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Van de voorzitter
Ik wil iedereen bedanken voor het zo goed mogelijk
opvolgen van die maatregelen. Ik ben best trots op ons
als MWR in zijn geheel. We zijn een mooie vereniging
en op alle fronten klaar voor de toekomst. Het is voor
niemand leuk geweest wat er in de afgelopen periode
is gebeurd. De teugels worden nu iets gevierd en wel
licht dat vanaf 1 juli er bredere versoepelingen zijn.

Beste allemaal, leden, donateurs, watersporters, genie
ters, iedereen! Een Kompas in Corona tijd. Veel is al
geschreven, veel is al gebeurd en veel is er ook veran
derd. Het heeft ons leven op zijn kop gezet. Niet te dicht
bij elkaar in de buurt, geen terrassen, mondkapjes,
social distancing... tis nogal wat.
Bij de MWR stond de tijd ook even stil. Wat moeten we
doen, waar doen we wel en niet goed aan, wat mag wel
en wat weer niet? Ik geloof dat wij als bestuur van de
MWR juist hebben gehandeld volgens de richtlijnen van
de Rijksoverheid. Of wij hier nou als persoon achter
stonden of niet, we hebben een groot aantal maatrege
len moeten opvolgen en uitvoeren.

Geniet met elkaar van het water en het samenzijn. Let
‘n beetje op elkaar en geef elkaar de ruimte. Heb plezier
en ik hoop dat we heel spoedig met elkaar het glas
mogen heffen op een prachtig mooie zomer.
Geniet en groeten, Pieter van der Wijk

Een bijzonder begin
Het verloop van het vaarseizoen is dit jaar heel anders
dan in voorgaande jaren. De maatregelen als gevolg
van de uitbraak van het Corona virus drukken een be
hoorlijke stempel op het vaarseizoen. De gevolgen
hiervan zullen zeker gedurende het vaarseizoen 2020,
en zo niet langer, merkbaar zijn.

De zeilles voor de jeugd is zeer kleinschalig opgestart.
Alléén de jeugd die al eerder de zeilles volgde mocht
dit jaar deelnemen. Binnen ons bestuur was zeer regel
matig, wel op aangepaste wijze, overleg over hoe om
te gaan met de steeds wijzigende voorschriften.
Gezien de snel wijzigende omstandigheden is de acti
viteitenagenda voor de komende periode nog leeg.
Indien er een activiteit mogelijk is, dan wordt u per email
via een nieuwsbrief hierover geïnformeerd. U kunt ook
de agenda op onze website raadplegen voor de meest
actuele informatie.

Op 15 maart ging de deur van ons clubhuis op slot en
werden alle activiteiten geannuleerd. De toiletten en
douche moesten vervolgens per 2 april abrupt op slot.
Het was noodzakelijk om het hijsen van de schepen op
4 april uit te stellen. Na het ontwikkelen van een aange
paste procedure en aanvraag voor een vergunning kon
dit op 2 mei alsnog plaatsvinden.

Dit artikel is geschreven op 20 juni. Het kan mogelijk
zijn dat er inmiddels zaken zijn gewijzigd tussen dit
moment en het moment dat Kompas bij u in de brie
venbus wordt afgeleverd. Wij wensen u toch een mooi
vaarseizoen toe!

De horeca mocht vanaf 1 juni, met beperkingen, weer
open. Helaas was dit nog niet van toepassing voor
kantines van verenigingen. Nog even geduld dus. Vanaf
15 juni mochten de toiletten weer gebruikt worden. Dit
bracht voor velen een mogelijkheid tot een welkome
‘opluchting’ in de afgelopen periode met beperkingen.

Redactie Kompas
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Schepen te water
De oorspronkelijke planning was om de schepen dit jaar
op 4 april weer in het water te hijsen. Helaas gooiden
de per 15 maart ingestelde Corona maatregelen roet in
het eten en kon het hijsen geen doorgang vinden. Op
de korte termijn bleek het niet mogelijk te zijn om aan
de nieuwe voorwaarden te kunnen voldoen. Enkele
leden van het haven- en klusteam gingen, nadat de
maatregelen wat duidelijker werden, gezamenlijk aan
de slag om te onderzoeken of het hijsen toch mogelijk
zou kunnen zijn. Dit kostte wat tijd. Intussen werden bij
omliggende faciliteiten wel hijsbewegingen waargeno
men en ontstond daar enig geroezemoes over.
Ja, daar was dat inderdaad wel mogelijk. Zij hijsen met
een vaste kraan op eigen terrein en één kleine boot kun
je als het nodig is met één persoon behandelen. Bij ons
ligt dit iets anders. Wij moeten bij de gemeente een
vergunning aanvragen voor een grote kraan en wegaf
zetting en die stelt eisen waaraan je moet voldoen. Wij
hebben te maken met meerdere en ook grotere schepen
en met meerdere personen die daarbij tegelijkertijd
aanwezig moeten zijn. De situatie is bij ons dus heel
anders dan bij andere havens.

Om 07:00 uur op zaterdag 2 mei was de kraanwagen
aanwezig en nadat de medewerkers de laatste instruc
ties hadden ontvangen kon om 07:30 uur het hijsen
beginnen. Alles verliep vlot, het aanbod van boten op
trailer was minimaal (slechts vier) en om 11:30 uur lagen
alle schepen in het water en stonden de zware stellingen
op hun plaats. Nadat het terrein was ingericht en opge
ruimd werd de haven om 12:30 uur via een WhatsApp
bericht vrijgegeven en was het scheepseigenaren toe
gestaan om hun schip te bezoeken.

Ons haven- en klusteam had inmiddels een goede en
doordachte procedure ontwikkeld om aan de noodza
kelijke voorwaarden te voldoen, bijvoorbeeld: De
scheepseigenaar moet de boot op de voorafgaande dag
gereed leggen en mag tijdens het hijsen niet op het
terrein aanwezig zijn. Briefing voor deelnemers buiten
op afstand. Haven en terrein niet toegankelijk, uitgezon
derd het hijsteam. De 1,5 meter afstand regel geldt voor
iedereen. Het hijsteam werkt in twee aparte groepjes
van twee personen. De eigenaar mag de boot na de
tewaterlating via de kortste weg naar de ligplaats
brengen en moet direct daarna de haven verlaten. De
beide sleepboten worden bemand door een vader en
een thuiswonende zoon. Het afrekenen gebeurt digitaal
achteraf. Alleen voor de vrijwilligers koffie op afstand.
Geen verstrekking van soep en broodjes. Nadat het
hijsen gereed is en het terrein is opgeruimd kan de
haven weer worden vrijgegeven.

Samen met een collega stond ik als verkeersregelaar
aan de weg, mét de vergunning op zak. Wij konden
goed merken dat het dit keer anders was. Veel minder
passanten en nagenoeg geen activiteiten in de directe
omgeving leverden beduidend minder verkeersbewe
gingen op. Eén passant informeerde of wij wel een
vergunning hiervoor hadden. Die had niet verwacht dat
die ter plaatse direct uit een binnenzak tevoorschijn
kwam en getoond kon worden.
Voor de vrijwilligers ontbrak dit keer de gezellige afslui
ting. Nadat alles gereed was werd iedereen bedankt en
hopelijk tot de volgende keer. Voor een aandenken werd
er een 1,5 meter groepsfoto gemaakt voor de kraanwa
gen. De appelkanjer en het pakje stroopwafels waren
de beloning dit keer.
Zoals gebruikelijk is iedere deelnemer achteraf nog
eens uitvoerig bedankt voor de inzet en uitgenodigd om
n.a.v. de opgedane ervaringen verbeterpunten in te
brengen. Door evaluatie van elke hijsdag wordt het
draaiboek steeds weer bijgesteld en onze werkwijze
steeds slimmer en beter.

Deelnemers en eigenaren werden vooraf via email
geïnformeerd over dit aangepaste hijsprotocol. Ik was
in de gelegenheid om ons hijsprotocol te vergelijken
met dat van een commerciële haven aan het IJsselmeer.
Het bleek dat dit nagenoeg overeen kwam met ons
protocol. Voor de scheepseigenaren waren zij zelfs iets
strenger, die mochten zich de gehele dag niet op het
haventerrein vertonen. Vanaf 16:00 uur mochten zij pas
de haven betreden om hun boot naar de ligplaats te
brengen.

Het plan is om de schepen op 31 oktober 2020 weer uit
het water te hijsen. Hoe het draaiboek er dan uit zal zien
weet nog niemand.
Henk Olie
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Van de barcommissie
verricht kan worden. Daarbij komt dat ik, en nu doe ik
het toch even, een hekel heb aan het ik-gedoe. “Ik doe
dit en ik ga dat doen”. Dat zou natuurlijk kunnen werken
indien je iets echt alleen doet. Maar wij realiseren alle
resultaten in teamverband. Natuurlijk zal de een soms
iets meer doen dan de ander, maar gezamenlijk gaan
wij ervoor en respecteren wij allen onze individuele
kwaliteiten en inzet.

Leden vragen zich soms af; waarom hoeven wij geen
bardienst meer te verrichten? Toen wij het bargebeuren
hebben overgenomen is duidelijk geworden dat wij bij
het indelen van leden veel problemen tegenkwamen.
Ook het open- en sluitteam vonden wij niet optimaal.
Niet echt functioneel. Daarom is besloten een vast team
samen te stellen die om toerbeurt de bardiensten invul
len. Dat werkt prima en de leden zijn verlost van bar
diensten. Indien u ook bardiensten zou willen verrich
ten, van harte welkom.

Mocht u vragen hebben, kom er mee. Wij staan er voor
open!
Vriendelijke groet en tot ziens op ons terras of in de
sociëteit.

Mij is verschillende keren gevraagd waarom er altijd
over “wij” gesproken gaat worden, terwijl het over
mezelf gaat. Beste mensen, het moge duidelijk zijn dat
de klus die wij gezamenlijk doen, niet door één persoon

Ben Kloostra

Let op! 30 september is de
uiterste kopijdatum. Geen kopij
betekent geen Kompas!
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De paalsteek
het vijvertje. Bedenk hierbij dat de kleine lus die je maakt
het vijvertje is en dat het uiteinde van het losse eind het
kikkertje is.

De cursus Schiemanswerk staat op het verlanglijstje te
wachten totdat er voor de uitvoering hiervan het sein
‘veilig’ kan worden gegeven. Het Kompas bied je alvast
een knoop aan om eens mee te gaan oefenen.

Zodra ik in een situatie terecht kom waarin ik deze knoop
moet maken, dan denk ik altijd aan die oude vissers
mannen in de Leugenbank en het verhaal over dat
kikkertje. Daardoor lukt het mij steeds weer om deze
knoop snel te kunnen produceren. Wij gaan nu proberen
om deze knoop maken!

Stel je eens voor: Je wilt je schip afmeren aan een paal
en je beschikt niet over een lijn met een lus aan het
uiteinde. Dan biedt de paalsteek uitkomst. Met de
paalsteek maak je aan een uiteinde van een lijn een lus.
Deze verschuift niet bij wisselende belastingen en is na
gebruik ook weer heel gemakkelijk los te maken. Ook
voor gebruik thuis kan deze knoop reuze handig zijn.

Succes met het oefenen hiermee!
Henk Olie

Hoewel deze knoop niet moeilijk is om te maken, moet
je om de routine hierin te ontwikkelen deze in eerste
instantie héél veel oefenen en vervolgens deze knoop
regelmatig maken en dit steeds weer herhalen om de
routine te onderhouden. Je wilt tenslotte voorkomen
dat het niet lukt op het moment dat deze echt snel ge
maakt moet worden.
Wij lagen eens verwaaid in de haven van Hindelopen.
Tijdens een bezoek aan de Leugenbank in die haven,
waar o.a. veel oud schippers zich dagelijks verzamelen
voor het uitwisselen van het laatste nieuws, kwamen
wij op het onderwerp paalsteek terecht. Van hen heb ik
geleerd dat het hierna volgende verhaaltje je enorm kan
helpen bij het maken van de paalsteek.
Je hebt een vijvertje, een kikker springt uit dat vijvertje,
hopt achter het boompje om en springt weer terug in

Je hebt een lijn en maak daarin een
lus. Zorg ervoor dat het losse einde
boven ligt. Steek het losse eind van
onderaf door de kleine lus heen.

Breng het losse eind onder het vaste
eind van de lijn door en steek ver
volgens het losse eind van bovenaf
weer terug in de kleine lus.
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Trek het geheel aan en je hebt nu
een lus aan een uiteinde van een lijn.
Deze slipt niet en is na gebruik ook
nog eens gemakkelijk los te maken.

Na 20 jaar weer de lappen hoog!
De Robbe is een houten zeilkotter met 2 masten uit 1960.
Ik zag het schip voor het eerst in 1976 op het IJsselmeer
varen toen wij daar aan het windsurfen waren. “Mooi
schip” zei ik, en er werd verteld dat het schip van een
Gouwenaar was. Later hoorde ik van wie. We zijn elkaar
meerdere malen tegengekomen op het IJsselmeer. De
Robbe is een Bultjer spitsgatzeilkotter, kits getuigd en
gebouwd in 1960 te Ditzem in Duitsland.

Er was groot achterstallig onderhoud en diverse houten
spanten en delen onder en boven water die vervangen
moesten worden.

Het schip is bij Rolf van de Berg naar binnen gegaan en
aan de buitenzijde gerestaureerd. De binnenzijde heb
ik zelf gedaan. Alles is compleet leeg gesloopt tot alleen
de spanten nog te zien waren.

Het meet 14 x 4,5 meter, steekt 1,6 meter diep, heeft een
doorvaarhoogte van 18 meter en weegt 20 ton. Het
schip is traditioneel gebouwd op eiken spanten van 15
x 15 cm om de 40 cm en met iroko (houtsoort red.) delen
van 35 mm dik.
Het schip was van 1975 t/m 1996 van Theo van Eijk. Ik
heb er in 1998 nog 2 weken mee gevaren op het IJssel
meer. Daarna wisselde het schip van eigenaar en kwam
het tot 1999 in handen van Frans van Vliet. Daarna heb
ik het schip overgenomen, omdat de kosten te hoog
werden en er nodig iets moest gebeuren, anders rotte
het schip weg. Ik zag er wel een been in om het project
zelf uit te voeren.
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Pas de laatste 5 jaar heb ik constant aan het schip ge
werkt om het klaar te krijgen. Het is traditioneel inge
richt, waarbij alle moderne techniek is weggewerkt.

De besturing is hydraulisch geworden met een stuur
wiel dat met afstandsbediening, elektrische bediening
en op de automatische pilot bediend kan worden. Alle
verlichting is LED, behalve het 3 kleurenlicht op de
hoofdmast. Dat geeft namelijk storing aan de Marifoo
nantenne. Daar zit een normale 15W gloeilamp in.

Er zit een nieuwe DAF motor 105 PK in en een 5 KVA
230V generator. Deze motoren geven het warm water
af aan de boiler en verwarming. Het elektrisch systeem
is 24V en met een 24V rail plus en min om daar 300A
overheen te transporteren rondom het schip. Dit is
weggewerkt in kokers. Daar worden weer 4 x 8 re
laiskastjes op aangesloten en op 4 plaatsen verdeeld in
het schip om de bekabeling zo kort mogelijk te houden.
Er is dus geen schakelkast. Een Touch screen, die zowel
een bedieningspaneel, PC, navigatie en TV-scherm is,
is weg te klappen zodat je het niet meer ziet. Het schip
is ook met een afstandsbediening te besturen.

Ook het koken is elektrisch. Er is dus geen gas aan
boord. Koken op 230V met inductie en een combi oven
dat cardanisch is opgehangen. Dit is een eigen ontwerp.
In feite is de gehele inrichting mijn ontwerp.

De inrichting van de Robbe van voor naar achter is als
volgt. Ankerkluis, eigenaarshut met bed van 1,6 x 2
meter, toilet en douche, kledingkasten en lades, droog
kast voor natte kleding, ijskast, watermaker en olieka
chel, ook voor aan wal een 230v luchtverwarming.
Vervolgens de salon met zitbanken en tafel die omlaag
kan voor extra slaapplaatsen. Onder de middelste bank
zitten de accu’s, 3 bilge pompen zijn verdeeld over het
schip, entree, kaarttafel SB en kombuis BB met wasbak,
koel/vries box en kooktoestel. BB en SB zijn er honde
kooien met ieder 1 slaapplaats met motorruimte in het
midden. Achter onder het schip zijn het uitlaatsysteem,
generator en hydrauliek voor het stuursysteem.

Er is ook 230V systeem aan boord via wal, generator en
omvormer via accu’s 24V, 225 A/h. Het schip heeft een
oude ankerlier die omgebouwd is voor hand en elek
trisch met 110 meter ketting van 13mm die automatisch
zigzag gestapeld wordt in de ankerbak om torentjes te
voorkomen. Er is een dekwaspomp voor het spoelen
van de ankerketting en om het dek schoon te maken.
Ook is er een 6kW boegschroef in gekomen. Er is een
watermaker aan boord die per dag van zeewater 240
liter zoet water maakt.

Als navigatie is er een GPS-plotter, radar en automati
sche pilot, AIS, marifoon, diepte-, snelheid- en windme
ters.
De masten zijn opnieuw uitgerust met epoxy carbon
masttop units en zalings. Dit scheelde al 40 kilo gewicht
boven in de mast. Verder is het schip uitgerust met
dekverlichting, radar en windmolen.
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lichting monteren en omhoog hijsen. Dit ging zonder
problemen. Wel zat een stag verkeerd om een val heen.
Ik heb toen even mijn kleinzoon omhoog gehesen en
het was opgelost. Daarna is de boot verder ingericht
met kleding, voedsel en drank.

Zonnepanelen komen later. Die worden gemonteerd
aan de bezaangiek en zijn opklapbaar. De bedoeling is
om zo veel mogelijk op wind- en zonne-energie rond te
komen. Het schip is nu geregistreerd bij RVEN, Varend
Erfgoed.
Het schip wordt ieder jaar buitenom in het geheel ge
schuurd en gelakt met blanke lak. Na de laatste 3
maanden elke dag werken aan het schip, was het de
bedoeling om 16 september te vertrekken. Maar de
masten moesten er nog op. Deze grote mast weegt 400
kilo en hing nog in mijn werkplaats.
Ik heb een WhatsApp verstuurd om te vragen wie mee
wilde helpen de mast naar buiten te dragen en op de
boot te leggen. Omhoog zetten gaat via de elektrische
ankerlier. En wel, die vrijdagmiddag waren er 12
vrienden, familie en buren om mee te helpen.
Na 2 uur lag de mast op de boot in de mastkoker. Ge
lukkig had ik genoeg bier. Masten, verstaging en ver
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cadeau artikelen.
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Gouda
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Klaar voor vertrek naar Hoorn, naar het Kotter weekend
van de Vereniging Kotter Zeilen. Op 17 september
vetrokken we via de Staande Mastroute door Haarlem
naar Hoorn. Bij het wegvaren en keren in de Turfsingel
viel de boegschroef uit. Dus weer aanleggen, het bed
uitbouwen en constateren dat de zekering stuk was.
Snel er een nieuwe in gezet en proefgedraaid. Weer
sprong de zekering van 250A. Hoe kan dat nou? Am
pèretang er omheen en weer proefdraaien. Een meting
van 280A. Dat was raar, want het moest 240A zijn. Dus
snel naar Aquarius om een nieuwe te halen. Gelukkig
had hij er nog 3 van 300A. Dan deze maar installeren.
Die hebben het de hele reis uitgehouden. Misschien zat
er wel vuil in de schroef, wie weet?

De eerste trip hebben we overnacht in Woubrugge. Het
is ongelooflijk stil aan boord. Het massief houten schip
isoleert uitstekend. Op de 2e dag hadden we een
overnachting bij Velzen Jachtclub in het C kanaal.
Vanwege het late seizoen gaan sommige bruggen maar
2x per dag open, dus hadden we meer oponthoud.
Toen door naar Hoorn. Alles nog steeds op de motor.
We zijn eerst langs Theo van Eijk gegaan om zijn oude
schip te laten zien. Theo heeft nu ook nog een zeilschip
van staal met 2 masten. Deze heet ook Robbe. Na het

aanleggen tegen zijn schip hoefden we maar 1 keer te
roepen en hij stond gelijk aan boord om alles te zien en
uit te leggen wat er nog allemaal origineel was. Hij
herinnerde zich het hele schip nog. Vier weken later is
Theo op 93-jarige leeftijd overleden.

Daarna zijn we doorgevaren naar de oude binnenhaven
waar we een ligplaats toegewezen kregen van haven
meester Coen, die het schip ook nog herkende. De
volgende dag kwamen alle andere kotters binnen en
werd het een gezellige kennismaking met schippers en
opvarenden. Hierbij werden natuurlijk ook de schepen
bezichtigd. Ook diverse mensen uit Hoorn kwamen
langs om de Robbe te bezichtigen, omdat ze het nog
herkende als vaste havenbewoner van Hoorn.
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Zaterdag, zonnig weer met wind Z-O 4 á 5 Bft, hadden
we een fantastische eerste zeildag. Bij het klaarmaken
van de zeilen kwam ik er achter dat de zeillatten er nog
niet in zaten. Gelukkig lagen ze wel al aan boord.
Na het palaver allemaal het water op. Zo’n 11 zeilkotters
op naar de startlijn. Er werd een 2 raks baan uitgezet,
van Enkhuizen naar Edam en weer terug, waarbij de
startlijn ook finishlijn was.
Ruim aan de wind het eerste rak. We hadden 3 opva
renden mee die door Marijke wegwijs werden gemaakt
op het schip.
Ik bemoeide mij met het hijsen en stellen van de zeilen.
Kluiverfok 30M², Genua 65M², grootzeil 33M² en Be
zaanzeil 15M². In totaal ruim 140M² zeil er op. We
startten als 3e en liepen als snel de eerste in. Soms
liepen we tegen de 8 knopen. Zoveel had ik niet ver
wacht. Ik voelde mij als een aap met 7…… Wat was ik
in mijn nopjes, oftewel heel erg blij ;-)

Door een opdracht tijdens de tocht niet goed uit te
voeren werden we 3e. We waren wel het snelste schip.
Dit geeft veel voldoening na 20 jaar klussen met soms
het idee “Waar ben ik aan begonnen?!!!”. De bedoeling
is in 2020 naar Friesland, de Waddenzee, Sail Amster
dam en Zeeland te varen. In 2021 staat de Middelland
se Zee op het programma.
Paul Rutjes
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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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Net-werk op een eiland
Vroeg in de ochtend van zaterdag 22 februari vertrokken
vanuit onze haven 5 vrijwilligers in twee boten. Voor de
meesten van hen was dit de eerste vaartocht in 2020.
De eindbestemming was slechts 100 meter verder, het
eiland dat pal voor onze haven ligt.
De reden van het bezoek aan dit eiland was het verwij
deren van het vogelnet dat in het voorjaar van 2019
door ons daarop was aangebracht. Dit was nodig omdat
na de herinrichting van dit eiland in 2017 een meeuwen
kolonie dit eiland als broedplaats in bezit nam.
Nu hebben wij op zich niets tegen meeuwen, ware het
niet dat zij een enorme vieze bende (lees poep) op de
steigers en op de schepen in de haven achterlieten.
Hierdoor ontstond een grote onherstelbare schade aan
de dekzeilen op schepen die niet te verhalen was. Niet
alleen in onze haven maar ook in de diverse omliggen
de havens.
Unaniem was men van mening dat dit zich niet mocht
herhalen. Vanuit onze vereniging werd vorig jaar
daarom het initiatief genomen om het gehele eiland te
overtrekken met een vogelnet om zo te voorkomen dat
de meeuwen daar konden gaan nestelen.
Dat dit goed werkt hebben wij vorig jaar ervaren. Maar,
…….. op een eiland komt ook begroeiing voor en die
gaat door de mazen van het net naar boven. Gedurende
de winter sterft dit af en blijft dit in het net hangen. Zodra
het voorjaar aanbreekt moet er gemaaid worden en dat
lukt niet met een net daar overheen. Het net moest dus
verwijderd worden.
Gedurende de voorafgaande week was door de collega
van de RZVG het net rondom aan de buitenzijde van het
eiland al losgemaakt. Dit was voor ons een zeer welko

me voorbereiding. Gedurende die zaterdag hebben wij
met ons clubje het gehele net van het eiland verwijderd.
Het is niet eenvoudig om je op dit eiland te verplaatsen.
Rond de boom is het enigszins beloopbaar. Maar het
overige gedeelte bestaat uit moeras en ‘dik water’,
waarin je zomaar plotseling een eind in kunt wegzakken
en waar je dan niet zonder hulp kunt uitkomen.
Wij maakten o.a. gebruik van loopplanken, waadpak
ken, lieslaarzen en plankjes vastgebonden onder de
laarzen (huisvlijt als voorbereiding). Een oude surfplank
werd gebruikt om vanaf het ‘dikke water’ te kunnen
werken. Alle deelnemers hebben wel een keer ervaren
hoe het voelt om in de bagger vastgezogen te zitten om
vervolgens met de hulp van een collega er weer uit los
te komen. In de daarop volgende week is het eiland door
de gemeente gemaaid.
Snelle actie voor het vervolg was noodzakelijk want de
natuur is vroeg dit jaar. Op 3 en 4 maart zijn er weer
ploegen actief geweest om het eiland opnieuw met een
net te overspannen. Alle werkzaamheden konden
plaatsvinden onder goede voorjaars weersomstandig
heden. Een natte broek of een doorweekte sok leverde
hierdoor geen gevoel van onderkoeling op.
Toezichthouders hadden we genoeg. Deze waren in
ruime mate aanwezig in de vorm van vele meeuwen
die ons, met natuurlijk de p… erin, vanaf de diverse
kopsteigers gadesloegen.
Dank aan alle vrijwilligers die in 3 ploegen van 5 man
in gedeeltelijk wisselende samenstelling zo’n 60 man
uren aan deze klus besteed hebben!
Henk Olie, redactie

Aanpassing van de keuken
Eindelijk is er een begin gemaakt met de aanpassing
van de keuken. In het begin was er weer een vertraging
ontstaan door het uitbreken van de Corona. Maar na
wikken en wegen heeft de aannemer toch het geheel
kunnen demonteren.

gericht zijn op de toekomst. Energie zuinig. Ook het
bargedeelte van de sociëteit zal deels worden aange
pakt. Alle verlichting zal worden voorzien van LEDlampen. Wij hopen u tegen de tijd dat het sluitingsver
bod zal worden opgeheven te kunnen verwelkomen.

De nieuwe inventaris is inmiddels geleverd en zal naar
verwachting begin juli geïnstalleerd zijn. Het geheel zal

Vriendelijke groet en tot ziens in onze sociëteit!
Ben Kloostra
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Van het watersportteam
Het wordt een rustig jaar qua zeilwedstrijden en zeilles
sen. Er was onderhoud gedaan deze winter, zoals een
nieuwe voorkant op de Valk en groot onderhoud aan
de buitenboordmotoren. Er waren plannen om te kijken
naar een extra tweemansboot, aangezien de cursisten
langzaam uit de optimist groeien. Maar toen kwam
Corona en opeens was alles anders.
Als ik dit schrijf weten we of we wat meer mogen. De
zeillessen voor jeugd gaan beginnen, maar met beper
kingen. Vooral het afstand houden tussen jeugd en
volwassenen (instructeurs) is lastig. We geven daarom
alleen lessen aan leerlingen die vorig jaar al les hadden.
Vandaar geen oproep in Kompas of in de nieuwsbrief.
Voor wie wat anders wil, we hebben een rek met surf
planken en kano’s van de MWR die gebruikt kunnen
worden. Dit is het rek naast de container waarin ook de
optimisten van de vereniging liggen. De peddels van
de kano liggen op zolder. Vriendelijk verzoek om kano’s
en surfplanken voorzichtig uit het rek te halen en niet
over de grond te slepen. Laat kleine kinderen het niet
alleen doen. Vorig jaar zijn er een kano en een surfplank
gesneuveld. Mocht er wat gebeuren, laat het dan weten.
Dan kunnen we het repareren.

Ook kunnen de Valken van de vereniging gehuurd
worden voor een halve of hele dag. Dit kost 10 of 15
euro. Dit kan alleen als deze niet gebruikt worden voor
verenigingsactiviteiten. Je moet hiervoor natuurlijk wel
goed kunnen zeilen. Neem contact met mij op om te
bepalen of het kan en of je voldoende ervaring hebt.
Groeten,
Berend Kees van Loo
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Van de ledenadministratie
Ledenmutaties
De MWR heeft weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Dit zijn: fam. J. van den Burg, Kevin Kuypers,
fam. F.J.N. Aarsen, fam. R. Slingerland, fam. S. Kowalczyk, fam. H. Rebel, fam. D, Borgh, fam. A. Kuijpers, fam.
M. Vink, fam. C. Quist, fam. G. Hoefman, fam. G.M. van den Broek, dhr. E.T. Bezembinder, fam. W.J.O. Boere,
fam. M. van der Horst, fam. J.J. Koffijberg, fam. M. van Bergen-van der Meij, dhr. J. Meijer, fam. J.Blok, dhr. W.
E. Antonissen, fam. R. Bol en fam. S. Steverink. Dhr. H.P.M. Thür heeft 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
Dhr. C. Koetsier heeft gemeld dat hij zijn lidmaatschap per eind 2019 wenst te beëindigen. Familie J. Wichers en
dhr. S. Buijs hebben hun lidmaatschap in de loop van 2020 opgezegd. Twee niet vermelde nieuwe leden hebben
heel kort na aanvang van hun lidmaatschap dit in goed overleg opgezegd, omdat zij hun boot verloren a.g.v.
schade door brand en tijdens transport.
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 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 maanden april, augustus en december. Gedurende de tussenliggende perioden informeren wij je
over actuele zaken d.m.v. een nieuwsbrief via email. Indien je onze nieuwsbrieven niet ontvangt en de ontvangst
hiervan wel op prijs stelt, dan kun je contact op te nemen met: ledenadministratie@mwr-reeuwijk.nl Je kunt op
onze website onder ‘nieuws’ controleren welk volgnummer de meest recent verzonden nieuwsbrief heeft. 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.

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

Voor spetterende
aanbiedingen ga je naar:

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