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The summer of 2020….
Daar is ie weer, het Kompas, editie december 2020. De
zomer van 2020 kan om meerdere redenen de geschie
denisboeken in. Uiteraard het alles bepalende, beheer
sende Coronavirus. De wereld zoals deze is geworden
of gecreëerd hierdoor. Maar ook een zomer met prach
tig mooi weer en veel genieten op of aan het water.
 
Het is een hele vreemde tijd waarin we ons bevinden.
Een virus dat het nieuws al vele maanden beheerst en
ons leven in meer of mindere mate bepaalt. Wanneer
kunnen we “back to normal” en hoe gaat dat dan zijn?
Wat kan wel en wat kan niet? Wij mensen houden van
samenzijn, gezelligheid, genegenheid en bij en met
elkaar zijn. Genieten van zoals dat heet “de kleine din
gen in het leven”.
 
Het was voor ons als Bestuur van de MWR ook ongewis
wanneer wat kon gaan gebeuren, hoe zou het seizoen
er uit gaan zien, welke activiteiten konden doorgaan,
hoe alles zou gaan verlopen en hoe de leden met alles
om zouden gaan? Ik kan niet anders zeggen dat alles
prima is gegaan. Je kunt het nooit alles en iedereen
naar de zin maken. Er zullen altijd verschillende menin
gen zijn en blijven. Maar so far… top! 
 
We hebben een prachtzomer achter ons. Heerlijk weer,
af en toe wel heel erg warm, maar eigenlijk een echte
zomer. Het was druk op het water. Iedereen trok er op
uit, op de Reeuwijkse plassen of verder weg, overal
volop activiteiten op het water. Enkele foto's wil ik graag
met jullie delen.
 
Helaas zijn ons ook mensen ontvallen, te noemen bij
voorbeeld onze oud-voorzitter Wil van Craaikamp en
ook Joop Hagen. Beiden hebben voor veel mensen iets
betekend en zullen gemist worden.
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Fijne Kerstdagen en een 

gezond en gelukkig 2021!!

 
Wij zijn zelf meerdere keren “buiten” Reeuwijk geweest.
Gouda door, brugwachter mee, en lekker varen, Hol
landse IJssel, Friese Meren, rondje Friesland, bood
schappen doen in Gouda, overnachten op de plas….
heerlijk !
 
Het Kompas is het verenigingsblad, het papieren
communicatiemiddel van de MWR. Vanuit het Bestuur
proberen wij jullie zoveel mogelijk op de hoogte te
houden van het reilen en zeilen binnen onze vereniging
door het Kompas, de digitale Nieuwsbrieven of via
groepsapp. Wat betekent de MWR voor jullie? Hoe zien
jullie de MWR? Welke informatie vinden jullie belang
rijk? Het zijn vele zaken waar wij als Bestuur en als
vereniging voor uitdagingen staan. Voor het merendeel
van jullie is de MWR een plek waar de boot ligt en het
gezellig is, op het water, aan de wal of in de sociëteit.
 
Het vaarseizoen zit er op, het is officieel herfst, de boten
weer uit het water en er zullen nog best een paar mooie

dagen aankomen. Het varen is klaar voor dit jaar. Maar
ook buiten het varen om heeft de MWR veel te bieden,
gezelligheid in de sociëteit, diverse activiteiten worden
er georganiseerd. En, de bar is hopelijk weer snel op
woensdag, vrijdag en zondag geopend om een drankje
te doen, te praten met elkaar en op het mooiste plekje
van Reeuwijk te zijn, want dat hebben we!
 
Door deze editie van het Kompas heen wat “sfeerim
pressies” van onze zomer en ook een verslag van de
BBQ, het was warm……. Dank jullie wel voor het lid of
donateur zijn van de MWR. Ik vind echt dat we een
waanzinnig leuke vereniging zijn! En hebben jullie op-
of aanmerkingen, suggesties, complimenten, what
ever,...... Laat het ons weten, want de MWR zijn wij met
z’n allen!
 
Groeten,
 
Pieter van der Wijk - voorzitter MWR
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Accu’s

Alles op het gebied van:

Zeil-, motor-, kajuitboten,

tuigage, verf, onderhoudsmiddelen,

accessoires en een

breed assortiment nautische

cadeau artikelen.
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Pr. Hendrikstraat 2a  2802 JH

Gouda

Tel. (0182)583162  fax (0182)551059

VETUS LANKHORST EPIFANES TECHNAUTIC

w a t e r s p o r t 

 

Bezoek op onze website ook onze webshop

Wij walsen ook stagen

Een vaartocht plannen
Tijdens het afgelopen seizoen werd er véél meer dan
voorheen met de open boot een toertocht ondernomen
naar buiten ons Reeuwijkse vaargebied. Heeft u de
smaak hiervan te pakken en wilt u meer? Dan raden wij
u aan om de website www.sloepennetwerk.nl eens te
bezoeken. Op deze website treft u diverse routes aan
en ook een kaart die vele mogelijkheden toont voor een
zelf te ontwerpen vaartocht in de provincies Zuid-Hol
land, Noord-Holland en Utrecht. Sloepennetwerk is het
alternatief voor de alom bekende wateralmanak waar
mee u gemakkelijk en snel een boeiende vaarroute met
uw sloep kunt plannen. Op de website en via de Sloe
pennetwerk app kunt u eenvoudig uw route uitstippe
len. 
 
Een goede voorbereiding is het halve werk en let dus
goed op de maximale doorvaarthoogten en de bedie
ningstijden van bruggen en sluizen op de route.
 
Voor informatie hierover zijn vele websites te raadple
gen. Een goede verzameling hiervan troffen wij aan

onder het onderwerp ‘links’ op  de website van het VNM
(Verbond Nederlandse Motorbootsport). De website is:
https://www.vnmmotorbootsport.nl Het VNM heeft als
doelstelling de belangen van de motorbootvaarders te
behartigen.
 
Tijdens uw voorbereidingen mag een bezoek aan de
website www.varendoejesamen.nl niet ontbreken. Hier
kunt u ontzettend veel informatie vinden over vele on
derwerpen die het varen en de veiligheid hierbij ten
goede komen.  Zo kunt u hier bijvoorbeeld informatie
krijgen over vaarwegknooppunten, drukke locaties op
de vaarweg waar sprake kan zijn van een verkeerson
veilige situatie. Aan de hand van de aangegeven routes
op de kaarten kunt u zien hoe u deze knooppunten op
een veilige en vlotte manier kunt passeren. Het zijn
adviezen, geen verplichte trajecten: u kunt ook op an
dere manieren de knooppunten oversteken. De kaarten
zijn een aanvulling op de officiële waterkaarten. 
 
Henk Olie - redactie Kompas
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BBQ
Na een vervelende en onzekere tijd was het dan einde
lijk zover om de eerste BBQ te gaan houden bij de
vereniging. Het was er ook prachtig weer voor en door
de coronaregels werd het aantal deelnemers beperkt
tot 24. Dit werd dan ook van tevoren aangegeven en je
kon je er voor opgeven onder de voorwaarde: vol = vol.
 
Het overheerlijke vlees werd bij de slager gehaald en
iedereen kreeg ook nog eens 2 muntjes voor een ver
frissend drankje. Pieter wilde de eerste ronde grillen op
zich nemen en dan zou ik het verder overnemen. Maar
hij vond het zo leuk (volgens eigen zeggen ;-) dat hij de
hele avond heeft staan bakken in de toch al aanwezige
hitte. Petje af voor de voorzitter, ehh Pieter! Evert nam
de bardienst voor zijn rekening en verzorgde ons van
lekkere drankjes.

 
Het vlees en de salades waren héérlijk en we hadden
ook gezellige Spaanse muziek op de speakers staan van
mijn schoonzoon Niek. Tip op Spotify; “Niek Spaans”.
Later op de avond koelde het lekker af en rond 22.30
uur gingen de eerste mensen tevreden naar huis.
 
Al met al was het een zeer geslaagde BBQ en wil ik
hierbij, namens alle aanwezigen, de mensen van de
Barcommissie, Pieter en Evert hartelijk bedanken! Op
naar de volgende BBQ en/of feestje, want het is altijd
gezellig bij de vereniging!
 
Ook iedere woensdag, vrijdag en zondag tussen 16:00 –
19:00 uur is iedereen natuurlijk van harte welkom!

Nico Smits
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Varen met de Klup
Op 19 september 2020 werd er weer gevaren met
Stichting de Klup. Door de Corona gebeurde dit met
enkele maanden vertraging. Maar gelukkig kon het
uiteindelijk toch nog doorgaan! Er kwam een groep
enthousiaste mensen binnen, die er enorm naar uitke
ken om te gaan varen. En wat hadden wij een prachtige
dag!

 
We konden natuurlijk niet starten zonder een kop koffie
of thee en een lekkere gevulde koek. Vervolgens het
ritueel van het aantrekken van zwemvesten en de groep
over de boten verdelen. De kunst was om iedereen in
gestapt te krijgen. Dit was bij sommigen wel een uitda
ging, maar uiteindelijk, bang of niet, toch allemaal een
plekje gevonden en de glimlach kwam spontaan op de
gezichten. Daar word je blij van!
 

Wij (Nico en Yolanda) hadden Bas en Wouter in de boot.
Wouter was angstig, maar hij ontdooide al snel toen de
touwen los gingen! Bas had zijn eigen muzieklijstje bij
zich, dus wij hadden een zeer gevarieerde muzikale
begeleiding!

 
Wij hebben een pitstop gemaakt bij de picknick plaats
en daarna de plassen afgevaren. Bij Antonio hebben we
voor iedereen een lekker ijsje gehaald, wat in no time
verorberd werd. We kwamen mooi op tijd terug en de
groep werd weer opgehaald. Wij hebben leuke filmpjes
gemaakt en zelf een topdag gehad! Als het aan ons ligt
volgend jaar weer!

 
Mocht er iemand meer willen weten van deze stichting,
de website is https://www.deklupgouda.nl/
 
Yolanda 
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Uw schip in de winter
Voor velen is het winterseizoen een periode om het
actieve varen tijdelijk te laten rusten en andere dingen
te gaan doen. De winter kan ook een periode zijn van
voorbereiding voor het volgende vaarseizoen. Dit kan
niet alleen het uitzoeken van nieuwe bestemmingen en
routes zijn, maar ook onderhoud en reparaties aan uw
schip.
 
U heeft een keuze gemaakt op welke wijze u uw schip
laat overwinteren. Wanneer dit in een droge en vorst
vrije stalling staat, dan bent u even van het zorgen
hiervoor verlost. Maar zodra uw schip in de buitenlucht
(zowel in het water als op de wal) overwintert, dan bent
u zeer zeker niet verlost van het zorgen hiervoor. Vorst,
vocht, regen en harde wind (storm) zijn natuurver
schijnselen waartegen u zich moet wapenen.
 
Op de website www.varendoejesamen.nl vonden wij
onder het kopje ‘Nieuws’ het interessante artikel:  ‘Zes
tips om uw boot winterklaar te maken’. Een aanrader
om deze tips op te volgen. Onderaan op die pagina staat
een verwijzing naar de ANWB checklist: ‘Bootonder
houd voor het winterseizoen’. Die is ook interessant.
Voor het winterklaar maken van uw scheepsmotor is
het noodzakelijk om dit te doen volgens de instructies
van de fabrikant van uw motor.
 
In en op onze jachthaven hebben wij gedurende de loop
der jaren diverse ervaringen opgedaan met zaken die
te voorkomen waren. Om herhaling hiervan te beperken
delen wij graag enkele tips met u die schade kunnen
voorkomen:
Dekzeilen: Gebruik een stevig en passend dekzeil, be
vestig dit met dikke lijnen aan uw schip.  Onder grote
vlakken dient u het dekzeil aan de binnenzijde te onder
steunen, zodat het niet kan inzakken als gevolg van
verzameld water of sneeuw.
Landvasten: Dit wordt even passen en puzzelen. Ge
bruik in ieder geval landvasten dikker dan 10 mm. Uw
schip mag de steiger niet raken, moet voldoende kun
nen bewegen bij golfslag en moet ook nog voldoende
ruimte hebben om omhoog te kunnen komen zodra het
omliggende water bevriest. Landvasten met rafels of
plekken met slijtage direct vervangen. Voorkom slijtage
als gevolg van bijv. schuiven door een steigerring. Ooit
hadden wij eens een schip dat tijdens een onstuimige
nacht los raakte en in de vroege ochtend midden in de
haven vastgevroren raakte. Een groot vermaak natuur
lijk, maar voor de schaatsers was het pad vanaf de plas
naar het terras v.v. geblokkeerd.
Buitenboordmotor: Wij raden u aan om uw buiten
boordmotor gedurende de winter niet in het water te
laten hangen. Zodra het omliggende water bevriest,
wordt de motor gefixeerd in het ijs en komt de boot als

gevolg van haar vorm omhoog. Dit veroorzaakt enorme
krachten op de spiegel met mogelijke schade tot gevolg.
Bokken: Zorg voor voldoende stevige bokken en onder
schat dit niet. Staat uw schip op de wal en op bokken,
zorg er dan voor dat deze op alle punten goed dragen
op de ondergrond en ten opzichte van elkaar gefixeerd
zijn en ook ten opzichte van het schip niet kunnen ver
schuiven.
Schimmel voorkomen: Zorg voor een goede ventilatie
van uw schip. Laat de voor schimmel gevoelige delen
zoals matrassen, kussens, kleding, gordijnen, vloerbe
dekking en slaapzakken niet aan boord overwinteren.
Maak binnen gebruik van vochtvreters.
Algemeen: Voor alle hierboven genoemde onderwer
pen geldt: Houd rekening met windkracht 10 en een
temperatuur van -15 C.
Controle: Er is geen sprake van een regelmatige con
trole van uw schip door vrijwilligers. U bent zelf hier
voor verantwoordelijk. Wanneer u een eventuele mel
ding over de toestand van uw schip ontvangt, dan moet
u dat als extra zien. Kom dus regelmatig eens langs om
zelf te beoordelen hoe uw schip erbij ligt.
Spullen die je aanschaft bij een bouwmarkt zijn door
gaans niet geschikt voor langdurig gebruik voor een
schip. Dekzeilen scheuren bij harde wind. Lijnen zijn
veelal niet als landvast geschikt vanwege snelle verou
dering bij blootstelling aan UV licht (zonlicht).
 
Tot slot: bent u in de haven en u ziet problemen aan een
ander schip dan het uwe? Meld dit dan bij de haven
meester. Wanneer wij samen op elkaars boten letten,
dan komen wij beter de winter door!
 
Henk Olie - redactie Kompas    

Denken aan elkaar
December is de maand van gezellig samenzijn. Bij de
MWR is het clubhuis altijd gezellig versierd en zijn de
barmiddagen goed bezocht. Helaas kan dit nu niet of is
het veel minder mogelijk.
 
Afstand houden betekent ook thuis minder mensen
zien. Hierdoor krijgen veel mensen minder bezoek en
kunnen zich eenzaam voelen. Ook MWR-leden en do
nateurs. Denk deze maand eens aan één van die mensen
waar je in de zomer op het water altijd zo veel plezier
mee hebt of in het clubhuis spreekt. Een kaartje of tele
foontje is een kleine moeite en wordt door velen erg
gewaardeerd!
 
Paula Gouw - redactie Kompas

9



Zo zit je in de caravan op een boerencamping in Losser,
zo varen we een week later met de Flying Lady M.
richting Antwerpen. Margreet las dat 3 boten van de
Westerly Club Nederland toch zouden uitvaren voor een
tocht en daar had zij en ook ik wel zin in. Dus caravan
naar de stalling en snel de boot klaargemaakt voor de
vaartocht.
 
Het lukte en op 18 juli kwamen we op tijd aan op de
verzamelplek, de haven van Numansdorp. Daar ont
moetten we de bemanningen van de Big Wish 2, de
Walvis en de Vive. Oorspronkelijk was deze zomer een
tocht gepland naar Londen. Maar dat was in deze coro
natijd geen geschikt doel. De verste haven is Boulogne
sur Mer geworden.

 
Antwerpen, de jachthaven in het Willemdok werd nu
het eerste doel van de tocht, daarna zouden we wel zien.
Wat was dat een bijzondere tocht, de bochtige Wester
schelde op met grote schepen, de vele havens en kades,
de kerncentrale van Doel. Via de Kattendijksluis kwa
men we in een halfleeg Willemdok. Volgens de haven
meester was de jachthaven in eerdere jaren veel voller.
Dat hebben we onderweg in meer havens gezien, plek
zat.
 
We hebben een midweek in Antwerpen gelegen,
wachtend op de vroege morgen dat het ’s morgens
hoog water in de Schelde was en dat de Kattendijksluis
bediend werd. Het vertrek was om 05.45 uur. Ondertus
sen fietsend door Antwerpen hebben we veel van de
binnenstad gezien. Het lijstje van wat je mee moet
nemen de wal op is uitgebreid met een mondkapje,
want in de winkels, kerken en andere gebouwen is het
mondkapje op.
 
Op de kade had je ’s middags uitzicht op een groep
mensen van een sportschool die aan het spinnen waren.

Flying Lady M. varend in coronatijd
Na afloop van de training werden de apparaten ingela
den in een vrachtauto.
 
Palaver werd gehouden op de steiger met de beman
ning van 2 boten op de hoofdsteiger en de anderen op
de zijsteigers. Op afstand dus. Een Senseo-apparaat en
een waterkoker zorgden voor koffie en warm water /
thee. Dit in plaats van allemaal in de kuip van één van
de boten.

 
De Schelde af varen naar Terneuzen was op een dag
met regen en vrij krachtige wind tegen. Daarna naar de
jachthaven van Cadzand. De jachthaven is nog maar
een paar jaar oud. Het was ons eerste bezoek. Naast het
Zwin hebben ze de monding van een afwateringskanaal
vergroot tot een chique jachthaven.
 
De volgende dag zijn we het Zwin rond gefietst naar
Knokke-Heist in België. Alle Belgen hadden mondkapjes
op. Wij hebben ze ook maar opgedaan. Dat werd toen
niet aangegeven op borden, je moest het maar raden.
Twee weken later, in Nieuwpoort, waren er overal
borden die aangaven of je een mondkapje op moest bij
het lopen en/of fietsen.
 
In Cadzand hadden we onze laatste regenbui, daarna
werd het droog en warm tot heet. Van Cadzand voeren
we naar Oostende, Duinkerken en Calais.
 
Calais. Het blijft een hele uitdaging om in 1 keer je lijn
goed aan een mooring vast te maken. Ons lukte het de
eerste keer niet goed. De moorings worden gebruikt om
te wachten totdat de brug naar de jachthaven opengaat.
Eén keer per uur, 2 uur voor tot 2-3 uur na hoogwater.
 
Calais, de stad die pronkt met Charles de Gaulle, de stad
van de migranten, opvallend veel zwervers en zomers
een kermis naast de jachthaven, de stad met de bloe
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mentuin rond het standbeeld van de zes burgers.
Vanuit Calais hebben we ook een bezoek gebracht aan
Cap Blanc-Nez, 1 van de kapen aan het Kanaal. Met de
bus en met mondkapje op.

 
Naar Boulogne sur Mer. De wind was tegen, zuid-west
5, en eerst stroom tegen. De Flying Lady M. en de
Walvis zetten direct koers richting Boulogne, zeilend
met motor aan en kruisend aan de wind. Langzaam
maar zeker rondden we Cap Blanc-Nez en later Cap
Gris-Nez. Bij Cap Gris-Nez was er veel golfslag, daarna
werd de koers zuid en konden we nog zeilen met stroom
mee. De Big Wish 2 en de Vive kozen ervoor om lekker
te zeilen, dat werd koers richting Schipping Lane, bijna
haaks op de koers naar Boulogne. Na een paar uur
waren ze nog steeds ter hoogte van Calais, weggezet
door de stroom. Big Wish 2 en Vive begonnen aan hun
tocht richting Boulogne. Helaas trok de wind wat aan
en hadden zij een zware tocht. Er werd zelfs gesproken
over terug gaan naar Calais. Uren later kwamen beide
boten aan in Boulogne. Gelukkig was er genoeg plek.
Het was heet, het werd dus zwemmen en niet klimmen
naar de binnenstad.

 
Enige dagen later begon de terugtocht met overnach
tingen in Calais, Duinkerken, Nieuwpoort, Zeebrugge
en Hellevoetsluis. In Duinkerken zagen we bij aankomst
een zeilboot die uit de jachthaven gevaren werd door
de gendarmerie. In de boot zaten migranten. Het ging
vlug, in een ogenblik was de boot ons voorbij. Pas later
besefte ik de tragiek die daar achter zit.
 
De jachthaven van Zeebrugge ligt achterin de haven,
varend langs alle kades en containerterminals ga je vlak
voor een sluis links uit. Dit keer lagen we bij de Brugse
Zeil- en Yachtclub basis Zeebrugge. Een betere plek om
af te meren. Je hoeft dan niet de hele haven langs te
lopen om in de stad te komen.
 
In Hellevoetsluis, de thuishaven van de Walvis, hebben
we afscheid genomen. De tocht naar Reeuwijk-MWR
betekent ook een plek zoeken om de mast te laten
strijken. De tocht tussen de Kleiwegbrug en MWR heeft
als de maximale hoogte 1,8 meter. We streken dit keer
de mast liggend aan de wachtsteiger ten zuiden van de
spoorwegbrug van Dordrecht. Op 15 augustus lag de
Flying Lady M. weer in de box bij de MWR.

 
Een vaartocht maken zonder vaarplan is best ontspan
nen. In elke haven bleven we minimaal 2 nachten. We
zagen meer van de omgeving. Het was ook gezellig met
de anderen. Er zijn veel  uitstapjes met elkaar gemaakt.
Mondkapje, 1,5 meter afstand, je leert ermee leven.
Gelukkig is niemand ziek geworden. In 2013 hebben we
voor de eerste keer aan de zomertocht van de Westerly
Club deelgenomen. Ondertussen zijn de bemannings
leden vrienden geworden.
 
Flying Lady M.
Margreet en Wim Hendrikse
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Een bijzonder vaarseizoen
Voor de vorige uitgave van het Kompas schreef ik een
stukje over de bijzondere start van het vaarseizoen. Niet
wetende dat het een bijzonder vaarseizoen zou gaan
worden. Het begon met een vertraging voor het te water
laten van de schepen die op de wal stonden. Dit kon op
de geplande datum niet plaatsvinden. Na aanpassing
van het draaiboek voor de werkzaamheden van de
vrijwilligers die hieraan meewerkten, werd dit twee
weken later wel mogelijk.
 
Ons clubhuis was nog gesloten. Op diverse fronten
werd nagedacht over mogelijkheden om weer iets te
kunnen betekenen voor onze leden zodra de teugels wat
gevierd zouden worden. Op het moment dat dit zover
was, waren wij er klaar voor. Met enige beperkingen
mochten ons clubhuis en de toiletten weer open.
 
Een beperkt aantal leden heeft kunnen genieten van
enkele kleinschalige evenementen waaraan een limiet
met betrekking tot het maximaal aantal deelnemers
gesteld moest worden. De Algemene ledenvergadering
werd op een alternatieve manier gehouden. De opening
van het vaarseizoen, overige evenementen, de zeilwed
strijden en de zeillessen voor volwassenen hebben we
moeten missen. Maar met inachtneming van de Co
vid-19 maatregelen konden wij gelukkig wel varen en
recreëren op het water. Daar hebben we, mede door
uitstekende weersomstandigheden, dan ook in een
ruime mate gebruik van gemaakt.
 
De fietsenstalling op ons terrein was vele malen onge
woon overvol. Veel meer dan voorheen zijn er meer
daagse vaartochten buiten Reeuwijk ondernomen.
Kandidaat-leden wisten ons te vinden en de nog be
schikbare ligplaatsen waren vrij snel verhuurd. Wij
hebben inmiddels te maken met een wachtlijst voor
ligplaatsen.
 
Henk Olie - redactie Kompas

Schepen uit het water
Op zaterdag 31 oktober zijn diverse schepen met behulp
van een kraanwagen en een twintigtal vrijwilligers weer
op de wal of trailer gezet. Ook dit keer speelde Covid-19
een rol bij de organisatie. Het draaiboek van dit voorjaar
was geactualiseerd en werd op de onderwerpen ‘orga
nisatie’ en ‘werkomstandigheden voor de vrijwilligers’
getoetst aan de actuele maatregelen. Dit gebeurde
onder andere in goed overleg met een vertegenwoor
diger van de lokale overheid.  Net als in het voorjaar
was ons clubhuis gesloten en moest tijdens de pauze
de ‘take away’ koffie verspreid worden genuttigd. Bijna
geheel volgens de planning uitgevoerd zagen wij om
12.00 uur een tevreden havenmeester rondlopen.
 
Henk Olie - redactie Kompas
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tijdens een Elf Graven ALV weer uitgehaald. John van
Gemeren van de Watersnip / Rokende Turf, kwam met
het lumineuze idee om het niet alleen voor de waterre
creatie te organiseren, maar de wandelaars en fietsers
er ook in te betrekken.
 
Het project is toen in handen van Landschapsarchitect
Thijs van Hees gegeven, die er na veel gezoek een
schitterend plan voor heeft uitgewerkt. Maandag 28
september is in samenwerking met Stichting VEEN en
Elf Graven de knoop doorgehakt en mogen we er van
uitgaan dat het voorstel nu ook gerealiseerd zal gaan
worden. Er is echter 1 belangrijke voorwaarde. Alles
moet in principe vóór 1 december opgestart zijn om de
financiering rond te krijgen. Daar gaan we nu dus hard
aan werken. Het hoeft niet klaar, maar moet wel opge
start zijn. En dat moet dus gewoon lukken.
 
Het plan komt er op neer dat er op alle strategische
waterdoorgangen en of bruggen, zogenaamde dukdal
ven (normaal gesproken een aanvangspaal van een
remmingwerk) geplaatst worden. Die vormen een na
tuurlijk geheel met het water en de bermen. Op deze
palen wordt duidelijk aangegeven naar welke plas men
vaart of welke route men loopt of fietst. De ANWB wil
graag aan het project meedoen en doet derhalve mee
in de financiering. Een ander optisch groot voordeel is
dat het woud aan tekst en verkeersborden drastisch kan
worden terug gebracht. De getoonde afbeeldingen
komen uit het plan. De werkelijke uitvoering kan dus
eventueel nog iets anders uitpakken.
 
En daarmee heeft Elf Graven weer een goede bijdrage
geleverd met praktische informatie aan bezoekers en
gebruikers van de Reeuwijkse Plassen.
 
Hans Vonk - lid Elf Graven namens de MWR
 

Info Reeuwijkse plassen
Enige jaren terug was ik nog voorzitter van de Stichting
Elf Graven. Elf Graven is een zogenaamd trekkingsge
bied van Ons Fonds. Dit neemt een klein percentage
van de via OZB  van alle verenigingen en bedrijven af
en stelt dit voor dat betreffende gebied beschikbaar. Zo
kan de betreffende regio zelf bepalen wat er met dit geld
gaat gebeuren.
 
Ik ben destijds bij deze club namens de MWR toegetre
den, omdat ze het “Rondje Rijn-IJssel” nadrukkelijk op
de kaart zetten. De som geld die dus jaarlijks via Ons
Fonds in de trekkingsgebieden komt, moet het alge
meen belang dienen en wij als bestuur deden dan ook
steeds erg ons best nuttige en praktische zaken te be
denken en uit te voeren.
 
Enkele voorbeelden zijn de grote waterkaart die in ge
heel Bodegraven - Reeuwijk en via de jachthavens
verdeeld is. Maar ook alle kastanje houten picknick ta
fels met banken die op locaties Twaalfmorgen, Kors
sendijk en Burgemeester Lucassenlaan staan. In 2019
hebben we financieel bijgedragen aan de bloemstukken
die gedurende het jaar door heel Reeuwijk hingen.
 
Een grote wens van mij was een nummering van de
plassen en bij de doorgangen een bewegwijzering. De
meeste officiële organisaties, met daarin over het alge
meen uitsluitend Reeuwijkers, zagen daar totaal geen
brood in. Tot we met deze groep uit het OTRP (Overleg
Toekomst Reeuwijkse Plassen) een vaartocht maakten
en ik hen plotsklaps vroeg waar we zaten. De hele groep
draaide zijn hoofd van zijn romp en begon te gokken.
Dat moment veranderde ineens de eerst negatieve in
stelling naar een compleet positieve instelling.
 
Door omstandigheden heeft het project daarna 2 jaar
in de ijskast gestaan. Gelukkig werd het er begin dit jaar
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Toekomst d'Aumerielaan
Er wordt al heel lang over een opknapbeurt gesproken.
Maar eerst moeten we nog even wachten tot de villa’s
en het restaurant op de oude locatie van Elfhoeven er
staan. Ik heb het over de renovatie van onze laan, de
Notaris d'Aumerielaan.   
 
Het stuk land tussen de ’s Gravenbroekseplas en de
Breevaart is de van oorsprong oude laag veengrond die
niet gewonnen is, maar omgevormd is tot een “slappe
basis voor bebouwing en wegverkeer". Gekscherend
wordt de kwaliteit ook wel “dik water” genoemd.
 
Met name voor de aanleg van de fundering voor het
destijds geplande biefstukken restaurant Loetje, werd
letterlijk en figuurlijk vol gas gegeven op de laan. Dit
om de betreffende hoeveelheden zand en betonpalen
zo snel mogelijk ter plaatste te krijgen voor er een
eventuele bouwstop uitgesproken zou worden. Na be
kendwording van de plannen zijn er namelijk direct
juridische procedures opgestart.
 
We hebben dat op de MWR ook goed gemerkt. Voor
ons terrein is een verkeersdrempel. Als zo’n trekker daar
met zijn zwaarbeladen aanhanger overheen scheurde,
klotstte je koffie, bier of wijn je glas uit. Het zorgde er

ook voor dat aan de kant van de fietsenstalling van alles
scheurde en verzakte. Hierdoor kon je zelfs onder de
fundering kijken.
 
Onze verhuurder heeft gelijk een klacht bij de gemeen
te Bodegraven Reeuwijk gelegd. Deze klacht is afgewe
zen, omdat de Laan een wegenklassficatie heeft, waar
door we niets konden uitrichten. Het had echter wel tot
gevolg dat er in no-time trilling meetapparatuur op di
verse plaatsen, en ook bij de MWR, geplaatst werd.
 
Nadat alle werkzaamheden klaar waren, kwam er een
uitsluitsel van de diverse metingen die uitgevoerd
waren. En je kunt het zelf bedenken, die waren allen
binnen de normale grenzen. Dus waarover klaagden we
eigenlijk? Het antwoord is gemakkelijk. Ik zat een keer
aan het begin van de Laan achter zo’n zwaar beladen
combinatie en die reed zo verschrikkelijk langzaam dat
van schokken of trillen absoluut geen sprake kon zijn.
Kennelijk is er dus wel een stevige waarschuwing van
de Gemeente naar de aannemer uitgegaan.
 
Omdat de Gemeente erg druk met alle protesten rond
om Loetje bezig was, bedacht men dat het wel handig
zou zijn om de bewoners van de Laan en van de Groe
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ne Ree vroegtijdig te informeren. Beter nog, actief te
betrekken bij de te ontwikkelen plannen voor een “nieu
we Laan” op termijn.
 
In het voorjaar van 2020 werd een eerste informatie
avond op het laatste moment door Corona uitgesteld.
Op 7 september was er ineens een informatieavond in
het Wapen van Reeuwijk. De Gemeente had de uitno
digingen naar de personen die kadastraal op de Laan
en Groene Ree geregistreerd waren, uitgenodigd.
Vandaar dat wij als MWR van niets wisten en op de dag
voorafgaand aan de bijeenkomst de uitnodiging via
onze verhuurder, de Familie Hamersma, binnenkwam.
 
De belangstelling was enorm. Er werd een presentatie
gegeven van de diverse mogelijkheden. Tevens werd
uiteengezet dat er als vervolg op de info avond een
werkgroep van maximaal 10 personen uitgenodigd zal
worden die direct betrokken of woonachtig zijn op de
Laan of Groene Ree. Vervolgens komen er dan 3
avonden, waarbij deze werkgroep steeds een level
hoger in de discussies en besluitvorming moet komen.
Dat zal dan uiteindelijk moeten leiden tot een concept
voorstel voor de herinrichting. 
 
Omdat er zowel bewoners als watersportverenigingen
aanwonend zijn, is het voor ons van belang te weten
dat René de Jong, onze buurman deelneemt. Voor de
watersportverenigingen zal Hans de Leeuw, commis
saris Vastgoed & Vloot van de GR&Z, de belangen van
de JCR en de MWR vertegenwoordigen. Bij de MWR
heb ik Berend Lemkes, werkvoorbereider in de wegen
bouw, bereid gevonden om zijn praktijkervaring in te
brengen. Deze samenwerking heeft er inmiddels toe
geleid dat we een duidelijke visie aan Hans de Leeuw
voor de 1e avondsessie hebben meegegeven.
 
Het resultaat van de avondsessie van 21/9 is als volgt
door Hans omschreven:
Er heerste een goede sfeer, waarbij iedereen zijn zegje
kon doen. Veel aandachtpunten strookten volledig met
die van ons. Meer parkeerruimte werd door de gemeen
te in eerste instantie niet nodig geacht, omdat je bij
mooi weer altijd een tekort zult hebben. Veiligheid,
scooters, elektrische fietsen, evenementen, trailers, in-
en uitsteken geparkeerde auto’s en fietstoeristen die in
de laan hun auto parkeren, kregen voldoende aandacht.
 
Een eerste idee van wat er te verwachten is, is dat de
glascontainer zal verdwijnen. Er haaientanden op de
weg komen om voorrangsregels duidelijker weer te
geven. Een ruimere opzet om ook grote vrachtauto’s
hun draai te laten maken. Het voorstel om vooraan de

laan een bord te plaatsen waarop wordt aangegeven of
er bij Elfhoeven nog parkeerterrein vrij is, werd door de
meesten afgeschoten.
 
Over de bomen verschillen de meningen. Het advies
van de gemeente is om de grote bomen vooraan de
laan te handhaven omdat de kwaliteit prima is. Dat geldt
helaas niet voor de kleinere boompjes en zeker die vanaf
de GR&Z tot einde van de laan staan. De levensverwach
ting van deze bomen is door onder meer het grondwa
ter heel gering en die zullen zo goed als zeker volledig
verdwijnen.
 
Een looppad gelijk langs de Breevaart is niet alleen een
geweldige verbetering van ruimtebesteding, maar
schept ook een sfeervolle wandelaarsvriendelijke situ
atie. Zeker als er de juiste verlichting wordt aange
bracht. Denk hierbij ook aan de winter als er ooit nog
eens ijs komt en er geschaatst kan worden.
 
Parkeren is nog een dingetje. De gemeente stelt voor
om dwars te parkeren, maar dat geeft niet alleen ge
vaarlijker situatie voor fietsers, bij het in en uitrijden,
maar is zeker voor de watersport bij gebruik van trailers
niet erg praktisch.
 
Voor de geopperde rechte overgang bij de GR&Z voor
het overdragen van de roeiboten, alsmede de vrije
entree voor de JCR, werd met begrip ontvangen. Dit
geldt ook voor ons verzoek om een lage rietkraag
waardoor de Breevaart, samen met het eventuele
wandelplankier, een grotere waterrecreatie uitstraling
gaat krijgen.
 
Er zal nog wel het nodige gediscussieerd worden, maar
de eerste stappen naar een veiligere en gezelligere
Notaris d’Aumerielaan zijn gezet. Ik houd jullie van de
verdere ontwikkelingen op de hoogte.
 
Hans Vonk - havenmeester
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Zeillessen 2021
Hierbij een oproep voor 2021.
 
Als wij volgend jaar zeillessen willen organiseren, dan
hebben we nog een paar instructeurs nodig. Vooral
mensen die het leuk vinden om jeugd les te geven. De
huidige groep doet het nu een aantal jaren en het is
belangrijk om vernieuwing te hebben. Aanvulling is
zeer gewenst. Enthousiasme is belangrijker dan
zeildiploma’s!
 
Hetzelfde geldt voor het zeilen met scholieren. Dat is
normaal 2 keer 2 middagen (maandag en woensdag) in
september. Ook hier is aanvulling gewenst. Het betreft
geen zeilles, maar meer kennismaken met zeilen. Als je
het leuk vindt om met een paar tieners een paar uur te
zeilen, meld je dan aan!
 
Je kan je melden bij Berend Kees van Loo
(watersport@mwr-reeuwijk.nl)
of 06 4008 1276.

Zeilen 2020
Zeillessen zijn er dit jaar weinig geweest. Zodra Corona
om de hoek kwam kijken, werd het snel duidelijk dat
zeilwedstrijden en zeillessen dit jaar moeilijk zouden
zijn. Er zijn dus dit jaar geen wedstrijden geweest bij de
MWR. Ook zijn de zeillessen voor volwassenen niet
doorgegaan. Het 1,5 meter afstand houden was een te
grote belemmering.
 
Op een gegeven moment kwam er wat ruimte voor de
jeugd, zodat we besloten om de jeugd toch zeilles te
gaan geven. In eerste instantie alleen aan jeugd die al
eerder zeilles had gehad, omdat het afstand houden een
eerste eis was. Bij beginners is het vaak handig om met
z’n tweeën in een boot te zitten, wat niet kon vanwege
de regels.
 
Na de eerste zeilles kwam er wat versoepeling in de
regels en mocht er tijdens het sporten binnen 1,5 meter
gesport worden. De eerste lessen hadden we een
groepje van 5 jeugdleden die in optimisten zeilden.
Later werd dit aangevuld met een familie met 4 kinderen
die enthousiast meededen. Alles bij elkaar hebben we
met wisselende samenstelling 6 lessen gegeven.
 
Daarnaast hebben leerlingen van VWO-6 van de Goud
se Waarden ook kennisgemaakt met het zeilen. Op twee
maandagmiddagen zeilden zij mee met een aantal
leden van de MWR. De eerste maandag was er weinig
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wind, maar wel lekker wat zon. De tweede maandag
was er meer wind, maar kans op regen. Gelukkig
wachtte de regen tot het laatste kwartier van de middag.
Iedereen die meegeholpen heeft, en vooral Richard die
het al jaren organiseert, bedankt!
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Vaartocht Delft-Leiden
Op vrijdag 3 juli zijn wij met onze sloep van Reeuwijk
naar de Goudkade gevaren, zodat wij op zaterdag 4 juli
op tijd konden vertrekken richting Rotterdam. Het was
een prachtige zonnige vrijdag!
 
Deze route hadden wij al lang van te voren gepland:
met onze dochter en haar partner vanaf Gouda, via
Rotterdam met een overnachting in Delft de andere dag
via Leiden en Alphen a/d Rijn weer terug naar Gouda.
 
De week voorafgaand aan onze tocht hebben we de
weersverwachtingen natuurlijk gevolgd. Naarmate de
week vorderde werd de verwachting alsmaar slechter.
Uiteindelijk vertrokken wij op 4 juli om 09.00 uur vanaf
de Goudkade. Het was bewolkt, maar wel droog. Na het
passeren van de Julianasluis begon het harder te
waaien en na verloop van tijd zachtjes te regenen. Nadat
wij het pontje Moordrecht-Gouderak waren gepasseerd
was het gedaan met zacht regenen. Buiskap opgezet en
door…..
 
Na verloop van tijd gingen wij rechtsaf de Maas op.
Harde wind (7) en regen waarbij de golven toch wel
hoog waren voor een sloep van 6.25 m. Uiteindelijk de
Parksluizen bereikt en na het passeren daarvan via de
Delftse Schie richting Delft. Om de kou te verdrijven
hebben we toen maar een (Muider)Schipperbittertje (of
twee..) genuttigd. Gelukkig kregen we minder last van
de golven en zelfs de regen hield het voor gezien. Om
15.30 uur kwamen wij aan in Delft. Nadat we de boot
hadden afgemeerd en het havengeld betaald, zijn we
naar het hotel (“Grand Canal”) gelopen. Nadat we ons
opgefrist hadden, zijn we vervolgens een lekker biertje
gaan drinken in café “De Bonte Os” en daarna heerlijk
gedineerd in restaurant “De Centrale”.

 
Prachtig tochtje over De Vliet, door de prachtige oude
sluis bij Leidschendam, Korte Vliet, Leiden in. Daar
kwamen we om 13.00 uur aan. Inmiddels was het rege
nen opgehouden en kwam er zelfs een zonnetje door.
Dat hadden we verdiend!

Ger en Ermy van den Berg
 
P.S. wie schrijft een volgend verslag
van een vaartocht(je)?? Hoeft niet
lang te zijn, is leuk en wellicht zijn er
dan toch meer bootjes die van
Reeuwijk af gaan en verder kijken!!
 

De andere (zon)dag werd het ontbijt
een half uurtje later aangeboden
dan oorspronkelijk was aangegeven
door het hotel. Uiteindelijk vertrok
ken we om 09.45 uur, in een druile
rige regen, vanuit Delft richting Lei
den. Het laatste lage bruggetje (van
af Delft) was voor de vlaggenmast
net teveel!

 
Na een heerlijke lunch in restaurant “Lot en de Walvis”
zijn we om 14.00 uur weer vertrokken over de Oude Rijn,
richting Alphen a/d Rijn! Na Alphen te zijn gepasseerd,
onder de spoorwegbrug door over de Gouwe richting
Gouda.
 
Er stond inmiddels weer een behoorlijke wind (het bleef
wel droog!) dus er moest aardig “gewerkt” worden op
de Gouwe! Daardoor werd wel De Kock van Leeuwen
sluis gehaald, maar het “konvooi” naar Reeuwijk (van
18.00 uur) niet! Dus weer via De Kock van Leeuwensluis
terug naar de Goudkade om daar de sloep voor en
nachtje neer te leggen. Onze schoonzoon was inmid
dels van boord gegaan om (lopend) de auto op te halen.
Uiteindelijk kwamen we tegelijk op de Goudkade aan.
Maandagochtend hebben wij de sloep weer verder
gevaren naar Reeuwijk.
 
Ondanks het aanvankelijke slechte weer (wat het ook
was) waren het toch 2 heerlijke dagen in de buitenlucht
en vergeet je de nattigheid en wind wel snel!
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Verslag mosselavond 
Traditiegetrouw was er op 26 september weer een ge
zellige mosselavond in het clubgebouw van de MWR,
verzorgd door het barteam Ben, Marianne en Agnes.
Helaas kon Wil er door omstandigheden niet bij zijn en
werd onze hulp ingeschakeld om het keukenteam te
versterken. 
 
Er hadden zich 23 personen inschreven, maar daar
vielen er nog een aantal van af, zodat we uiteindelijk
met 18 personen overbleven. Met het oog op de Coro
na-maatregelen een prima aantal. Vanaf 16 uur was de
bar geopend en kwamen alle gasten langzaam binnen,
lekker een drankje en hapje aan de bar. 
 
Omstreeks 17 uur gingen de potten en pannen op het
fornuis in de vernieuwde keuken en rond 18.30 uur zaten
alle mosselliefhebbers aan gezellig gedekte tafels. Ge
bakken mosselen, zalm voor wie geen mosselen wilden,
stokbrood, lekkere sauzen, verse frieten en heerlijke
salades waren de ingrediënten voor een zeer geslaagde
avond! 
 
Koffie met appeltaart & bonbons toe en daarna nog een
kleine afzakker aan de bar, terwijl Julio Iglesias door de
luid-speakers galmde... Wat is het toch goed vertoeven
bij de MWR! Het was een geslaagde en gezellige avond
en iedereen ging voldaan naar huis. 
 
Pamela de Zeeuw
 

Verslag mosselavond 2
Hoe geslaagd was de mosselavond bij de MWR? De
inrichting was omgetoverd in een sfeervol restaurant,
tafels op gepaste afstand, enzovoort. Na ontvangst door
Marianne en daarbij behorende “Corona” verplichtin
gen eerst gezellig bijpraten met een drankje aan de bar.
 
Intussen was “chef-kok” Pieter van der Wijk met z’n
team in de keuken druk bezig met de verzorging van het
eten. Schalen mosselen aangevuld met salades, lekker
stokbrood en een frietje erbij. Glaasje wijn! Wat wil je
nog meer?!
 
Dank aan de organisatoren en met name Pieter voor het
verrukkelijke eten! Kortom een heel geslaagde avond!
 
Carla en Peter Versteeg
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Tocht Akkrum - Reeuwijk
Dit is een verslag van de terugreis met een open sloep,
een voormalige Noorse reddingsboot, die is omge
bouwd tot een comfortabele boot. Zeker als je op de
binnenwateren blijft varen.
 
De boot, de Black Pearl, heeft een afmeting van lxbxd
7.35 x 2.33 x 0.90 meter. Op het plaatje in de boot staat
dat deze geschikt is voor maximaal 39 personen. Dat is
natuurlijk in kale toestand, waarbij iedereen hutje mutje
staat. Maar goed, je kunt wel zeggen dat ze tot een
geweldige inspanning in staat is.
 
De boot is van mijn dochter en schoonzoon, Kirsten en
Rob. Door de corona perikelen was hun vakantie gean
nuleerd en hebben ze, zoals zoveel Nederlanders, ge
keken naar de mogelijkheden in eigen land.
 
Het zijn van nature niet echt kampeerders, maar een
tocht over het water naar een mooie bijna nieuwe loca
tie in Akkrum Friesland moest lukken. Zeker als je de
overnachtingen gewoon in een B&B of hotel doet.
 
De Black Pearl is een schitterende boot, maar heeft geen
buiskap of opbouw. Als het regent dan moet er over de
buisopbouw een dektent worden aangebracht. Om de
boot beter wendbaar te maken heeft Rob bij Coen
Rutjes nog een boegschroef laten aanbrengen die een
magistraal wendbaarheidseffect mogelijk maakt.
 
De heenreis zouden ze met zijn viertjes doen. Dus Rob,
Kirsten en de kinderen Roos en Mels. De terugtocht
werd anders gepland, omdat de kids weer naar school
moesten. De vaders, Jaap en ondergetekende zouden
samen met Rob de terugtocht maken. Kirsten zou met
de kids en hond naar huis rijden, zodat ze zich weer op
het normale leven en school konden voorbereiden.
 
Het reisprogramma zag er als volgt uit:
27/8 treinreis Jaap en Hans naar Akkrum
28/8 Akkrum – Enkhuizen en overnachten (± 67 km)
29/8 Enkhuizen – Waddinxveen thuis overnachten
30/8 met het eerste konvooi via Gouda naar de MWR
 
De treinreis, met mondkapje, duurde ca 2,5 uur met 3
x overstappen. Het verliep allemaal erg snel en comfor
tabel. Verbazingwekkend hoe snel je van Waddinxveen
bijvoorbeeld op station Schiphol airport bent.
 
In Akkrum werden we opgehaald door de hele familie.
Ze kwamen net terug van het aan de kabel waterskiën
dat door Roos en Mels uitputtend beoefend is en waren
nog helemaal in een opgewonden stemming.

 
Na een lekkere nachtrust en goed ontbijt, alsmede het
klaarmaken van de foerage voor onderweg, vertrokken
we die vrijdagmorgen om 8.00 uur. Allemaal goede
regenkleding aan, want de weervoorspelling was be
hoorlijk beroerd. Veel regen over het hele gebied dat
we moeten varen. De windverwachting, die ik reeds
dagen in de gaten hield wisselde per dag van 'dat is
mooi' tot 'dat is niet best'. Typisch Hollands weer,
waarbij onze ligging aan de Noordzeekust meteorolo
gen af en toe tot wanhoop drijft, denk ik.
 
We motorden met zo’n 10 - 11 km/h lekker door tot aan
de Prinses Margriet sluis bij Lemmer. Na deze sluis
moesten we het IJsselmeer op. Ik heb jarenlang met
mijn Bavaria Holiday 32 op het IJsselmeer en Wadden
zee gevaren en weet dus ook hoe mooi glad of hoe
knobbelig en onstuimig dit water kan zijn.
 
Kenmerkend is een heel korte golfslag, waar je kotsmis
selijk van wordt. Hoe dan ook, we waren daar en de
windvoorspelling 5 - 6 Bft klopte aardig. Een geluk was
dat we een WZW-wind hadden, die nagenoeg gelijk aan
onze koers naar Enkhuizen was. Het voordeel daarvan
is dat we met de sloep de goven direct op de kop had
den, wat met deze golfhoogtes van soms > 100 cm wel
het meest efficiënt was. Bij elke andere koers, m.u.v.
voor de wind, hadden we de tocht moeten afblazen.  
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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!

Voel je thuis bj Alpha Makelaardj

 
En zo doken we na het schutten van de Prinses Mar
grietsluis voor circa 4 uur de golven in. De hele tocht
was een gebok en gejump van golf naar golf, die vaak
bij de 6e of 7e zijn hoogste piek haalde en het meeste
buiswater genereerde. Het IJsselmeerwater was warm
vergeleken met de regen. Dat scheelde wel bij elke hoos
buiswater dat we in ons gezicht kregen. Het dekzeil
functioneerde perfect om de voortdurende golven
water over de boot goed af te voeren. Maar af en toe
werd een van de lange flappen met zandzakverzwaring
alsnog zo hoog opgezwiept door de eronder slaande
golven, dat ik soms onder het zeil door, naar de punt
moest tijgeren om alles weer in orde te brengen. Later
heb ik er provisorisch een touwconstructie aan ge
maakt, zodat het zeil hoe dan ook bleef zitten. Ik kan
jullie verzekeren dat dit soort klusjes erg slecht voor je
fysieke conditie zijn en ik was telkens blij als ik de frisse
lucht weer in kon.
 
Halverwege zagen we vanuit meer zuidelijk richting een
gitzwarte lucht onze richting uit komen. Je hoopt het
wel, maar er was geen ontkomen aan. Ik stond aan het
roer. De wind trok verder aan en de regen kwam met
bakken uit de lucht. Ik zag op dat moment alleen nog
maar grote donkere gaten en probeerde de boot in het
stormgeweld op koers te houden. Blik op oneindig en

door gaan. Nadat de bui voorbij was, kwamen wij weer
tot leven. Nog beduusd om ons heen kijkend, realiseer
den we ons ineens dat de windmolens aan de andere
kant stonden en we met de golven meevoeren. Bleek
dat we in het centrum van de storm gewoon 180° ge
draaid waren. Snel weer de boot op koers gebracht en
verder naar Enkhuizen.
 
Toen we daar uiteindelijk moe, nat en koud aankwamen
hadden we een mooi plekje in een singel vlak bij het
hotel. We hebben heet gedoucht en toen wat gegeten
en gedronken en zijn rond 20.30 uur al afgepeigerd naar
bed gegaan. Maar het gehots en gebots, dus de com
plete onrust, zat nog in mijn lijf en gelijk slapen bleek
lastig. Uiteindelijk alsnog goed en diep geslapen en ’s
morgens op tijd op, want we hadden weer een lange
tocht voor de boeg. De eigenaar die een zelfde soort
boot bleek te hebben, maar wel met een zwaardere
motor, verzekerde ons dat zodra we een paar honderd
meter voorbij de sluis waren, de golfslag veel geringer
zou worden.
 
Voor we weer weg voeren hebben we het “buiskap
dekzeil” met tiewraps aan de boeg en andere aankno
pingspunten vast gemaakt. Na bijgetankt te heb-
ben, gingen we als een speer weer onderweg,
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door de sluis richting Volendam waar we dan via
Monnickendam via Broek op Waterland naar Amster
dam zouden doorvaren.
 
We hadden helaas weer regen, regen, regen.... Tot aan
Monnickendam. En de golven bleken ondanks de
voorspelling, nagenoeg gelijk aan de vorige dag te zijn.
Dus was het wederom zo’n 4 uur compleet afzien tot
we dichtbij Volendam kwamen en de golfslag ineens
verdween. Het weer klaarde op en wij konden langzaam
maar zeker onze regenkleding uit doen.

Vervolg tocht Akkrum

 
Via Monnickendam nog een sluis en een brug door en
snel verder via Broek in Waterland. Wat een schitterend
stuk varen is dat. Mooie huisjes met vele pontjes om
van het huis naar de weg te komen. En vooral lekker
blijven doorvaren.
 
Tot mijn stomme verbazing zie ik ineens het Centraal
Station van Amsterdam voor ons. Verrek we zijn ineens
al vlakbij het IJ. Van bijna geen scheepvaart in een
kakafonie van OVV ponten, vrachtschepen en plezier
vaart. En zo toerden we ineens door de Amsterdamse
grachten via het Amstelkanaal langs Carré en het Am
stelhotel en heel veel ander moois, verder. Met name
op dat laatste stuk zitten er heel veel roeiverenigingen.

Dat alles met al die gezellige bootjes, woonboten en
grachtenpanden maakten ook dit stuk van de tocht
onvergetelijk. Maar nu in de positieve zin van het woord.
 
Een blik op mijn horloge gaf aan dat we ons fors
moesten haasten, omdat we persé de sluis bij Nieuw
veen moesten halen vóór 19.00 uur. We hebben alles
uit de motor gehaald en op het laatst alle bochten in de
Amstel en later het Amstel-Drechtkanaal afsneden om
die Tolhuissluis in Nieuwveen op tijd te halen.
 
Onderweg hebben we geprobeerd om de betreffende
sluiswachter te pakken te krijgen, maar na diverse
doorverbindingen is dit niet gelukt. Slechte zaak! Uit
eindelijk waren we om 18.55 uur voor de sluis. Ik zag
de sluiswachter met zijn tasje onder zijn arm aan de
andere kant van de sluis en deze deelde mee dat we
zondagmorgen om 9:00 uur de eerste zouden zijn. Nog
andere pogingen ondernomen maar hij was onverbid
delijk.

 
Toen we een plek voor de nacht zochten, stond Rob
ineens met het stuurrad in zijn handen. Na onderzoek
zagen we dat de 2 lassen waarmee hij aan de stuuras
had vastgezeten, gebroken waren. Kennelijk is het 8 uur
lang hotsen en botsen op de golven van het IJsselmeer
en Markermeer de oorzaak van deze breuk geweest.
 
Kirsten was  na een telefoontje inmiddels onderweg om
ons op te pikken. De volgende dag zou Jaap Rob en mij
weer terugrijden en zouden Rob en ik verder varen. Het
stuurwiel werd weer provisorisch vastgezet, zodat wij
weer verder naar onze eindbestemming konden. De
Tolhuissluis werd, gelukkig door een andere sluiswach
ter, gelijk bediend. Nu op naar Alphen a/d Rijn, waarvan
we wisten dat daar een stremming was door werkzaam
heden aan de hefbrug. Eerdere navraag had echter
opgeleverd dat, indien je qua hoogte onder de brug
door kon, er geen belemmering was. Helaas klopte dit
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niet. De brug was net open geweest en wij moesten nu
zo’n 2,5 uur wachten tot de volgende opening om 13.00
uur.
 
We hebben nog overwogen om de Oude Rijn op te varen
en via de Dubbele Wiericke over de Hollandse IJssel via
de Mallegatsluis Gouda in te varen. Maar hebben dit,
naar later bleek, gelukkig niet gedaan. We hadden nog
een gezellig gesprek met een Zwitsers stel dat al jaren
in de zomer een kruiser in Nederland huurt om hier rond
varen. Daarna de kletsnatte kussens, die allemaal onder
de buiskap dektent hadden gelegen, op de kade gelegd
om het water er uit laten lopen en uit te wringen.

 
Eindelijk was het 13.00 uur en werden alle gele blok
keerboeien opzij getrokken en kwam er van 2 kanten
een behoorlijk konvooi aan plezierjachten en zeilboten
in gang. Door onze beperkte hoogte konden we overal
gelijk doorstomen, terwijl alle hogere schepen weer op
de hefbrug in Boskoop moesten wachten. In Waddinx
veen aan de Nesse was er net een plekje voor ons vrij,
zodat we alle natte spullen aan Kirsten konden meege
ven om die thuis verder te laten drogen.
Wij zijn daarna gelijk doorgevaren naar Gouda. Bij de
splitsing Nieuwe Gouwe en Gouwekanaal voer een
bootje heel langzaam en het had iets vreemds. Moet
kunnen, dus wij door naar de Steve Bikobrug en De Kock
van Leeuwensluis in. De Sluiswachter deelde mee dat
er nog een bootje aan kwam dus nog ff wachten…..ff
wachten….. ff wachten........ En ja hoor, daar kwam dat
vreemde scheepje binnen gesukkeld.
 
Ze beginnen ineens driftig de boot serieus vast te leg
gen, waarop de sluiswachter hen de basisinformatie
“hoe te handelen in een sluis” heeft bijgebracht.
Wachtend in de sluis, lazen we 2 belangrijke zaken. Ten
eerste dat dit de laatste zondag dit jaar was dat deze
sluis nog zou draaien. Pfff, net op tijd! Ten tweede lazen

we dat de Mallegatsluis gestremd was. Dus als wij via
de Dubbele Wiericke gegaan waren, hadden we door
moeten varen naar de Julianasluizen om uiteindelijk via
onze huidige route, Gouda weer in te komen. Tja, soms
zit het ook wel eens mee!
 
Vóór de Kleiwegbrug op de brugwachter gewacht om
in konvooi naar de Driewegsluis in Reeuwijk te varen.
Tot onze stomme verbazing verschijnt de ene na de
andere roeiboot met steeds 4 roeiers en 1 stuurman/
vrouw. Ze gingen allen platliggend onder de Kleiweg
brug door en wij dachten "zo daar hebben we geen last
meer van….".
 
Om 16.00 uur kwam de brugwachter, maar die lui van
het trage bootje waren met de hond wandelen. Toen
die uiteindelijk terug waren, zagen we de brugwachter
in een pittige discussie met de schipper van dat bootje.
Uiteindelijk gingen we varen en toen we de Karnemelk
sloot in voeren werden we even stil…  Daar lagen de
roeiboten weer.
 
Het was een heel gedoe met die boten en wij kwamen
inmiddels tot de ontdekking dat we ook maar beter weer
een aanlegplaats konden zoeken, want het bootje had
een mastje dat te hoog was voor de vaste brug aldaar….
Dat was de discussie die de brugwachter met ze gehad
had hoorden we later. Er werd half onder de brug te
genover het oude politiebureau hard gesleuteld om de
mast los te schroeven. En na heel veel tijd kwam de
brugwachter eindelijk naar onze brug.
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Vervolg tocht Akkrum 
Inmiddels was de wind weer stevig aangetrokken en
toen de brugwachter zijn fiets had gestald, waaide zijn
fiets ineens bijna het water in. Hierdoor stopte hij met
draaien om met een snoekduik zijn fiets te redden, wat
hem uiteindelijk lukte. Toen verder draaien. De roeiers
roeiden op een heel speciale manier redelijk vlug door
de Karenmelksloot, terwijl wij weer op ons bootje
moesten wachten dat inmiddels volledig vast lag tussen
de waterlelies en lisdodden.

 
Na nog heel veel gedoe kwamen we uiteindelijk bij de
Driewegsluis, waar natuurlijk ook alle 5 de roeiboten
weer, heen en weer roeiend, lagen te wachten. Wat ik
inmiddels vreesde, bleek uit te komen. Vijf van deze
roeiboten in de sluis is meer dan genoeg. Wat een ge
krioel van spanen. Ze hebben zelfs landvastlijntjes in de
boot die om de bolders gelegd en teruggevoerd wer
den.
 
Wij lagen gelijk voor de sluis en konden alles mooi
volgen en filmen. De brugwachter rende heen en weer
en was ook nog met zijn fiets bezig die steeds weer
omviel. "Laat liggen dat ding", dacht ik, maar hij dacht
anders…. Uiteindelijk gaat hij schutten en horen we
halverwege een angstaanjagend gekraak. Daar gaat het
roerblad van de laatste roeiboot die met de achterkant
stijf tegen de deur aan blijkt te liggen. Echter bij het
schutten zit er halverwege de deur een dwarsbalk, waar
het roerblad dus op blijft hangen. Uiteindelijk is het
waterniveau geklaard en kunnen de roeiboten verder. 
 
Daarna waren wij aan de beurt en konden we naar het
bruggetje in de Lucassenlaan. We hadden de wind re
delijk recht op de boeg. Toen Rob de brug onderdoor
wilde varen lukte dat niet goed. We zijn toen even de
Breevaart verder op gevaren om met de wind in de rug
alsnog de brug te nemen, wat nu wel probleemloos
verliep. Op naar het laatste stuk en de “van Brienen

oordbrug”. Natuurlijk hadden we daar weer de wind
vol op de boeg, alsmede een scouting jol die probeerde
daar weg te komen. Toen we er langs waren stond Rob
ineens weer met het stuurwiel in zijn handen. Dat was
vast ook de reden waarom die bocht op de Breevaart
zo idioot verliep. Oeps, ik stopte met filmen en moest
snel de boot vastleggen, zodat we het stuurwiel weer
provisorisch konden vastmaken voor het laatste stukje
naar de MWR.
 
Dat is uiteindelijk gelukt en klokslag 18.00 uur voeren
we de box in…… Zucht, wat een ontzettend enerveren
de terugreis is dit geweest, waarin we alles, maar dan
ook alles wat mogelijk kan zijn hebben meegemaakt
Heet dat niet Murphy’s law…..
 
Wat we ervan geleerd hebben is dat de Black Pearl een
uitstekende zeewaardige boot is, maar dat je met Bft 4
en hoger beter een andere route over binnenwateren
kunt nemen. Kost heel wat meer tijd, maar is wel veel
comfortabeler.
 
Nu we weer volledig zijn uitgerust, kijken we met veel
plezier naar de mooie foto’s en filmpjes die ik tijdens
deze tocht gemaakt heb.
 
Hans Vonk
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Coronatijd = vaartijd
Wat doen Nederlanders als ze niet op vakantie kunnen
naar het buitenland? Juist ja, massaal het water op.
Jong en oud, geoefend watersporter of beginner, het
leek wel of heel Nederland in een bootje zat deze zomer.
Bij het "witte bruggetje" was er constant file en zelfs op
de achterste plassen was het druk. Normaal gesproken
zijn een paar eenden de enige herrieschoppers. Maar
daar was nu geen sprake meer van.
 
Ik zag deze zomer heel wat kinderen met hun ouders
gaan varen (of andersom). Op een boot kun je best 1,5
meter afstand houden, je ziet nog eens wat van de
omgeving en tijdens de warmste dagen bracht het
water heerlijke verkoeling. 
 
De ijsverkopers op en langs de plassen hadden het
reuze druk. Leuk om te zien dat een broer en zus samen
een drijvende "ijssalon" hebben. Het ziet er zo relaxed
uit, maar het is stevig aanpoten in die hitte!
 
Ook wij zijn lekker wezen varen. Niet ver weg, maar op
de plassen. Het leuke van de Corona-tijd is dat mensen
meer thuis zijn en meer tijd hebben. Zo kan het gebeu
ren dat je nichtje voor de eerste keer de boot mag be
sturen. En dat is best spannend!
 
Paula Gouw
 

Van de redactie
Wat zijn wij als redactie blij met al die mooie verslagen
en foto's! Zo veel mensen hebben hun best gedaan om
kopij aan te leveren en foto's te nemen. Het Kompas
van december 2020 gaat de boeken in als het dikste
Kompas ooit. En daar zijn wij als redactie erg trots op!
 
De leuke beschrijvingen van de diverse vaartochten die
zijn ondernomen nodigen echt uit om er volgend jaar
zelf ook eens op uit te gaan. En met alle tips op de
verschillende websites zou het goed te doen moeten
zijn. Ook als je niet op je boot kunt of wilt overnachten. 
 
We hebben niet alle foto's kunnen plaatsen. Maar we
hebben ze wel opgeslagen en houden ze beschikbaar
voor volgende nummers.
 
Wij willen iedereen bedanken voor hun inzet om van
dit Kompas een mooie editie te maken. Als het volgen
de Kompas verschijnt, dan liggen de boten alweer in
het water. Kopij is natuurlijk weer van harte welkom. 30
April is de uitserste inleverdatum. Wij wensen jullie een
mooie decembermaand en winter toe. Blijf gezond,
denk aan elkaar en geniet van al het moois dat deze
periode met zich meebrengt! 
 
Paule en Henk - redactie Kompas
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Activiteiten haven in 2020
Corona beheerst helaas heel vaak ons doen en laten.
Zo ook de afgelopen periode bij de MWR. Het begon in
maart. Massaal steigers boenen was uit veiligheids
overweging niet mogelijk. Dat werk is toen met een
beperkt aantal leden onder strikte condities alsnog
gerealiseerd.
 
Het kranen op zaterdag 4 april moesten we uitstellen
tot zaterdag 2 mei. Via een compleet nieuw “corona
proof” systeem slaagden we er in om met een minimum
aan mensen een maximum aan prestaties te leveren.
Alle boten lagen namelijk in no-time weer in het water.
 

In de tussentijd hebben we op 22 februari het oude net
van het R&Z-eiland afgehaald om er op 3 en 4 maart
weer compleet nieuwe netten op aan te brengen.
Dankzij het succes met onze “netten methode” heeft de
GR&Z het BLR eiland voor het Wapen van Reeuwijk nu
ook voor het eerst van een net voorzien. Dit alles met
het geweldige resultaat dat we nagenoeg geen last
meer van meeuwen gehad hebben. We hebben er ook
van geleerd dat het weghalen van de netten voor het
maaien van riet vooralsnog niet nodig is. Voor 2021
zullen we helemaal niets doen, behalve een eventuele
reparatie. Verder gaan we eens afwachten wat er nu
verder gebeurt met de eilandbegroeing.
 
De electra op de steigers is inmiddels met kleine satel
lieteenheden uitgerust. De sterk wisselende weersom
standigheden, variërend van koud en nat tot van de
zomer snikheet, zijn er de oorzaak van dat dit project
dus nog niet af is. Hopelijk slagen we er in de komende
maanden in om het werk af te maken, maar het weer
moet dan wel meewerken.
 
In verband met de vluchtroute vanuit het clubhuis naar
buiten, hebben we daar het slot aangepast, zodat je
altijd bij nood via een draaiknop op het slot van binnen
naar buiten kan vluchten.
 

Het eurolandje, wat helaas nog niet echt gebruikt wordt
om er gezellig te zitten, hebben we meer intiem gemaakt
door wilgentenen matten tegen het hekwerk te monte
ren. Hierdoor is er meer privacy gerealiseerd. Tevens
ziet het er wat afgeslotener en daardoor gezelliger en
verzorgder uit. In het voorjaar worden langs het hek
hedera’s geplant. Zo wordt de ruimte door de groene
planten nog gezelliger.
 
De nautische vlaggenmast staat. Er moeten nog een
paar kleine aanpassingen doorgevoerd worden. Zo
komt er nog een nieuwe draagsteun voor als we de mast
moeten strijken, zoals bij het kranen van de boten. Ik
heb met de gulle schenkers, de gebroeders Hamersma,
afgesproken dat de echte officiële ingebruikname is
verschoven naar de opening van het nieuwe vaarsei
zoen in 2021. Ik kan jullie verzekeren dat als alle lijnen
aan giek, gaffel en mast gebruikt worden, het een bui
tengewoon feestelijk gezicht is. Omdat de mast nog niet
in gebruik is genomen, beperken we ons tot de MWR-
vlag in top en een rood wit blauw wimpel in de gaffel.
Een wimpel mag 24/7 in top blijven, vandaar.

 
Voor het entree van het clubhuis ligt in het midden een
betonnen plaat. De stukken grond er voor en achter
bestaan uit dik water. Dus die grond zakt soms zomaar
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ineens. Ook dit jaar ontstond een gevaarlijke opstap
vanaf de middelste steiger richting het hek en rammel
de de stenen laag gelijk achter de plaat ook. Dit stuk
bestrating is half september glad gemaakt.
 
Door de zware transporten was een deel van de aange
streken muur en fundering gescheurd en weggezakt.
Omdat er echter geen echte schade aan de fundering
zelf was, hebben we besloten de gehele zijkant van
Trespa platen te voorzien. Nu ziet alles er uiteindelijk
weer netjes uit. Dank aan de verhuurder die gedeeld
heeft in de kosten.
 
Wat weinig leden zien, is de niet te stuiten energie die
Arie Vuik bijna dagelijks in het schoonhouden van het
terrein en het gebouw stopt. Dagen ligt hij op zijn knieën
buitengewoon halsstarrig onkruid weg te schrappen.
We hebben inmiddels officiële verdelgers en azijn ge
bruikt om de bijna onstuitbare groei in te perken, maar
dat lukt tot heden matig.
 
Maar wat dacht je in het plassengebied van al die
muggen, die als de verlichting rond het gebouw aan
gaat, worden aangetrokken door dat licht. De vele, vele
spinnen weven het ene web na het ander en af en toe
hangen er complete gordijnen rondom de lampen, vol
met muggen. Met de regelmaat van de klok worden al
die plekken door Arie weer schoongemaakt.

 
Tot slot wil ik als echte afsluiter het even hebben over
onze afvalbakken. Het is voor ons als Haven Team niet
te begrijpen dat, ondanks Nieuwsbrieven hierover en
borden op de bak dat deze echt vol is, een aantal lieden
gewoon lak aan alles heeft en door blijft stappelen. Het
was zo erg dat de bak al aan de weg stond en ook daar
nog verder vol gepropt werd met als resultaat een hele
bende rond om de bak, op de grond. De consequentie
is dat de afvalophaaldienst de bak wel leegt, maar niets
van de grond gaat rapen. Dat mogen de vrijwilligers
dan doen. Het simpele feit dat je dus wel je eten en
drinken mee kan brengen naar de MWR, daar lekker
gaat varen en dan na afloop niet de moeite neemt om
als de bak vol is, je afval weer mee terug te nemen, vind
ik onbegrijpelijk. Gelukkig geldt dit niet voor iedereen
en zijn er ook leden die hun afval gewoon mee naar huis
nemen.
 
Wat meer sociale controle op mensen die de fatsoens
regels aan hun laars lappen, mag best. Spreek die leden
gewoon eens op hun verantwoordelijkheid aan, want
alleen gezamenlijk maken we er iets moois van.

 
Ook bij de bakken is het Arie die meestal de zooi mag
opruimen. Ik heb het al vaker gezegd en zeg het nog
maar weer eens, Arie wat jij allemaal voor de MWR doet
is met geen pen te beschrijven. Ik wil je daar wederom
nadrukkelijk hartelijk voor bedanken!
 
Hans Vonk - havenmeester
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Seizoen 2020
Het is een jaar om nooit meer te vergeten… Hoe er
uitgekeken werd naar de datum dat de bootjes weer het
ruime sop zouden kiezen. Zo anders liep het dit jaar.
Niemand had ooit van Corona gehoord (behalve het
drankje dan…), zeker niet wetend wat het zou inhouden.
De hele planning in de war, geen “officiële” start van
het seizoen en maar bedenken hoe de boot toch het
water in kan?! Uiteindelijk is dat hetgeen dat wij willen!
 
De een kon er eerder in dan de ander en dat was te zien
aan de drukte op de plassen. Wij hadden het geluk dat
wij door de maatregelen zelf een ander plan hadden
getrokken en lagen er dit jaar heel vroeg in. We hebben
prachtige dagen gehad, veel zon en de avonden waren
heerlijk!
 
Een betere quarantaine dan op je bootje is er niet. En
daar hebben we goed gebruik van gemaakt!
 
En op een dag komen we onder het bruggetje door en
zien wij een soort slalom van verkeersborden en palen
in het water?! Haha, het zag er echt niet uit, je zou er
zomaar een sport van kunnen maken…

 
Het was wel wennen dat je drankjes-to-go moest halen
en er gereserveerd moest worden bij een etentje of iets
dergelijks. Maar ja, uiteindelijk was dat dan de enige
optie en moet je het er maar mee doen. En zo modderen
we de zomer dan maar door.
 
Het gaf een paar jongeren het toffe idee om een BBQ-
plateau te lanceren, wat toch de nodige sjeu gaf aan het
varen in combinatie met het ijsvlot. Het was een schot
in de roos want er lagen af en toe gewoon kleine files!

 
De samenkomsten in het clubhuis waren van korte duur.
Dat is wel echt heel erg jammer! Ondanks dat hebben
we wel een gezellige BBQ gehad en zijn er een paar keer
spontane etentjes georganiseerd en kon er toch wel
bijgepraat worden.
 
Een groot verlies binnen de vereniging was het overlij
den van Joop Hagen, de man die de Joop Hagen
Sloepentocht organiseerde, de vragen verzon en wer
kelijk alles over Reeuwijk wist. Die ervoor zorgde dat
als je een bardienst had je zeker op tijd moest zijn, want
dan was hij er al. Een groot gemis!
 
Al met al een raar jaar. Ongetwijfeld zal het uit het water
halen ook op een alternatieve wijze gaan, maar dat past
dan wel weer in het hele plaatje.

 
Ik wens iedereen een winter in goede gezondheid en
hopelijk gaan we met z'n allen een beter nieuw zomer
seizoen tegemoet! Net zoals onze trouwe viervoeter…
wij kunnen niet wachten tot alles weer normaal is!
 
Yolanda 
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Nog 25% in de accu. We hebben het gemakkelijk gered.
Nu laden! Voor de havenmeester en Gert een leuk
project. Hoeveel muntjes moeten er in de meter? Heb
ben we dan voldoende geladen? Hoe werkt het alle
maal? Heerlijk geklets. We hebben een aantal dagen
daar gevaren. Naar Leiden, rondje Kaagerplassen,
rondje Hoogmade en weer naar huis. Op de Kaager
plassen wordt harder gevaren dus dan is je actieradius
kleiner. Wij varen max 9 km/uur en dan heb je voldoen
de om een dag te varen. We hadden op een middag een
slechthorende kennis aan boord, zij kon gewoon aan
het gesprek deelnemen, zo stil vaart de boot. Een paar
weken later zijn we nog een keer richting Kaag gegaan
voor een weekend en hebben we een visje gegeten in
Katwijk, superleuk!
 
Admiraal Zoutman hebben we de boot genoemd. Wij
wonen zelf aan de Zoutmansweg en het model lijkt
enigszins op een admiraalssloel. Johan Arnold Zout
man (Reeuwijk, 10 mei 1724 – Den Haag, 7 mei 1793)
was schout-bij-nacht van Holland en West-Friesland en
bevelhebber van de Nederlandse vloot tijdens de
Vierde Engels-Nederlandse Oorlog. Hij trad op twaalf
jarige leeftijd in dienst bij de Admiraliteit van Amster
dam. In 1742 was hij luitenant-ter-zee. Op 8 maart 1750
werd hij benoemd tot extra-ordinaris kapitein, op 19
mei 1760 tot ordinaris kapitein. Op 22 juni 1779 werd
hij titulair schout-bij-nacht.
 
Na het uitbreken van de Vierde Engels-Nederlandse
Oorlog werd hij in 1781 belast met het begeleiden van
een konvooi naar de Oostzee. Op 5 augustus stuitte hij
op een Brits eskader onder vice-admiraal Hyde Parker.
De daarop volgende Slag bij de Doggersbank eindigde
feitelijk onbeslist. Voor zijn verdiensten tijdens deze
slag werd hij door de Staten-Generaal beloond met een
zware gouden medaille aan een gouden keten en een
gouden Doggersbank-medaille met een waarde van
1300 gulden. Van de stadhouder ontving hij een gouden
degen. Op 18 augustus 1781 werd hij bevorderd tot
viceadmiraal. In 1782 werd hij kolonel der mariniers.
 
Gert Hermanides

Elektrisch sloepvaren
Al een aantal jaren hebben we ons verdiept in elektrisch
varen. Dat is nog niet zo gemakkelijk want er is maar
weinig keuze. In het voorjaar hebben we de knoop
doorgehakt: we kopen een Isloep, omdat we het model
boot zo mooi vinden en deze kan geleverd worden met
een elektrische motor van de Stille Boot.
 
Eind juni 2020 is het zover. We kunnen onze nieuwe
sloep overvaren naar Reeuwijk. In Alphen aan de Rijn
ligt de boot klaar. We krijgen uitleg over hoe alles werkt
en daar gaan we. Wat een ervaring, zo stil: we varen
elektrisch! De display geeft aan hoeveel Kwh je ver
bruikt, het toerental en hoeveel procent gebruikt is van
de accu’s. Toch maar een beetje rustig varen, wie weet
halen we Reeuwijk niet. 
 
Bij aankomst in Reeuwijk blijkt dat we ons zorgen ge
maakt hebben voor niks, want in Reeuwijk hebben we
nog 65% over en is er genoeg kracht om nog een
rondje met de (nieuwsgierige) kinderen te maken.
 
De eerste keer de kap erop met 32 graden, wat een hel!
De boot is groter, de kap nog stug, hoe moet het alle
maal? Zodra de zon en het werk het toelaten gaan we
varen om eigen te worden met de boot. De kap oprui
men wordt een routineus werkje dat zo klaar is. De kids
bellen regelmatig of zij ook nog even mogen varen.
Natuurlijk, hoe meer de boot gebruikt wordt hoe beter!
 
Zomervakantie in Coronatijd en een nieuwe boot, we
gaan op stap! Besloten wordt naar de Kaag te varen.
Aldaar de boot in de jachthaven gelegd en wij gingen
naar hotel Orion. Op zondag vertrekken we om 9.15 uur,
zodat we met de eerste doorvaart naar Gouda kunnen.
Toch niet helemaal voorbereid, want in de sluis horen
we dat de brug bij Boskoop gestremd is. Hoe nu verder?
We besluiten richting Oudewater te varen. Bij de Goe
janverwellesluis gaan we richting Nieuwerbrug, Bode
graven, Zwammerdam en om 17 uur varen we Alpen
aan de Rijn binnen. We durven niet harder te varen dan
7 km per uur, want ja, die accu. Hoe lang gaat hij mee?
Na Alphen via Woubrugge, Braassemermeer, Leimui
den naar Kaageiland, waar we om 19.30 uur aankomen.
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Van de ledenadministratie
Ledenmutaties
De MWR heeft een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Dit zijn: mw. W. Schuur, dhr. J. de Jong, fam. M.
Roelofs, fam. J. Versteeg, dhr. J.A. den Hertog, dhr. K. van der Geer, dhr. W. Jesse, dhr. J. Croonen, dhr. T. den
Uijl, dhr. J.S. Hogervorst en de fam. M.J.S.M. Biemans. Dhr. E. Oosterwijk heeft zijn donateurschap gewijzigd in
een lidmaatschap. Dhr. B.J.C. van der Hoorn 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
De fam. B. Steenwinkel heeft hun lidmaatschap in de loop van 2020 opgezegd. De fam. A.D. Theissens, dhr. M.
Kraak, dhr. L.J. Strijdhorst (Leo), dhr. H. van Loo (Henk), mevr. S. de Kovel  en  fam. R. Appel hebben gemeld dat
zij hun lidmaatschap per eind 2020 wensen te beëindigen.
 
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 en eventueel de ligplaats.
 
Nieuwsbrief
De MWR communiceert met haar leden o.a. door middel van het verenigingsblad Kompas. Dit blad verschijnt 3x
per jaar in de maanden april, augustus en december. Gedurende de tussenliggende perioden informeren wij u
over actuele zaken d.m.v. een nieuwsbrief via email. De meest recente MWR-nieuwsbrief nr. 138 had als onder
werp: Update van de Corona maatregelen. 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?
Hebt u het Kompas niet ontvangen? Meld dit dan in ieder geval aan ledenadministratie@mwr-reeuwijk.nl  Alleen
als u dit aan ons meldt, kunnen wij dit probleem oppakken en werken aan een oplossing. Wij versturen namelijk
het Kompas niet zelf.
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:  Notaris d’ Aumerielaan 37, 2811 HS  Reeuwijk

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

Voor spetterende 
aanbiedingen ga je naar:


