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Hallo beste Gorsenaren,
24 maart 2013
Dit stukje schrijf ik, zo als de datum aangeeft, op een moment dat de
winter voorbij is en de Lente al begonnen. Volgens de kalender dan
weliswaar, maar momenteel giert de wind om ons huis en is het
buiten koud. Vandaag is er zelfs nog op natuurijs in ons landje
geschaatst !
Natuurlijk gaan we er vanuit dat de zomer komt. Zoals ik al tijdens
de Algemene Leden vergadering aangaf, 3, 4 en 5 mei zal het zomers
weer zijn. Hoe ik dat weet? Kom op, we moeten positief blijven en
ergens vanuit gaan.
De winterwerkzaamheden zitten er zo goed als op, nog 4 weken en
dan gaan de boten weer het water in. Er moet nog veel gebeuren,
maar zodra jullie dit lezen zal alles al weer achter de rug zijn en
staan we allemaal weer te trappelen om te gaan varen. Goed
vooruitzicht, de zomer !
In 2012 bestond onze vereniging 40 jaar. We hebben het gehele jaar
hier aandacht aangeschonken en de AC heeft goed zijn best gedaan
om iedereen de gelegenheid te geven dit mee te vieren. Wat velen
van jullie niet weten is dat we ook een leuk aandenken van de VNM
gekregen hebben, hangt in het havenmeesterkantoor.
Het voorjaar 2013 heeft ons allen al weer verdriet gebracht door het
overlijden van Alie van der Vliet, Dirk Sterrenburg en Coby Lamsma
(ex-lid) Wij wensen de familie sterkte met het verwerken van dit
verlies.
De Algemene Leden Vergadering, gehouden op 22 maart is weer
goed verlopen. Mij bereikte de opmerking dat we nog nooit zo vroeg
de vergadering gesloten hebben, wat overigens de aanwezigen er niet
van weerhield om tot middernacht na te praten. Tijdens deze ALV
hebben we weer een stukje kunnen laten zien hoe ’t Gemak gaat
worden, hebben we samen het aangepaste havenreglement besproken
en goedgekeurd en ben ik ook weer voor
een periode van 3 jaar herkozen. Het
vertrouwen in mij doet me goed, ik zal
jullie dan ook vertegenwoordigen waar
nodig en met trots. Trots op onze
vereniging en haven.
Laten we daar gezamenlijk weer van
genieten komende zomer.
Goede vaart !!
Met vriendelijke groet,

Erik

Jullie voorzitter
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Algemene Ledenvergadering 2013
Op vrijdag 22 maart werd onze jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering gehouden.
Om 20.00 uur opende Erik de vergadering en heette iedereen van
harte welkom. Erik vroeg een moment stilte om de overledenen van
2012 te herdenken: John Ritstier, Aaldert-Jan Berendsen (lid van
verdienste), Corrie van Drenth, Jan Marinus Tukker en Henny
Fontijn.
Na de behandeling van de eerste agenda punten door Erik, las
Mirjam het sociaal verslag over 2012 voor (zie ook elders in dit
Gorsje). Piet en Anneke vervolgden de vergadering door het
financiële plaatje van de Gors te laten zien. Het boekjaar 2012 werd
besproken en ook de begroting over 2013 werd toegelicht. Tot op
heden heeft De Gors nog geen last van de Eurocrisis en staat onze
vereniging er heel gezond voor. Dit is dan ook de reden geweest dat
er dit jaar geen verhoging van het liggeld heeft plaatsgevonden en
ook de prijs voor de barconsumpties onveranderd blijft op 0,90 Euro
per consumptie.
Hierna nam Jan van Esch het woord, en deed verslag namens de
kascommissie. De kascommissie heeft de ALV gevraagd om de
penningmeesters te dechargeren over het boekjaar 2012 en het
bestuur voor het gevoerde beleid. De ALV stemde hiermee in.
Erik bedankte de kascommissie en in het bijzonder het aftredend lid
Jan van Esch. Erik v/d Peijl heeft zich beschikbaar gesteld om zijn
rol in 2014 over te nemen.
projecten en de lange termijn planning
Vervolgens werden de projecten en de lange termijn planning door
Piet besproken. Er is een aantal jaren geleden besloten om maximaal
1x per 2 jaar een groot project aan te pakken. In de winter van
2013/2014 staat dan ook de herbouw van ’t Gemak op het
programma.
Piet gaf een toelichting en liet een tekening en de diverse
bouwmaterialen zien. Er zal op de huidige fundering gebouwd
worden, waarbij het dames- en herengedeelte vergroot zal worden en
de facilitaire ruimte verkleind wordt. Er komen zowel in het damesals het herengedeelte 2 grote douches, 2 grote toiletten en een aantal
wastafels. In het damesgedeelte komt bovendien een afgesloten
washokje en een verschoontafel en in het herengedeelte zullen 2
urinoirs geplaatst worden. Ook komt er een ruimte voor evt. een
wasmachine.
Het huidige gebouw incl. de vloer zal worden gesloopt. De
nieuwbouw zal uitgevoerd worden in lichte materialen i.v.m. de
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paalbelasting. De kleurstelling zal worden aangepast aan ’t Baken en
er zal zoveel mogelijk met onderhoudsvriendelijke materialen
worden gewerkt.
De binnenafwerking zal modern zijn, met vloerverwarming.
Na de pauze werden de bestuursmutaties voorgelegd aan de leden.
Erik Berendsen was aftredend als voorzitter en heeft zich opnieuw
herkiesbaar gesteld. De ALV ging hier mee akkoord.
Hierna werd het vernieuwde jachthavenreglement puntsgewijs
doorgenomen. Het Bestuur zal een aantal aanvullingen van de leden,
doorvoeren in de definitieve versie.
Vervolgens kwamen de diverse Bestuursleden aan de beurt met een
aantal specifieke opmerkingen over hun werkzaamheden.
Groenploeg:
De hondenpoep op het gras is nu redelijk onder controle. Nieuw
hekwerk is geplaatst.
Regelmatig komen mensen niet opdagen als ze ingeroosterd zijn,
terwijl Jan Veen wel een bericht heeft achtergelaten op hun voice
mail. Op die manier riskeert men een boete. Na het afluisteren van de
voice mail, dient men wel terug te bellen om komst te bevestigen of
om eventueel een andere datum af te spreken.
Bar Commissie:
Inkomsten zijn na de terugval in 2011, in 2012 weer op het
gemiddelde niveau gekomen, dankzij de diverse extra bijeenkomsten
in ’t Baken zoals het EK Voetbal. Tevens bracht de Havendag een
groot aantal extra bezoekers.
Activiteiten Commissie:
Op dit moment heeft de Activiteiten Commissie de volgende
activiteiten op de agenda staan:
- 30 maart Paasvissen
Openingstocht Commissie:
- 3-4-5 mei Openingstocht
AVM:
Het calamiteitenplan is nu gereed. Dit staat
Havenmeesterkantoor en kan daar ingezien worden.

in

het

’t Gorsje:
Lena Cardol heeft als nieuw redactielid de groep versterkt, maar
andere leden zijn ook nog altijd welkom. Het samenstellen en
verspreiden van ’t Gorsje is veel werk en Hans Mulder bedankte de
betrokkenen
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Havenmeesters:
Rooster 2013 is sluitend. Erik bedankte alvast de havenmeesters voor
hun flexibiliteit. Dit jaar zullen de nieuwe leden Henk en Corrie
Verbruggen ook als havenmeester meedraaien.
Milieumaatregelen:
In 2011 is er een bezoek gebracht aan de Gors door de
Omgevingsdienst. Deze heeft een aantal kritische kanttekeningen
geplaatst over o.a. het gashok en het parkeerterrein. Het
parkeerterrein wordt nl. als afspuitplaats gezien omdat hier 1x per
jaar de boten afgespoten worden. Het parkeerterrein moet dus ook
vloeistofdicht zijn, maar hier is de randafwerking echter nooit op
gemaakt en dus voldoet het nu niet aan de eisen.
In de zomer hebben wij een brief gestuurd met het verzoek om uitstel
van 3 jaar om zo de tijd te hebben om de diverse aanpassingen te
maken. Tot op heden hebben wij nog geen antwoord hierop
ontvangen. Totdat we uitsluitsel hebben, worden er dus nog gewoon
boten afgespoten op de parkeerplaats. Het gashok is inmiddels wel
vervangen.
Uiteindelijk kregen de leden het woord tijdens de rondvraag.
Om 22.30 uur sloot Erik de vergadering en nodigde iedereen uit
voor een drankje aan de bar.

Het Baken in de winter
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SOCIAAL VERSLAG 2012

2012 – Het jaar dat Watersportvereniging De Gors 40 jaar bestaat…
Zoals gebruikelijk begon het jaar met de Nieuwjaarsreceptie op 7
januari. Er was een grote opkomst, wellicht doordat de receptie dit
keer voor het eerst ’s middags werd gehouden.
In de winter van 2012 is er het nodige werk verzet. Na het plaatsen
van de damwanden door aannemer De Vries, kon de 65plus ploeg in
januari beginnen met de afwerking van Fase 4. Er werd 150 meter
betonplaten gelegd en het terrein werd opnieuw geëgaliseerd en met
graszaad ingezaaid.
In de ALV van 9 maart werden Alwin Beukenholdt en Fred Kleijweg
opgevolgd door Kees Teuling als Algemeen Commissaris in het
Bestuur. Exact om middernacht werd er door Erik een toast
uitgebracht op onze vereniging, aangezien het toen precies 40 jaar
geleden was dat De Gors werd opgericht.
In het voorjaar werden er nog wat andere kleine klussen verricht,
zoals het plaatsen van een nieuw gashok en de afstandsbediening
voor de slagboom. Deze afstandsbediening werd door alle
havenmeesters tijdens het overleg in het voorjaar met gejuich
ontvangen.
Ook dit jaar was er weer het Paasvissen. De opkomst was groot.
Op 21 april gingen de boten te water, waarna voor iedereen het
poetsen en het vaarklaar maken weer kon beginnen.
De Openingstocht was dit jaar van 11 t/m 13 mei en de bestemming
was WSV De Zandmeren in Kerkdriel. Er voeren in totaal 17 boten
mee, van klein tot groot. Elk schip was vrolijk uitgedost en de boot
van Kees en Margriet had wel een hele grote Gorsvlag. Het was maar
goed dat we ook het grote schip van de familie Grootenboer mee
hadden, want de sleper van Annemiek en Martin moest op de
terugweg nu zelf een sleepie krijgen.
Het Pinksterweekend was één van de drukste weekenden ooit. WSV
De Peiler uit Vianen en de Waterlandclub vereerden onze haven met
een bezoek tijdens hun Openingstocht. Het was voor de dienstdoende
havenmeesters dan ook een heel gepuzzel om alle boten kwijt te
kunnen.
In de zomer had De Gors de dubieuze eer om de landelijke pers te
halen. We werden opgeschrikt door een diefstal op de kleine haven
waarbij een flink aantal buitenboordmotoren werd buitgemaakt.
Hierover plaatste het Algemeen Dagblad een artikel. Ondanks een
anonieme tip aan de politie zijn de daders nooit gevonden. Het
voorjaar en de zomer van 2012 bracht slecht weer met heel veel
regen. In augustus werd dit een beetje goedgemaakt met een hittegolf
waarbij de temperaturen op De Gors boven de 35˚C stegen. Op deze
dagen werd er dan ook dankbaar gebruik gemaakt van de nieuw
geplaatste zwemtrappen aan de Linge.
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Op 1 september hadden we weer de jaarlijkse Havendag, die dankzij
het 40-jarig jubileum extra feestelijk was. Het weer hielp een handje
mee zodat het grote aantal aanwezige leden gezellig buiten aan de
lange tafels kon zitten. Het luchtkasteel werd druk bezocht door de
kleintjes en voor de waterballen op de Linge stond continue een rij
met wachtende kinderen. Ook de race met de rubberbootjes kon op
veel belangstelling rekenen. De schippers van de zalmschouwen
zorgden voor de inwendige mens door kilo’s vis te bakken, terwijl de
dames aan de andere kant van het veld de pannenkoeken niet
aangesleept kregen. De avond werd ingeluid door een optreden van
het Viswijvenkoor uit Woudrichem, waarna de dj het muziekgedeelte
overnam.
Eind september waaiden er een paar pittige stormen over de haven,
die gelukkig geen permanente schade hebben aangericht.
In de eerste week van oktober werd het nieuw geplaatste speelhuisje
feestelijk door de kinderen ingewijd. Helaas was het weer een
spelbreker, maar hopelijk kunnen de kinderen er in de komende
zomer naar hartenlust van gaan genieten.
De Gors gaat ook met zijn tijd mee, want sinds 15 oktober zijn wij
op Facebook te vinden onder: www.facebook.com/wsvdegors.
Hier worden op een informele manier berichtjes en foto’s van onze
vereniging geplaatst. Ook inbreng van de
leden en de gasten is hier van harte welkom.
De feestavond op 24 november was een
daverend succes. Het vieren van het 40-jarig
jubileum werd hier nogmaals dunnetjes
overgedaan.
Aan het einde van 2012 hadden we dan in
totaal 273 leden, 62 gezinsleden en 13
jeugdleden (dus in totaal 348) en 38
donateurs.
2012 was een jaar waarin wij ons 40-jarig jubileum als vereniging
hebben gevierd.
Maar 2012 was helaas niet enkel een jaar van feestelijkheden. Wij
hebben ook afscheid moeten nemen van een aantal dierbare en
bijzondere leden. Ik noem: John Ritstier, Aaldert Berendsen, Corrie
van Drenth, Jan Marinus Tukker en Henny Fontijn. We zullen hun
aanwezigheid op de haven nog dagelijks missen. Het is fijn om te
zien dat ook ten tijde van rouw men elkaar niet uit het oog verliest.
Dit bewijst maar weer eens dat we een hartelijke vereniging zijn
waarbij men altijd voor elkaar klaar staat. Zowel met een helpende
hand bij een technisch mankement aan een bootje, als ook met een
troostende arm bij diep verdriet…
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Gebouwen@wsvdegors.nl

De 65+ KANJERS !

Sinds dit weekend is er op de website van de Gors een login van
toepassing voor roosters e.d. Op de website onder het kopje bestuur
ziet U nu alleen nog het telefoonnummer en het E-mail adres van het
bestuurslid. Achter bovenstaand mailadres huist nu de commissaris
algemeen. Als U op of aanmerkingen heeft, maar ook ideeën en tips
dan kunt U ze op dit adres kwijt mits ze over gebouwen, Arbo,
veiligheid en milieu of installaties gaan.
Op het moment dat ik dit schrijf beleven we in Nederland één van de
koudste zondagen in maart. Er wordt geschaatst in Friesland en het
zuiden van ons land is bedekt door een pak sneeuw. Onder deze
omstandigheden valt het niet mee om een stukje te schrijven dat
eigenlijk moet gaan over de start van het vaarseizoen 2013. Maar
goed ik ga het proberen.
Er is een calamiteitenplan aanwezig op De Gors. Ik heb hier een
aparte map voor gemaakt waarin niet alleen dit plan zit maar ook de
productveiligheidsbladen van de producten die we op de haven
hebben en die onder de wet gevaarlijke stoffen vallen. Met deze
productveiligheidsbladen hebben de hulpverleners bij een calamiteit
snel inzicht in wat zij maximaal op/in de loods of KCA ruimte aan
gevaarlijke stoffen kunnen verwachten. Verder geeft het
calamiteitenplan aan wat de dienstdoende havenmeester aan eerste
stappen moet nemen bij een boot in brand – zinkend/gezonken schip
– persoon onwel/te water en diverse hoog water situaties. Ik hoop dat
iedere havenmeester dit plan doorleest voor hij of zij aan zijn/haar
dienst begint zodat het vers in het geheugen zit. Ook organiseren we
voor alle havenmeesters een avond brandbestrijding in theorie en
praktijk. Tevens wordt het reanimeren en gebruik van de AED de
komende weken behandeld zodat we er wat veiligheid betreft zoveel
mogelijk aan gedaan hebben. Nu maar hopen dat we dit het komende
seizoen niet nodig hebben.
Als U dit leest is inmiddels met behulp van een aantal werkers het
Gemak uit zijn winterslaap gehaald en is het gebruiksklaar voor het
laatste seizoen waarin het in deze vorm dienst gaat doen. Ook het
drinkwater is weer aangesloten en klaar voor gebruik. Ook de
verlichting is dan weer in orde. Verder hoop ik dat een ieder die
ingeroosterd is ook daadwerkelijk aanwezig is op de avond dat hij/zij
moet komen. Laten we hopen op een mooi seizoen dit jaar, aan de
voorbereidingen afgelopen wintermaanden zal het niet liggen.
Commissaris algemeen: Kees Teuling
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In oktober werd
door de 65+ ploeg
gestart met het
rooien van de
laurierheg langs
de dijkzijde. Een
enorme klus om
die kluwen takken
vermengd
met
houten palen en
prikkeldraad uit
elkaar te halen en
op
een
nette
manier te kunnen
afvoeren. Ook werden alle wortelstronken er met de kraan uitgerooid
en met containers afgevoerd. Daarna werd het nieuwe hekwerk
gezet, een aanwinst voor de haven en veel minder onderhoud voor de
groenploeg!
Al vroeg in het najaar werd de Heicat weer van stal gehaald en werd
gestart met het renoveren van de haveningang van de kleine haven.
De 10 drijvers aan de westzijde werden eruit gehaald, op de wal
afgespoten en later in de loods schoongeborsteld en vooral door Rien
de Wit, Bas Verschoor, Mijndert Veen, Cees van Werd en Rien
Keijnemans 7 maal In de verf gezet. Ze zien er weer als nieuw uit.
Het loophout werd opgeknapt en aangepast en ligt nu veel stabieler
op de drijvers.
Omdat er nog tijd over was, werden er ook nog maar 4 drijvers langs
de Lingeboulevard
aan gepakt.
Het spektakelstuk
deze winter was
toch
wel
de
opknapbeurt voor
de
haveningang.
Wat
niemand
aanvankelijk wilde
geloven lukte de
heiploeg met de
Heicat toch! Gert
Damsteeg, Gert van
Drent, Arie van
Sprang en de andere
14

hulpen zagen kans om 3 vierkante azobepalen van ieder zo’n 700 kg.
die 40 jaar geleden door de aannemer werden geplaatst er met de
Heicat uit te trekken. Deze prestatie leverde als beloning iedere keer
een rondje haring op, wellicht dat dit extra energie heeft gegeven!
We zijn toen aan de slag gegaan om langs de haveningang een
nieuwe steiger en een fraai looppad te maken. Hiermee is de stalen
damwand die enkele jaren geleden door de aannemer werd geplaatst
op een professionele manier afgewerkt. En werd bovendien een extra
ligplaats gemaakt.
Rond de kerstdagen was het weer tijd om ook de echtgenotes eens te
laten zien waar we al die maanden mee bezig waren. Een gezellige
middag gehad met hapje en drankje in een door onze havenmeesters
Nel & Fred schitterend aangeklede zaal.
Door de 65+ ploeg werden verder nog veel kleinere klussen gedaan
die op het verlanglijstje van de commissarissen stonden. Dit zijn o.a.
vernieuwing looppad langs de trailerhelling, nieuwe meerpalen langs
de loswal, een mededelingenbord op de kleine haven, vernieuwing
reddingskasten en nog heel veel dingen die ik niet eens meer weet!
Als laatste grote klus werden de looppaden rond de kleine haven,
langs de westzijde vanaf het Gemak tot de kleine T-steiger opgehaald
en opnieuw gelegd. Jan Veen heeft hierover in dit Gorje ook een
stukje geschreven.
Dank aan deze ploeg maar ook aan onze leden Bart Pellikaan en
Gerard van Genderen voor het kraantje en de shovel die ze weer
beschikbaar stelden.

Als, soms ook meewerkend, commissaris kan ik zeggen dat het een
waar plezier was om met deze 65+ploeg al dit werk te realiseren.
Het was niet alleen maar werken en soms ook wel zwaar zwoegen
maar vooral ook heel erg gezellig om dit met elkaar in een prima
sfeer te doen . Mannen bedankt!!!!
Piet Giethoorn
Havencommissaris

DE NIEUWE GORS
Het is u wellicht in het vorige nummer van het Gorsje al opgevallen:
het ziet er aan de binnenkant iets anders uit. Ook dit artikel laat het
zien. We kunnen nu ook foto’s in Het Gorsje plaatsen. Dat komt
omdat Het Gorsje nu gedrukt wordt bij Drukkerij Horneer in plaats
van op de ‘gouwe ouwe’ stencilmachine van Riekes van der Laan.
Jarenlang heeft Riekes het drukwerk verzorgd en ook jaren lang is er
een ‘omloopploeg’ geweest die het Gorsje vouwde, samenstelde en
niette. Ook drukkerij Horneer heeft al die tijd, geheel belangeloos, de
faciliteiten verleend om dit te kunnen doen.
Al die mensen die door de jaren heen hieraan hebben
bijgedragen en in het bijzonder toch wel Riekes, zeer hartelijk
bedankt voor jullie hulp.
Beste lieve mensen van de Gors,
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die mij voor en na de
operatie hebben gesteund d.m.v. een telefoontje of een kaart.
Dit alles heeft mij goed gedaan en gesterkt.
Bedankt!!!
Wil van de Graaf van de Pura Vida
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Wintergasten bij De Gors

Lopend over de parkeerplaats viel mijn oog op een aan de
Rietboulevard liggende schip, luisterend naar de naam Gabber. Wat
mij opviel was dat het schip bewoond werd, midden in de winter.
Dan komen er allerlei vragen naar boven die het beste beantwoord
kunnen worden door de bewoners van dat schip zelf. Op mijn
verzoek om medewerking aan een interview werd spontaan ja
gezegd en aldus toog ik op een donkere, kille dinsdagavond in
februari naar de Gabber waar ik gastvrij werd onthaald door Betsy
Huts (59) en haar man Gradus (62).
Betsy en Gradus zijn 39 jaar getrouwd en hebben 1 kind. De zoon
woont in Breda, Betsy en Gradus woonden voor ze de boot kochten
in Arnhem. Hun hond is een vast bemanningslid aan boord.
Gradus heeft bij de Mariniers gezeten en Betsy heeft diverse
werkadressen gehad, waaronder een secretaressefunctie.
De lezer zal hun De Gabber mogelijk al eens vaker hebben gezien,
het is een Tukker vlet met een lengte van 14,90 m, breedte 4,65 m en
een diepgang van 1,30 m. Het schip is ca 3,35 m hoog. Als
krachtbron staat in een ruim bemeten motorcompartiment een
scheepsdiesel van het merk John Deere van 130 pk. En het gewicht
mag er ook zijn, maar liefst 33 ton. Nu we het toch over groot
hebben, de inhoud van de brandstoftank en de watertank is
respectievelijk 3500 liter en 3000 liter; daar kan je letterlijk wel even
mee vooruit. Verder is er een aggregaat aan boord, die met name in
de winter meedraait. In de zomer zorgen de twee grote zonnepanelen
voor 285 W ervoor dat de aggregaat nauwelijks nodig is. Twee
startaccu's van 100 Amp brengen de John Deere opgang en voor de
boegschroef wordt mede gebruik gemaakt van een serie 6 V. accu's.
Gradus heeft goede ervaringen met 6 V accu's als het gaat om de
levensduur.
Betsy en Gradus hebben het schip in 2002 laten bouwen bij Tukker,
waarbij de romp een vast gegeven is, maar over de verdere indeling
een grote eigen inbreng mogelijk is en daar hebben ze dan ook ruim
gebruik van gemaakt. Het is een schip geworden dat - nog steeds geheel naar hun zin is. Zelfs in de winter is het goed warm te houden,
enerzijds door de 6 cm dikke isolatie en anderzijds een goede kachel.
En waar je verder warm van wordt is het prachtig met mahonie
afgetimmerd interieur en de grote gezellig ingerichte stuurhut.
Dan de hamvraag; hoe komen zij verzeilt in Arkel. Nou dat heeft te
maken met de woonplaats van hun zoon en de afstand tot hun
voormalige woonplaats Arnhem. Met de auto zijn beide steden goed
aan te rijden.
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Bovendien kwam uit een door hen opgesteld vergelijkend
warenonderzoek over een aantal havens Arkel als beste uit de bus.
Verder waren ze op het spoor gezet door de familie Post van de
Rebel, eveneens een Tukkervlet uit Gorinchem.
Het bevalt hen hier prima, een fraaie plek met uitzicht op de Linge.
De mensen zijn hier aardig en op zondag legt Betsy graag een kaartje
in 't Baken.
Het zijn overigens wel andere omstandigheden in vergelijking met de
afgelopen 5 winters; toen zijn ze in Roanne, een plaats 80 km ten
noorden van Lyon verbleven. Hier overwinterden ze met 30 tot 40
andere schepen. Dat was een gezellige aangelegenheid, maar op den
duur verlang je weer naar een stukje meer privacy en minder
verplichtingen.
Nu is Frankrijk hun favoriete bestemming en dus zullen ze zeker
weer die kant op gaan. In Nederland zijn de Friese meren en de
zandgaten in Limburg favoriete plekken. Ook trekt het open water;
daar komt de Tukkervlet het beste tot zijn recht.
Tot slot nog een paar van hun motto's: vrijheid is met geld niet te
koop, geniet van elke dag en als je iets wil moet je het ook doen.

HET VAARSEIZOEN STAAT VOOR
DE DEUR!!!
TIJD VOOR DE OPENINGSTOCHT 2013!!!
Vandaag 1 april (het is geen aprilgrap) schrijven we dit stukje om het
nieuwe vaarseizoen 2013 in te luiden. Al zou je het niet zeggen, want
de temperaturen laten nog veel te wensen over, het is kouder dan met
de kerst. Des te meer redenen om uit te zien naar de openingstocht
voor het nieuwe vaarseizoen. We hebben er zin in!
De openingstocht wordt gehouden in het weekend van 3 tot en met 5
mei en we sommeren het weer dan ook om maar eens flink na te
denken om wat zonnestralen en een dosis warmte op het programma
te zetten.
Een flink aantal leden, met boten natuurlijk (anders wordt er weinig
gevaren), hebben zich inmiddels ingeschreven om met ons ook deze
tocht weer tot een succes te maken.
We kijken uit naar de dag dat iedereen weer op het water genieten
mag!
De openingstochtcommissie
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Op de achtergrond
Als bestuur van een watersport vereniging komt er heel wat op je af.
Als je de onderwerpen die regelmatig en/of onregelmatig op tafel
komen overziet, realiseer je je dat het best heel veel is waar je toch
op moet concentreren .
Natuurlijk, naarmate je langer in zo’n omgeving je weg weet te
vinden en je de nodige ervaringen opdoet, wordt ook dat weer
gewoon en je weet, het hoort er bij. Het is en wordt zelfs een
uitdaging je in veel thema’s te verdiepen. Wat blijft is in ieder geval
dat het toch best een behoorlijke opgave is, vooral als je dit doet
naast de normale dagelijkse werkzaamheden,
Achter dit plaatselijke verenigingsgebeuren gaat echter nog een heel
ander wereldje schuil van zaken die met de directe omgeving of ook
met nationale- en/of zelfs internationale onderwerpen te maken
hebben. We willen met z’n allen toch blijven varen, dus moet het
mogelijk zijn zo veel mogelijk vaarwateren ongehinderd veilig te
gebruiken. Natuurlijk zijn dit soort onderwerpen voor heel veel
verenigingen, en hun leden, gelijk en is het zelfs nuttig te kijken of
we elkaar dan niet kunnen helpen wanneer er bepaalde kennis over
een specifiek onderwerp al is opgedaan. Om nu deze vele
achterliggende activiteiten te bundelen is ook De Gors aangesloten
bij een z.g. koepelorganisatie.
Het Verbond Nederlandse Motorbootsport is een nog jonge
organisatie, waarvan toch al ca. 70 vereniging lid van zijn. Men richt
zich bij deze stichting specifiek op het motorboot varen.
Deze stichting wordt door vrijwilligers gerund, en probeert een deel
van de gezamenlijke onderwerpen en ontwikkelingen op allerlei
gebieden voor aangesloten verenigingen te volgen en waar mogelijk
en gewenst ook ondersteuning te geven.
Enkele onderwerpen die de laatste tijd sterk op de voorgrond staan
en de aandacht vragen zijn:
Onze belangen uitdragen binnen het Nederlands Platform voor
Waterrecreatie. In dit Platform zitten 19 bonden, alle met hun eigen
interesse en belangen. Alle (sport)bonden hebben iets met water en
komen soms ook letterlijk in elkaars (vaar)water. Afstemming,
overleg en evt. gezamenlijk een visie uitdragen naar de div.
overheden kan heel essentieel zijn. Belangrijk om diverse redenen is
b.v. ook dat vereniging, indirect, zijn aangesloten bij het NOC*NSF,
dit gebeurt ook via het VNM/KNMC.
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Ook is het VNM zeer actief op het gebied van Nationale- en
Internationale wet- en regelgeving, b.v. binnen een organisatie die
zich European Boating Association noemt. Het voert te ver om de
veelheid van onderwerpen die hier behandeld worden hier te
noemen.
Ook de contacten met b.v. Rijkswaterstaat en de div. Waterschappen
vragen om aandacht en coördinatie. Enkele specifieke onderwerpen
die hier de laatste tijd aan de orde waren zijn b.v. ijsgang
waarschuwing bij sterke onverwachte waterstandsverschillen. Bij
verschillende verenigingen heeft dit vorige winter nogal wat schade
veroorzaakt. Nevenvaargeulen ontwikkelingen b.v. in de Waal,
afstemming over gebruik voor de recreatievaart en zeker ook wensen
bij brug- en sluisaanpassingen, etc. Daarnaast zijn er ontwikkelingen
op het gebied van River Information System en Automatic
Identification System, ook geschikt voor de recreatie vaart.
Een van de laatste ontwikkelingen bij RWS is een zeer uitvoerig
informatie systeem wat ook voor de recreatievaarder heel eenvoudig
toegankelijk is . Hieruit kunnen ook recreatievaarders zeer veel
actuele en nuttige informatie halen. Vooral voor reisplanning,
vaarweg informatie zoals stremmingen, waterstanden en b.v.
zwemwater. Probeer het zelf eens uit. www.vaarweginformatie.nl
Je kunt je ook, voor een bepaalt vaartraject, abonneren op
automatische actuele berichtgeving.
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Naast deze bovengenoemde externe contacten en activiteiten is men
bij het VNM ook actief bezig voor verschillende leden
(verenigingen), met meer interne onderwerpen, b.v. op het gebied
van organisatievormen en/of projecten. Een ander voorbeeld hiervan
was afgelopen jaar de opzet van een calamiteitenplan voor zowel
havenmeesters als ook voor het bestuur (achtergrond informatie) Aan
dit onderwerp heeft ook “De Gors” een bijdrage geleverd.
Bij één vereniging had men wel een bijzonder pechjaar, een
scheepsbrand (heel heftig), een blikseminslag in een zeilboot, en een
lid met een hartaanval aan boord.
Dan wordt je wel even met je neus op de feiten gedrukt. Van de
hieruit getrokken lessen kunnen we allemaal wat leren. Er is bij de
verenigingen natuurlijk zelf over verschillende onderwerpen ook
veel kennis aanwezig.
De kunst is nu dit in ervaring te brengen, te bundelen, zodat ook
andere vereniging hiermee hun voordeel kunnen doen. Verder
kunnen ook adviezen worden gegeven op fiscaal, juridisch en
organisatorisch terrein. Al met al een veelheid van onderwerpen
natuurlijk ook mede gestuurd door de dagelijkse actualiteit.
We raden u aan eens de website van het VNM te bezoeken en b.v. de
maandelijkse nieuwsbrieven te bekijken. www.knmc-vnm.nl
De aangesloten verenigingsbesturen zijn er intussen wel van
overtuigd dat het VNM een duidelijke bijdrage levert aan het op de
kaart zetten van onze gemeenschappelijke belangen.
GBV.
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CURSUSSEN 2013 EN 2014
Op dit moment is de cursus Vaarbewijs 1 op De Gors alweer
afgelopen. In totaal hebben 35 mensen deze cursus gevolgd en
hopelijk zullen zij binnenkort het examen met goed gevolg afleggen.
Finus van Wijngaarden wist de aandacht van deze grote groep goed
erbij te houden door met sprekende voorbeelden de theorie uit te
leggen.
De cursus Basiscertificaat Marifonie is inmiddels ook van start
gegaan en deze zal in 4 weken worden afgerond. Ook hiervoor heeft
een flinke groep deelnemers zich opgegeven.

Aangezien er zoveel animo voor de Vaarbewijs 1 cursus was, zullen
we deze herhalen in oktober en november 2013 om daarna dan door
te gaan met Vaarbewijs Aanvullend in januari en februari 2014.
Onderstaand wat aanvullende informatie:
Vaarbewijs 1
8 lessen op maandagavond van 19.30 – 22.00 uur (incl. pauze) in
oktober en november 2013.
Definitieve data zullen nog bevestigd worden.
Kosten: 60 Euro p.p. (excl. cursusboek en examen)
Kosten lesboek: 15 Euro
Vaarbewijs Aanvullend
Deze cursus zal in januari en februari 2014 worden gegeven.
Verdere gegevens volgen tegen die tijd.
Als u zich vrijblijvend wilt opgeven voor één van deze cursussen, dan
kan dit via de onderstaande antwoordstrook.

-------------------------------------------------------------NAAM: ………………………………………………………………………
ADRES: ……………………………………………………………………
TEL. : …………………………………………………………………….
EMAIL: ………………………………………………………………………

een foto van de VB1 cursus.

Ik neem deel aan de volgende cursussen die in ’t Baken
georganiseerd zullen worden:
O
Vaarbewijs Deel 1 (VB1)
O

HANDIGE LEUKE LINK:

Vaarbewijs Aanvullend (VBA)

Aantal deelnemers: ……. personen
U kunt i.p.v. het invullen van de antwoordstrook ook een email sturen
naar secretaris@wsvdegors.nl waarin u de bovenstaande gegevens
doorgeeft.

http://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/setup
http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/verkeervoertuigen/scheepvaart/varen-drenthe/
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Het lidmaatschap van de volgende leden werd beëindigd.

Gorsonalia
Op 22 oktober is Henny Fontijn op de leeftijd van 57 jaar
overleden. Henny was sinds maart van dit jaar lid van de Gors
en lag met zijn speedbootje ‘Reinell’ op plekje 107 naast ’t
Baken. Doordat hij nog maar zo kort lid van onze vereniging
was, zullen velen van u hem waarschijnlijk niet kennen.
Op 24 januari ontvingen wij het overlijdensbericht van Dirk
Sterrenberg. Hij is slechts 64 jaar geworden. Dirk was sinds 2
jaar donateur van De Gors en lag 's zomers vaak met zijn
opgebouwde zalmschouw bij ons in de haven.

voornaam

naam

woonplaats

lidstatus

schip

Andre
Wim
A.
Jan
Hans
Joost
Klaas
Jouke
Gerrit
Hans
Gerrit
Mevr.

Voortman
Keesmaat
Smits
van Soelen
van der Horst
Schoondermark
de Jongh
Nieuwenhuizen
Barger
Muste
Werkhoven
Buizer-Teisman

Hoogblokland
Arkel
Dalem
Arkel
Oegstgeest
Arkel
Varik
Werkendam
Arkel
Dordrecht
Zijderveld
Arkel

lid
lid
lid
lid
donateur
lid
lid
gezinslid
lid
lid
lid
gezinslid

kano

Op 24 januari is Ali van der Vliet- Dekker overleden. Ali en
Jan zijn ruim 15 jaar lid van onze vereniging. Sinds ze met hun
schip de Fuut aan de Lingeboulevard liggen, brachten ze heel
veel tijd op de haven door en Ali genoot daar volop van.
Sinds het najaar 2012 zijn weer een aantal nieuwe leden bij de
Gors ingeschreven:
voornaam

naam

woonplaats

lidstatus

Pim
Melani
Bep
Corrie
Conny
Ruud
H.
Joep
Hans

Roelofs
Bakker
van Bezemer
Verbruggen
Gouwens-Bolle
Spoel
Post
Grootenboer
Trappenburg

Dordrecht
H.I.Ambacht
Meerkerk
Gorinchem
Meerkerk
Gorinchem
Veen
Breda
Meerkerk

donateur
gezinslid
gezinslid
gezinslid
gezinslid
lid
donateur
donateur
lid

Jelle
Arnaud
Riane
Menno
Richard
Gert-Jan
Harry
Henk
Erna

Bakker
de Bruin
Bovekerk
van de Beek
Boon
Milhous
Vertooren
Cappelle
Garrits

Gorinchem
Arkel
Arkel
Arkel
Arkel
Gorinchem
Noordelooos
Heusden
Heusden

lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
gezinslid

schip

spirit hallmark

Boss 260
Bayliner capri
ELYSIA
Orca
roeivlet
Bay side sport
Remito
Pasvarn
sloep
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roeiboot
Selina

Sander

VANUIT DE KOMBUIS
tilapiaroerbak
Ook deze keer een heerlijk, doch
eenvoudig te bereiden visgerecht
Ingrediënten
·
250 gram tilapiafilet
·
1 eetlepel citroensap
·
1 theelepel chilipoeder
·
1 ui
·
1 teen knoflook
·
250 gram Italiaanse roerbakgroente.
·
3 tomaten
·
10 zwarte olijven zonder pit
·
3 eetlepels olijfolie
·
zout en versgemalen peper
Bereiding
Snijd de tilapiafilet in blokjes en besprenkel ze met citroensap.
Wrijf de vis in met chilipoeder, zout en peper. Pel de ui, halveer
hem en snijd de helften in dunne plakjes. Pers of snijd de
knoflook fijn. Snijd de tomaten en olijven in stukjes. Verhit de
olijfolie in een hapjespan en roerbak de groenten, de ui en
knoflook 2-3 minuten. Schep de tilapia erdoor en roerbak nog 2
minuten. Voeg dan de tomaat, olijven en 2-3 eetlepels water toe
en laat het geheel 3-5 minuten zachtjes sudderen. Breng het
gerecht op smaak met zout, peper en wat citroensap.
Lekker met couscous of pasta.
Tip: bestrooi de visschotel voor het serveren met reepjes verse
munt.

Een schip is net als een echtgenoot:
Hoe langer je elkaar kent, hoe beter je
het karakter weet te doorgronden.
(Je kunt ook zeggen: hoe beter je met zijn/haar nukken
weet om te gaan)
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Kano van u ??
In het Gorsje van november 2012 schreef ik het volgende stukje:
Op het kanorek, dat naast de loods is geplaatst, liggen twee zeer oude
en erg verwaarloosde kano’s, waarvan de eigenaar niet meer is te
achterhalen.
Deze kano’s zijn al jaren niet gebruikt en het zou een opruiming zijn
als deze door de eigenaar zouden worden afgevoerd of zo worden
opgeknapt dat ze weer te gebruiken zijn.
Het betreft:
·
een eenpersoons kano kleur geel/wit (voorzien van duct-tape
aan de stevens)
·
een eenpersoonskano rood/wit met een blauwe bies over het
dekje
Als de eigenaren zich op 31 december as. niet hebben gemeld of hun
kano hebben afgevoerd, neemt het bestuur aan dat zij inmiddels geen
Gorslid meer zijn, of geen enkele belangstelling meer voor de kano
hebben. De kano’s zullen dan worden afgevoerd naar de
vuilverwerking in Gorinchem.
Omdat niemand zich heeft gemeld zullen de kano’s binnenkort
worden afgevoerd!
De havencommissaris,
Piet Giethoorn
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’t Bakennieuws
Verslag Activiteiten JUBILEUM-jaar.
Paasvissen
We zijn het jubileumjaar begonnen met het paasvissen. Er was een
goede opkomst en we hadden mooi weer. Er werd veel vis gevangen
en dit werd afgesloten met een heerlijke paaslunch. De kinderen
hebben fanatiek naar eieren gezocht en de paashaas bracht ons ook
nog een bezoekje.
Havendag
De havendag was toch wel het hoogtepunt van het jaar. Meer dan
175 inschrijvingen. Wat een opkomst. Voor de kinderen was er een
luchtkasteel en waterballen voor jong en oud. Hier werd gretig
gebruik van gemaakt. Voor de jeugd was er ook een spectaculaire
rubberboot race. En spectaculair was deze zeker. Zeer fanatieke
deelnemers die enthousiast werden aangemoedigd door de stuurlui
aan wal. Er werd goed gegeten van de pannenkoeken en vis die zelf
werd gebakken en dit werd opgeluisterd door “life” muziek van het
viswijvenkoor uit Woudrichem.
Daarna werd er afgesloten met muziek voor de liefhebbers.
Snertvissen
In oktober werd het snertconcours georganiseerd. Wel wat fris die
dag maar toch met een goede vangst. De erwtensoep ging er tijdens
de lunch ook goed in.
Feestavond “40 jaar terug in de tijd”
Dit was een bijzondere avond met een zeer exclusief optreden van
een POP-groep uit Zweden speciaal die avond overgevlogen uit
Zweden: ABBA!!!
Zij hebben die avond maar liefst tot 2 maal toe opgetreden met het
nummer Waterloo waarmee zij het songfestival van 1973 hebben
gewonnen.
Met sfeervolle muziek uit de jaren 70 en ook de hapjes van vroeger
was dit een zeer geslaagde avond.
Ook willen wij Jan en Teuni de Graaf hartelijk bedanken voor het
opruimen de andere dag.
Wij hopen u ook dit jaar weer bij de activiteiten te treffen en met ons
een gezellige tijd door te brengen.
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Wanneer U iets te vieren heeft en wilt dat goed verzorgen dan kunnen wij u
hierin ondersteunen. De Waterman catering verzorgd catering zowel binnenals buitenshuis, waarbij vertrouwen, perfectie en creativiteit onze
speerpunten zijn. Of u nu uw verjaardag viert, een jubilaris huldigt, een
bedrijfspand opent of voor wat voor gelegenheid dan ook, wij zullen er
persoonlijk voor zorg dragen dat het u en uw gasten aan niets zal ontbreken.
Bezoek eens onze website en laat u meevoeren met dat wat wij u allemaal
kunnen bieden. www.dewatermancatering.nl
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Activiteiten in 2013.
Vorig jaar was het een jubileumjaar met veel leuke activiteiten.
Ook dit jaar gaan wij als activiteitencommissie diverse activiteiten
en evenementen organiseren.
Zaterdag 7 september 2013
Havendag
Wederom een gezellige middag/avond
met diverse activiteiten
voor jong en oud.
Er volgt nog een aparte
uitnodiging.

Zaterdag 27 oktober 2013
Snertconcours
Het jaarlijkse gezellige vissen met
huisgemaakt erwtensoep
Er volgt nog een aparte uitnodiging.

DE ZIEKENBOEG
als lunch de heerlijke

Zaterdag 23 november 2013
Gezellige avond
Hiervoor volgt ook nog een aparte uitnodiging voor een avond vol
gezelligheid en waarbij niets hoeft en alles mag.
Zet de data vast in uw agenda en we zien u graag op onze
activiteiten.

De ziekenboeg heeft deze winter weer
veel telefoontjes gedaan en kaartjes
verstuurd aan
de mensen die ziek waren en nog zijn.
We proberen ze wat tot steun te zijn en
dat wordt altijd gewaardeerd. Er zijn weer
verschillende leden van de Gors
overleden...
Wij denken aan de nabestaanden en wensen hun veel sterkte
toe.
Als u soms iemand weet die ziek is of niet lekker in zijn vel zit,
bel me gerust!
Wij hopen allemaal dat deze koude winter maar gauw over
gaat en dat we een mooie warme, maar vooral gezonde zomer
tegemoet gaan.

De Activiteitencommissie

Gr. Rieta Veen (tel.nr. 0183-563026)
P.S.
Hierbij zou ik u willen vragen om met mij mee te willen
denken voor iemand die mij op wil volgen.
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De Groene Gors
Beste Gorsenaren,
Laat ik maar eens beginnen met een winterpraatje.
Op dit moment is het zaterdagmiddag 23 maart 2013, oostenwind
kracht 6 met gevoelstemperatuur van min 10. Vandaar dat ik op dit
tijdstip nu in huis zit om dit stukje te schrijven. Dit was ook het
advies van Hans Mulder gisteravond op de jaarvergadering.
Er is van vorig najaar tot nu toe door een behoorlijke groep leden
veel werk gedaan.
Heg gerooid, wilgen geknot en gesnipperd, voor een heel groot deel
alle betonplaten opnieuw gelegd. Dit is allemaal uitgevlakt door Gert
van Drent.
Hij zei dat zijn rug natter was dan bij het zwemmen. (2 witte en een
bruine hè !) Dat was zijn collega, verder leg ik het niet uit.
Ondanks de kou hebben we een leuke week gehad. Hopende dat er
nu niemand meer gaat struikelen (dat is hetzelfde als vallen).
Verder hopen we op iets beter weer dan vorig jaar.
Ook wil ik de havenmeesters bedanken voor de prima uitleg aan de
gasten en leden waar de automaten met zakjes voor dienen. De
maaiers bedanken jullie daarvoor.
Verder zou ik ook nog willen vragen om de 2 blauwe prullenbakken
te gebruiken echt als prullenbak. De grijze kliko is voor de grotere
hoeveelheden (dank u).
Verder wil ik iedereen een prettig en ontspannen vaarseizoen met
mooi weer toewensen.
Groeten,
Jan Veen
Commissaris
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VANAF DE PREEKSTOEL
Wie
Mike Doulis
Naam van de boot
Neaskioni
Ligplaats
Nr 53 aan de T-steiger
Waar komt de naam vandaan
Naam van het plaatsje in Griekenland waar hij vaak op vakantie gaat
Heeft daar een huis en een stuk grond
Neaskioni betekent nieuwe steiger
Wat voor boot
Ten Broekekruiser
Ik vaar al sinds
Mijn vroege jeugd a la Camelion
Hoe lang al lid
Vanaf 2000
Samenstelling bemanning
Mijzelf en de kinderen Lisa, Denise, Simon en Derek
Ik ben lid van De Gors omdat
De jachthaven zo dichtbij is en ik heel veel mensen hier ken.
Favoriet vaargebied
Linge tussen Arkel en Leerdam (liever niet verder vertellen)
Mijn ideale schip is
Zou ik zo niet weten.
Onmisbaar aan boord
Barbecue en hengel
Favoriete gerecht aan boord
Spaghetti
Mooiste vaarbelevenis
Samen met veel kinderen op een zonnige dag varen op de Linge
en dan barbecueën bij Spijk
Grootste angstmoment
Toen ik gepakt werd met illegale fuiken en ze mijn smoes,
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dat de fuik aan zijn hengel was blijven hangen tijdens het vissen, niet wilden
geloven.
Leukste klus op De Gors
Toen we samen met Aaldert Berendsen en Rien de Wit een karwei hebben
geklaard.
Valt er nog iets te wensen:
Ja, iemand die mijn boot voor een schappelijke prijs wil wassen
Tenslotte
Maakt Mike zijn excuses voor het achterstallig onderhoud aan zijn boot.
Elk nadeel heeft echter ook zijn voordeel: met zo’n achterstallige buurman
lijken de andere boten nog veel meer te glimmen

LET OP mailadressen wsvdegors.nl
Als je wat aan de Gors wilt laten weten, dan zijn daar 4
mailadressen voor.
redactie@wsvdegors.nl
bestuur@wsvdegors.nl
havenmeester@wsvdegors.nl
gebouwen@degors.nl

(EMAIL)ADRES WIJZIGING
Bent u verhuisd of is uw email adres
gewijzigd? Geef dit dan door
aan Mirjam (secretaris@wsvdegors.nl).
U bent dan verzekerd dat u belangrijke
berichten niet gaat missen!
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