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BIJZONDERE GEBEURTENIS BIJ JCR
“Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd…”. Met deze kenmerkende zinsnede werd Theo
van de Pangaard onder een stralend zonnetje onderscheiden op de steiger van de Jachtclub
Reeuwijk (JCR). De burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk benoemde Theo tot lid in de Orde
van Oranje-Nassau voor zijn niet aflatende inspanningen voor de SWRP en VEEN. Geheel
Corona-proof mocht Coby namens de Burgemeester en uit naam van de Koning de
bijbehorende versierselen opspelden.

Theo was ’s morgens naar de steiger gekomen om de overdracht van de SWRP-portefeuille aan de
nieuwe voorzitter JCR over te dragen. Daar was door ziekte en andere beslommeringen nog helemaal
niets van terecht gekomen. En waar kon dat nu beter dan aan de rand van de plas, op de steiger van
de vereniging waar Theo zo’n 40 jaar de koers had uitgezet?

Tot Theo’s grote verbazing verschenen naar enige tijd een paar mensen die hij zeker niet had
verwacht. Na de Burgemeester ven Bodegraven-Reeuwijk volgden mensen uit het watersportverbond
en medevoorzitters van watersportverenigingen met wie hij zoveel tijd heeft gestoken in het behoud
van het unieke plassengebied van Reeuwijk. De JCR-leden die de laatste jaren mee zijn geweest op
de vaartochten of die zijn presentaties hebben gevolgd op de ALV weten hoe Theo daar in zat.
Boeiend kon hij vertellen over beheer en ontwikkeling van waterkwaliteit, doorvaarten, steigers,
havens, vaarverbindingen, oeverbescherming, oude landschapselementen en vooral: een gebiedsdeal
die het onderhoud van het kwetsbare gebied en zijn landschapskenmerken mogelijk maakte.
Het zijn deze inspanningen voor het gebied die vandaag hebben geleid tot zijn onderscheiding. Het is
een grote blijk van waardering, ook van zijn medewatersporters, voor zijn niet aflatende inzet. Die
inzet is niet altijd zonder slag of stoot geweest. Een van de kenmerken van het gebied is de
eigendomsverhouding van (onderliggende) gronden. En waar “niet in mijn achtertuin” bij allerlei
infrastructuurprojecten al een grote rol speelt, zet dat bij deze eigendomsverhoudingen de relatie af te
toe stevig op scherp. Van een rechtgeaarde watersporter mag je dan verwachten dat hij koers houdt
maar toch met de elementen weet om te gaan. Theo bleef benoemen dat alle resultaten niet door hem
maar door een grote groep mensen zijn bereikt. De burgemeester benadrukte dat zowel de
Burgemeester als zijn medewatersporters hebben gezien hoe juist Theo richting gaf en koers vast
hield, op onderscheidende wijze!
Namens JCR feliciteer ik Theo, Coby en dochters van harte en bedank ik Theo hem voor zijn enorme
inzet. Laten we ons in zijn lijn blijven inzetten voor de unieke combinatie van watersporten en natuur in
dit fantastische gebied, in onze achtertuin.
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