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Van de voorzitter
In de nieuwjaarsspeech sprak ik de wens uit voor
flexibiliteit, voor geduld, voor dromen die kunnen uit
komen en voor veel onderling plezier. Die wens staat
nog steeds en er wordt druk aan gewerkt.

Ook nu het vaarseizoen weer open is, gaan er opnieuw
vrijwilligers aan de slag. De zeilschool wordt door
vrijwilligers bemand en de instructeurs geven belange
loos hun kennis door aan zeilcursisten van jonge leeftijd
en sommige iets oudere zeilliefhebbers.

Het vrijwilligerswerk in de vereniging vind ik van
hoogstaand gehalte. Altijd zijn er weer mensen die zich
belangeloos inspannen voor de vereniging. De komen
de maanden gaan jullie dat zien in de inrichting van de
keuken. Er komt nieuwe apparatuur. Deze wordt ge
plaatst door vrijwilligers. Daarna wordt één en ander
gebruikt door andere vrijwilligers: het barteam dat ieder
weekend, woensdag en tijdens evenementen weer de
armen uit de mouwen steekt om bezoekers van natje
en droogje te voorzien.

De redactie van Kompas mag in deze niet vergeten
worden. Want, niet alleen weten zij er altijd weer een
mooi blad van te maken, zij zijn ook voortdurend bezig
kopij te verzamelen en fotomateriaal. Daar kunnen wij
overigens heel goed bij helpen door regelmatig foto’s
en verhalen te sturen naar kompas@mwr-reeuwijk.nl
Kortom: een groot en daverend applaus voor allen die
zich op een of andere manier voor de vereniging inzet
ten.

Het Klus Team is op woensdagavonden druk in de weer
geweest. Kijk maar eens naar de mooie nieuwe loun
ge-set die op het voormalig Eurolandje staat. Recent
werden de elektrokabels getrokken onder de steigers.
Hiermee werd een grote stap gezet in het moderniseren
van de voorzieningen en in anticipatie op het toenemen
de gebruik van e-motoren door de leden. Het team dat
zich inzet bij het hijsen van de boten en de nodige
versnaperingen. In de vorige editie van het Kompas
werd dit evenement beschreven.

Wacht even, hoor ik je denken, telt iemand die zich door
omstandigheden of anderszins niet inzet als vrijwilliger
niet mee? Een terechte vraag. Ik ben mij ervan bewust
dat niet iedereen zich op dezelfde wijze kan inzetten in
het verenigingsleven. En dat is volledig acceptabel.
Omstandigheden kunnen aanleiding geven om juist
even niet heel druk te zijn met van alles en nog wat.
Reden om eens even van de watersport te genieten
zonder verplichtingen of verantwoordelijkheden. Rus
tig varen in sloep of zeilboot, de sores even achter laten.
Je bent hartelijk welkom om zonder verplichting van je
boot te genieten.
En hoe zit het dan met de mensen die geen sores
hebben, geen aanleiding de watersport als ontspanning
te beoefenen? Ook zij zijn hartelijk welkom bij de MWR!
We gaan een nieuw seizoen tegemoet. Via nieuwsbrie
ven of andere vormen van communicatie zullen we je
op de hoogte houden van evenementen, gebeurtenis
sen of activiteiten, zoals het 50-jarig jubileumfeest op 1
september.
Ik hoop dat iedereen zich op een of andere manier be
trokken zal voelen bij de MWR en dat wij gezamenlijk
een bruisend verenigingsjaar zullen beleven.

Jan Strijdhorst - voorzitter
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Opening vaarseizoen
Een zonovergoten terrein bij de MWR, een groep en
thousiaste bezoekers, een aangenaam briesje en een
opgevouwen vlag in de top van de vlaggenmast. Dé
ingrediënten voor de opening van het vaarseizoen 2019
van de MWR. Oh ja, een persoon die een kleine toe
spraak kan houden en iemand die op het juiste moment
aan het vlaggenkoord trekt.
‘Goedemiddag leden van de MWR’ zo begint de spreker.
‘Wat is de leukste dag van het jaar?’ De groep kijkt de
voorzitter aan. Wat wil hij horen? Verschillende leuke
dagen komen voorbij. Verjaardagen, moederdag, va
derdag, sinterklaas, vakantie. Alle varianten worden
met gejuich ontvangen. Dan vervolgt de voorzitter zijn
speech.
‘Voor mij zijn er nóg een paar dagen de leukste. De dag
waarop de steigers worden geschrobd, want dan weet
ik dat het vaarseizoen bijna begint. De dag waarop de
boten in het water gehesen worden, want dan is het
vaarseizoen nog dichterbij gekomen en dan natuurlijk
deze dag. De dag waarop we samen de vlag hijsen en
het vaarseizoen openen’.
De toehoorders lachen. Ja, dat zijn inderdaad leuke
dagen. Er werd dan ook lang naar uitgekeken. Geduren
de de wintermaanden zijn voorbereidingen getroffen,
zijn er feestelijke bijeenkomsten geweest, hebben we
regelmatig de boten in de winterstalling gecontroleerd
en wisten we elkaar aan de bar prachtige verhalen te
vertellen over varen en zo. Vooral de ‘en zo’ verhalen
zijn mooi en staan bol van dichterlijke vrijheden die niet
op juistheid gecontroleerd kunnen worden.

Twee jongens kijken de toeschouwers glunderend aan,
staande op een wiebelige terrastafel. Vader Tinus houdt
het met argusogen in de gaten. Ze nemen het vlaggen
koord in de hand en op het sein van de voorzitter wordt
er hard aan getrokken. Vol verwachting kijkt iedereen
naar boven. Daar ontvouwt de MWR vlag zich in de bries
en worden de witte letters op het blauwe en rode vlak
zichtbaar. Opgelucht haalt iedereen adem, de vlag
hangt niet ondersteboven. De jongens springen van de
tafel, hun vader haalt gemakkelijker adem en de voor
zitter vraagt nog een keer de aandacht.

‘Vandaag gaat het seizoen weer beginnen. En hoe leuk
is het dat we zelfs een gast uit het buitenland mogen
verwelkomen bij deze plechtigheid. Uit Italië, een zee
man! De schoonvader van iemand die vorig jaar lid
werd van de MWR. Hartelijk welkom!’ Hij lacht de
aanwezigen vriendelijk toe en voelt zich kennelijk ge
vleid door de aandacht en het applaus.

‘Hiermee verklaar ik het vaarseizoen 2019 officieel ge
opend en wens u allen een behouden vaart. Namens
de MWR breng ik een hartelijke toast uit en hef samen
met u een glas. Goede vaart en dank voor uw aandacht.
We applaudisseren nog eenmaal: voor de jongens, voor
de havenmeester en voor alle aanwezigen’. Het hand
geklap verstomt langzaam terwijl men glimlachend
wegloopt om op het terras een drankje te nuttigen. Het
wordt vast en zeker een mooi seizoen.

‘Maar nu waar het vandaag om gaat. De verwachtingen
zijn hoog gespannen. We verwachten goed vaarbaar
weer, mooie evenementen en prettig gezelschap. Da’s
logisch. Verder verwachten we dat het seizoen op rol
letjes verloopt en dat we weer mooie ervaringen op
doen. Maar, dat alles kan natuurlijk alleen als de vlag
van de MWR in top is. Daarom, met dank aan de voor
bereidingen die de havenmeester getroffen heeft, is dit
het moment waarop we de vlag ontvouwen. We hebben
Douwe en Wiebe gevraagd dit voor ons te doen’.

Jan Strijdhorst - voorzitter
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Van de penningmeester
Inmiddels ben ik 2,5 jaar penningmeester. In die tijd ben
ik er achter gekomen dat Richard, de vorige penning
meester, de administratie nauwkeurig heeft bijgehou
den. De administratie was volledig op papier en hand
geschreven. Mijn doel was en is om de administratie
zoveel mogelijk te automatiseren. In het eerste jaar
kwam ik er achter dat Richard veel voor de vereniging
deed maar niets was beschreven, soms een verrassing!

Inventarisatie
Op 1 januari van elk jaar wordt een voorraadinventari
satie gehouden om het voorgaande jaar te kunnen af
sluiten.
Resume
Het opzetten van een geautomatiseerde financiële ad
ministratie op maat van de MWR heeft veel tijd gekost.
Op dit moment haal ik kleine onvolkomenheden eruit.
De volgende stap is het programma zo te maken dat het
bestuur van huis uit inzicht kan hebben in de financiële
status van de MWR.

Facturering
Vanuit de ledenadministratie levert Henk Olie de gege
vens aan. De havenmeester Hans Vonk geeft mij de
havenbezetting van de zomer en de winter door. Tege
lijk met het opzetten van deze administratie heeft de
overheid bepaald dat wij over ligplaatsen met een
motorboot BTW moeten gaan heffen. Om deze met een
minimale prijsverhoging in te voeren, hebben we de
tarievenstructuur gewijzigd. Naast het tarief voor de
ligplaats is er nu ook een tarief voor de "entree haven"
geïntroduceerd. Over dit laatste hoeft geen BTW te
worden betaald, waardoor de prijsstijging voor de ei
genaren van motorboten beperkt is. Deze structuur heb
ik meteen toegevoegd aan het programma.

Heeft u vragen over de MWR-financiën? Neem dan
contact op per mail:
penningmeester@mwr-reeuwijk.nl
Gert Hermanides - penningmeester

Van de secretaris

Alle bestanden worden gekoppeld aan het programma
dat ik het afgelopen jaar op maat heb gebouwd voor de
MWR. De hoeveelheid verschillende producten per lid
was complex om te programmeren. Het programma
biedt de mogelijkheid om de facturen af te drukken voor
verzending. De afgelopen 2 jaar hebben we dit ook zo
gedaan. Overwogen wordt om de factuur per mail te
versturen.

De zomer is in volle gang, het vaarseizoen weer van
start, mooie dagen gehad en nog vele mooie dagen in
het verschiet.
Vorig jaar was het jubileumjaar van de MWR, 50 jaar!
Helaas is het er niet van gekomen om deze mijlpaal
feestelijk te omlijsten. Dit jaar maken we dat goed.
Achter de schermen is de organisatie van het jubileum
feest in volle gang. Omcirkel 1 september in de agenda.
Van 15 uur tot 21 uur wordt de MWR omgetoverd in een
groot feestelijk geheel met waterspellen, live muziek en
DJ, Foodtruck met lekker eten en gezellig samen zijn.

Betaling
De betalingen worden nu ook in het programma gead
ministreerd. Leden die nog niet betaald hebben, hebben
via de mail een herinnering ontvangen. Rest nog een
handvol mensen die opgebeld moeten worden om ze
aan te manen. Als penningmeester van een vereniging
vind ik het jammer dat dit moet gebeuren en vraag me
af of we dit in rekening moeten brengen.

De uitnodiging voor het feest hebben jullie ook via se
parate nieuwsbrieven en per mail ontvangen. Laat
weten of jullie van de partij zullen zijn. Dan kunnen wij
de inkopen hierop afstemmen.

Boekhouding
Voor de boekhouding gebruiken we het gratis pakket
‘SpeedBalance’. In dit pakket worden de in- en uitgaven
van onze financiële rekening vastgelegd en gekoppeld
aan journaal/kostenpost. De afdrachten van de bar
vergen hierin de meeste tijd, omdat veel uitgesplitst
moet worden. De boekhouding vormt de basis van de
jaarrekening met zijn afschrijvingen en reserveringen.

Ik wens jullie allemaal nog een prachtige nazomer met
mooi weer en veel vaarplezier en geniet van alles.
Warme groet,
Pieter van der Wijk - secretaris
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Een nieuw seizoen
De feestdagen zijn weer voorbij en met een gezellige
Kerst en Nieuwjaarsborrel hebben we op het Nieuwe
jaar getoast. Het was weer heel erg gezellig in het
clubhuis en buiten was de temperatuur bijzonder
prettig, ook al is het winter... Het goede nieuws is dat
wij verblijd waren met de email dat de nieuwe vaarver
gunning voor 2019 aangevraagd kon worden. Dit heb
ben wij direct gedaan, want we kunnen niet wachten
tot het seizoen weer gaat starten!
Nog geen 2 dagen later een berichtje dat een Siberische
Beer het land in gaat komen en we de schaatsen kunnen
onderbinden. Persoonlijk vind ik dat minder goed
nieuws....... Maar,.... ik moet zeggen dat een witte
wonderlijke wereld toch ook een prachtig gezicht is en,
als de Reeuwijkse Plassen dicht liggen, met een echt
Hollands (schaats) tafereeltje dit toch ook echt genieten
is! Zeker met wat lekkers te drinken en wat te knabbelen
bij de hand. Alleen had de Siberische beer er niet veel
zin in en al met al was het een hele zachte winter.

Wij zijn de winter doorgekomen met eens in de maand
een kaart- / dobbelavond. En als het clubhuis open is
even gezellig bijkletsen. Dan vliegt het winterseizoen
best snel voorbij!
In april is er weer bedrijvigheid op het terrein. De stei
gers zijn geschrobd. Het ging zo vlotjes dat de laatste
ploeg niet meer nodig was. Twee weken later zijn de
boten er weer in getakeld en kon het seizoen beginnen!
Het was een heerlijk frisse lente-ochtend en ik ben blij
dat we weer lekker het water op kunnen.
Het eerste wat ik zag wegvaren waren 2 dames met een
zeilboot. Die hadden de vaart er in! Leuk om te zien dat
het enthousiasme en de aantrekkingskracht van het
water mensen een glimlach op het gezicht tovert en het
gevoel van vrijheid floreert!
Hands up voor een fijne zomer!
Yolanda
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Start van het vaarseizoen met horten en stoten.......
en hoe een fles champagne van eigenaar wisselde
Na vijf jaar rondgevaren te hebben met een rubberboot
op de Reeuwijkse Plassen, besloten we vorig jaar toch
maar een sloepje aan te schaffen, met de mooie naam
“Lago Amore” (Meer van de Liefde). De eerste tocht
met onze boot was al een hele belevenis. Hij lag in
Sassenheim en samen met mijn schoonzoon voer ik
hem via de Kaag, Oude Rijn en Gouwe naar Gouda. Het
geluk was met ons, want dat weekend was er een open
vaarverbinding tussen Gouda en Reeuwijk. Dus binnen
no-time lag de boot in zijn thuishaven bij de MWR.
Na een prachtige zomer en veel vaargenot voeren wij
de boot naar de winterstalling in Leiden. Ik samen met
mijn oudste dochter Liesbeth. Dat beviel zo goed dat
we besloten om er elk voor- en najaar een traditie van
te maken. Zo ook dit voorjaar. Het beloofde een paar
aardige dagen te worden, dus een goede gelegenheid
om er met mijn dochter een leuk tochtje van te maken.
De eigenaar van de winterstalling gewaarschuwd, Cock
van Leeuwensluis gebeld, doorvaart door de Goudse
grachten geregeld en op zaterdag 23 maart, vroeg in de
ochtend, bepakt en bezakt met koffie, broodjes en
drinken door Nico naar Leiden gebracht. Wat kon er nog
mis gaan?

De eerste stop zou Hazerswoude-Rijndijk zijn, want daar
wilde mijn kleindochter, Lotte, even zien waar haar
moeder en tante gebleven waren.

Nou, in de eerste schakel ging het al mis. De eigenaar
van de winterstalling, die door mij geappt was gedu
rende zijn vakantie, was vergeten het op te schrijven.
Aangezien alle boten in de loods gestapeld lagen, was
het niet mogelijk om op die zaterdag de boot nog in het
water te krijgen. Met een beetje de p… erin, wat we ook
wel lieten merken, onverrichter zake terug naar Gouda.
Ach die man vond het ook vervelend en deed het niet
met opzet tenslotte. Hij zou het met ons goedmaken en
de tocht werd een week verschoven (nu wel alles geno
teerd). Gelukkig wilde Nico nog even bootjes kijken en
was hij nog niet teruggereden. Anders hadden we een
andere lift terug moeten regelen. Ook de rest van de
afspraken voor de doorvaart werden een week verscho
ven. Wat dat betreft zijn ze heel soepel en is alles goed
geregeld in Gouda!! Mijn complimenten daarvoor.
Een week later op dezelfde tijd togen wij weer naar
Leiden met wederom Nico als chauffeur. Nu waren mijn
beide dochters, Marloes en Liesbeth, van de partij. Na
het takelen van de sloep in het water, gingen we,
voorzien van voedsel en drinken, op pad. Het geluk was
eigenlijk met ons, want het weer was prachtig!! Ter
compensatie van de verkeerde afspraak een week er
voor, gaf de stallingseigenaar ons een fles champagne.

Dus even aan boord en een stukje meevaren. Zo’n hele
tocht is nog een beetje te lang voor haar. Zoals ik al zei,
genoten we onderweg van het prachtige weer en ik liet
mijzelf naar Gouda varen.
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Onderweg nog even geschrokken, toen ik tegen mijn
dochter zei dat ze een stukje terug moest varen, zonder
haar te vertellen waarom. Ik zag namelijk een pluk haar
boven het water drijven en wilde even zeker weten wat
het was. Het bleek gelukkig een dode muskusrat, die
half boven water kwam en geen kruin van een mens,
die te water was geraakt. Een hele opluchting, ook voor
mijn dochters.
Enfin, de vaartocht voortgezet via Alphen, Boskoop en
Waddinxveen naar Gouda, maar in de Kock van Leeu
wensluis ging het mis. De motor sloeg af en was niet
meer aan de praat te krijgen.

Daar verwisselde dus de fles Champagne wederom van
eigenaar, want mijn dochter stelde voor om die aan de
schipper van de “sleepboot” te geven voor zijn behulp
zaamheid. Een heel goed idee, dat zeer op prijs gesteld
werd. Mensen zijn heel behulpzaam op het water.
Oh ja, volgens de wet van Murphy komt een “ongeluk”
nooit alleen. Na het passeren van de Kleiwegbrug ble
ken de slagbomen niet meer omhoog te gaan. Uitein
delijk lukte het de brugwacht(st)er om de bomen
handmatig omhoog te krijgen en werd de wachttijd
beperkt.
Bij Verwoerd kon ik een tankje benzine halen en het
laatste stukje terug varen naar de MWR. Bij aankomst
bij de MWR bleek ik ook nog een stootwil verloren te
zijn. Nou ja, pech.
Balen, maar eigen schuld. De benzine was op. Toen ik
de boot naar Leiden bracht, deed ik dat met 9 liter
brandstof, maar terug redde ik het niet met 11 liter.
Misschien iets sneller gevaren en meer brandstof ge
bruikt. Maar gelukkig was er een aardige schipper met
een sloep, die ons een sleepje gaf vanaf de sluis, door
alle bruggen en het Reeuwijks Verlaat, naar de Bree
vaart, nabij Verwoerd.

Eind goed, al goed. Het was een heerlijke tocht en die
gewoonte houden we erin. De boot ligt weer in zijn
thuishaven te wachten op een mooi en gezellig
vaarseizoen!!
John, Liesbeth en Marloes (en Lotte) Massar
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De Paasbrunch
En toen was het Pasen!
De paasbrunch is weer opgezet en de aanmeldingen
kwamen binnen! Het Bar-team heeft weer hun uiterste
best gedaan, de voorbereidingen bedenken (en uitvoe
ren), de ritjes naar de slager en alle overige bestellingen
die gedaan moesten worden. Dit neemt zomaar een
hele periode in beslag. Een pluim voor wat ze allemaal
voor ons als Vereniging doen! En niet alleen met Pasen.
Ze zijn er altijd en dat brengt zoveel meer sjeu aan onze
MWR. Hartelijk dank!

De tafels werden gedekt, de chocolade eitjes rollend
over de tafel, leuk gedekte tafels en de heerlijke voor
afjes stonden klaar. Daarna opening van het buffet.
Broodjes in alle soorten en maten, gekookte en gebak
ken eieren, beleg en fruit, aan niks kwamen wij tekort
Het was ook heel erg gezellig. We hadden prachtig weer,
dus ervoor en erna lekker buiten gezeten op het terras.
Een fantastische Pasen hebben we dit jaar gehad! Het
was een gezellige ochtend / middag!
Uiteindelijk kwam de bedrijvigheid ook weer op het
terrein. Veel mensen die kwamen varen / zeilen en met
de mooiste Pasen sinds de telling is dat ook geen ver
rassing! Wat was het deze Pasen genieten!
Yolanda

Leestip !!
De Randstad is een prachtig, veelzijdig en avontuurlijk
vaargebied voor motorboot- en sloepvaarders. Deze
handige gids (zie foto rechts) brengt de mooiste vaar
routes door dat gebied overzichtelijk bijeen: zowel dagals weekendtochten, en zowel door het Groene Hart als
dwars door de steden.
Door de heldere plattegronden, vaste indeling per
vaartocht en praktische tips is de gids makkelijk te ge
bruiken. Alle routes eindigen bij het vertrekpunt en
bevatten voor sloepeigenaren allerlei B&B-overnach
tingsadressen en informatie over trailerhellingen. Door
de goed gekozen knooppunten kunnen routes gecom
bineerd worden en kan de lengte van de tochten zelf
worden aangepast. De gids is rijk geïllustreerd met
prachtige foto’s en overzichtelijke kaartjes.
Met dank aan John Massar voor de tip.
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Van de havenmeester
Afgelopen winter is er, met name door het Klus Team,
veel geklust en is er nagedacht over wat er met welke
prioriteit in 2019 gedaan moet worden.
Steigers schrobben
Op 6 april is er, nadat een paar dagen eerder ca. 150
liter schoonmaakazijn op de steigers is gesprayd, weer
met de harde bezem stevig geschrobd. Doordat Arie
Vuik reeds een aantal zijsteigers eerder gedaan had,
ging het schrobben zeer voortvarend. Door de uitste
kende opkomst van vrijwilligers verliep alles snel en
probleemloos. Zo snel, dat we de laatste groepen die
stonden gepland vanaf 11.00 uur tijdig konden afbellen.
Grote dank aan allen voor de hulp, omdat daarmee onze
steigers voor het zomerseizoen 2019 weer veilig en
schoon zijn.

worden. Alle lof voor dit team dat al vanaf 7.00 uur
enthousiast en geconcentreerd bezig is met kranen,
trailers coördineren, verkeer regelen en de catering.
Wat kan er beter? Dat is altijd de afsluiter van belang
rijke projecten, zodat we het een eerstvolgende keer
weer beter kunnen doen. Wat we globaal geconstateerd
hebben, is dat er een groter deel van de deelnemers
niet goed weet wat “de boot winterklaar” of “de boot
vaarklaar maken” is.
Al evaluerend kwamen we tot de conclusie dat we als
vereniging in het najaar en in het voorjaar een avond
moeten organiseren. Hier kunnen de leden, ongeacht
of ze nu bij ons of elders de boot stallen, geïnformeerd
worden wat er zoal moet gebeuren om de boot stallingsof vaarklaar te kunnen maken. Alle leden zullen tijdig
over deze avonden worden geïnformeerd.
Basiscursus en Opfriscursus Reanimatie en AED
In maart en april hebben er respectievelijk 3 Basis en 1
Opfriscursus Reanimatie en AED plaats gehad. Het was
verheugend om te zien dat het animo voor deze cursus
toenam. Wellicht was het feit dat partners en oudere
kinderen ook welkom waren, hierbij van belang. Neemt
niet weg dat ik hoop dat we voor volgend jaar nog weer
meer deelnemers kunnen inschrijven. Hoe mooi is het
als je iemands leven er wellicht mee kan redden.

Boten kranen
Op 13 april was het boten kranen. Dit evenement groeit
in kwaliteit al zeg ik het zelf. We hebben nog nooit zoveel
boten kunnen stallen. Dit komt doordat we inmiddels
een behoorlijk ervaren team van in totaal 23 vrijwilligers
hebben, die allen goed weten wat er gedaan moet
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Varen wordt steeds leuker als de kennis van varen en
je vaartuig groter wordt. Je wordt zelfverzekerder en
gaat steeds meer doen (lees genieten). Als er leden zijn
die graag hun kennis zouden willen vergroten, dan
nodig ik je uit om bij mij te melden waar behoefte aan
is. Op basis van de binnengekomen informatie kunnen
wij bekijken hoe wij daarop kunnen inspelen. Stuur je
reactie naar havenmeester@mwr-reeuwijk.nl
Meeuwenoverlast zien te voorkomen
Medio april kwamen er langzaamaan steeds meer
meeuwen, maar niemand nam enig initiatief om er wat
tegen te doen. Ik had bedacht dat het enig effectieve
een eiland overspannend net zou kunnen zijn, waardoor
ze niet in staat zijn om te gaan nestelen. Het eiland is
echter redelijk drassig en niet zo gemakkelijk toeganke
lijk. Dus zijn we er met een bootje omheen gevaren om
grofweg de afmetingen te bekijken. Officiële afmetin
gen waren namelijk ook bij de eigenaar, De Goudse Roei
& Zeil vereniging, niet beschikbaar. Omdat we de eige
naar er ook niet op aan kunnen spreken, heb ik besloten
om zelf netten te kopen. Zij kunnen er per slot van re
kening ook niets aan doen dat de meeuwen daar graag
broeden. Er waren steeds meer meeuwenkoppels waar
te nemen en als ze eenmaal eieren gelegd hebben, mag
je er niets meer aan doen. Dus haast was geboden.
Naast netten hadden we ook palen, een soort naaigaren
en potten voor op de palen nodig. Gelukkig vertelde
Ton van Wijk dat hij nog een partijtje kunststof palen
had die hij niet meer kon gebruiken. Deze waren echter
te lang en konden alleen met een diamantzaag op maat
gemaakt worden. Ook dat gereedschap konden we van
hem gebruiken. Lege plastic potten had ik zelf voldoen
de, dus we konden van start. Eerst met aan aantal leden
op een zaterdag gaan oriënteren en we kwamen tot de
conclusie dat we de maandag daaropvolgend zouden
beginnen. Die maandag alles ingeladen, inclusief Niek,
Arie, Colla en Hans, 2 supergrote netten en een berg
palen, potten en een grote vuist.

Cursus schiemanswerk
Op 4 juni was er weer een cursus schiemanswerk. Er
was een groep van zo’n 35 deelnemers in het clubhuis.
Na de presentatie door Berend Kees, de Watersport
commissaris, werd er daarna in groepjes gewerkt en
geknoopt. Het gezegde “de kracht zit in de herhaling”
is volkomen juist. Maar ook “de aanhouder wint” en
"oefenen, oefenen, oefenen, en ineens gaat het vanzelf".

Om de aanvallen van meeuwen af te slaan hadden we
helmen op, zodat niemand van ons een gat in zijn hoofd
zou oplopen. Dat bleek al snel overbodig. De meeuwen
vlogen wel rond, maar waren nog niet agressief. Wel
licht omdat ze ook nog geen eieren of jongen hadden.
We zijn allemaal wel een keer langzaam in de bagger
weggezakt en dan heb je echt hulp van een ander nodig
om er weer uit te komen. We zijn een hele morgen bezig
geweest om de palen te slaan, potten te plaatsen en
daarna het net erop te spannen en de zijkanten van het
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net goed vast te zetten. Omdat het eiland nogal grillig
van vorm is moest er zo hier en daar wat gefröbeld
worden om alles goed af te sluiten. En dat is uiteindelijk
gelukt.
De dagen en weken daarop is er steeds gecontroleerd
en waar nodig gecorrigeerd. De gemaakte kosten
worden gedeeld met de firma De Jong, de JCR en de
GR&Z. De GR&Z is er nu zo enthousiast over dat ze
volgend jaar ook het BLR-eiland bij het Wapen van
Reeuwijk willen meenemen.
Er is door een klein groepje vrijwilligers veel tijd in
gestopt. Hiervoor mogen wij ze als havengebruikers
best dankbaar zijn. Het scheelt iedereen veel poetswerk
aan de boot!

We hebben inmiddels de palen en de satellieten binnen.
De kabels kunnen nu met de zekeringskasten verbon
den worden en de palen kunnen geplaatst worden,
zodat we hopelijk binnenkort de 1e nieuwe elektra op
de steigers kunnen gaan waarnemen.
Sloten van het Dayap systeem
De laatste tijd komen er meldingen van problemen met
de sloten. De meeste sloten bij de MWR zijn van het
Dayap systeem. Alle leden hebben standaard de Dayap
1 sleutel. Er zijn oude en nieuwe sleutels in omloop en
afhankelijk hoe er met de sleutels wordt omgegaan, zal
de ene sleutel eerder problemen geven dan de andere.
Inmiddels is het slot in de deur naar de zolder in 2017
vervangen en nu dus ook het slot in de deur naar de
toiletten, douchruimte en AED. Voor het verder optima
liseren van de veiligheid zal ook in de tussendeur van
de toiletruimte en het clubhuis een nieuw slot worden
gemaakt.

Elektra in de steigers
Dit grote project begint langzaam aan vorm te krijgen.
Gedurende een aantal dagen is door een kleine groep
vrijwilligers een pijpleiding onder alle steigers aange
bracht. We hadden op strenge vorst gehoopt, zodat we
liggend op een slee dit werk zouden kunnen doen.
Echter het kwam er niet van. Dus moest dat vanuit een
bootje gedaan worden. Geloof me dat het niet zulk
lekker werk is om liggend in een oncomfortabele hou
ding alles boven je hoofd te moeten uitvoeren. Ander
zijds zat een ander op zijn knieën en hing steeds over
de steiger. Vraag niet hoe, maar het was uiteindelijk
door stevig doorwerken alsnog sneller klaar dan we
hadden ingeschat.

Voor ons als Haventeam is het van belang dat er ook
een adequaat afsluitsysteem voor de deur in het toe
gangshek naar het MWR-terrein komt. Hier is nog geen
eenvoudige oplossing voor en we gaan nog even door
met het huidige systeem. Mocht je problemen hebben
met één van de sloten, laat het me dan weten. Mogelijk
is jouw sleutel aan vervanging toe.
Met zeer grote regelmaat wordt die deur van het hek
niet afgesloten. Het is de bedoeling dat alleen tijdens
de opening van de bar, op woensdag, vrijdag en zondag
van 16.00 – 19.00 uur het hek openstaat (met een lijntje
om de draaiknop gefixeerd). Op elk ander moment
moet de deur afgesloten zijn.

Toen de kabels er doorheen trekken en volgens de
nieuwe wetgeving moet dat voor elke paal die geplaatst
wordt een aparte kabel zijn. Afijn, ze zitten erin en ze
zijn officieel gecontroleerd en geaccordeerd.

Zorg niet alleen voor je eigen spullen, maar ook voor
de spullen van een ander en doe de deur van het hek
op slot!
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Lounge meubels
Na inventarisatie onder de leden bleek er behoefte aan
een lounge plek op het door de MWR aangekochte
stukje land. Er staan inmiddels 3 loungebanken met
bijpassende tafels. Er zijn kussens en een kussenop
bergplaats. Het is de bedoeling om matten van wilgen
tenen tegen het hek te bevestigen. Verder moeten er
een paar plantenbakken komen, waar mooie grassen in
komen. Een planning wanneer dit gerealiseerd zal
worden is er nog niet, omdat er inmiddels zoveel ande
re zaken lopen en het allemaal vrijwilligerswerk is.
Overigens worden de meubels in het najaar keurig
opgestapeld en opgeborgen, zodat we er ook in de
winter weer boten kunnen stallen.

Vakantietijd
Heerlijk de vakantietijd is daar en de jeugd komt bij mooi
weer samen met vrienden en vriendinnen. Lekker va
ren! Geweldig! Ik weet me dat uit eigen ervaring nog
heel goed te herinneren. Echter, diegene die met de
boot van pa en ma gaat varen, is wel verantwoordelijk
voor alles wat er gebeurt en heeft zich ook aan de regels
bij de MWR te houden. Wij constateren regelmatig dat
dat te wensen over laat. Het afsluiten van het hek, het
vaargedrag, zeker in de haven en het afval, zijn zaken
waar nauwelijks aandacht aan wordt besteed. Dringend
verzoek aan de ouders, wijs de kinderen op de MWRen vaarregels. Ouders blijven namelijk wel verantwoor
delijk voor hun kinderen en zullen hierop worden
aangesproken!

Botenhuis voor de MWR rescues
Het is dringend gewenst dat er een soort botenhuis
komt waar de rescues in aangelegd kunnen worden,
zodat ze niet steeds vol regenen. Het is de bedoeling
dat er in principe altijd 1 rescue snel beschikbaar moet
zijn voor een eventuele calamiteit. Voor de constructie
van het botenhuis zijn we het erover eens dat deze van
steigerbuis en zeildoek gemaakt moet worden. Binnen
kort zal hierover een definitief besluit genomen worden.

Winterstalling
Het kranen van de boten zal op zaterdag 2 november
gebeuren. Om in aanmerking te komen voor een win
terstallingplaats bij de MWR kun je je aanmelden vanaf
23 september 20.00 uur. De aanmeldingen worden op
basis van volgorde verwerkt en “vol is vol”. De Haven
meester heeft het recht om een inschrijving af te wijzen.
Let erop dat bij de MWR niet kan worden afgespoten
en dat je dat, indien gewenst, eerst elders moet doen.
Ook grotere reparaties en onderhoud waarbij buursche
pen of de bodem gevaar op vervuiling of beschadiging
lopen, mogen niet worden uitgevoerd. Als dit nodig is,
zul je een andere stalling moeten zoeken waar dat wel
mag.

Afval MWR
Het afval bij de MWR blijft een groot probleem. Klaar
blijkelijk krijgen we de leden niet zover dat ze hun afval
gewoon mee naar huis nemen en het daar weggooien.
De MWR heeft 3 grijze containers die 1 x per 4 weken
geleegd worden. In de wintertijd komen we daar rede
lijk mee uit, maar in de zomertijd is het een drama.

Vrijwilligers
Er is dringend behoefte aan vrijwilligers. Navraag bij
MWR-leden laat zien dat een aantal MWR-leden aan
geeft niet bereid is om vrijwilligerswerk te willen ver
richten. Dat is een kwalijke zaak omdat dat juist een
specifiek onderdeel van een vereniging is. Bij een ver
eniging zet iedereen zich in. Hierdoor is het liggeld lager
dan in commerciële havens waar alles wordt uitbe
steed. Als je je niet wilt inzetten voor de vereniging, dan
kun je beter naar een commerciële haven gaan. Ja, daar
betaal je natuurlijk meer, maar dan hoef je dus ook niets
te doen. Het kan niet zo zijn dat een deel van de leden
zich inzet en een ander deel alleen maar profiteert. Hier
zal binnenkort verder over gesproken worden wat de
consequenties zijn.

De enige conclusie is om van de grijze bakken afscheid
te nemen en over te stappen op een afvalophaaldienst
via een externe organisatie. Dan ontstaat er wel het
volgende probleem. Ga je nu aan alle leden vragen om
afval te scheiden in plastic, grofvuil en glas, of nemen
we 1 bak waar standaard alles in mag (exclusief glas)?
De laatste optie is het meest gemakkelijk, maar ook het
duurst omdat het afvalbedrijf het afval zelf moet gaan
sorteren.
Hoewel ik van mening ben dat we inmiddels allemaal
thuis ook aan afvalscheiding doen en aan het systeem
gewend zijn, vrees ik dat 1 bak voor alle vuil het meest
doelmatig is, maar wel duurder. Flessen wel gewoon
meenemen en aan het beging van de Laan in de glasbak
deponeren. Binnenkort zal hierover een definitieve
beslissing genomen worden.

Voor vragen, opmerkingen en suggesties houd ik me
graag aanbevolen.
Hans Vonk - havenmeester
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De Klup weer bij de club
De Klup was weer bij onze club. Donderdag 27 juni was
een dag waarnaar vele deelnemers van de Klup hebben
uitgekeken. Er zal best hier en daar een slapeloze nacht
aan vooraf zijn gegaan. Als afsluiting van het activitei
tenseizoen voor de vakantiestop is het gebruikelijk dat
er een vaartocht over de Reeuwijkse plassen wordt
gemaakt. Het is nu al voor het vijfde achtereenvolgende
jaar dat zij hiervoor gebruik maken van de faciliteiten
van de MWR.
Zo rond kwart over negen in de avond kwamen de
sloepen met hun bemanning weer terug in de haven en
daarna was er gelegenheid voor een ‘afzakkertje’ in een
rondje om een tafel of aan de bar. Om half tien kwamen
de eerste chauffeurs binnen op zoek naar hun passa
giers. Niet altijd komen zij op de gewenste tijd, maar
tijdens deze super gezellige avond kwamen zij natuurlijk
véééél te vroeg, vond men.
Vanaf zeven uur in de avond kwamen de deelnemers
vanuit diverse windstreken naar de jachthaven van de
MWR. Daar werden zij door de vrijwilligers van hun
eigen Klup en onze barcommissie hartelijk ontvangen
met koffie/thee en een gevulde koek. Vier kapteins
hadden inmiddels hun sloep (volgend jaar ook één
vanuit de MWR?) afgemeerd in onze haven en ook zij
kwamen op de koffie. Het was echt een gezellige boel.
Wel werd er opgemerkt dat (het echtpaar met) het
hondje er niet was.

De scheepsindeling werd bekend gemaakt aan de hand
van kleuren en de reddingsvesten werden gepast en
aangetrokken. Na het instappen vertrokken de vier
sloepen tegelijkertijd voor een vaartocht over diverse
Reeuwijkse plassen met als verste punt de Twaalfmor
gen. Vier deelnemers zagen op het laatste moment af
van hun deelname aan de vaartocht en bleven met een
begeleider achter op het terras. Zij werden door de
barcommissie voorzien van een drankje, ‘in de watten
gelegd’ heet dat. We moeten wel oppassen dat dit niet
teveel bekend wordt, want anders zijn er volgend jaar
nog meer die hiervan gebruik gaan maken (grapje).

Marianne, Wil en Ben, dank voor jullie inzet. De deelne
mers aan de Klup hadden een geweldige avond mede
dankzij de inzet van diverse vrijwilligers van zowel de
Klup als van de MWR.
Beste leden van de Klup, wij vonden het heel leuk dat
jullie er weer waren en wij hopen dat jullie volgend jaar
weer bij ons langs willen komen. Nieuwsgierig naar wat
de Klup is en wat zij allemaal doen? Kijk dan eens op:
www.deklupgouda.nl
Henk Olie
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Zeilwedstrijd MWR 29 juni
Wat een weekend was dit zeg, de vrijwilligers van de
sluis naar Gouda en het prachtige weer zorgden voor
heel veel activiteit op het water. Zwemmers, motor
bootvaarders, roeiers, surfers en natuurlijk de zeilwed
strijd van de MWR!
Berend Kees en Ed (de organisatoren van het spektakel)
hebben een mooie route uitgezet, met oog voor de di
verse meevarende schepen, en dat was ook deze keer
een zeer divers gebeuren.
Op de startlijn verschenen: een F-six, Laser Stratos, Kelt
620, 2 Valken en een echt Skutsje! Je leest het goed, elk
type boot is welkom bij onze wedstrijden. En wanneer
je nu denkt: "dat wedstrijdzeilen is te hoog gegrepen
voor mij", dan kan de schrijver van dit stukje je gerust
stellen. Iedereen kan meedoen, en het is heel erg leuk!!
Het aardige van wedstrijdvaren in dit bijzondere ver
band is dat je net even iets meer geconcentreerd bezig
bent dan anders. Je wilt tenslotte uit de boot halen wat
erin zit en daarbij je eigen vaardigheden onderzoeken
en hier en daar wat verbeteren. Doordat je allemaal
dezelfde route vaart, krijg je ook goed in de gaten waar
de verschillen zitten met betrekking tot de verschillende
boten (en hun schippers).

ook niet te beroerd om kennis te delen onder elkaar, en
dat maakt het mede een prettig en bijzonder vereni
gingsgebeuren. Na afloop werd er nog even gezellig
nagepraat waarna ieder weer zijns weegs is gegaan.
Heb je nu bijvoorbeeld een 16 kwadraat / Spanker /
Centaur / Flying Arrow of nog iets anders? Weet dan
dat je bij ons van harte welkom bent om aan te sluiten
en mee te doen. Gewoon gezellig net iets anders varen.
Het heeft absoluut iets bijzonders. Qua tijdsbesteding
moet je rekenen op een middag. De volgende wedstrijd
dag op de kalender is 21 september.

De wind was zwak tot matig en dit zorgde er mede voor
dat het Skutsje het zwaar had (veel massa en weinig
wind was dit maal niet in haar voordeel). De relatief
lichte schepen met een scherp torentuig komen dan
het beste tot hun recht, en dat bleek ook in de uitslagen.
We zijn 2 keer gestart. Tactisch en strategisch zijn er
meerdere mogelijkheden op ons kleine vaarwater. De
eilandjes en de bomen zorgen voor relatief veel wind
variatie. De ervaren zeilers binnen onze vereniging zijn

Hartelijke groeten van uw verslaggever deze keer,
Niek de Boer (en Diederik de Boer op de foto)

Uitslag 29 juni 2019
1. Berend Kees van Loo en Ed Visser

Wedstrijdagenda

2. Jan en Berend Lemkes

Zaterdag 21 september 13.00 uur
Zondag 29 september 10.30 uur
Zondag 6 oktober 10.30 uur

3. Richard Bethlehem
4. Niek en Diederik de Boer

Op zondag zijn er broodjes tussen de middag.

5. Bert de Geus en Henk de Koning
6. Tinus Hammann en Roelof Spijker
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Zeilwedstrijd 29 juni
Op zaterdag 29 juni was de 1e zeilwedstrijd. Er was een
eerdere gepland, maar die kon door afwezigheid van
de organisatie niet doorgaan. Het weer was schitterend,
warm en voldoende wind. De opkomst was goed met
een variatie aan boten en mensen. Op zaterdag verza
melen we om 13.00 uur en starten om 13.30 uur. Omdat
we alleen de middag hebben, proberen we 2 wedstrij
den direct achter elkaar te varen. Ook dit keer is dat weer
gelukt. De baan lag er de eerste wedstrijd erg mooi in.
Voor de wedstrijdzeilers onder ons betekende dat na de
start naast het eiland, een lang kruisrak naar de boven
boei naast het laatste eiland in de plas, daarna voor de
wind naar een boei bij het eiland van het Wapen en
daarna weer omhoog kruisen naar de bovenboei. Terug
naar de startlijn die nu finish was geworden.

Bij de eerste wedstrijd moesten we nog een beetje
wennen en werd er voorzichtig gestart. De tweede
wedstrijd waren bijna alle boten binnen 5 seconden
over de start. Er werd gestreden om elke meter.
Bij de gezellige borrel na afloop werd verteld hoe een
boot bijna een eiland op geduwd werd. Het was wel
sportief en gezellig. Na de finish werden de boten afge
tuigd en met wat hulp konden we snel na de wedstrijd
een uitslag bekend maken. Ed Visser had voor iedereen
een reddingsboei sleutelhanger geregeld die gretig
aftrek vond. Iemand bleek zelfs opeens een extra kind
te hebben.
Berend Kees
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Zeilwedstrijd 14 juli 2019
Spanning
‘Sommige activiteiten moet je niet te serieus benade
ren’, had ik mezelf voorgehouden onderweg naar de
MWR. ‘Het is een zeilwedstrijdje, er zullen vast niet veel
boten aan de start verschijnen en meedoen is belang
rijker dan winnen’. Ik besloot die gedachte vast te
houden.
Aangekomen bij het clubgebouw leek mijn gedachte
over het aantal deelnemers juist. Er was nog niemand.
Ja, de organisator en assistenten. Drukteschoppers.
Aan de drukte gemeten had het de Volvo Ocean Race
kunnen zijn. Boeien, touwen, schema’s, hulpboot. Is het
dan toch groter dan ik dacht?
Onze Centaur ligt er stilletjes bij. M’n broer arriveert en
de boot wordt zeilklaar gemaakt. Grootzeil, fokzeil,
grootschoot, fokkenschoot. Kannetje koffie, eierkoeken,
want je weet niet hoe lang zo’n wedstrijd duurt. Buien
radar stand-by, weeralarm onder de knop. Wij zijn er
klaar voor.

De stemming waarmee ik vanmorgen vertrok begint te
veranderen. Uit het enthousiasme van sommige deel
nemers blijkt dat het niet alleen om deelnemen gaat. Ik
laat ze links liggen, uitslovers. Met een foto van vaartraject paraat stappen we in onze boot. Stellen vast waar
boei A en B liggen. Ook C t/m F. Wij laten ons niet gek
maken. Varen rustig de plas op en draaien een paar
rondjes om even te wennen aan de omstandigheden.
Een blèrende toeter vertelt ons dat we over 4 minuten
van start gaan. Toch die startlijn maar eens opzoeken.

We worden naar binnen geroepen. Wedstrijdinforma
tie. Het vaartraject wordt op het bord getekend. Tussen
boei A en B ligt de startlijn, C t/m F liggen verspreid over
de plas. Het aantal deelnemers is voldoende om 10
boten te bemannen.
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De andere deelnemers hebben dezelfde gedachte en
draaien rondjes vóór de lijn. Een zekere spanning maakt
zich nu van mij meester. Niks alleen maar deelnemen.
Ik wil als eerste over de startlijn, de meest gunstige
vaarrichting en als eerste bij de volgende boei aanko
men. Het relaxte gevoel van alleen maar deelnemen is
op de steiger achtergebleven. Het boekje met voor
rangsregels ook. Bij het startsein steken we een deel
nemer de loef af en zien de zeilen lekker bollen. Op naar
boei C, D, E, en F. Kruisen, overstag gaan, gijpen.
Het loopt allemaal gesmeerd. En toch liggen er boten
voor ons. Ze hebben kennelijk een andere vaartactiek
toegepast en daardoor veel meters gewonnen. Toege
ven aan de drang om te winnen. Zeilen nog iets beter
trimmen, gewicht anders verdelen. Het mag niet baten.
Die polyvalken zijn ons te snel af. In het tweede rondje
een andere tactiek. Scherper aan de wind, beter koers
houden, nog meer regels aan de laars lappen. Het helpt
want, bij de finish liggen we tussen die twee polyvalken
in. High Five! Hoezo alleen maar deelnemen. Winnen
willen we, de snelste zijn.

spanning ebt weg. De rust keer weer, het was leuk om
deel te nemen. Sommige boten hebben we achter ons
gehouden. Op de steiger treffen we het rustige gevoel
aan dat vanmorgen achterbleef. En het boek met
vaarregels.
De organisatie trekt zich terug achter een laptop. Wij
drinken wat en wachten af. Relaxed. We hebben het
goed gedaan. Als de organisator met de uitslag komt,
heerst er een jolige stemming. We weten dat hij ratings
toepast op de vaartijd die leidt tot het eindresultaat. En
juist daarin zit het venijn. Gingen wij er prat op dat we
enkele boten achter ons lieten, blijken juist díe boten
een andere rating te hebben. En komen ze boven ons
op de eindlijst te staan! Het boeit ons niet echt. We
hebben lekker gevaren en kijken relaxed terug op een
leuke zeilwedstrijd met 10 boten. Dankzij ratings en
gegoochel met die laptop eindigen we als 6de. Volgen
de keer laten we ons weer door de spanning meeslepen
en hopelijk behalen we dan weer zo’n goed resultaat.
Jan en Leo

De middagsessie verloopt niet anders. Spanning als
een boot om gaat en de jonge deelnemers een nat pak
halen. Kunnen we ze inhalen? We zetten letterlijk en
figuurlijk alle zeilen bij. Op de finish wordt onze tijd
genoteerd en we begeven ons naar de haven. De
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Zeilles
Zeilles volwassenen
Goed nieuws na jaren een gebrek aan instructeurs te
hebben gehad (vorig jaar heeft alleen Jaap Phielix
zeilles aan volwassenen gegeven), hebben we nu voor
dit jaar twee leden die ook zeilles geven. Peter Versteeg
geeft net als Jaap op dinsdagavond les en Nikki van Loo
geeft op woensdagochtend les.

Als er veel wind staat gaan we varen in de 2 Valken van
de vereniging. Dit is dan soms best spannend.

Volgens de cursisten is het leukste onderdeel van het
jaar het omslaan. Bij de zwemsteiger laten we een
Optimist omslaan met een jongen of meisje erin. Ze
leren dan hoe ze de Optimist weer recht krijgen. Dit jaar
hadden we nog een extra onderdeel. Emma heeft
samen met een leerling de Pico om laten slaan en heeft
voorgedaan hoe je deze weer recht kreeg en hoe je als
cursist er weer opgeschept kon worden. Na de vakantie
hebben we nog 2 lessen en dan zit het er helaas weer op.

De avond dat het schiemannen was, hebben de meeste
cursisten meegedaan. Gezien de voorspelling van on
weer, regen en windstoten kon er toch niet gezeild
worden. Een goede manier om de knopen te leren die
voor het zeilen nodig zijn.
Bij de zeillessen is het idee dat de cursisten zelf het
meeste doen en zo het zeilen leren. We maken gebruik
van het Zeilboek, de nieuwe leidraad voor zeilers. Een
tip voor iedereen die nog wat bij wil leren qua zeilen.

Zeillessen jeugd
De zeillessen voor de jeugd zijn ook volop bezig. De
meeste zeilen in een optimist. Een favoriet onderdeel
is het volgen van de Laser Pico, het gele bootje wat we
sinds vorig jaar hebben. Het is een mooi gezicht, de rij
met bootjes die achter elkaar aan varen. Het leuke is dat
het elke keer een beetje beter gaat.

Hans Vonk, de opa van Roos en onze havenmeester
heeft de mooie foto’s gemaakt bij dit artikel.
Berend Kees
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Open bruggen en sluizen
In navolging op het doorslaande succes van vorig jaar,
heeft het Gouds Sluiswachtersgilde, samen met de
gemeente Gouda, ook voor 2019 weer 2 dagen gepland
waarop de sluizen en bruggen continue bediend wer
den. Deze keer was het op zaterdag 29 juni en 6 juli 2019.
De 1e zaterdag was het smoorheet. De temperatuur
steeg tot boven de 30° C. Tevens waren er ook op de
plassen nog wat activiteiten, waardoor waarschijnlijk
het aantal vaartuigen met 44 dus wat tegen viel. De 2e
zaterdag was wel een groot succes, met maar liefst 104
vaartuigen. Overigens blijft ook dit resultaat in vergelijk
met 2018 behoorlijk achter. Op 30 juni 2018 waren er
208 vaartuigen en de week later 194.

gebruik gemaakt om de wethouder ook uitvoerig over
het “Rondje Rijn IJssel” te informeren. Hans Verwey
heeft zelfs een complete situatietekening om snel dui
delijk te maken hoe dat gerealiseerd zou kunnen wor
den.
Tot mijn grote verrassing constateerde ik tijdens een
brainstormsessie op 2 juli op het gemeentehuis Bode
graven Reeuwijk waar over het opstellen van het be
leidsplan voor Recreatie en Toerisme werd gesproken,
dat bovengenoemd “Rondje” nu ook tijdens het resumé
van deze meeting expliciet genoemd werd. Dus de
lobby heeft goed gewerkt. In dit kader wil ik jullie graag
wijzen op de zeer informatieve website
www.Goudasterkaandeijssel.nl waar onder andere ook
deze kaart te zien is.

Al met al moeten we dus goed evalueren waar het beter
kan. Vermoedelijk moet er eerder en wat directer
rondom de Reeuwijkse Plassen over de nieuwe data in
2020 gecommuniceerd worden. Het blijft natuurlijk een
geweldige mogelijkheid om eens ergens anders te gaan
varen. Ik sprak één van de MWR-leden die van deze
gelegenheid gebruik ging maken door samen met zijn
partner naar Katwijk te varen, in de sloep te slapen en
op de zondag weer terug naar de haven te komen.
Geweldig! Overigens werd voor de opening op 29 juni
wethouder Inge Nieuwenhuizen uitgenodigd om vanaf
de GR&Z, in een sloep naar de Driewegsluis, het
Reeuwijks Verlaat, te varen.

Op de 2e zaterdag was ik zelf ook vrijwilliger om een
sluis of brug te bedienen. Het programma gaf aan dat
men zich om 9.00 uur bij de Driewegsluis moest melden.
Tevens was er een lijst van zaken die je zelf moest re
gelen, zoals lunchpakket en voldoende drinken en een
stoeltje. Verder zouden er instructies volgen. Ik hoopte
dat ik bij de Driewegsluis zou mogen schutten, maar de
schuiven en deuren bij deze sluis gaan zo soepel dat
Gerard Overkamp, de organisator, bepaalde dat dat
voor de aanwezige dames was. De heren moesten
bruggen gaan draaien, dat is zwaarder. Gerard van
Halem en ikzelf kregen de Jan Verzwollebrug, de laatste
brug in de Karnemelksloot, net voor de Blekerssingel.
Bij deze brug heb je een schitterend totaaloverzicht over
de Karnemelksloot. Dus als er weer een konvooi
sloepjes aan kwam, was dat een geweldig mooi gezicht.
Maar er waren ook kano’s en zelfs een Skiff 2-persoons

Daar was ik ook in de gelegenheid om uitgebreid met
haar van gedachten te wisselen waarom het zo interes
sant is om dit soort activiteiten, zo mogelijk wat fre
quenter per jaar, door te voeren. Dat het vooral een
Reeuwijks belang is, omdat er in Reeuwijk circa 3.000
boten geregistreerd zijn. Het aantal pleziervaartuigen
dat in Gouda een onderkomen heeft ligt slechts op zo'n
150 stuks aldus Eva Ponsioen, havenmeester bij de
Gemeente Gouda. Natuurlijk is er van de gelegenheid
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met stuurvrouw. Die hadden het gezien de beperkte
breedte van de Karnemelksloot soms wel erg lastig.
De brug zelf draaide redelijk makkelijk open, maar bij
het dicht draaien moest er echt stevig gedraaid worden.
Het advies van de originele brugwachters was dan ook
dat de een draait en de ander halverwege de brug op
loopt, zodat er meer gewicht/druk op het brugdek komt,
waardoor het draaien dan ook gelijk aanzienlijk makke
lijker ging. Gedurende de dag (die was dus van 09.00
tot 20.00 uur non-stop) werd het draaien steeds zwaar
der. Maar, het is uiteindelijk allemaal uitstekend en
zonder problemen verlopen.
Onze plek was natuurlijk ook wel erg leuk. Er komen
daar op een zaterdag ongelofelijk veel fietsers en
voetgangers langs die naar de stad gaan of terug
komen. Met vele wachtenden gezellige babbeltjes ge
maakt. Er was zelfs een dame die er naar het blijkt in
middels traditie van heeft gemaakt om op zo’n speciale
dag als deze, met een bakje haring langs alle vrijwilli
gers te rijden om uit te delen. Ik kan jullie verzekeren
dat zo’n lekkere Hollandse Nieuwe er dan ook perfect
en smakelijk in gaat.

portofoon de melding van de Driewegsluis, dat er een,
zoals ze zich gedragen, tot over hun oren verliefd stel
in een sloep is aangekomen en die willen beslist nog
naar de Blekerssingel en weer terug. Dat paste in het
openstellingstijdplan, dus ze mochten hun gang gaan.
En zo zagen wij ze in de regen door de Karnemelksloot
op ons af komen. Hij trots op zijn kennelijk nieuwe boot
en nog trotser op zijn kennelijk nieuwe vriendin, die hij
stevig omarmd hield om ondertussen haar rug stevig
te wrijven (tegen de kou of van verliefdheid?). Afijn, ze
varen door en wij weer schuilen. Inmiddels waren de 2
brugwachters ook bij ons aangekomen om de brug af
te gaan sluiten. Eindelijk zien we het sloepje weer terug
de Karnemelksloot opkomen. Hij heeft de kap opgezet,
maar dat haalt niets uit want ze zitten nog steeds alle
twee achterin de boot achter het stuur. Ze zijn natter en
kouder en nog meer verliefd en glunderen van oor tot
oor. Als ze erdoor zijn, kunnen wij afsluiten en naar de
Driewegsluis fietsen, zodat we daar gezamenlijk de
vooraf bestelde pizza’s kunnen gaan verorberen. Eerst
moet het verliefde stel nog geschut worden en we kijken
ze na als ze, hij nog steeds haar rug wrijvend, richting
Reeuwijk varen.
Wij kruipen dicht tegen elkaar, schuilend onder de luifel
van een camper die daar door Gerard Overkamp is
neergezet en genieten nog even na van de pizza en een
lekker glaasje wijn. De evaluatie zal op een later tijdstip
gebeuren, maar ik heb er in elk geval een ontzettend
leuk en goed gevoel aan over gehouden en kijk nu al
uit naar de volgende keer in 2020. Ik houd jullie op de
hoogte.

Tegen 16.30 uur begon het te regenen, helaas. Al snel
keerden de laatste sloepen terug huiswaarts. Maar ja,
je moet dan nog wel tot 19.30 uur bij die brug blijven,
want dat is zo gepubliceerd. Dus moet je dat ook nako
men. Wachten en schuilen duurt dan wel lang als er zo
goed als niets meer gebeurt. Ineens komt over de

Hans Vonk, vrijwilliger brugwachter voor 1 dag
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LANKHORST

TECHNAUTIC

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

Pr. Hendrikstraat 2a 2802 JH
Gouda
watersport

Tel. (0182)583162 fax (0182)551059
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Cursus schiemanswerk
Hè, wat is dat nou weer? Wat is een schieman? Welk
werk doet een schieman? Op 4 juni kwam er theoretisch
en praktisch antwoord tijdens de schiemansavond van
de MWR, bijgewoond door een leuke groep leergierige
leden.
Toch even gegoogeld. Want, je wilt op zo’n bijeenkomst
niet in de knoop zitten over definities. Schieman: "een
(onder)officier of matroos aan boord van een zeilend
zeeschip die met toezicht op de tuigage belast was".
Schiemanswerk: 1) Het leggen van knopen en steken 2)
Touwknoop- en splitwerk 3) Touwwerk op schip.
als ze niet goed vastliggen en verkeerd gelegde knopen
komen nog altijd zo vast te zitten dat je ze niet meer los
krijgt. Plaatjes op het projectorscherm illustreren het
verhaal. Langzaamaan is iedereen overtuigd van het
belang van knopen leggen. Men wordt onrustig, wil aan
de slag.

Bij binnenkomst in het clubgebouw wordt meteen
duidelijk dat de organisator de definities goed begrepen
heeft. Op de tafels staan miniatuur masten met kikkers
(niet de kwakende variant), balken met ogen (niet kij
kende) en er liggen losse eindjes (letterlijke). De deel
nemers kijken elkaar en de toerusting onwennig aan.
Handen schudden en voorzichtig een touwtje oppak
ken.

Knopen oefenen. De platte knoop, paalsteek en mast
worp zijn het meest in trek. Handig om twee losse
einden van gelijke dikte aan elkaar te knopen, een
(schuivende) lus in een touw te leggen of een lijn aan
een mast of paal te knopen.

‘Waar heb jij knopen geleerd?’ De antwoorden lopen
uiteen van scouting tot zeilverenigingen. Sommigen
hebben het vroeger al geleerd, anderen blijken hele
maal geen knopen geleerd te hebben. Een oud-marine
man geeft toe ook knopen te hebben geleerd. Van de
verbale soort, die niet in het openbaar herhaald kunnen
worden. Vol verwachting zoekt men een zitplaats. De
avond wordt geopend door de havenmeester. Hij en de
watersportcommissaris zullen het schiemanswerk in
troduceren.

De bladen die onder de deelnemers uitgedeeld worden
bieden een geïllustreerde uitleg. Met behulp van de
losse eindjes, de plaatjes en behulpzame opmerkingen
wordt geoefend. Vingers komen in de knoop, links en
rechts werken verwarrend, sommige knopen vallen
direct uit elkaar, andere kunnen niet ontknoopt worden.
Er wordt lekker gelachen, serieus geoefend en regelma
tig klinkt er ‘ohh, doe je dat zo!’ of ‘aha, nu snap ik het’.
Even later ‘ja maar, ik dacht toch echt dat ‘ie zo moest.
Kijk maar!’ De knoop wordt nog een keer gelegd en lijkt
op het voorbeeld.
In een hoek van de zaal wordt enkele deelnemers het
splitsen bijgebracht. Met veel gefriemel en gedoe wordt
een oog in een touw gesplitst. Handig als je een perma
nent oog aan het einde van je landvast wilt maken.

Allereerst wordt het belang van schiemanswerk ge
noemd. Want, hoewel de term doet vermoeden dat het
over iets ouderwets gaat, is het leggen van knopen en
maken van splitseindjes anno 2019 nog net zo belangrijk
als in de oude zeiltijd. Bootjes drijven nog steeds weg
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Als de klok het einde van de avond inluidt, kijken de
deelnemers elkaar tevreden aan. Ze hebben leren
knopen en splitsen. De boten bij de MWR liggen voort
aan goed vast in de haven. En waar dat niet het geval
is, wordt desbetreffende eigenaar naar de volgende
schiemansavond uitgenodigd, eventueel onder het
uiten van enkele overtuigende knopen.
Jan Strijdhorst

Waterkampioen gestopt
Na 92 jaar is de ANWB gestopt met de Waterkampioen.
Op 4 april is de laatste editie van de Waterkampioen
verschenen. Op het hoogtepunt in de jaren ‘80 en ’90
verscheen het blad tweewekelijks en had het 65.000
abonnees. Het aantal abonnees is de afgelopen jaren
echter sterk gedaald naar 14.000 abonnees, waardoor
een gezonde exploitatie niet meer mogelijk was.

Watersport is echter al langere tijd geen strategisch
onderdeel meer van de ANWB, waardoor er ook niet
meer in geïnvesteerd is. De afdelingen Expertisedienst
Pleziervaartuigen en Watersportadvies is enkele jaren
geleden opgeheven, het ICP (eigendomsbewijs) is
verkocht aan het Watersportverbond en de ANWB zit
ook niet langer in de CWO (Commissie Watersportopleidingen). Ook uit de belangenbehartiging op het
gebied van waterrecreatie en watersport trekt de ANWB
zich terug.
Behalve de vaarkaarten en Wateralmanak was de Wa
terkampioen nog het laatste uithangbord op het gebied
van watersport. Omdat de ANWB zich vooral wil richten
op grote doelgroepen zoals wandelaars, fietsers en
kampeerders neemt de bond nu afscheid van de klei
nere, meer specialistische doelgroep van watersporters
en bootbezitters. We moeten het dus in de toekomst
zonder Waterkampioen stellen. Dan maar een dikker
Kompas maken???
Paula Gouw

In de beginjaren gebruikten roei-, kano- en zeilvereni
gingen het blad om mededelingen te doen, bijvoor
beeld als er een nieuwe voorzitter werd gekozen. Maar
er waren ook informatieve stukken en verhalen over
wedstrijden en tochten. Voorbeelden van artikelen
waren 'Is een kompas aan boord van een ijzeren jacht
betrouwbaar?', 'Per gummi-boot den Neckar af', 'De
strijd om het motorboot wereldrecord', 'De snelheid
van kano's', 'De inrichting van het archief eener roei
vereeniging'.
Vanaf begin vorige eeuw was de ANWB betrokken bij
de ontwikkeling van de watersport in Nederland. Met
onder andere waterkaarten, belangenbehartiging en
vanaf 1927 ook met een tijdschrift: de Waterkampioen.
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Exoten in de Plassen
Veel planten die gebruikt worden in vijvers en aquaria
zijn exoten: ze komen van nature niet voor in Nederland.
De herkomst van de exotische waterplanten is veelal
Midden en Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië en Afrika. De
planten worden geïmporteerd als vijver- en aquarium
plant. De verspreiding kan plaats vinden als vijver- of
aquariumeigenaren hun overschot aan planten dum
pen in de sloten en vaarten. Door het voedselrijke water
in Nederland groeien de planten enorm. De waterteu
nisbloem en waterhyacint zijn bijvoorbeeld geliefd om
hun mooie bloemen.

Wat voor waterplanten geldt, geldt ook voor dieren:
vissen, schildpadden, slakken, kreeftjes en watervlooi
en die in uw vijver of aquarium leven, horen vaak niet
thuis in de Nederlandse natuur en kunnen schade ver
oorzaken. Bij een overschot kunt u deze dieren mogelijk
weer kwijt bij de leverancier waar u ze heeft gekocht of
u kunt er een andere liefhebber een plezier mee doen.
Ook is het mogelijk de dieren bij een opvangcentrum
te brengen.
Als exotische waterplanten in een sloot, kanaal of plas
voorkomen, dan ruimt het Hoogheemraadschap Rijn
land ze op. Ook als het om een particuliere sloot gaat.
Het verwijderen moet namelijk door vakmensen gebeu
ren om verergering van de situatie te voorkomen. Blij
ven er plantenresten achter, dan gedragen deze zich als
'stekjes', drijven af en nestelen zich op andere plaatsen
waar de plant verder kan woekeren.

Iedereen die een vijver of aquarium heeft, zal deze re
gelmatig opschonen en het teveel aan waterplanten
verwijderen. Maar: gooi ze niet in de sloot of ander
buitenwater! Dat geldt zowel voor nog mooie bloeien
de, als voor dode waterplanten. De veelal exotische
planten hebben hier geen natuurlijke vijanden en kun
nen door ons klimaat met de meestal zachte winters,
prima overleven. Ze doen het zelfs zo goed, dat ze snel
in aantal kunnen toenemen waardoor sloten en andere
wateren helemaal dichtgroeien. Dit zorgt voor proble
men: de planten belemmeren de doorstroming (dit kan
uiteindelijk zorgen voor wateroverlast) en doorvaar
baarheid, verdrukken inheemse waterplanten en bren
gen vissen en ander dieren- en plantenleven onderwa
ter in het nauw.

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

Gooi dus geen vissenkom, aquarium of vijverwater in
de sloot. Hiermee voorkom je de groei van exotische
planten in water waar ze niet thuishoren.
Ziet u exotische waterplanten? Waarschuw dan het
Hoogheemraadschap Rijnland.
Paula Gouw (met dank aan het Hoogheemraadschap
Rijnland)

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

GEEN EXOOT IN DE SLOOT

Waterteunisbloem

Grote Watersnavel

Mosselplantje of Watersla

Parelvederkruid

Waterwaaier

Waterhyacint

BEL 071 – 306 35 35
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Van de ledenadministratie
Ledenmutaties
De MWR heeft weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Dit zijn: familie Menting, M. Menting, familie
Van Veen, familie Van der Meijden, A. van der Waal, familie Struijs, familie Steenwinkel, T. Versteeg, R. van Veen,
familie Munters en familie Verstelle-Mantjes.
Van harte welkom als lid 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
Familie Mook, M. Eijkelboom en P. van der Sluis hebben in de loop van dit jaar hun lidmaatschap opgezegd.
Familie Van Hensen van Uningen, B. Wijnberg, K.J. Munnikhuis hebben gemeld dat zij hun lidmaatschap per
eind 2019 wensen te beëindigen. 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 onder andere door middel van het verenigingsblad Kompas. Dit blad
verschijnt 3x per jaar in de maanden april, augustus en december. Gedurende de tussenliggende perioden in
formeren wij je over actuele zaken door een nieuwsbrief via email. Indien je onze nieuwsbrieven niet ontvangt
en de ontvangst hiervan wel op prijs stelt dan verzoeken wij je om contact op te nemen met
ledenadministratie@mwr-reeuwijk.nl. Je kunt ook op onze website onder ‘nieuws’ controleren welk volgnummer
de meest recent verzonden nieuwsbrief heeft.
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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.
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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

Voor spetterende
aanbiedingen ga je naar:

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