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Van de voorzitter
Het vaarseizoen ligt inmiddels achter ons, de boten zijn
zo goed als allemaal uit het water, nachtvorst doet z’n
intrede en het jaar is bijna om.
Een jaar waarin wij op onnavolgbare wijze het 50 jarig
jubileum van onze mooie vereniging gevierd hebben.
Alles klopte deze dag. Prachtig weer, mooie entourage,
goed gezelschap en gezelligheid. Eind vorig jaar heb ik
gezegd de organisatie van het feest op mij te zullen
nemen. Ik heb dit uiteraard niet alleen kunnen doen. We
hadden een feestcommissie, vele mensen die op de dag
zelf ook de handen uit de mouwen hebben gestoken
om alles goed te laten verlopen en vooral een hele
goede “vibe” die er was tijdens het plannen van alles
en op de dag zelf. Iedereen die zijn of haar steentje
hieraan heeft bijgedragen ontzettend bedankt voor
jullie hulp!

Sinds een jaar ben ik bestuurlijk betrokken bij de MWR.
Allereerst moet je wennen aan het “bestuurlijke”.
Mensen op een andere manier leren kennen en vooral
wat houdt nou eigenlijk dat Secretariaat in??? Nou, dat
was wel even wennen. Eigenlijk moet je een soort spin
in het web zijn, allerlei draadjes komen bij een secreta
ris aan. Daarnaast dien je ervoor te zorgen dat je colle
ga’s in het bestuur van informatie voorzien worden.
Mijn kracht ligt toch wat meer in het uitvoeren, ergens
een klap opgeven. Sinds een jaar of 30 ben ik zelfstandig
ondernemer en papierhandel is nooit mijn sterkste kant
geweest. Gaat het zeker ook niet worden. Het neerzetten
van dingen, ergens naar toe werken en mensen mee
krijgen en gezamenlijk dingen bereiken dat is meer mijn
ding.

Het feest was meer dan goed bezocht en zeker door de
grote opkomst van leden, donateurs, sponsoren, wet
houder en vele anderen heeft het feest kunnen worden
wat het is geweest, dank jullie allemaal! Als er iets is
wat mij echt is bijgebleven na deze dag, is de saamho
righeid die er is bij onze vereniging. Zo nu en dan gaan
er weleens wat woorden over en weer, die is het daar
niet mee eens, die vindt dat zus of zo anders kan, maar
over een ding mogen we het wel eens zijn: we gaan op
voor de volgende 50 jaar.

Het was de bedoeling dat Jan Strijdhorst en ik zouden
wisselen van stoel, zoals Jan dat mooi uitsprak: jij de
hamer en ik de veer. Helaas is het voor Jan niet moge
lijk gebleken om zijn werk, met de onregelmatige tijden
die dit met zich meebrengt, te blijven combineren met
bestuurlijke werkzaamheden voor de MWR. Jammer
genoeg heeft Jan zijn bestuursfunctie bij de MWR
neergelegd. Bij het ter perse gaan van deze editie van
het Kompas zit ik op de stoel van voorzitter en hebben
we er een nieuwe enthousiaste secretaris bij.
Ik geloof stellig dat we met het nieuwe team de basis
zullen leggen voor de aankomende 50 jaar MWR en ik
wens jullie allemaal een mooie winterperiode toe en zie
jullie graag bij de Nieuwjaarsborrel in januari.
Hartelijke groet,
Pieter van der Wijk
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50 jaar MWR
18 oktober 1968. De oprichtingsdatum van MWR.

voorgelezen door mijnheer De Uil en ging over het wel
en wee van de dieren in het Grote Dierenbos. Juffrouw
Ooievaar, Lowieke de Vos, Bor de Wolf, Ed en Willem
Bever en Zoef de Haas werden immens populair. Zoek
de voorbeelden in ons midden vandaag!

Beste leden van MWR, belangstellenden en vrienden.
Wij hebben allemaal een rugzak. Dat klinkt naar ‘pro
blemen die meegedragen worden’. Onder speciale hulp
gaat de rugzak af en toe open, wordt er een item uitge
haald. Dat wordt besproken en weer zorgvuldig opge
borgen in de rugzak. Nee, dat is niet onze rugzak. Want,
wij hebben geen problemen die besproken worden met
deskundigen. Wij bespreken ze op de steiger of aan de
bar, meestal zonder deskundige. Onze rugzak is gevuld
met herinneringen aan watersport en verenigingsle
ven. Vandaag halen we die herinneringen eruit, bewon
deren ze en stoppen ze daarna weer terug. Nu ga ik niet
50 jaar geschiedenis van MWR herhalen. Ik zou ernstig
tekort schieten. Ik neem u alleen mee naar het jaar van
oprichting van MWR: 1968. Daarna kunt u samen her
inneringen ophalen en nog eens hartelijk lachen om de
avonturen van MWR.

Olympische Zomerspelen
De Olympische Zomerspelen vonden plaats in Mexico-
stad met medailles voor:
- Ada Kok (200 meter vlinderslag);
- Henri Jan Wienense (roeien skiff);
- De herenwielerploeg (ploegentijdrit).
Tour de France
Jan Janssen won als eerste Nederlander de Tour de
France en twee etappes.
Eredivisie Voetbal
In 1968 werd Ajax landskampioen voetbal.
En juist in dat jaar, in al dat politieke, maatschappelijke
en sportieve tumult, wordt de MWR opgericht. Een
haven van rust aan de Reeuwijkse Plassen waar mensen
het weekend doorbrachten. Geen van de oprichters is
vandaag aanwezig, maar enkelen van de aanwezigen
lopen echt al een tijdje mee. Vraag hen naar hun begin
jaren; de tijd waarin het verenigingsleven er heel anders
uitzag dan tegenwoordig.

Wat gebeurde er in 1968?
Martin Luther King vermoord
Op 04 april 1968 wordt In Memphis, Tennessee de
zwarte dominee Martin Luther King, voorvechter voor
rassengelijkheid, doodgeschoten. Hij werd onsterfelijk
door zijn uitspraak ‘I have a dream!’ aan het eind van
een mars in Washington.
Robert Kennedy vermoord
Op 05 juni 1968 werd de democraat Robert Kennedy in
Los Angeles neergeschoten. Hij was de broer van de
in 1963 vermoorde president John F. Kennedy en
overleed een dag later aan zijn verwondingen.

Het blijft niet bij terugkijken. De komende jaren zal de
MWR bestaansrecht behouden. Watersport blijft be
staan in iedere denkbare vorm. De MWR zal meegaan
met de tijd, moderniseren, aanpassen en inspelen op
actualiteit. Het bestuur zal zich blijven inzetten voor de
vereniging. Activiteiten zullen aangeboden worden.
Maar, zoals het verenigingsleven in de afgelopen 50
jaar gedragen werd door de leden van MWR, zal dat ook
de komende jaren het geval zijn. Ieder draagt naar
vermogen z’n steentje bij. Graag nodigen wij u uit deel
te nemen en MWR de komende jaren te blijven onder
steunen. Wij bieden ligplaats voor uw boot, maar in
houd geven aan verenigingsleven komt bij de leden
vandaan. Het bestuur verheugt zich op een prettig sa
menspel.

De Praagse lente
De Praagse Lente, van januari tot augustus 1968 waar
in Alexander Dubcek een poging onderneemt om het
communisme in Tsjecho Slowakije te hervormen.
Raket naar de maan
Op 21 december 1968 werd Apollo 8 met 3 astronauten
aan boord gelanceerd. Voor de eerste keer vlogen er
mensen naar de maan en kwamen weer terug. De be
tekenis van ‘naar de maan gaan’ is sindsdien veranderd.
Demonstratie computermuis
In 1968 demonstreert een Amerikaanse wetenschapper
de eerste commerciële computermuis. Het heette toen
de XY-positie-indicator.

Slotwoord
Ik dank Pieter en zijn team van vrijwilligers voor het
organiseren van dit jubileum. Tot slot dank ik u voor de
aandacht en wens u een heel prettig samenzijn en een
smakelijke maaltijd.

De Fabeltjeskrant
Op 29 september wordt de eerste aflevering van de
Fabeltjeskrant uitgezonden. De Fabeltjeskrant werd

Jan Strijdhorst (voormalig voorzitter)
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50 jaar MWR clubblad
Computers brachten ook nieuwe mogelijkheden voor
de opmaak met zich mee. Van het scheuren en plakken
werd afscheid genomen en Piet heeft daarna geduren
de vele jaren ons blad digitaal opgemaakt. Eerst werd
dit op een tape in een metalen cassette gezet. Deze
moest dan fysiek naar de drukker worden getranspor
teerd. Na diverse ontwikkelingen in de loop van de tijd
vond de overdracht via email plaats, diskettes en usbsticks waren hiervoor toen niet meer nodig.

Ons Clubblad is inmiddels het 50e jaargang in gegaan.
Kort na de oprichting van onze vereniging ontstond de
behoefte om de leden te informeren over lopende
zaken, plannen en gebeurtenissen. ‘Ledeninformatie’
heette dit toen, een eenvoudig stencil met blauwachti
ge letters op A4 formaat. We praten nu over 1969. Er
waren nog geen computers en de meeste kopij werd
met de hand geschreven en ingeleverd via de ‘brieven
bus voor kopij’ die aan de buitenzijde van ons clubge
bouw was aangebracht. Eén van de taken van de redac
tie was het regelmatig verzamelen van kopij uit deze
brievenbus. Je vond daarin van alles: handgeschreven
kattebelletjes, heel uitvoerige brieven, getypte informa
tie, al dan niet met de vele in het papier doorgeslagen
punten, en ook wel teksten op een bierviltje. De secre
taresse van één van onze leden kreeg dan de opdracht
om daar wat van te maken. Alle teksten werden gere
digeerd en keurig uitgetypt. Hiervan werd door scheu
ren en plakken een master van gemaakt die naar de
drukker ging. Knippen kon niet, want dan werden de
scherpe randen zichtbaar in het einderesultaat.

De omslagen wisselden enkele malen van achtergrond
kleur. Vanaf 2008 werd, door de verder ontwikkelde
techniek en mede dankzij de opbrengsten van enkele
advertenties, een omslag in kleur mogelijk en werd het
drukken van de omslag per uitgave aantrekkelijk. Tot
2012 verscheen het Kompas 7x per jaar. Daarna werd
de frequentie langzamerhand minder van 5x per jaar
naar nu 3x per jaar.
In 2016 veranderde het Kompas van een uitgave op A5
formaat met kleurenomslag en zwart-wit binnenwerk
naar het huidige full color magazine op A4 formaat.
Dankzij nieuwe mogelijkheden van een opmaakpro
gramma van de drukker verzorgen wij nu zelf de op
maak van ons verenigingsblad. Voor een optimale in
formatie aan onze leden zijn hiervoor wel afhankelijk
van de bijdragen, in de vorm van kopij en foto’s, van
zowel bestuur als van de leden.

De layout van ‘’Ledeninformatie’ was inmiddels al een
keer ‘gemoderniseerd’, maar rond 1975 vond men dat
ons clubblad maar eens een naam moest krijgen. Onder
de leden werd een wedstrijd uitgeschreven voor het
bedenken van een naam voor het nieuwe verenigings
blad. Na beoordeling en stemming werd de naam ‘Kom
pas’ de uiteindelijke de winnaar. Het binnenwerk werd
eerst nog gestencild en later werd het gekopieerd. De
omslagen werden voor een heel jaar vooruit gedrukt.

Eén onderwerp is er in al die jaren zeer zeker niet ver
anderd. Dit betreft het verzamelen van kopij. Dat komt
echt niet vanzelf binnen en daar heb je vaak heel veel
geduld en zeven paarden voor nodig om binnen te
krijgen. Voor informatie bestemd voor de korte termijn
wordt Kompas inmiddels vergezeld van nieuwsbrieven
via email en wordt er binnen de diverse groepen via
whatsapp gecommuniceerd. "Van alles een beetje" is
momenteel de trend.

Vanaf 1987 werden de computers meer algemeen goed
en ontstonden er meer mogelijkheden voor de opmaak.
Teksten werden nu mondjesmaat aangeleverd op dis
kettes van 560 kb (ja, u leest het goed). Deze waren duur
en moesten altijd retour naar de afzender. Later werden
dit diskettes van 1,5 Mb en weer daarna usb-sticks van
wel 8 Mb. Nu lachen wij om bovengenoemde Mb-ge
tallen, de jongeren onder ons zullen dit mogelijk niet
eens herkennen.

Henk Olie - Redactie Kompas
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Schoolzeilen 2019
Iets verderop vaart een boot met onervaren zeilers. Bij
het hellen kijken ze met grote ogen naar de golven. De
instructeur houdt hen goed in de gaten en weet precies
wanneer er ingegrepen moet worden. Onze boot nadert
hen schuin van achteren. De jongens knikken naar el
kaar en het wordt mij duidelijk wat ze van plan zijn. De
instructeur in de andere boot ziet het ook. Lijkt niet erg
gecharmeerd te zijn van het idee. Maar ja, hij weet niet
dat de veters in onze schaatsen goed vast zitten en de
stuurman precies weet wat hij doet.

Schaatsen met losse veters. Ken je het? Of juist niet, het
is namelijk onhandig. Je begint aan iets zonder exact
te weten waaraan en wat het resultaat zal zijn. Misschien
ben ik de enige, dat kan ook.
Het is half september, het weer is wispelturig en in de
haven liggen de boten te wiebelen aan de landvasten.
Vandaag schijnt de zon, maar dat kan zomaar verande
ren. Meerdere seizoenen op één dag is niet ongebrui
kelijk.

Plotseling zien de onervaren zeilers het ook. Onze boot
komt snel dichterbij en lijkt hen te gaan overvaren. Onze
stuurman verlegt de koers voldoende om een botsing
te voorkomen. Precies volgens plan. Met slechts enke
le meters ruimte tussen de boten passeren wij elkaar.
De ogen van mijn bemanning fonkelen. Kijk ons eens!
Het moment wordt vastgelegd op mobieltjes. Het plan
is gelukt: indruk maken, kunsten vertonen en laten
blijken dat zeilen erg leuk kan zijn. De bemanning van
de andere boot laat weten dat ze het niet zo leuk vinden.
Missie geslaagd, high five!

In het clubgebouw verzamelt een groep scholieren zich
rondom de koffiekan. Onwennig kijken ze rond. De
jongens aan de ene en de meisjes aan een andere tafel.
Ze komen kennismaken met de zeilsport. Een jaarlijks
terugkerend evenement. Hun school, De Goudse
Waarden, geeft leerlingen de kans met sporten in de
regio kennis te maken. Zeilsport mag niet ontbreken en
dankzij een jarenlang contact verwelkomt de MWR
ieder jaar enkele groepen.
Enkele leden van de MWR stellen hun boot beschikbaar.
En stappen er zelf in. Dit jaar doe ik dat ook. Onderweg
naar het clubgebouw bedenk ik me dat het allemaal
goed en wel is, dat zeilen met onervaren scholieren,
maar hoe doe je dat eigenlijk? Kennis overdragen, hen
laten zeilen? Het voelt als schaatsen met losse veters.

De middag eindigt met het opruimen van de zeilen en
terugvaren in de haven. De jongens stappen van boord
en verdwijnen zoals tieners dat doen; fietsend, zonder
groeten en met alleen oog voor hun eigen wereld.
En ik? Ik kijk terug op een uitdagende middag en kom
erachter dat het soms gewoon leuk is met losse veters
het spreekwoordelijk ijs op te gaan.

De veters worden aangetrokken wanneer de leiding de
groepsindeling bekend maakt. Dan blijkt dat er slechts
2 jongens in mijn boot zullen stappen. En beide hebben
ze zeilervaring. Eén heeft CWO 1 en de ander gaat in de
herfstvakantie z’n instructeursdiploma halen. De
schaatsen zitten ineens een stuk lekkerder.

Jan Strijdhorst

Het weer is ons goedgezind. Blauwe lucht, lichte bewol
king en windkracht 3 Bft uit het westen. We stappen in
de boot, hijsen de zeilen en starten de tocht. ‘Moeten
we een parcours varen?’ vraagt een van de jongens.
‘Nee’ luidt het antwoord, ‘je mag je eigen koers uitzet
ten. We blijven wel op de ’s Gravenbroekse Plas.’ Intus
sen zijn de andere boten ook vertrokken. Hier en daar
horen we zenuwachtige geluiden van scholieren die
voor het eerst in een zeilboot zitten. Mijn tweetal kijkt
glunderend om zich heen. En er ontstaat een plan.
‘Klaar om te wenden, fok bak, ree!’ De jongens doen
het met het grootste gemak. Overstag, gijpen, voor de
wind, ruime wind, halve wind. Ze varen alsof ze nog
nooit anders gedaan hebben. Kijken elkaar af en toe
aan, houden de wind en de zeilen in de gaten. En ook
de andere boten. Het plan wordt duidelijker.

8

Van de havenmeester
Op 19, 21 en 26 maart zijn er 3 basiscursussen AED en
op 2 april is er een AED opfriscursus voor gevorderden
bij de MWR geweest. Het feit dat men ook zijn partner
kon laten meedoen werkte erg positief, zodat we dus 4
volle avonden hadden. Het simpele feit dat je een leven
kunt redden geeft een goed gevoel. Stel je eens voor
dat je dan niet zou kunnen handelen…........ Dus ook
voor 2020 ligt het in de planning om met dit soort cur
sussen voor de leden door te gaan.

2019 zit erop en ik denk dat het best een productief en
succesvol jaar is geweest. Onderstaand een overzicht
van wat er zoal heeft plaats gehad.
Het Roei & Zeil eiland, tegenover onze Haven, meeu
wenvrij houden via netten. Deze methode hebben we
zelf uitgedacht en net voordat de meeuwen broedlustig
werden, toegepast. Er was wel overleg met diverse
andere havens, maar dat leverde weinig op en de tijd
begon te dringen. Dus hebben we zelf het heft in handen
genomen. We zijn er met 4 à 5 vrijwilligers circa 2 x 5
uur mee bezig geweest, maar het resultaat is geweldig.
Inmiddels hebben we met bewoners van de ’s-Graven
broekseweg, van het Appartementencomplex, de JCR
en de GR&Z een evaluatiemiddag gehad en ze zijn ervan
overtuigd dat het BLR-eiland (bij ’t Wapen van Reeuwijk)
ook met netten afgedekt moet gaan worden. Het resul
taat is dus dat we bij de MWR geen last en schade meer
hebben gehad van meeuwen.

Op 6 april hebben we massaal de steigers geboend.
Doordat we dit consequent elk jaar doen, gaan de
werkzaamheden steeds gemakkelijker. Waarom sla je
dan niet een keer over, is me wel eens gevraagd. Maar
daar zit juist het gevaar. Door het steevast een paar
weken voordat de boten te water gaan te doen, is het
in een paar uur gepiept en blijven de steigers, zonder
al te veel inspanning, veilig en schoon.
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Op 13 april zijn de boten te water gelaten en op 2 no
vember er weer uit. Daar tussenin zat een behoorlijk
mooi vaarseizoen, waardoor velen weer heerlijk heb
ben kunnen genieten van onze schitterende Reeuwijkse
Plassen.

volgende; maak er een gezellige zitje van zodat we daar
na afloop van het varen nog even een hapje en/of
drankje kunnen nemen. Zo gezegd zo gedaan. De
bodem is geëgaliseerd en voorzien van mooi zwart split.
Van een berg pallets zijn door het Klus Team tafels en
2-zits banken gemaakt. Voor de kussens in de banken
is een speciale kussenbox aangeschaft, zodat deze
schoon en droog blijven. Volgens plan zou het hekwerk
nog met bamboeschermen worden dicht gemaakt en
zouden er plantenbakken geplaatst worden. Echter,
vanaf het moment dat het landje “klaar” was, heb ik
alleen Bestuursleden daar gezien en geen enkel ander
lid, een uitzondering daar gelaten. Reden voor mij om
de afrastering en de plantenbakken maar even in de
wacht te zetten. Toen ik dit tijdens de ALV van 25 no
vember aan de orde stelde, deelde Pamela van der Wijk
mee dat het qua zon vaak niet zo lekker is om daar te
zitten en dat zo’n zithoek beter aan de andere kant van
het clubhuis gemaakt had kunnen worden. We zullen
deze opmerking eens goed tegen het licht houden en
kijken of daar iets goeds uit te ontwikkelen is.

Dat kranen is steeds weer een hele organisatie waar
zo’n 21 vrijwilligers van 7:00 tot ca. 12:30 bijna continue
aan het werk zijn om alles veilig en goed te regelen. En
een goede voorbereiding is dan een uitstekende basis
voor een prettig verloop van zo’n evenement.
Op 20 april werd het vaarseizoen geopend door de
MWR-vlag te hijsen en het glas te heffen. Onze daar
uitgesproken goede wensen voor een mooi vaarseizoen
zijn naar mijn idee redelijk goed uitgekomen.
Op 4 juni zijn we ’s-avonds behoorlijk massaal gaan
schiemannen. In samenwerking met Berend Kees, onze
Watersport commissaris, hadden we een clubhuis vol
met enthousiastelingen die eindelijk wel eens het
naadje van de kous wilden weten. Zo’n speciale “Knoop
& Splits” avond is weer een noodzakelijke opfrisser.
Dus de kans is groot dat we dit in 2020 weer gaan or
ganiseren.

Als je bij de MWR komt, dan valt het je op dat bijna alles
er altijd schoon en vrij van onkruid en spinnenraggen
bij staat. Arie Vuik is daar zeer frequent mee bezig en
het verdient grote lof dat hij dit telkens weer allemaal
doet.

Het dak was reeds vervangen en de dakkapel had wel
nieuwe zijwangen gekregen, maar moest nog wel op
nieuw geschilderd worden. Met name Arie Vuik heeft
zich daar van 17 tot 21 juni weer intensief mee bezig
gehouden, zodat deze weer goed in de verf zit en ons
clubhuis er weer helemaal mooi uit ziet.

Na de diverse pogingen om leden aan te zetten om na
het varen hun afval mee te nemen, omdat de 3 grijze
bakken dan ineens vol zijn en maar 1 x per maand ge
leegd worden, hebben we deze strijd gestaakt. Nader
onderzoek leerde dat we voor de 2 extra grijze bakken
wel erg veel geld betaalden en dat het omschakelen
naar rolcontainers 1 x 660 liter die iedere 2 weken ge
leegd wordt en een glasbak 1 x 240 liter die iedere
maand geleegd wordt zowel praktisch als financieel een
goede oplossing was. Tot heden is er geen afval meer
naast de containers gevonden, zodat alles weer veilig
en schoon is.

Op 29 juni en 6 juli waren er weer de “open vaarroute”
dagen naar Gouda, waardoor het erg aantrekkelijk was
om dan eens een dagje van de Plas weg te zijn en wat
anders te bekijken. De 1e dag was snikheet en dat was,
denk ik de reden dat de belangstelling tegen viel. De 2e
dag ging prima tot ’s middags ca 17:00 uur. Toen begon
het na een mooie dag behoorlijk te plenzen van de regen
en was de pret ineens over. Ik was brugwachter bij de
laatste brug in de Karnemelksloot en heb daar voor
menig MWR-lid de brug kunnen openen. Voor 2020 wil
de organisatie zo goed als zeker vaker zo’n open vaar
route op de zaterdag organiseren

Ons bestaande elektrasysteem op de steigers was
dringend aan vervanging toe. “Regeren is vooruitzien”
is mijn slogan en dus werd er een elektraplan uitgewerkt
door Colla van As, gebaseerd op de huidige veiligheids
normen en ook rekening houdend met het feit dat
elektrisch varen de toekomst is. Vandaar dat er nu per
steiger 3 grote elektrapalen staan met elk 6 stopcontac
ten. Daar tussenin worden in het vroege voorjaar nog
zogenaamde satellietjes geplaatst, elk met 2 stopcon
tacten. Op die wijze kunnen we voorlopig op een veilige
en verantwoorde manier vooruit. Let wel op dat je een

Toen we “het Landje” (stukje land grenzend aan het
clubhuis, red.) volledig tot onze beschikking en in ei
gendom kregen, was het de vraag wat voor bestem
ming daar dan aan gegeven zou moeten worden. We
ontvingen best veel reacties. Er stak echter 1 oplossing
met kop en schouders boven de rest uit en dat was de
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“camping (verloop) stekker” aanschaft, anders heb je
geen stroom. Met alle leden die elektrisch varen en/of
frequent stroom nodig hebben, wordt apart een rege
ling getroffen om de verbruikskosten te dekken.

Tot slot, het bijhouden van de ontwikkelingen op en
nabij de Reeuwijkse Plassen, via de SWRP, VEEN, 11
Graven, een Klankbordgroep en de Gemeente Bodegra
ven Reeuwijk, de Wethouders voor Natuur en Recreatie.

Een standaard voor het Haven Team is natuurlijk on
derhoud aan apparatuur en sloten, waar het ene jaar
meer en het andere jaar minder voor te doen is.

Zoals jullie kunnen lezen is er bij een Watersportvere
niging als de MWR best veel te doen en we weten allen
dat “vele handen licht werk maken”. Met andere
woorden, het wordt hoog tijd om een slim en praktisch
vrijwilligerssysteem op te zetten waardoor vrijwilligers
maar 1 x per 3 of 4 weken een keer wat werkzaamheden
kunnen doen. Hierdoor komt niet alles op een paar
schouders terecht. Ik zal daarom via een nieuwsbrief
een en ander nader toelichten over wie we nodig heb
ben voor welke taken. Zo krijgt iedereen de mogelijk
heid om een handje te kunnen helpen.

Jaarlijkse controle van alle brandblussers en water
(legionella) door de betreffende firma’s en het MWR
veiligheidsteam, Ed Visser en Berend Lemkes.
De woensdagavond is normaliter de “open vaaravond”
waar iedereen met iedereen kan meevaren. Vanaf ok
tober wordt de “vaaravond” omgetoverd naar de “klus
avond”. Op dergelijke avonden proberen we achterstal
lig onderhoud te doen en wordt er gesproken over
verbeteringen, nieuwe systemen, besparingsmogelijk
heden en duurzaamheid. Ben je geïnteresseerd om mee
te helpen en denken? Schroom niet en kom eens
buurten.

Graag wil ik alle vrijwilligers die steeds weer klaar staan
hartelijk bedanken, omdat ze ertoe bijdragen dat het bij
de MWR best goed toeven is en dat alles er steeds beter,
veiliger en leuker gaat uitzien.
Hans Vonk, Havenmeester

VETUS

EPIFANES

LANKHORST

TECHNAUTIC

Bezoek op onze website ook onze webshop
Wij walsen ook stagen
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Zeil-, motor-, kajuitboten,
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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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Gemaal Burgvliet
Het gemaal Burgvlietkade, bij het Reeuwijks Verlaat
tussen Gouda en Reeuwijk, bemaalt de Polder Reeuwijk
en Sluipwijk en leidt het water naar de stadsboezem
van Gouda. Het gemaal is gebouwd in 1934 en heeft
een belangrijke functie in het peilbeheer van Reeuwijk
en Gouda.
Vanaf september 2019 tot april 2020 wordt het vakge
maal Burgvlietkade in Gouda gerenoveerd. De schakelen besturingsinstallaties zullen worden vervangen en
er wordt een nieuwe pomp geplaatst. Deze pomp is
speciaal ontwikkeld om verplaatsing van vissen via het
gemaal mogelijk te maken. Het renovatiewerk is onder
tussen in volle gang.

fabrikant aan de productie van de pomp. Omdat het zo’n
bijzondere pomp is, is de levertijd vrij lang. Naar ver
wachting zal de pomp begin 2020 op de locatie zijn.
Het streven is om alle werkzaamheden zoveel mogelijk
binnen de hekken van het gemaal te verrichten. Bij het
aan- en afvoeren van materialen en hijswerk zal moge
lijk hinder voor de omgeving kunnen ontstaan. Hiervoor
zal afstemming zijn met de gemeente Gouda. Volgens
de huidige planning kan in maart 2020 de tijdelijke
pompinstallatie (met bijbehorende persleiding over het
fietspad) worden verwijderd en is gemaal Burgvlietkade
weer klaar voor de toekomst.

Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan het gemaal,
eind vorig jaar, bleek dat belangrijke onderdelen van
het gemaal aan vervanging toe waren. Om geen onno
dig risico te lopen heeft Rijnland een tijdelijke pompin
stallatie naast het gemaal opgesteld. De nieuwe pomp
zal groter en zwaarder zijn dan de bestaande, daarom
zullen er aanpassingen nodig zijn aan de pompkelder.
Eind september is de in- en uitstroom van het monu
mentale gemaal drooggezet om de onder water liggen
de betonconstructies te inspecteren en de noodzakelij
ke maatregelen vast te stellen. Ondertussen werkt de

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

Hoge Gouwe 17 • 2801 LA Gouda • t. 0182 - 511424 • www.alphamakelaardij.nl • info@alphamakelaardij.nl
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Uitslag zeilwedstrijden 2019
Aan het einde van het seizoen kunnen we terugkijken op een gezellig jaar. Er is enthousiast gevaren en na afloop
nagepraat over de zeilwedstrijden en de gevolgde tactieken. Soms was het bord in de kantine nodig om de situ
atie op het water duidelijker te maken.
De groep die geniet van ontspannen een wedstrijdje zeilen is ook dit jaar weer iets gegroeid en we konden
nieuwe gezichten welkom heten. Er hebben meer dan 20 zeilers meegedaan verdeeld over 13 boten. We hebben
4 dagen gezeild en 11 wedstrijden gevaren. Er is naast een lange baan over de plas ook geëxperimenteerd met
een kortere snellere baan, waardoor actiever meer wedstrijden op een middag kunnen worden gevaren. Het
eindklassement voor 2019 is als volgt:
Bemanning

Boot

Klasse

1 Berend Kees van Loo en Ed Visser

Laser Stratos

Open boot

2 Jan en Berend Lemkes

Efsix

Open boot

3 Richard Bethlehem

Kelt

Kajuitboot

4 Bert de Geus (wisselende bemanning)

Valk

Open boot

5 Niek en Diederick de Boer

Valk

Open boot

6 Nikki van Loo

Laser Pico

Open boot

7 Robin en Emma van Loo

Laser Fago

Jeugd / Open boot

8 Colla van As

Staverse Jol

Kajuitboot

9 Jan en Leo Strijdhorst

Centaur

Open boot

10 Hans Vonk

Valk

Open boot

11 Niels Grotz

Bruiser

Open boot

12 Geert Jan van Oldenborgh

Stockpaert

Open boot

13 Tinus Hammann

Skûtsje

Kajuitboot

13

Laatste woord
In ieder gezelschap heb je ze. Soms schreeuwerig, soms
betweterig, vaak grappig en in sommige gevallen gaat
de humor ten koste van anderen. Soms treden ze na
drukkelijk op de voorgrond, andere keren komen ze heel
stilletjes plotseling uit de hoek. De mensen die het
laatste woord hebben. Of dat willen.
Aan het begin van mijn voorzitterschap had ik daar niet
zo’n erg in. Er heerste in die periode knap wat onrust in
het bestuur en in de vereniging. Door een officiële
sollicitatiebrief kwam ik in contact met de toenmalige
penningmeester. Korte tijd later had de ALV het laatste
woord en werd ik benoemd tot voorzitter van de MWR.
Wie had kunnen vermoeden hoe dit zou verlopen?
In de jaren die erop volgden hebben we mooie dingen
gezien in de vereniging. Veranderingen werden door
gevoerd. Helaas hebben mensen ook reden gehad om
de vereniging te verlaten. Gelukkig zijn er ook veel
nieuwe leden bijgekomen. Er hebben veranderingen
plaatsgevonden in het bestuur. We hebben door om
standigheden lange tijd zonder secretaris moeten
werken.
Er is een nieuwe periode aangebroken. Sinds begin
2018 is er in mijn werk veel veranderd. Vanaf september
2019 is er een project bijgekomen dat veel onregelma
tigheid met zich meebrengt. Hierdoor wordt het lastig
de taken van de voorzitter te blijven voortzetten. Van
daar de abrupte beëindiging van deze functie.

Op het gebied van veiligheid en milieu zijn stappen
gezet. Denk aan de wijze waarop het in- en uithijsen van
de boten plaatsheeft. Vrijwilligers worden op diverse
dagen opgetrommeld en verrichten waardevol werk ten
behoeve van de vereniging. Steigers schrobben is
normaal geworden. Achter de schermen wordt van
alles gedaan dat niet direct zichtbaar is voor iedereen.
Te denken valt aan de redactie van het Kompas en
webpagina onderhoud. Is dat aan mijn voorzitterschap
te danken? Welnee. Ik heb hieraan slechts een kleine
bijdrage geleverd. De vereniging wordt gedragen door
de leden.

Ik kijk terug op een mooie en vooral leerzame periode.
Het bestuur van MWR bestaat uit mensen die de vere
niging een heel warm hart toedragen en zich eindeloos
inspannen voor tal van activiteiten. Zonder deze be
stuurders zou de vereniging er heel anders uitzien.
Chapeau!
In dit geval maak ik van de gelegenheid gebruik het
laatste woord te spreken. Dit keer geen slimme of
spitsvondige opmerking. Geen grappig bedoelde zin
snede die voor meerdere interpretatie vatbaar is. Ge
woon een simpel woord waarmee mijn waardering
voor alle leden van de MWR tot uiting komt:
HARTELIJK DANK!
Jan Strijdhorst
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Terugblik zeillessen

Zeillessen 2020

Afgelopen zomer zijn er weer diverse zeillessen ge
weest bij de MWR. Er is lesgegeven aan 6 volwassenen
en 7 kinderen. Zowel de instructeurs als de cursisten
hebben genoten van de zeillessen!

Lijkt het jou ook leuk om te leren zeilen? Dat treft, want
ook komende zomer worden er weer zeillessen voor
jong en oud gegeven bij de MWR!

De volwassenen hebben zeilles gehad in de beide val
ken van de MWR. Deze lessen zijn op diverse doorde
weekse momenten gegeven door Jaap Phielix, Peter
Versteeg en Nikki van Loo. Zij worden van harte bedankt
door het watersportteam!

De zeillessen zijn geschikt voor beginnende en gevor
derde zeilers van alle leeftijden. Voor elke leeftijd heeft
de MWR geschikte lesboten ter beschikking. De lessen
voor volwassenen worden deze zomer weer in de beide
Valken gegeven. Voor de kinderen (vanaf 8 jaar) staat
er weer een hele collectie zwaardboten ter beschikking!

Op een aantal zondagmiddagen zijn er zeillessen voor
kinderen geweest. Omdat veel leerlingen voor het
tweede of derde jaar op rij les hebben gehad, was
duidelijk te zien dat het niveau gedurende het lesseizoen
flink steeg! Met diverse Optimisten en de Lasers Pico,
2000, Vago en Stratos is veel gevaren. Ook is er, bij
harde wind, een keer lesgegeven in de beide Valken.

Lestijden
De lessen voor volwassenen worden gegeven op
dinsdagavonden en woensdagochtenden. Hierbij geeft
een instructeur les aan maximaal drie cursisten. Kinde
ren krijgen les op de zondagmiddag. Bij deze lessen zijn
meerdere instructeurs aanwezig en wordt er lesgege
ven aan een groep kinderen.

Het watersportteam kijkt terug op een prachtig lessei
zoen en bedankt ook de jeugdinstructeurs Robin en
Emma van Loo.

Heb je interesse in de zeillessen? Neem dan contact op
met Berend Kees van Loo via mailadres:
zeilopleiding@mwr-reeuwijk.nl

Het watersportteam

Het watersportteam

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

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

Zeiltocht naar de Oostzee
Al jaren vaar ik samen met een paar mannen af en toe
een wedstrijd op een X43 uit Volendam. Soms maken
we ook langere tochten zoals een rondje Noord-Holland
of een oversteek naar Engeland. Dit jaar kreeg ik van de
schipper Rogier te horen dat wij geen wedstrijden
gingen zeilen omdat de boot naar Denemarken zou
gaan. Een lang gekoesterde wens van hem is om met
het gezin op de Oostzee te varen. Dit jaar zou het ge
beuren. Zelf ben ik met mijn ouders en broer een aantal
malen naar Denemarken gevaren. De eerste keer met
een Westerly Centaur via de wadden en dan vanuit
Norderney een lange dagtocht naar de Elbe naar het
Kielerkanaal. Een X43 steekt meer dan 2 meter, dus over
de wadden van eiland naar eiland hoppen zit er niet in.

Donderdag, Hemelvaart, nam ik de trein naar Lelystad.
Daar werd ik opgepikt.Toen we bij de haven waren
moest de boot gepakt worden en de zeilen nog aange
slagen worden. Met inzet van iedereen konden we aan
het begin van de middag uitvaren. Eerst nog een stop
om diesel te tanken in de volgende haven en om een
nieuwe vlag en stok te kopen, omdat deze thuis was
blijven liggen.
Onderweg ging het voorspoedig en snel kwam het plan
op Makkum links te laten liggen en door te varen naar
Harlingen. Op het IJsselmeer voeren we halve wind met
snelheden tot 8 knoop. Zo’n X vaart toch wel snel.
Radboud had van alles te eten meegenomen. Helaas
kwamen we erachter bij het opwarmen van pasteitjes
dat de gasfles leeg was.
Toen we om 8 uur in Harlingen aankwamen was het
druk. Wat bleek, op vrijdag was de HT race, een sloep
roeiwedstrijd tussen Harlingen en Terschelling. We
konden daardoor niet in de Noorderhaven liggen, maar
werden naar de Zuiderhaven gestuurd. ‘s Avonds
hebben we heerlijk wat gegeten in het centrum.
De volgende ochtend werden er nog snel wat bood
schappen gedaan en de gasfles omgewisseld. Het
laatste duurde lang omdat de brug steeds open ging
om de begeleidingsschepen de haven uit te laten. Uit
eindelijk lieten we de sloepen voor Harlingen achter ons
en gingen op weg richting Vliestroom, het zeegat tussen
Vlieland en Terschelling. We moesten een stukje krui
sen, maar met stroom mee schoten we richting zee.

Rogier zijn vrouw is geen fan van lange zeereizen, dus
we zouden de boot met een aantal man naar de buurt
van Kiel varen rond de Hemelvaart. Het weekend voor
vertrek hebben we met z’n allen rond de eettafel bij
Rogier de zeekaart uitgespreid en de route bekeken. De
bemanning bestond uit Rogier, zijn zoon Robert-Jan,
goede vriend Bram (behorend bij de vaste bemanning),
daarnaast was er een opstapper Radboud, een neef van
Rogier die violist is en de avond afsloot met een tango
stuk voor viool. De planning werd spannend, omdat de
boot nog op de kant lag en de werf nog wat werkzaam
heden moest uitvoeren. Woensdag zou alles klaar zijn
en de boot aan het eind van de dag te water gaan.
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Het was mooi weer en met windkracht 3 ideaal zeilweer.
Voor we het wisten zaten we op zee en konden we oost
richting de Elbe gaan varen. Op zee hebben we toen de
gennaker gehesen en voeren heerlijk in het zonnetje.
Op zee moet er ook gegeten worden. Nikki, mijn vrouw,
had nasi gemaakt die we opgewarmd hebben en lekker
opgepeuzeld hebben, samen met een biertje. Daarna
zijn we wachten gaan draaien en hebben de gennaker
gestreken. We zaten toen al ten hoogte van Juist, het
2e Duitse waddeneiland.

Je mag zeilen op het kanaal, maar moet wel de motor
continu stand-by hebben. Dan moet je niet vergeten de
kegel van motorzeilen te hijsen. Vanwege de grote
zeeschepen zijn er hier en daar passeerplekken. Met een
systeem met witte en 2 rode lichten boven elkaar wordt
je verteld of je door mag varen of moet stoppen.

De zonsondergang op zee was schitterend! Nadat ik
even gelegen had, heb ik met Bram de nachtwacht 24.00
tot 4.00 uur gedraaid. Omdat het zo lekker ging, hebben
we de anderen nog een uurtje laten slapen.We hadden
nog stroom tegen, maar liepen toch 5 tot 6 knopen over
de grond. Toen we om 8 uur wakker werden voeren we
al bijna de Elbe op. De stroom liep mee en we gingen
11 knopen over de grond.

Op de zaterdag zijn we doorgevaren tot Rendsburg, een
mooi en gezellig stadje. De volgende dag zijn we verder
doorgevaren door het kanaal, wat op zich best een mooi
kanaal is en er is wel wat te zien. We deden over het
tweede deel, wat 30 km was, best lang, omdat we
moesten wachten op 3 zeeschepen die elkaar moesten
passeren.

Voordat we het wisten waren we Cuxhaven voorbij,
voor 12 uur lagen we bij Brunsbuttel, het begin van het
Noord- Oostzee kanaal, ook wel het Kielerkanaal ge
noemd. Het is bijna 100 km lang en een van de drukste
kanalen in de wereld. Het is geopend in 1895 door
Kaiser Wilhelm II en heette tot 1948 het Wilhelm I kanaal.
We hadden toen in 26 uur 188 mijl gevaren; ruim 7
knopen gemiddeld. Het was nog vroeg genoeg om een
stuk door te varen op het Kielerkanaal.

Vanwege werkzaamheden aan de jachtensluis hebben
we meer dan een uur gewacht op het schutten van
de sluis.
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Op zondagmiddag was het dan zover, we voeren de
Kielerfjord in, een mooi watersportgebied met een
bonte verzameling aan boten, zeeschepen, coasters
ferry’s die naar Zweden en Denemarken varen, zeiljach
ten en motorjachten, roeiboten, kano’s en zelfs een
verdwaalde supper. We hebben de zeilen gezet en zijn
richting Oostzee gevaren. De droom van de schipper
was uitgekomen, hij bekende dat hij 6 jaar geleden al
vaarkaarten gekocht had. Bij de Oostzee zijn we ge
draaid en richting Kiel gevaren want dat wilde we ook
graag zien.

We hebben in de jachthaven van de Kieler Yacht Club
(KYC) overnacht. De KYC organiseert ook de fameuze
zeilregatta; de Kielerwoche. Daar lagen zomaar 4 klas
sieke 12 meters op een rij naast een aantal Swans en
andere mooie jachten.
Op maandag zou ik de trein naar huis nemen omdat het
werk en de schiemansavond op mij wachtten. De ande
ren mochten nog tot het weekend door. Om deze trip
goed af te sluiten hebben we gedineerd in de Kieler
Yacht Club, waar ook een hotel aan verbonden is. Een
aanrader! Deze plek is een mooie combinatie van tra
ditie en lekker ontspannen eten, veel informeler dan
Engelse jachtclub kunnen zijn.
De volgende ochtend heb ik de trein in Kiel gepakt en
stond 8 uur later op station Gouda. We hebben in 5
dagen een grote afstand afgelegd. We waren een dag
eerder dan gepland in Kiel, veel lol gehad, lekker gege
ten en Rogier kan deze zomer gaan zeilen met zijn gezin
in Denemarken. Een geslaagde minivakantie!
Berend Kees van Loo
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Nieuwe secretaris
Mijn naam is Ger van den Berg en ik ben inmiddels 62
jaar. Ik ben getrouwd, heb 3 volwassen kinderen en 4
(bijna 5) kleinkinderen. Ik/wij zijn al ruim 30 jaar woon
achtig in Gouda dichtbij de Reeuwijkse plassen! Van
origine ben ik Amsterdammer, maar vanwege werk
zaamheden uiteindelijk in Gouda terechtgekomen. Op
dit moment werk ik in Rotterdam bij de Rijksoverheid.
Sinds 2008 zijn wij lid van de MWR. Door veelvuldig
verblijf buiten Nederland heb ik in die periode niet veel
voor de club kunnen betekenen. Nu ik wat meer tijd heb,
leek het mij wel aardig iets terug te doen. Vandaar mijn
reactie op de oproep van het bestuur om een nieuwe
secretaris.
Ik hoop een fijne tijd met dit bestuur te hebben. Gezien
de ervaringen van de afgelopen weken zal dat wel
lukken.
Tot zover en tot ziens bij de MWR!
Ger van den Berg

Van de redactie
Het is alweer februari (hopen we) als dit Kompas bij de
MWR-leden en -donateurs op de mat ligt. Het Kompas
werd altijd via Sandd verzonden. Maar sinds de over
name van Sandd door PostNL zorgt PostNL voor de
verzending. En dat hebben we gemerkt! De verzending
werd meteen heel veel duurder, omdat wij een kleine
oplage hebben. Daar heeft Editoo, de drukker, wel wat
op gevonden. Alle clubbladen van kleine verenigingen
worden opgespaard en 1x per maand verstuurd. Dat
betekent dus voor ons dat we soms een kleine maand
langer op het Kompas moeten wachten. Gelukkig
hebben we de Nieuwsbrieven voor de laatste nieuwtjes
en het Kompas om lekker op de bank na te genieten van
alle leuke dingen die de afgelopen maanden zijn ge
beurd. Een strenge winter is het tot dusver niet geweest.
Sommige mensen hebben het alweer over het nieuwe
vaarseizoen!

We hebben dit keer een super dik Kompas. Er is veel
kopij binnengekomen met leuke verhalen en foto's. Ook
voor de volgende uitgave hebben we nu al kopij binnen.
Ook zijn er 6 pagina's met foto's van het 50-jarig jubi
leum feest in september. De redactie wil Margreet en
Wim Hendrikse, Johan van der Laan, Jan Strijdhorst,
Berend Kees van Loo, Pamela van der Wijk, Pieter van
der Wijk, Hans Vonk en Ger van den Berg hartelijk
danken voor hun bijdrage. Dit wordt door de redactie
en de lezers zeer gewaardeerd! Voor de volgende uit
gave hebben we al een mooi verhaal binnen van Paul
Rutjes over zijn eerste zeilvaart met de Robbe, na 20
jaar klussen. Heb je ook een leuk verhaal of leuke foto's?
Mail dit dan naar de redactie via
kompas@mwr-reeuwijk.nl
Wij wensen jullie veel leesplezier!
Paula en Henk
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Schepen hijsen
Op 2 november om 07.00 uur stond een groot deel van
het team vrijwilligers klaar om alles rondom het boten
hijsen in goede banen te leiden. Zoals altijd was vooraf
het schema rondgestuurd, zodat iedereen wist wat er
verwacht werd. Nu loopt nooit alles precies op schema
qua tijd, maar in grote lijnen is het goed te volgen. Het
weer zat over het algemeen mee tijdens deze ochtend.
Een uitzondering was de hevige regenbui die zorgde
voor doorweekte kleren.

catering. Koffie, stroopwafels (die zijn onmisbaar),
lekkere broodjes en soep voor de lunch. Er werd weer
goed voor ons gezorgd.
Mijn positie was voor de derde maal verkeersleider,
samen met Henk Olie. Het is altijd afwachten of passan
ten begripvol zijn over de tijdelijke blokkade door de
kraan. Deze keer was het een eitje, we hebben maar één
iemand met een vriendelijke glimlach hoeven over te
halen om elders te parkeren. Er is altijd ruimte voor
verbetering, daar wordt altijd over geëvalueerd onder
de hijs-vrijwilligers. In het voorjaar zullen er dan ook
weer wat zaken anders gaan om alles nog soepeler te
laten verlopen.
De sfeer was, zoals de vorige twee keer dat ik meehielp,
gemoedelijk. Iedereen heeft zin om wat te doen. 'Mou
wen opstropen en gaan' lijkt wel een passend motto
voor de groep. Wat zeker bijdraagt aan de sfeer is de

4 april 2020 staat het team weer klaar om de boten het
water in te hijsen. Tot dan!
Johan van der Laan

Vismonitoring
In de oeverzone is gevist met behulp van elektrische
stroom. De visserij met de kuil werd gedurende de
nachtelijke uren uitgevoerd. Van de gevangen vis is de
lengte en de soortsamenstelling worden bepaald.
Daarna werd de vis direct weer teruggezet in het water.

Van 9 tot 15 september is in het Reeuwijkse Plassenge
bied in alle plassen (met uitzondering van Broeksvel
den/Vettenbroek) een uitgebreide visstand monitoring
uitgevoerd. De monitoring vond plaats in opdracht van
het Hoogheemraadschap van Rijnland, in samenwer
king met de Reeuwijkse beroepsvissers van de Visse
rijpool en Coöperatie van Vissers De Schakel en de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Monitoring van de visstand is een door Europese regel
geving opgelegde verplichting in het kader van het
verbeteren van de waterkwaliteit. De metingen aan de
visstand geven inzicht in het functioneren van de
Reeuwijkse Plassen en hoe het is gesteld met de water
kwaliteit. Metingen kunnen in het water of in de oever
zones worden gedaan. In het volgende Kompas zal de
uitkomst van de monitoring worden gepubliceerd.

Een gespecialiseerd adviesbureau voor bodem, water
en ecologie heeft de monitoring uitgevoerd. De moni
toring vond zowel overdag als ’s nachts plaats met 2
boten en vangtuigen voor open water, zoals kuil (lang
trechtervormig visnet ) en zegen (een drijfnet).
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Vaartocht naar Svendborg
7 juli 2019 om 09.00 uur, de Flying Lady M. met als
bemanning Margreet en Wim vertrekken van de MWR
naar het sluisje en beginnen aan de tocht naar Dene
marken. We hebben 2 weken de tijd aan onszelf voordat
we de twee boten van de Westerly Club zullen ontmoe
ten om gezamenlijk de tocht naar Denemarken te
maken.
We blijven op de Wadden. Op Schiermonnikoog wor
den we aangesproken door een andere schipper: “Jul
lie komen uit Gouda, zijn jullie bekend met de MWR? Ik
heb mijn eerste boot verkocht aan mensen uit Gouda”.
Dat waren wij dus. Het blijkt Rick van Ham te zijn. We
hebben in 1998 de Siejoe, een Friendship 23 overgeno
men. We hebben een leuk gesprek gehad. Later komen
we Rick en Esther in Nordeney weer tegen.

Op 25 juli vertrekken we naar Nordeney, één van de
Duitse Waddeneilanden. Een tocht van 56 zeemijl. In de
jachthaven van Nordeney is geen plek meer over. Dat
wordt naast elkaar liggen op een plek aan de kade. Op
het palaver wordt besproken of we die rustdag zullen
nemen of dat we doorgaan, want de voorspelling is dat
de wind op vrijdag zal toenemen met de kans dat we
niet kunnen uitvaren. De volgende dag wordt Nordeney
verkent. Die vrijdag wordt er niet uitgevaren, het is
warm, zeer warm met een oostenwind 5, 6 bft en met
bijbehorende golfhoogte in de Duitse Bocht van onge
veer 1,5 meter. Teveel voor de Flying Lady M.. Zater
dags wordt er in de haven een spectaculaire demon
stratie gegeven van de Seenotretter.

Lauwersoog, woensdag 24 juli, we wachten de Big
Wish2 en de Walvis en hun bemanning op met maaltje
kibbeling. Het is acht uur in de avond, ze zijn in 14 uur
van Den Helder naar Lauwersoog gevaren.
Het vaarplan naar Svendborg in Denemarken bestaat
uit een aantal lange dagtochten over zee. De Big Wish
2 en de Walvis steken te diep om over de wantijen te
varen.

Maandag 29 juli, los van de kade, eindelijk op de zee.
We zijn op weg naar Cuxhaven, gelegen aan de Elbe.
Met ons nog vele andere boten. Er is weinig wind, NW
2-3 met ruwe zee. Eerst varen we op de motor met
grootzeil bij. Als de wind naar het noorden draait gaat
de motor uit en zeilen we met een snelheid van 5 kno
pen.
Zo varen we in dagtochten door naar onze eindbestem
ming Svendborg op het eiland Fyn (Fünen). Erst gaan
we via het Noord-Oostzeekanaal (afgekort NOK),
Rendsburg, daar blijven we 1 dag over met zon, regen
en onweer. Dan op naar Strande aan de Kieler Förde en
Bagenkop op het Deense eiland Langeland. Daar maken
we een bijzondere zonsondergang mee. Begeleid door
muziek van fluit en saxofoon vanaf de uitkijktoren aan
de haven gaat de zon onder.
Op 3 augustus varen we naar Svendborg, door de
vaargeulen tussen de eilanden door. We meren af in de
handelshaven, dicht bij het centrum. Het is er vol. We
hebben geen rekening gehouden met de winkelsluiting,
die zaterdagmiddag begint en duurt tot maandag.
Gelukkig zijn er wel supermarkten open.
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Svendborg wordt verkend, heuvel op en af. Vanuit
Svendborg vertrekken een aantal veerboten naar de
kleinere eilanden, zoals Æerøskøping en Drejø.
Maandag 5 augustus, 9:35 uur, vertrek naar Fåborg dat
ook gelegen is op Fyn. Motorzeilend en zeilend komen
we aan. Van verre zie je de klokkentoren van Fåborg.
We blijven hier ook een dag over. ’s Avonds is er een
wandeling door het stadje onder leiding van een
stadswachter. Leuk om zo rond geleid te worden en bij
specifieke plekken stil te staan. Het Deens is niet te
volgen, waar heeft hij het over?
"Hoe gaan we naar het begin van het Noord-Oostzee
kanaal?", is de vraag op het palaver. "Gaan we via
Marstal of Æerøskøping, op het eiland Æerø of via het
eiland Als met Sonderborg?" Het wordt via Sonderborg,
met de voorspelde wind kan er dan meer gezeild wor
den. De eerstvolgende haven wordt Aabenraa, dat ligt
op Jutland. Het is een mooie zeiltocht met 4-5 bft wind
en een stormachtig einde in het Aabenraa Fjord. Don
kere wolken, toenemende wind, hevige regen die op
ons afkomt. Vlug de zeilen ingehaald en op de motor
naar de haven. Bij aankomst schijnt de zon weer.
De volgende dag richting de Schlei in Duitsland, via
Sonderborg op het eiland Als. De wind was zuid, 5 bft
met vlagen 6. Bij het wachten in Sonderborg op de
brugopening komt er een hevige regenbui over met veel
wind en regen. Het besluit valt om niet door te varen
naar de Schlei, maar de jachthaven van Sonderborg in
te varen. Die middag hebben we gebruikt om Sonder
borg te verkennen. 10 jaar geleden zijn we hier ook
geweest. Het valt ons op dat er veel veranderd is. Het
is levendiger, meer winkels en meer mensen op straat.

Op 13 augustus vertrekken we naar Cuxhaven. Op de
Elbe waren veel golven. Wat een overgang vanaf het
rustige kanaal! De verhalen over de Duitse Bocht zijn
ook op ons van toepassing. 6 dagen liggen we in Cux
haven, veel wind en hoge golven. We vermaken ons als
toerist: leuke stad, Pinguinmuseum, Visserijmuseum,
treintocht Bremerhaven, met de veerboot naar Helgo
land. Op Helgoland hebben we de Jan van Genten ko
lonie gezien. In Cuxhaven liggen veel Nederlanderse
boten die niet kunnen vertrekken. Bemanningen gaan
met de trein naar huis en zullen wel zien wanneer ze
terugkomen om de boot over te varen. Anderen blijven.
Tijdens steigerpraat wordt het weer besproken en de
plannen voor vertrek.

Op 9 augustus varen we zeilend naar Kappeln aan de
Schlei met wind ZO 4-5 bft. Kappeln staat bekend om
de haringvangst en de haringval. We liggen in de gas
tenhaven, met boxen dwars op de stroom. Vanwege
harde wind liggen we hier 2 dagen verwaaid.
Op 12 augustus vertrekken we naar Holtenau, het begin
van het Noord-Oostzeekanaal. De wind is ZW 5-6 bft.
De genua kan dat niet meer aan en scheurt langs het
achterlijk (de genua is later gerepareerd in Cuxhaven).
In Holtenau aangekomen blijken er al veel schepen,
groot en klein, te wachten voor de sluis. Na ruim 2 uur
mogen we de sluis in, zeer chaotisch en het paste net.
Door het lange wachten en de regel dat je na zonson
dergang als pleziervaart niet mag varen op het kanaal
wordt er overnacht in het haventje van Borgstedt.

Op 20 augustus kunnen we eindelijk vertrekken naar
Nordeney. De voorspelling is golfhoogte 1 – 1,5 meter,
wind ZW-NW 4-5 met vlagen 6. De Elbe af gaat goed.
We hebben stroom mee. Na de kentering van de stroom
gaat het een stuk minder snel, mede door de golfslag.
Via de marifoon is er overleg tussen de boten over wat
nu, want er is grote kans dat we te laat bij Nordeney
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aankomen om in het zeegat stroom mee te hebben. Het
besluit valt: naar Helgoland. Mooi met halve wind en
rond 19 uur komen we aan. Niet gepland, wel blij dat
we aan de kade liggen en dat naast een Nederlandse
platbodem.
21 augustus, verder naar Nordeney. Onderweg is er een
windhoos ten zuiden van ons te zien. In de haven van
Nordeney horen we van 2 boten dat hun tocht van
Cuxhaven naar Nordeney wel erg heftig is geweest. Blij
dat we via Helgoland gegaan zijn en de hevige regen
en de wind tegen gemist hebben. Over Helgoland varen
is een omweg van 26 zeemijl en 1 dag.
We liggen een week achterop schema, Nordeney heb
ben we wel gezien, besluit valt om de volgende dag
door te gaan naar Borkum. Met Z-ZW wind 3-4 bft gaat
het vlot, deels op de motor. Op Borkum leggen we aan
achter de klipper De Blijde Aankomst uit Gouda, die we
ook in Kappeln, Holtenau en Cuxhaven gezien hebben.
De Walvis heeft problemen met de motor. De water
pomp lekt teveel om door te varen. Wat te doen? Repa
reren op Borkum of slepen naar Lauwersoog en daar
repareren. Het wordt slepen naar Lauwersoog, mede
omdat daar hulp te krijgen is van een familielid.

22 augustus, de Walvis wordt door de Big Wish2 de
haven uitgesleept tot aan de Eems. Walvis en de ande
re boten hijsen de zeilen en genieten. Als de wind inzakt
boven het oosten van Schiermonnikoog wordt de
Walvis weer op sleeptouw genomen tot in de buiten
haven van Lauwersoog. De Walvis heeft een dag nodig
om de motor te repareren, daarna willen de Walvis en
de Big Wish 2 in 1 ruk door naar Den Helder, ruim 70
zeemijl. Dat is teveel voor de Flying Lady M. vanwege
de hoge gemiddelde snelheid die nodig is om op tijd
binnen te lopen in Den Helder. We nemen afscheid van
de anderen. Varend door Friesland, over het IJsselmeer,
door Amsterdam komt 27 augustus Flying Lady M. aan
bij MWR.
Hoe we het ervaren hebben? Goed, gezellig en leuk met
de bemanning van de andere boten. Door de jaren heen
zijn het vrienden geworden. Wat de tocht naar Dene
marken betreft, leuk om het een keer over zee te doen.
Het plan voor volgend jaar is Engeland en dan ook
London aandoen.
Flying Lady M.
Margreet en Wim Hendrikse

Open bruggen en sluizen
voorbehoud kunnen wij melden dat hiervoor de zater
dagen 27 juni en 4 juli 2020 gepland staan. De defini
tieve data zullen bekend worden na de vaststelling van
de Wateragenda voor de Reeuwijkse Plassen in maart
2020.

De Open bruggen en sluizen dagen in de doorvaart
tussen Reeuwijk en Gouda v.v. wordt in 2020 herhaald.
Gedurende deze beide dagen worden dan de bruggen
en sluizen door een combinatie van brugwachters en
vrijwilligers de gehele dag continu bediend. Onder
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Van de ledenadministratie
Nieuwe leden en donateurs
De MWR heeft weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Dit zijn: familie Van den Berg, familie Van
Vliet, de heer Van Herk, familie Hoogendoorn, familie Dekker, de heer Buijs, de heer Stolwijk, familie De Roos,
de heer Bink, familie Van Veldhuizen, familie Van den Burg en de heer Kuypers. Mevrouw Van den Berg en de
heer De Vrind hebben zich aangemeld als donateur. Van harte welkom als lid of donateur van de MWR.
Wij hopen dat jullie je spoedig bij onze vereniging thuis zullen voelen. Bestaande leden kunnen hierbij uiteraard
behulpzaam zijn door eens contact te zoeken en de nieuwe leden over onze vereniging en de mogelijkheden in
het bijzondere Reeuwijkse plassengebied te informeren.
Opzegging van het lidmaatschap
Familie P. Van As, mevrouw Eenink, familie Fransen, familie Gerritsen, familie Houtman, familie Leendertz, fa
milie Marree, familie Van der Meijden, de heer Van Rijswijk, de heer Slob, familie Verstelle, C. Koetsier en dona
teur Van Zijl hebben gemeld dat zij hun lidmaatschap per eind 2019 hebben beëindigd.
Bent u van plan om met ingang van het 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 lidmaat
schap.
Nieuwsbrief
De MWR communiceert met haar leden o.a. door middel van het verenigingsblad Kompas. Dit blad verschijnt 3x
per jaar in de winter, zomer en het najaar. Gedurende de tussenliggende perioden informeren wij u over actue
le zaken d.m.v. een nieuwsbrief via email. 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 U kunt
ook op onze website onder ‘nieuws’ controleren welk volgnummer de meest recent verzonden nieuwsbrief heeft.
Geen Kompas ontvangen?
Heeft u het Kompas niet ontvangen? Meld dit dan in ieder geval aan ledenadministratie@mwr-reeuwijk.nl. Alleen
als u 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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Voor spetterende
aanbiedingen ga je naar:

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