.
 
Daarna moest het hele dak op deeltjes en stofjes nage
lopen worden, evenals de hele omgeving van het ge
bouw. Alles werd ook op foto vastgelegd. Na 1,5 uur
van testen en controleren, werd het werkgebied rond
het middaguur vrijgegeven en kon men eindelijk aan
het plaatsen van de nieuwe dakplaten beginnen.
 
De wind was in de loop van de dag aangetrokken en
kwam vanuit het oosten. De bak werd zo af en toe door
een windstoot gevangen en kwam dan niet al te zacht
zinnig tegen de goot of het dak aan. Wat raar dat zo’n
bak geen compleet rubberen stootrand heeft. Uiteinde
lijk was zo tegen 17.00 uur ’s-middags het dak dicht en
werden de loodslabben rond de dakkapel aangeklopt.
Dat viel niet mee want het bestaande lood heeft zijn
beste tijd eigenlijk wel gehad.
 
In de tussentijd was de bar opengegaan en dan is het
verrassend dat, ondanks alle rood/witte linten en
waarschuwingsinfo, 2 dames gewoon gezellig met een
glaasje een plekje tussen de Barneveldse zwoegers
zochten (ja, daar kwam deze club vandaan). Op een
vriendelijke maar wel verbaasde toon heb ik gevraagd
of de dames misschien op een heeeel andere plek

zouden willen gaan zitten en niet tussen de werklui en
de steigers. Wat ze wel deden, maar ik had sterk het
gevoel dat ze nog steeds niet begrepen waarom…..
 
Uiteindelijk rond 19.00 uur was alles klaar en kon alles
weer terug naar Barneveld en omgeving. De asbestcon
tainer werd aan de Breevaartkant van de Notaris d’Au
merielaan geplaatst, zodat deze kon worden opgepikt.
Weliswaar goed afgesloten, maar toch. Uiteindelijk is
deze pas op maandagochtend afgevoerd. Over regels
en veiligheid gesproken…..
 
Maar, nu hebben we wel weer een heel mooie rode kers
op onze zwarte MWR-taart staan die weer jaren mee
kan. Dank aan de familie Hamersma, die er uiteindelijk
in toegestemd heeft om dit project niet in 2024 (slotda
tum asbestverwijdering) maar nu door te voeren. Het
maakte de opening van het Vaarseizoen, op zaterdag
12 mei, met ons vernieuwde clubhuis op de achtergrond
alleen maar leuker en gezelliger.
 
Wat nog wel lelijk afstak was de dakkapel. Met de
aannemer van de familie Hamersma is de kwaliteit van
deze dakkapel besproken. De zijkanten waren rot en aan
vervanging toe. Inmiddels zijn beide zijkanten volledig
vervangen en is er rondom een nieuwe loodslab aan
gebracht. De naden van de goten welke kapot zijn ge
gaan door het lopen door die goten door de dakdekkers,
zijn deels al gelast en enkele delen komen nog aan bod.
Wellicht worden deze goten ook een keer vervangen.
 
Arie had, waar nodig, al geverfd, waardoor hij die rotte
plekken had ontdekt. Wellicht dat door deze renovatie
er hier of daar nog een likje verf gegeven moet worden,
maar dan is dat project voorlopig ook weer klaar.
 

14



De opstapjes voor de keukeningang en douche- en
toiletingang zijn door Arie verbeterd en verstevigd of
aangepast. Aan deze zijde van het gebouw is tevens een
nieuwe lamp gemonteerd en de oude lantaarnachtige
lamp is vervangen. Dank aan ons MWR-lid Ton voor het
kosteloos monteren en aansluiten van deze lamp.
 
Via ons MWR-lid Martin is uiteindelijk alsnog het project
“slopen van de oude JCR fundering” ter hand geno
men. Op 13 juni hebben Arie en ondergetekende het
hele landje met een bosmaaier kaal en overzichtelijk
gemaakt, zodat iedereen kon zien waar we nu eigenlijk
mee aan de slag moesten.
 
Op 28 juni is door onderaannemer Van Reeuwijk, ja dat
is de firmanaam, de fundering er uit gehaald. Met wat
getril en gesjor aan de fundering was deze redelijk snel
weg. Daarna hebben ze gelijk het terrein al deels geë
galiseerd. Tegenvaller was dat er 3 worteldelen van de
in 2015 omgezaagde bomen tot onze verrassing aan
wezig waren. Ik wist zeker dat we daar een rekening van
hebben gehad waarbij tevens het wegfrezen van de
stobben in rekening was gebracht. Ik heb al contact met
het bedrijf opgenomen om deze werkzaamheden als
nog en liefst zo snel mogelijk uit te voeren.
 
Via een ander MWR-lid, Gerrit, is er een uitstekend
advies voor de uiteindelijke bodembedekking ontvan
gen. Deze wordt momenteel uitgewerkt. Met Tinus en
Arie is een profiel van het terrein opgemeten met zowel
gewenst op- en afschot. Deze gegevens ga ik eind au
gustus, na de vakantie, met de uitvoerder nader bespre
ken.
 
Het is de bedoeling dat we langs de plaskant een
grasstrook van 2 meter breed gaan krijgen. Dat doen
we omdat er daar grondankers zitten van de recent
geplaatste beschoeiing. De rest van het terrein wordt
op afschot geëgaliseerd en waar nodig op de juiste
hoogte afgegraven. De basis is onkruiddoek welke
dienst doet om de opvolgende lagen op zijn plaats te
houden. We zitten per slot van rekening op dik water.
Daarop wordt 20 cm Repack gestort en met een zware
wals ingedrukt en aangetrild tot een vaste plaat. Tot slot
komt daaroverheen nog circa 5 cm split grofte 1-2 cm
in de kleur antraciet. 
 
Op deze mooie stevige en egale vlakte wordt dan uit
eindelijk een leuke zithoek geplaatst met steigerhouten
stoelen, banken, tafels en royale plantenbakken die het

één en ander gezelliger en fraaier maken. Dat alles moet
weer zodanig zijn, dat het gemakkelijk hanteerbaar en
stapelbaar is, zodat in de winter er ook boten geplaats
kunnen worden. De tuinmeubels en plantenbakken
zullen hoogstwaarschijnlijk deze winter tijdens de
MWR-klusavonden gemaakt gaan worden.
 
Inmiddels hebben de MWR-leden Colla en Ton een
elektraplan uitgewerkt waar de laatste hand aan gelegd
wordt en offertes kunnen worden opgevraagd. Het is
de bedoeling dat we de groepenkast zodanig gaan
aanpassen dat niet bij elke extra belasting van het net
de stoppen er uit springen, met alle schade en ergernis
van dien. Daarnaast krijgt elke steiger zijn eigen
stroomtoevoer en ruime zekering en worden er op elke
steiger veilige en up to date verdeelkasten geplaatst
waar met de bekende blauwe stekker gewerkt moet
worden. Dit alles is gebaseerd op de verwachting dat
tussen nu en de komende 6 tot 10 jaar het aantal elek
trisch aangedreven motoren fors zal toenemen.
 
Ook bij de vloot is het een en ander gebeurd. Met het
Klus- en Vaarteam, Tinus, Jurgen, Berend, Colla, Ed,
Berend Kees, Arie en ondergetekende zijn allerhande
zaken aangepakt, schoongemaakt, lekken gestopt, etc.
Onze Watersportcommissaris zal hier vast meer over
gaan zeggen. De werf is heringericht en heel veel oud
materiaal is inmiddels afgevoerd. Datzelfde geldt ook
voor de zolder. Die wordt langzaam maar zeker over
zichtelijker. Het zeilhok is opgeruimd en opnieuw inge
richt. Vriendelijk verzoek aan een ieder die soms even
iets op zolder legt, zorg altijd dat er een label met je
naam en mobiele nummer bij zit, zodat we contact met
je kunnen opnemen als dat nodig is. Is het voorwerp
niet te identificeren, dan loop je de kans dat we het weg
doen.
 
Tot slot wordt er momenteel nadrukkelijk over gedacht
om een ander toegangsysteem aan te schaffen, waarbij
je niet meer met een sleutel maar alleen digitaal via een
kaart toegang tot de MWR kunt krijgen. Al jaren is het
hek te vaak niet afgesloten en omwille van het gemak
accepteren veel leden klaarblijkelijk dat iedereen onge
controleerd op het MWR-terrein kan en mag rondlopen.
 
Zoals je ziet, is er weer veel werk verzet de afgelopen
periode. Indien er vragen, opmerkingen of suggesties
zijn, verneem ik die graag van je.
 
Hans Vonk, Havenmeester.
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Dauwtrappen 2018
Hemelvaartsdag is volgens de traditie ook de dag van
het dauwtrappen. In alle vroegte trekt men dan op blote
voeten het van de dauw nog natte weiland in voor een
stevige wandeltocht. Voor de MWR-leden is dit enigs
zins aangepast naar een wat later tijdstip en de blote
voeten mogen in schoenen staan omdat wij groten
deels over een verharde weg wandelen.
 
Vanaf 07:00 uur verzamelden zo’n 17 wandelaars zich
in ons clubhuis. Zij werden ontvangen door Cor die ook
de route heeft uitgezet. Tiny en Paula verzorgden voor
ons de koffie en thee met stroopwafel. De tafels voor
het ontbijt waren reeds gedekt in de kleur fris groen.
Een kleur die wij tijdens onze wandeling nog veelvuldig
zouden tegenkomen.
 
De route werd dit keer, in tegenstelling tot de veeeeee
le voorgaande jaren eens linksom gelopen in plaats van
rechtsom.  Een goede zet want hierdoor hadden wij in
de finale van de tocht minder hinder van het verkeer
dat vanaf 09:00 uur op gang gaat komen.
 
De wandeling begint en al lopend worden wij direct
geconfronteerd met de veranderingen die op de Notaris
d 'Aumerielaan en verder in Reeuwijk plaats vinden. Wij
worden constant deelgenoot van de diverse frisse
kleuren en geuren die verbonden zijn aan het voorjaar.
Uniek was om waar te nemen dat een reiger een paling
had gevangen en dat deze omgekeerd moest worden
om  in de juiste richting naar binnen te kunnen werken.
De reiger had het ontbijt al binnen, wij moesten er nog
even over doen voordat het voor ons zover zou zijn.
 
Na de eerste 3 kwartier wandelen was er een rustmo
ment gepland.  Paula was daar met haar Caddy-wagen
reeds aanwezig en voorzag ons van koffie/thee en koek.

Een groepsfoto werd gemaakt en het keuzemoment
voor de korte of de langere route was aangebroken.
Eensgezind gingen wij allen voor de lange route. Al
genietend van het onderlinge gesprek, de natuur, de
geluiden om ons heen en de doorkijkjes over de plas
sen, waren die tweede 3 kwartier voor het gevoel ook
snel weggezet. 
 
Bij aankomst in de omgeving van ons clubhuis  verraad
den de geuren die ons tegemoet kwamen dat onze
‘eieren en spek koks’, de gebroeders Jan en Leo, reeds
bezig waren met hun specialiteiten. Marianne, Wil,
Agnes en Ben hadden met de in de voorafgaande dagen
ingekochte waren een prachtig ontbijtbuffet gereed
gezet.
 
Nadat iedereen weer een beetje op temperatuur was
gekomen en de 17 dauwontbijters waren binnenge
druppeld  mochten wij eindelijk aan het welverdiende
ontbijt beginnen. En dat met maar liefst 35 personen
totaal. Want ook dit keer waren er (niet dauwtrappende)
leden en donateurs die zich aangemeld hadden voor
het inmiddels traditionele, heerlijke en gezellige ontbijt.
 
Hierbij nog wat leuke wetenswaardigheden:
De dauwtrappers hebben tijdens deze wandeling circa
10.000 stappen gemaakt en 7 kilometer afgelegd in 100
minuten. Daarbij verbrand je met wandelen veel meer
calorieën dan je denkt, in ons geval zelfs zo’n 500 kcal.
Maar ja, dan begint het heerlijke ontbijt met eieren en
spek en nog véél meer, ha ha. Wat een heerlijke traditie
is het MWR-dauwtrappen én het fantastische ontbijt!
 
Henk Olie
(Dit bericht is samengesteld uit de reacties van diverse
deelnemers)
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50 jaar MWR
De MWR bestaat dit jaar 50 jaar. Er is in die tijd veel
gebeurd. Daarom wordt er in deze editie van het Kom
pas teruggeblikt op 50 jaar MWR.
 
In de 60-er jaren werd er op de Reeuwijkse Plassen nog
volop met speedboten gevaren. Snel varen en water-
skiën waren destijds een legale activiteit. Het aantal
speedboten was wel door een vergunningstelsel al aan
een maximum gebonden en dit aantal werd geleidelijk
afgebouwd naar nul. Nico de Jonge, destijds de enige
agent van de waterpolitie in Reeuwijk, kwam geduren
de de zomer van 1968 met het idee om een club op te
richten voor watersporters met snelle motorboten om
het gebruik van de plassen wat meer te reguleren en de
veiligheid te bevorderen. Dit werd werkelijkheid in ok
tober 1968, toen onze Motorboot en Watersportvereni
ging Reeuwijk werd opgericht. De oprichters van onze
vereniging waren allen fanatieke motorbootschippers
en aanvankelijk was het de bedoeling dat er alleen
motorbootschippers lid van deze vereniging konden
worden. Uit de overlevering is bekend dat er destijds
ook iemand opstond die aan de toekomst van de vere
niging dacht en van mening was dat de keuze voor al
léén motorboten niet de juiste was. Voor toelating van
andere vormen van watersport zou ook ruimte moeten
zijn. Zo ontstond de enigszins dubbele benaming ‘Mo
torboot en Watersportvereniging Reeuwijk’. In de
volksmond was dit te lang en werd het: ‘ De Motorbo
tenclub’. Een benaming die af en toe nog wel eens
gebruikt wordt.

 
 
Een eigen onderkomen was er niet. De meeste leden
hadden een ligplaats bij de in die tijd populaire uitspan
ning ‘Huize Elfhoeven’.  Het daarbij behorende natuur
zwembad was buiten gebruik gesteld en leden van de
MWR konden de omkleedhokjes huren als opbergplaats
voor persoonlijke zaken.  Een klein hokje aldaar was het
verenigingsonderkomen, het Praathuis genoemd. Te
vens reserveerde de eigenaar 30 ligplaatsen voor toe
wijzing aan leden van onze vereniging.
 

 
Een kleine twee jaar na de oprichting ontstond de mo
gelijkheid om een eigen haven te realiseren. De huidige
locatie, waar wij nu nog steeds verblijven, kwam in 1970
te huur. Dit betrof de voormalige scheepswerf en
jachthaven ‘Neptunus’. In de ruimte waar nu onze bar
staat werden schepen gebouwd en gerepareerd. Deze
verlieten het gebouw via een grote schuifdeur aan de
rechterzijde van het gebouw waar nu de entree is. Onder
de bestrating bij de entree van ons clubhuis liggen de
rails van de helling nog verborgen in een betonplaat.
 
 
Nadat de activiteiten van deze scheepswerf beëindigd
waren, nam de familie Hamersma het gebouw in ge
bruik als zomerhuis. De ligplaatsen werden verhuurd.
Enkele van onze oud-leden huurden daar zelfs nog een
ligplaats. In de loop van 1970 kwamen het zomerhuis,
terrein en haven beschikbaar voor de verhuur. Een
prachtige kans voor de nog jonge MWR die dan ook
direct werd benut. De huurdersrelatie met deze familie
is sindsdien onafgebroken actueel.
 
 
Eindelijk een eigen thuishaven! De eerste jaren waren
met recht ‘pioniersjaren’ te noemen. Het was een loods
met een kleine verblijfsruimte van circa 3x7 meter; het
zomerhuis. Hierin werd een kleine bar met dito keuken
gerealiseerd. Nettie en Piet waren de eerste beheerders
van de bar. Legendarisch waren hun pogingen om,
wanneer er niemand was, de bar vol te krijgen. Piet ging
leden bellen met de melding dat het zo gezellig was,
terwijl Nettie op de achtergrond geluiden maakte die
moesten suggereren dat er veel mensen aanwezig
waren. Resultaat: een volle tent en een gezellige avond.
Op 12 mei 1972 werd de vernieuwde locatie door een
wethouder van de gemeente Reeuwijk geopend en
werd dit op een feestelijke wijze gevierd.
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Als snel maakte men plannen om de haven en de ver
blijfsruimte te vergroten. Er werd overal gescharreld en
geritseld om de benodigde materialen hiervoor be
schikbaar te krijgen. Er werd een premie obligatielening
ontwikkeld waarop leden konden inschrijven. Heel veel
materialen werden door sponsors geleverd. De man
kracht om deze te verwerken kwam voornamelijk van
de leden.

 
 
Een sponsor die op een vrijdag een lading hout leverde
kwam op de zaterdag daarna eens langs om te kijken
of alles naar wens was. En wat bleek: alles was reeds
verwerkt door een 20-tal leden die de gehele nacht
hadden doorgewerkt. Het resultaat was dat deze spon
sor nog een volgende lading hout leverde. Er werd een
zolder in het gebouw aangebracht en op de begane
grond werd een verenigingsruimte met bar, kleine
keuken en een toiletgroep gerealiseerd.

 
 
Het was inmiddels 1988 toen er een grote verbouwing
plaatsvond.  In overleg met de huiseigenaar werd het
gehele dak plus de dakconstructie vernieuwd. De vere
niging zag op dat moment de kans schoon om een
dakkapel te realiseren waardoor er meer ruimte op de
zolder zou ontstaan.

 
 
In de volgende jaren kwamen we op een punt dat mo
dernisering van het interieur noodzakelijk was. Het
voldeed niet meer aan de eisen van die tijd. De funde
ring van het gebouw vertoonde ernstige gebreken. De
houten vloer was hier en daar een beetje zwevend. Er
moest iets gebeuren. Er werden plannen gemaakt voor
een complete nieuwbouw van een clubhuis maar deze
bleken niet haalbaar. Er vond overleg plaats met de
eigenaren en uiteindelijk was de oplossing dat de ver
eniging de kosten van de vernieuwing van de fundering
op zich zou nemen. Dit zou ons helpen om in de toe
komst de huurprijs betaalbaar te houden.
 
De financiën om deze verbouwing te kunnen bekostigen
waren bij de vereniging niet beschikbaar. Een groep van
deskundige leden heeft ervoor gezorgd dat er een
obligatielening werd ontwikkeld om zo een gedeelte
van de bouwkosten te kunnen dragen. Vele leden par
ticipeerden hierin en mede hierdoor werd deze verbou
wing voor ons mogelijk.
 
De gehele binnenzijde van ons gebouw werd onder de
deskundige begeleiding van een van onze leden door
vele meewerkende leden gesloopt. Een aannemer
zorgde ervoor dat er in het gebouw nieuwe palen
werden geheid en een geheel nieuwe fundering werd
aangebracht. De aannemer verzorgde ook de aanbouw
waarin een nieuwe toiletgroep werd gerealiseerd, de
nieuwe gevel aan de plaszijde, keuken en fustberging.
Een deskundige onder onze leden begeleidde deze
verbouwing.  
 
Nadat de ruwbouw gereed was kwam de inzet van vele
leden weer aan bod. Mede onder de leiding van de
bouwpastoor, onze toenmalige voorzitter en haven
commissaris, werd het interieur afgebouwd. Keukenin
ventaris, bar en installatie, verwarming, elektrische in
stallatie, wandafwerking, plafonds, verlichting en nog
veel meer waren onderdelen van het bouwplan. Vele
materialen hiervoor werden door sponsoren beschik
baar gesteld. De meeste werkzaamheden werden uit
gevoerd door leden en daar waar nodig werd het door
professionals gedaan. Het terras werd vernieuwd. Een
aannemer verzorgde de constructie en de leden ver
zorgden de afwerking.
 
Het is niet eenvoudig geweest om dit allemaal voor
elkaar te krijgen, maar in 2002 waren wij er trots op dat
wij het vernieuwde clubgebouw op feestelijke wijze
konden openen. Een fris interieur, zij het nog met het
oude meubilair, in een ogenschijnlijk oude loods
waarvan nog slechts twee wanden origineel waren.

20



Tijdens de daaropvolgende jaren is het interieur van
ons clubhuis regelmatig aangepast, de kleurstelling is
gewijzigd en het meubilair is vervangen.

 
De haven
In het prille begin op deze locatie omvatte de haven zo’n
38 ligplaatsen. In de loop der jaren vonden er diverse
uitbreidingen plaats. Ook dit was pionierswerk. Zodra
het ijs voldoende sterk was, werden er gaten in het ijs
gehakt en palen geplaatst. Nadat het ijs verdwenen was,
werden met behulp van een geleende bok met heistel
ling de palen erin geheid. Het was heien met behulp
van ‘mannenkracht’.  Vijftien man aan een touw om het
heiblok op te halen. “Haal op gelijk en daarna … los”.
En dat vele zaterdagen achter elkaar. Daarna werden de
steigers opgebouwd en in de teer gezet. Met elkaar zo’n
klus oppakken gaf voldoening en vergrootte de saam
horigheid. Onze dames verzorgden de inwendige mens
met soep en broodjes en aan het einde van de dag één
(?) drankje als beloning voor de zware klus. Een aantal
jaren later waren er wat meer financiële mogelijkheden
en werden deze werkzaamheden door een aannemer
uitgevoerd.

 
Het zal zo ongeveer in 1990 geweest zijn dat de conditie
van de steigers zodanig was dat er werd besloten om
alle steigers en het terras in fasen te gaan ververnieu
wen. Door één van onze leden werd een ontwerp ge
maakt. Leden sloopten de steigers en een aannemer
bouwde de nieuwe hardhouten steigers. De financiën
waren een heikel punt en een obligatielening onder de
leden bracht wederom uitkomst en maakte deze ver
nieuwing van onze haven mogelijk.
 
Door diverse gebeurtenissen, als gevolg van onge
wenst bezoek, was het noodzakelijk om het terrein te
gaan beveiligen. Gedurende de winter van 2006 werd
door enkele leden de verlichting op de steigers aange
bracht. Enige tijd daarna kwam een gesponsord twee
dehands hekwerk beschikbaar in Gouda. Dit werd door
leden ter plekke gedemonteerd en op onze locatie weer
geplaatst. Sponsors zorgden voor vervoer hiervan en
stelden materialen voor de opbouw van het hekwerk
beschikbaar. De laatste uitbreiding van de haven vond
plaats in 2010.
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Na het bovenstaande gelezen te hebben mogen wij
concluderen dat wij heel veel te danken hebben aan de
leden uit alle voorafgaande jaren. Mede dankzij hun
inzet, hun hulp op financieel gebied, hulp en sponsors
voor materialen en apparatuur, zijn wij stap voor stap
gekomen tot de accommodatie waarvan wij heden ten
dage met plezier gebruik van kunnen maken.  De inzet
door leden blijft echter noodzakelijk om deze accom
modatie te onderhouden, te vernieuwen en aan te
passen aan de steeds weer  nieuwe eisen.
 
De vloot in de haven
In de beginperiode waren voornamelijk bezitters van
open motorboten en motorkruisers lid van onze vere
niging. Men mocht toen, met vergunning, nog snel
varen op de plassen. Wij waren als vereniging aange
sloten bij de Koninklijke Nederlandse Waterskibond en
de Koninklijke Nederlandse Motorboot Club. Later werd
er een snelheidslimiet ingesteld en was het waterskiën
verleden tijd. De motorkruisers en zeiljachten namen in
aantal toe. Dit bood mogelijkheden tot overnachting in
de haven. Gedurende de jaren 80 en 90 werd er door
vele gezinnen overnacht in onze haven. Ieder weekend
was het gezellig druk in de haven. Ons clubhuis was
geopend op zaterdag overdag, zaterdagavond en zon
dag overdag. De linker steiger werd in die periode wel
gekscherend ‘de Goudkust’ genoemd.  Dit vanwege de
voor die periode grote schepen die daaraan waren af
gemeerd.

 
Het gevolg van gezinnen die overnachtten was dat er
ook veel jeugd in de haven aanwezig was. Hierdoor
waren er heel veel kleine boten in de haven en op het
terrein aanwezig. In de stellingen lagen wel 30 surfplan
ken en 15 kano’s. Het terrein lag vol met kleine boten.
Er was zelfs een commissie die instructie voor het ka
novaren verzorgde. De vereniging schafte 3 kano’s aan.
Er waren plannen voor een afdeling kanovaren. Na een
enthousiaste start doofde de animo voor het kanovaren
na enkele jaren en werd deze commissie opgeheven.

 
Na de beginperiode verschenen er steeds meer zeiljach
ten in onze haven. Tijden veranderen en de besteding
van de vrije tijd werd anders ingevuld. De boten werden
groter en als gevolg van de breedte- en diepte beperking
in het Reeuwijkse plassengebied zagen wij de grotere
boten vertrekken naar havens aan meer open water.
Vervolgens was er een toename van open zeilboten
waarneembaar die we inmiddels ook weer zagen ver
minderen in aantal. Gedurende de laatste jaren zien wij
het aantal sloepen en open motorboten in de haven
weer toenemen.
 
Instructie 
In de loop der jaren is er aan de leden heel veel kennis
overgedragen op het gebied van waterskiën (ja, daar
begon het mee), EHBO, schiemanswerk, manoeuvreren
op de motor, motortechniek, motorboot varen, vaarbe
wijs 1 en 2 en AED. Ideeën voor cursussen bestonden
er wel, maar steeds bleek (en blijkt nog steeds) dat de
belangstelling hiervoor niet voldoende was en is.  
 
Zeillessen
De commissie zeilinstructie werd in 1992 door een
groep enthousiaste jonge leden opgericht en deze
commissie is nog steeds actief. Enthousiaste instruc
teurs brachten als vrijwilliger vele junioren en volwas
senen de kunst van het zeilen bij. Deelnemers werden
weer opgeleid tot instructeur en zo bleef deze groep ‘
jong’. Meedoen hieraan was zowel voor de instructeurs
als de hieraan deelnemende jeugd een feestje. Dit kwam
mede door de entourage daaromheen, waardoor de
betrokkenheid van iedereen heel groot was.
 
De zeilinstructie voor de jeugd werd vele jaren afgeslo
ten met een zeilweekend in het plassengebied. De jeugd
doet (moet) tegenwoordig aan meer activiteiten dan
zeilen en instructeurs moeten ook rekening houden met
hun bijbaantje. Beschikbare capaciteit en verminderd
animo hadden tot gevolg dat de zeilinstructie voor de
jeugd nu in een afgeslankte vorm gecontinueerd wordt.
De zeillessen aan volwassenen gaan al die jaren onver
minderd door. Hiervan merk je weinig, omdat deze in
structie op de doordeweekse avonden wordt gegeven.
Maar het bestaat wél. Onze vereniging beschikt mo
menteel over twee Polyvalken voor instructie aan vol
wassenen en over vijf Optimisten, twee Lasers, één
Pluis en 3 begeleidingsboten voor de zeilinstructie aan
onze jeugd.
 
Zeilwedstrijden
De eerste zeilwedstrijden dateren al van voor 1976. In
eerste instantie alleen voor kajuitzeilboten en in samen
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werking met de JCR Reeuwijk en de Goudse Water
sportvereniging Elfhoeven, later ook voor open zeilbo
ten. Er werd gevaren met diverse typen boten. De
vaartijd werd achteraf gecorrigeerd aan de hand van
een handicapformule. Hierdoor was er toch sprake van
een competitie element. Het doel was: ervaring opdoen
en lekker bezig zijn op het water. Toppers voor de ka
juitzeilboten waren de snertrace en de 8 uurs race in de
nacht. De huidige groep van deelnemers aan de zeil
wedstrijden is minder groot, maar aan enthousiasme
ontbreekt het hen niet.

 
Gezelligheid
 Het gezegde “Gezelligheid kent geen tijd” betekent
heel iets anders dan “Gezelligheid in de loop der tijd”. 
Hierover kunnen we wel een boek schrijven. Gezellige
weekenden op de Twaalfmorgen, het roken van ma
kreel en paling, op zondagochtend gezamenlijk ontbij
ten en koffie drinken op het terras en het clubhuis open
tot zaterdagavond laat zijn enkele voorbeelden. Op
doordeweekse avonden was het vaak druk in de haven,
even varen en nagenieten op het terras. Menige
scheepsvoorraad werd aangesproken om het de lieden
op het terras naar de zin te maken. Elkaar helpen bij de
werkzaamheden aan de boten. De lassers en houtbe
werkers onder onze leden hebben in de loop der jaren
heel wat boten in de vaart gehouden. De feesten en
evenementen, alles werkte mee aan een goede onder
linge band en saamhorigheid. Dit was allemaal ‘toen’.
Wij genieten nu ook van gezelligheid en plezier op het
water en in de haven. Alleen op een andere wijze en
invulling hiervan.
 
Evenementen
Vele evenementen zijn in de loop der jaren korte of
langere tijd in de agenda opgenomen geweest. De al
lereerste evenementen waren een vlootschouw en
behendigheidswedstrijden. Klaverjas- en bingoavon
den kwamen ook al snel op de agenda voor. Opvallend

was een opening vaarseizoen met daaraan verbonden
een autorally. Thema-avonden met een lezing waren er
ter overbrugging van de winterperiode. De midzomer
nachtfeesten met een bezoek van Neptunus (Neptuna
kwam ook wel eens mee). Neptunus is nu al vele jaren
‘ondergedoken’. Opening vaarseizoen was een feestje.
Na het hijsen van de vlag voeren vele leden met hun
gepavoiseerde schepen mee met de openingstocht. De
ooit vermaarde Pamperrace is bij velen nog in de her
innering aanwezig. Dit waren ludieke zeilwedstrijden
voor volwassenen in een Optimist, een luier was ver
plicht onderdeel van de outfit en een paraplu mocht
gebruikt worden als extra zeil.  Sinterklaas was jaren
lang een vaste bezoeker van onze club, tegenwoordig
gaat hij onze deur voorbij.  Amerikaanse verkoping en
exposities van kunstwerken gemaakt door leden heb
ben we meegemaakt.

 
De Pinkstertochten naar de Hollandse plassen, Amster
dam en IJsselmeer waren vele jaren een hit. Ook voor
de puzzeltochten met open boten was er veel animo.
De sloepentocht ‘buitengaats’ heeft enkele jaren op het
programma gestaan. Zeevissen plus een overnachting
in een hotel stond jaren op de agenda. De gevangen vis
werd dan in het weekend daarna op de haven gebakken
en gegeten. Binnen de MWR zijn er altijd leden die over
culinaire vaardigheden beschikken en deze met plezier
inbrengen in onze vereniging. Het begon ooit met de
befaamde Ajam Pangang avonden, vele dineravonden
met een culinair thema zijn er gedurende al die jaren
georganiseerd. Sinds de afgelopen vijf jaren is de
functie Evenementencommissaris helaas vacant, hier
voor is nog niemand bereid gevonden. Dat er toch en
kele evenementen plaatsvinden, hebben wij te danken
aan individuele leden die in samenspraak met de bar
commissie de organisatie hiervan op zich nemen.
 
Een aantal evenementen hebben hun plekje op de
agenda onafgebroken weten te handhaven. Het Klaver
jassen, Dauwtrappen met aansluitend een
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gezamenlijk ontbijt, Haringhappen, Oud- en Nieuw
jaarsborrel en de eetavonden met een culinair thema
zien we jaarlijks op de agenda terugkeren.

 
Het clubhuis/sociëteit
In het midden van ons gezellige clubhuis staat een bar.
Het ontmoetingspunt voor vele van onze leden. Een
plaats waar wel of niet onder het genot van een drank
je van alles besproken wordt, ‘barpraet’ heet dat. Ooit
was dit op zaterdag de gehele dag en avond en zondag
overdag geopend. Er volgden vele aanpassingen en
momenteel is de bar drie maal per week gedurende drie
uur geopend. Ons clubhuis is tevens de vergaderlocatie
voor bestuur en commissies, locatie voor verenigings
evenementen en instructieruimte voor zeilles en diver
se cursussen. Ooit begonnen we in een kleine ruimte
van drie bij zeven meter helemaal achterin de huidige
locatie. In 1972 werd de berging op de begane grond
daarbij betrokken en kwam er een grotere bar. Schroot
jes tegen de wanden en aan het plafond, dit alles
overwegend in de kleur bruin. Wanneer dit nu nog zo
zou bestaan, dan zou het stempel ‘museum’ hierop niet
misstaan. Eind 2001 werd het gehele gebouw leeg ge
sloopt. Er stonden nog 4 wanden met een dak erop. Er
werd een uitbouw gerealiseerd, het gehele binnenwerk
van het gebouw werd opnieuw opgebouwd en het
terras werd vernieuwd.  Later volgde nog een vernieu
wing van het meubilair en een nieuwe kleurstelling.
 
Ons clubblad
Op het gebied van de mogelijkheden voor communica
tie met de leden is heel wat veranderd sinds het ont
staan van onze vereniging.  De eerste informatie aan de
leden vond plaats door middel van gestencilde A4-tjes.
De telefoonlijst vertoonde toen nog ‘gaten’. Kort daarna
werd het een eenvoudig boekje genaamd ‘Ledeninfor
matie’.  Aan leden werd gevraagd om suggesties voor

een naam - er waren slechts 3 reacties- maar wel met
een groot aantal suggesties. ‘Kompas’ werd hieruit
gekozen. Later werd er door een lid een omslag en het
MWR-logo ontworpen. Dit logo gebruiken wij nog
steeds. Het drukwerk was eenvoudig en de illustraties
bestonden uit tekeningen. Later werd het mogelijk om
er foto’s bij te plaatsen. Kompas verscheen in de jaren
70 en 80 wel acht maal per jaar. Na diverse aanpassin
gen verschijnt Kompas nu drie maal per jaar als full
color magazine. Tussentijds worden de leden geïnfor
meerd door nieuwsbrieven via email.

 
Vrijwilligers
Vanaf het ontstaan van onze vereniging vormen de
vrijwilligers dé basis waarop onze vereniging ‘drijft’.
Zonder hen zijn wij nergens. Vanaf het allereerste begin
zijn zij er al. Zij vormen een bestuur, nemen deel aan
de diverse commissies. Zij werken mee bij het uitvoeren
van diverse werkzaamheden aan haven, gebouw en
terrein. Mede dankzij hen ziet het gebouw, haven en
terrein er netjes en schoon uit. Zij geven vaarinstructie
en zorgen ervoor dat de wedstrijdbanen uitgezet wor
den. Zij organiseren en begeleiden alles met betrekking
tot het reilen en zeilen van de bar en door hun inzet is
het mogelijk dat er evenementen worden georgani
seerd. Het is te veel om op te noemen wat zij allemaal
doen om onze vereniging draaiende te houden. Het is
belangrijk om hen te koesteren en af en toe eens te
complimenteren voor het werk dat zij doen zodat leden
met deze instelling ook voor de volgende 50 jaar be
schikbaar blijven om dit werk te doen.
     
Dit artikel is tot stand gekomen na raadpleging van in
formatie in oude uitgaven van Kompas, informatie die
geschreven is bij eerdere jubilea. Er is ook gebruikt
gemaakt van de ervaringen van twee voormalig voor
zitters, Guus Schuivens en Henk Hennekes, opgetekend
ten tijde van ons 40-jarig jubileum en inbreng vanuit
mijn eigen herinnering.
 
Henk Olie
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Vogels op de Plassen in 20 seconden
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Van de ledenadministratie
Ledenmutaties
De MWR heeft weer een aantal nieuwe leden verwelkomt. De nieuwe leden zijn: familie J. Amatdjimirin, Rutger
Kavelaars, familie J.N. Boer, familie G.Glas, Marjolein Eijkelboom, mevrouw A.J. Andrea, familie E. Nobelen,
familie P. van As, mevrouw A. Spee - Le Grand, familie J.P.J. van der Laan, familie C.G. Enink, familie C. Koetsier
en familie Repetto - Smits. We heten jullie van harte welkom als lid van de MWR. Wij hopen dat jullie je spoedig
bij onze vereniging thuis zullen voelen. Bestaande leden kunnen hierbij behulpzaam zijn door eens contact te
zoeken en de nieuwe leden over onze vereniging en de mogelijkheden in het bijzondere Reeuwijkse plassengebied
te informeren.
 
Opzegging van het lidmaatschap
Familie J. Eegdeman, familie I. Fredriks, familie P.C. Cremers, familie H. Krens, familie B. Lemkes en familie P.
Tazelaar hebben gemeld dat zij hun lidmaatschap per eind 2018 beëindigen. Nagekomen melding: Mevrouw M.
Oosterhuis heeft per 1 jan 2018 het lidmaatschap opgezegd. De heer J.G.A.M. van der Veen heeft zijn donateur
schap per eind 2018 opgezegd.
 
Bent u van plan om volgende jaar uw lidmaatschap te beëindigen? Dan moet u dit vóór 1 december a.s. 
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 92.
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?
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.

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



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

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

Voor spetterende 
aanbiedingen ga je naar:


