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Hallo beste Gorsenaren,     
 
 
 
 
Vandaag 28 september, een prachtige herfst dag, dat is meteen op de 
jachthaven te zien, veel lege plekken. Ik denk dat een aantal van jullie dit 
weekend nog even op het water heeft vertoefd. Groot gelijk, ik hoop 
eigenlijk dat er nog een paar van deze heerlijke weekenden komen. 
Ultiem hebben we kunnen genieten van deze zomer. Het begon laat, maar 
heeft zich in alle pracht laten zien.  
Zoals jullie misschien wel weten hebben mijn dochter en ik een andere 
sloep gekocht, een opknappertje, welnu, deze zomer is daar niet veel van 
gekomen. We hebben haar schoon en vaarklaar gemaakt en zijn eerst maar 
eens gaan genieten!!! 
Maar goed, de zomer is weer voorbij, openingstocht, havenfeest, Arkel 
1030, alles goed verlopen. De burgemeester kwam op bezoek en Piet 
Giethoorn heeft een Koninklijke onderscheiding ontvangen, maar ook nog 
een zeer droevige gebeurtenis: Wil Grootenboer is overleden.  
We hebben met z’n allen afscheid van haar genomen, op een manier die 
Wil had gewild. We missen Wil en wensen haar familie heel veel sterkte 
toe. 
Het zondagmiddag kaarten is, zoals door Wil gewenst, overgenomen door 
Jelle Berendsen en wat ik gehoord heb, is het nog wennen zonder Wil, 
maar doet Jelle het uitstekend. 
 
De werkploegen zijn dit jaar vroeg begonnen. Het zal jullie niet ontgaan 
zijn dat ’t Gemak snel plat lag en men nu al weer druk bezig is deze op te 
bouwen. Geweldig hoe dit gaat!! 
De zomerhavenmeesters hebben weer hun best gedaan, veel positieve 
geluiden gehoord. Ik heb begrepen dat er ook dit jaar weer veel gasten 
langer zijn blijven liggen dan dat dit in eerste instantie de bedoeling was, 
goed teken toch!! 
 
De zomerhavenmeesters hebben weer plaats gemaakt voor Nel en Fred, 
ouderwets gezellig weer. Er rest mij momenteel niet zoveel meer te 
vertellen. Ik zie jullie binnenkort nog wel. 
De boten gaan er weer uit, dus het klussen begint weer. 
Tot ziens, met vriendelijke groet, 

Erik Jullie voorzitter 
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Ter nagedachtenis van Wil Grootenboer 
 
In 1982 zijn Wil en Eldert begonnen als winterhavenmeester. 
Onze eerste permanente winter havenmeester De deur stond altijd open en 
het aantal keren dat ik binnen ben geroepen is niet meer op 2 handen te 
tellen. Was wel handig want als ik samen met pa aan het klussen was, zei 
hij vaak tegen mij, kom we gaan even bij Wil kijken, en ja hoor, Wil had 
weer heerlijk soep klaar staan. 
Hoog water was toen, in die tijd, niet vreemd. Er zijn foto’s van Wil, 
wadend door het water met flinke kaplaarzen aan. Het gebeurde zelfs dat 
de Arpad alleen nog maar met een roeiboot te bereiken was. Daar deden 
jullie niet moeilijk over, varen zat jullie in het bloed ook al was het af en 
toe wel lastig. Zeker wanneer de familie weer eens op bezoek kwam, beetje 
mopperen, maar altijd met een lach. 
Ook was de Arpad,  handig met de openingstochten. Het dek heeft heel wat 
keertjes vol gelegen met onze verenigingstent die we toen die tijd altijd 
meezeulden. Nooit te beroerd wat eerder te vertrekken, nooit te beroerd een 
handje te helpen en zeker nooit te beroerd een lekker pilsje te drinken, dat 
waren heel gezellige tijden. Ook dit jaar weer, ondanks dat alles wat 
moeizamer ging, heb je er niet minder van genoten . 
 
In 2004 is Eldert is overleden. Dat was een moeilijke periode voor Wil. 
Maar toch bleef ze van het leven genieten, zomers vooral op “Deleste”. Wil 
hield altijd wel een oogje in het zeil, en is toen ook weer als 
zomerhavenmeester begonnen samen met Pleuntje. 
De afgelopen jaren heeft Wil  tijdens de wintermaanden de kaartmiddagen 
op poten gezet. Alle kaarters zullen Wil missen. Ik zie het nog voor me, vol 
enthousiasme en er viel altijd wel wat te eten, te drinken, dan wel te 
winnen. Mee doen voor € 0,50, echte prijzen uit het verleden.. Je ziekte 
wist je er niet van te weer houden om elke zondagmiddag in het 
winterseizoen aanwezig te zijn, met eigen auto, een pilsje en een sigaretje. 
Laat mij nou nog maar even genieten zei je. En ik denk dat we het er 
allemaal over eens zijn, dat heb je gedaan! 
Wil was een verenigingsmens, volgens mij zijn er niet veel feestjes die zij 
gemist heeft, en dat geldt ook voor de vergaderingen en bijeenkomsten. 
We zullen haar missen. 
Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en verdere familie  en vrienden 
heel veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies. 
 

Erik 
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Klaverjascompetitie 
 
Sinds 22 september is de klaverjascompetitie weer begonnen. Iedere 
zondag wordt er weer gezellig gekaart onder het genot van een hapje en 
een drankje. 
 Dit is nu mijn derde jaar dat ik kom kaarten en dit jaar heb ik het stokje 
overgenomen van Wil Grootenboer, die ons helaas is ontvallen. 
Met veel plezier komt iedereen zondag’s naar de haven. Het gaat bij het 
kaarten niet om de punten of om de prijzen, iedereen komt voor de 
gezelligheid.  
Kunt u nog niet klaverjassen, maar wilt u 
het wel leren dan zijn er altijd mensen die 
u willen helpen om het te leren. Kijk mee 
met een tafel en als u het spelletje onder 
de knie krijgt kunt u natuurlijk voortaan 
ook mee doen. 
Het kaarten begint iedere zondag om 
15:00 uur in ’t Baken, we eindigen 
ongeveer om 18:30 uur.  
Voor informatie kunt u mij bellen op: 
0657433290. 

Jelle Berendsen  
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Openingstocht  2013. 
Gaat het nu eindelijk dan toch gebeuren? 
 
Al meerdere jaren waren Roos en ik van plan om mee te gaan met de tocht 
der tochten. Helaas was het tot nu toe nooit gelukt om met de Boekanier 
reisklaar te zijn. Maar dit jaar kwam het er dan toch van en op vrijdag 3 
mei gingen wij met veel plezier, maar ook wel met de nodige spanning in 
ons lijf naar het Baken om te horen wat de openingstochtcommissie  voor 
ons in petto had.  Gaan we echt al op vrijdagavond varen, of is het – zoals 
velen verwachten- een avondje op De Gors verblijven ?? 
 
 

 
En dan gebeurt het …Wij krijgen te horen dat wij kunnen vertrekken…Dus 
toch varen….Wordt dat in het donker? O, help de lichten van de Boekanier 
doen het mogelijk niet…. Maar waar gaan we dan nog zo laat naar toe? Het 
“centrale overleg” in het baken geeft aan dat wij richting Gorinchem varen 
en dan na de sluis aan zullen leggen.  Het thema is “de Toekomst”, daar 
kun je echt alle kanten mee uit.  We krijgen ons eerste plastic tasje 
overhandigd met opdrachten en leuke hebbedingetjes vanuit de sponsors, er 
zullen er dit weekend nog meerdere volgen. Mijn eerste gedachte is :“ wel 
maf, want waar en waarom na de sluis aanleggen?” 
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De volgende dag!!!!!  
 
Maar zoals een goed luisterend mens betaamt en volgzaam als ik ben (heb 
even kriebel in mijn keel terwijl ik dit schrijf) start ik de motor  
(hij deed het) en ik sloot aan in de lijn van schepen die de haven uitgingen.  
Om een linie van schepen te vormen is voor ons een aparte, nieuwe en 
geweldige ervaring. En jawel, onmiddellijk na de sluis in Gorinchem was 
het draaien en aanleggen aan de steigers buiten de ingang van de sluis. Wij 
hadden al zo’n vermoeden gekregen na wat deduceren en reduceren... Blij 
dat we de honden niet over de ijzeren rekken hoefden te slepen, gingen we 
op tijd onze kooi opzoeken. 
Wakker worden zonder te weten wat er die dag gaat gebeuren is altijd leuk 
spannend. Bij het uitdelen van de plastic zakken bleek aan de foto’s dat het 
in ieder geval de Biesbosch zou gaan worden. En jawel hoor!!! De ervaren 
schippers  (met aanhang) wisten al te melden dat wij voor de oversteek 
over de rivier begeleiding zouden krijgen van een schip van 
Rijkswaterstaat. Gaaf. Eindelijk iets waar wij belasting voor betalen en 
waar we iets voor ontvangen.  En zeker een veilig gevoel om zo’n schip 
voor je uit te zien varen als een herdershond die de kudde bewaakt, tot aan 
Werkendam toe.  Daarna in groepjes de sluis door.  We hoefden geen kaart 
te hebben, want het was gewoon volgen en onderweg die punten opzoeken 
en noteren die op de lijst stonden voor het grote spel.  
In de Biesbosch naar de Aakvlaai - een prachtige route - en daar lag de 
boot van Ben. Inmiddels was hij al omsingeld door de boten van De Gors. 
Voor ons was er nog net een plek tussen die waanzinnig mooie en niet 
afbetaalde yuppie boten….Ik kwam hier tevens mijn mooiste ontdekking 
van dit jaar tegen: een op batterijen gevoede ramenzemer met sproeier. Wie 
verzint zoiets???!!!  
Maar eerlijk gezegd was het zien van Wil op de boot van Ben een veel 
prachtiger iets. Er waren al zoveel woorden gesproken over of  Wil wel of 
niet mee zou kunnen 
dat het voor Roos en 
mij maar de vraag 
was of wij haar nog 
zouden zien. Dus 
wel. Daar zat onze 
koningin. Te stralen.  
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Vastlopen en dergelijke 
 
We vernamen de hele onderneming om haar erbij te krijgen. 
Supergeorganiseerd!!! 
Nadat een ieder zijn/haar plekje gevonden had moest de hele zooi aan de 
wal om spelletjes te doen. Vraag mij niet wat ik er van vond want ik ben 
niet zo’n spelletjesman.  (Roos doet ze graag, zo houden we elkaar in 
evenwicht.) Lastig was dat je niet wist of je nu wel/niet je best moest doen 
om niet mee te hoeven doen met de organisatie volgend jaar. Dat pakte de 
organisatie gewoon zeer sluw aan…. Shit. 
Na de spelletjes was er een tocht door de Biesbosch uitgestippeld, waarbij 
gekozen kon worden uit een tweetal routes. Rood voor de boten met veel 
diepgang en groen voor de boten met een kleine diepgang. Oeps. Er werden 
onderling nog wel wat woorden besteed aan alle risico’s van vastlopen en 
dergelijke maar uiteindelijk gingen wij toch - door Erik overgehaald- op de 
route waar er maar weinig diepte was….Achter Erik aan die bij Gerard in 
de boot zat, samen met de jeugdige Berendsen-clan in de ene boot en Bert 
Vonk achteraan.  We bleven Gerard volgen, ook toen we - achteraf terecht-
dachten dat hij van de route afweek en eigenlijk was dat zeer gunstig want 
er stond wel heel laag water in de Biesbosch dat weekend….We kwamen 
toch al bijna een keer vast te zitten toen een enorme rondvaartboot ons de 
kant opdrukte.  
Achteraf was Bert de enige die de juiste route gevolgd had, met DUS als 
bijkomende factor dat hij zich regelmatig zorgen heeft gemaakt over de 
diepte… We kwamen aan bij de Petrusplaat, waar de rest had moeten zijn 
maar die er waren er al vandoor gegaan richting de Kil bleek uit telefonisch 
contact tussen de verschillende leden van de organisatie. Niet gezeurd en 
met onze snelle boten achter deze groep aan. Het was een mooi gezicht om 
de boten als een vloot over het Hollands Diep te zien varen, met toch een 
behoorlijke snelheid.  
 
En dan de haven in. Dat was ”wat minder” …Er stond een redelijke wind 
en wederom kwam ik tot de ontdekking dat een boegschroef best wel 
makkelijk geweest zou zijn. Na enkele pogingen lukte het uiteindelijk toch 
om de boot tussen de palen te parkeren. Roos kreeg nog werplessen in 
touwgooien van Lena. En toen kon het bier genuttigd gaan worden, dat 
smaakte!  Vervolgens met z’n  allen naar de kantine om daar te vernemen 
wat er gegeten werd. En dat was heerlijk. Zal ook wel door de hele dag 
buiten komen maar het smaakte mij erg goed. De foto’s van iedereen uit de 
jeugd die tevoren waren afgegeven waren deze avond te bekijken in een 
diavoorstelling die meermalen werd getoond, super! En wat is de een 
moeilijk en de ander makkelijk te herkennen. Echt grappig! Voor mij was 
het helaas vroeg bedtijd. Maar dat heb je met medicijnen.  
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Even schrikken  
De volgende dag was even schrikken toen bleek dat Jan en Lena een 
diesellekkage hadden. Wat nu? Gelukkig wist Ben raad: hij had nl. een tape 
die alles dicht kon houden dmv een soort vulcanisatie.  Wereldtape heb ik 
naderhand gemerkt. Zou iedereen op zijn/haar boot moeten hebben.  
De terugweg was een aaneensluiting van vreemde vaarbewegingen. Door 
de Biesbosch over de plekken waar ik niet zou varen gingen de grote boten 
voor. En dat gaf een mooi bruin spoor…. Om de beurt moesten ze toch 
even zich losmaken van de grond. Ik steek gelukkig niet zo diep. Bij de 
sluis van Werkendam liet Roos zien wat zij van Lena geleerd had inzake 
het werpen. Helaas was het met de verkeerde hand geworpen, dus we lagen 
in een keer muurvast. Het zorgde voor de nodige brombeergeluiden op 
onze boot. Al doende leer je. Terug over de Merwede ging snel. De sluis 
was zo genomen en van Gorinchem naar De Gors ging voor mijn gevoel 
sneller dan ik eigenlijk wilde, maar aan alles komt een eind. Eenmaal weer 
veilig op het vertrouwde honk was daar nog een zalige maaltijd en toen de 
uitslag van alle raadsels en spelletjes. Hoe het mogelijk is weten we nog 
niet, maar we kwamen in de top 3 terecht. Dat betekent volgend jaar mee 
organiseren. Dat wordt wat. Want beter doen dan deze organisatie kan 
eigenlijk niet. Die verdienen een hele dikke pluim met z’n allen. Alles zo 
goed geregeld en goed opgevangen, bergen werk lijken met het grootste 
gemak verzet te zijn. 
SUPERBEDANKT FAMILIE GROOTENBOER EN BERENDSEN, 
HET WAS TOP!!!!   
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EEN GROOT GEHEIM VOOR PIET  
 
Tijdens een bestuursvergadering in het voorjaar van 2012 werd, op een 
moment dat Piet Giethoorn even weg geroepen werd, het plan naar voren 
gebracht om een lintje voor hem aan te vragen. Zo’n aanvraag moet in de 
maand juni binnen zijn op het gemeentehuis. 
Een persoon komt voor een onderscheiding of een lintje in aanmerking als 
hij iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving bijvoorbeeld 
vrijwilligerswerk of een bijzondere prestatie. Wij vonden dat dit van 
toepassing was op al die werkzaamheden die Piet in de loop van vele jaren 
voor De Gors heeft gedaan.  
Voor het aanvragen van een lintje moet een uitgebreid formulier ingevuld 
worden en dienen daarna nog verschillende mensen iets over Piet te 
schrijven, ter ondersteuning van die aanvraag en de daarin genoemde 
motieven. In juni 2012 is de aanvraag ingediend. Eerst houdt de 
burgemeester de aanvraag tegen het licht, daarna beoordeelt de 
commissaris van de Koning de aanvraag.  
In februari 2013  kregen we de mededeling dat de benoeming van Piet 
Giethoorn tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau op vrijdag 26 april 2013 
zou plaatsvinden in het gemeentehuis van Giessenlanden. 
In samenwerking met zijn zoon hebben we de agenda van Piet en Toos vrij 
weten te houden. Het bestuur had een smoes bedacht om hem op die 
ochtend om 10 uur in het gemeentehuis te krijgen. We hebben een 
ambtenaar gevraagd om het spel mee te spelen. Piet werd gevraagd om nog 
één keer de bouwplannen van ’t Gemak te laten zien. Wat we verwachten 
was, dat hij - verongelijkt als hij zou zijn - erg boos zou reageren. 
Samen met Kees Teuling ging hij die bewuste ochtend, na een slechte 
nacht, met een stapel papieren onder de arm, naar het gemeentehuis. Daar 
aangekomen was hij heel verbaasd dat er verschillende bestuursleden 
aanwezig waren. Het duurde nog een hele tijd voordat hij in de gaten had 
dat alles om hem draaide. Toen hij eenmaal goed door had dat hij helemaal 
geen afspraak had met de betreffende ambtenaar, liet hij alles over zich 
komen en heeft hij erg genoten van de feestelijkheden. 
Na afloop van de plechtigheid op het gemeentehuis werden Piet en zijn 
familie verrast op De Gors met een groots ontvangst door vele leden. Met 
een borrel en daarna soep met broodjes was het een hele geslaagde dag. 
Wat Piet en ons verbaasd heeft, is dat er toch nog dingen op de haven 
kunnen spelen waar Piet geen weet van heeft. En dat is even wennen. 
 
U zult begrijpen dat wij als bestuur van De Gors er trots op zijn dat Piet 
Giethoorn koninklijk is onderscheiden en dat hij daarmee ook publiekelijk 
terechte waardering heeft gekregen voor het vele werk dat hij heeft gedaan 
voor De Gors (en hopelijk in de toekomst nog zal doen). 
 

Piet, nogmaals proficiat!  Het bestuur   
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De burgemeester op bezoek  
 

 
Uit het AD Rivierenland van zaterdag 27 juli 
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Gorsonalia 
 
Op 21 juli is Wil Grootenboer-Zwijnenburg overleden.  
Wil was een zeer enthousiast en betrokken lid van onze 
watersportvereniging. Samen met haar man Eldert was zij zo’n 20 jaar  
actief als winterhavenmeester. 
Zij organiseerde tot het laatst toe met veel enthousiasme de wekelijkse 
klaverjasmiddagen Tevens was Wil ieder jaar weer een paar weken 
zomerhavenmeester. Samen met haar familie heeft zij veel openingstochten 
georganiseerd en aan nog meer tochten deelgenomen. 
 
In september overleed ons lid Theo Spaan uit Arkel. Theo lag met een 
visboot in de roeiboten haven en was sinds een aantal jaren lid van onze 
vereniging 
Eveneens in september is Harry Larsen overleden. Harry woonde in 
Vleuten en was sinds drie jaar donateur. Hij ligt al jaren als lange termijn 
gast met een zalmschouw in de haven. 
Doordat Theo en Harry nog maar kort lid van onze vereniging waren, 
zullen velen van u hen waarschijnlijk niet kennen.  
 
 
Sinds het voorjaar 2013 zijn weer een aantal nieuwe leden bij De Gors 
ingeschreven: 
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VANUIT DE KOMBUIS   
 
 
 
 
Deze keer een heerlijke eenpans 
aardappelschotel.  
Slechts 3 kwartier bereidingstijd, maar lekker. 
 
Benodigdheden voor dit recept: (voor 2 personen) 
400 gram aardappels ( geschild ) 
200 gram kipfilet 
100 gram magere spekblokjes 
2 grote uien 
100  ml crème fraiche 
100 gram geraspte oude kaas 
500 gram sperziebonen 
Zout, peper en paprikapoeder 
 
Bereidingswijze van dit gerecht: 
 
-Snij de aardappelen in schijfjes, en kook deze bijna gaar 
-Snij  de sperziebonen in kleine stukjes, en kook deze bijna gaar, giet 
ze af.  
-Snij de uien in blokjes 
-Snij de kipfilet in blokjes, en vermeng deze met zout, peper en 
paprikapoeder 
-Bak de spekjes, en neem deze uit de pan 
-Bak de uien in het spekvet lichtbruin 
-Vervolgens de kip erbij doen, gaar bakken 
-Voeg de crème fraiche  toe 
-Schep de spekjes en de sperziebonen erdoorheen 
 
Doe alles in een hapjespan,  
Bedek het met aardappelschijfjes, en strooi er geraspte kaas over. 
Doe het deksel op de hapjespan en laat het geheel op een laag pitje 
langzaam garen. Kijk uit voor aanbranden, voeg eventueel wat 
olijfolie toe. 
 
Serveertip: 
Serveer de aardappelschotel met tomatensalade. 
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Activiteiten in 2014. 
Vorig jaar was het een jubileum jaar met veel leuke activiteiten. Ook dit 
jaar gaan  wij als activiteitencommissie diverse activiteiten en 
evenementen organiseren.  

 
Zaterdag 12 april 2014  Voorjaarsvissen 
In plaats van het gebruikelijke “paasvissen” gaan we dit jaar een 
“voorjaarsviswedstrijd” organiseren een week voor dat de boten het 
water in gaan. Dit in verband met het feit dat de boten te water gaan op 
de zaterdag van het paasweekend waarop het ons gebruik is om dan het 
paasvissen te houden.  

 
Zaterdag 6 september 2014 Havendag 
Wederom een gezellige middag/avond met diverse activiteiten voor jong 
en oud. Er volgt nog een aparte uitnodiging. 

 
Zaterdag 25 oktober 2014 Snertconcours 
Het jaarlijkse gezellige vissen met  als lunch de heerlijke huisgemaakt 
erwtensoep 
Er volgt nog een aparte uitnodiging. 

 
Zaterdag 22 november 2014 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 Activiteitencommissie 
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Verslag Activiteiten 2013. 
 
Paasvissen 
We zijn dit jaar natuurlijk begonnen met het paasvissen. Er was en goede 
opkomst  ondanks het koude weer. Helaas  werd er weinig vis gevangen 
maar dat ging niet ten koste van de gezelligheid. Het vissen werd 
afgesloten met een heerlijke paaslunch. 
 
Havendag 
De havendag van dit  jaar was een waterspektakel met meer dan 130 
inschrijvingen. Alweer een goede opkomst. Er was een kanowedstrijd 
georganiseerd voor jong en oud en er werden vlotten gebouwd. Ook dit 
was een wedstrijd en hier werd goed aan meegedaan. Voor jong en oud 
was er een watermat in de haven gespannen. Maar met name de jeugd 
was hier niet vanaf te krijgen. Daarna was er de traditionele barbecue. Het 
mooie weer zorgde er mede voor dat het een fantastische dag was. 
We willen iedereen bedanken die ons die dag heeft bijgestaan met hand 
en spandiensten. Mede door die mensen verliep alles op rolletjes. 
 
Wij hopen u ook het komende jaar weer op de activiteiten te treffen en 
met ons een gezellige tijd door te brengen. 
 
De actitiviteiten-commissie. 

 
 
 
 
 
REDACTIELID GEZOCHT  
 
De redactie heeft dringend versterking nodig. 
 
 
We zoeken een jong (van geest), dynamisch, humoristisch 
schrijftalent om de redactie te versterken.  
Bovendien zoeken we een collega die na een ruime inwerkperiode de 
opmaak van het Gorsje kan overnemen.  
 
Wie durft??? 
 

              
 



 24

 

 
 
 
Wanneer U iets te vieren heeft en wilt dat goed verzorgen dan kunnen wij u 
hierin ondersteunen. De Waterman catering verzorgd catering zowel binnen- 
als 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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 CURSUS 2014 
Op moment van publicatie van dit Gorsje is de 2e cursus Klein Vaarbewijs 1 
alweer van start gegaan. Opnieuw heeft een enthousiaste groep cursisten 
zich opgegeven. 

In januari gaat als vervolg op de bovenstaande cursus de cursus Klein 
Vaarbewijs Aanvullend van start. Deze cursus zal worden gehouden op 
maandagavond van 19.30 – 22.00 uur (incl. pauze) in ’t Baken. In 8 
avonden zal Finus ons voorbereiden op het VAMEX examen. 
De definitieve data zullen nog worden bevestigd.   

Kosten: 60 Euro p.p. (excl. cursusboek en examen) 
Kosten lesboek: 15 Euro 

Als u zich wilt opgeven voor deze cursus, dan kan dit via de onderstaande 
antwoordstrook.  

 
 

�-------------------------------------------------------------- 
 
 
NAAM:  ……………………………………………………………………… 
 
ADRES: 
 ……………………………………………………………………… 
 
TEL. :  
 ……………………………………………………………………… 
 
 
EMAIL:  ……………………………………………………………………… 
 
 
 
Ik neem deel aan de volgende cursussen die in ’t Baken georganiseerd 
zullen worden: 
O 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. 
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Klein Vaarbewijs I en Marifoon 
 
Klein Vaarbewijs 
Altijd al eens een vaarbewijs willen 
hebben? Dit is je kans. Per mail werd de 
mogelijkheid geboden om deel te nemen 
aan de cursus Vaarbewijs I en later 
Marifoon. Nu hebben wij voor onze boot 
Tristan geen vaarbewijs nodig. Het is een 
‘klein schip” beneden de 15m en niet 
sneller dan 20km/h. Tussen haakjes: ja, je ziet we hebben er wel wat 
van opgestoken.  
Ik deelde aan de eettafel mee dat ik eigenlijke overwoog om het 
vaarbewijs te halen, goed voor de regels en handig om te hebben. 
Eenmaal gehaald mag je ook schepen varen die wij qua snelheid en 
afmetingen niet snel zouden varen, maar ach wie weet. Belangrijkste 
was toch ook vooral de regels op het water te kennen. Je ziet soms 
mensen dingen doen….. 
 
Mijn zoon Jelle (16 jaar) gaf gelijk aan dat hij dat ook wel wilde, dus 
vader en zoon gingen gezamenlijk naar De Gors. Daar aangekomen 
volle bak! Veel oude en nieuwe gezichten en Finus onze instructeur 
ging er gelijk tegen aan. Hoewel wetgeving best wel droge en saaie 
stof kan zijn, vertelde hij in geuren en kleuren. We hebben ons geen 
moment verveeld. Er zijn nog wel termen die we thuis gebruiken, 
zoals “he schippertje”. 
 
Voordeel is ook dat je kennis en ervaring met elkaar deelt. 
Sommigen kwamen er achter dat ze al jaren in overtreding waren, tja 
als je nu opeens weet wat een bord betekent.  
 
Als je eenmaal begonnen bent herken je overal borden en situaties 
die je nog nooit waren opgevallen. Zelfs op vakantie in Frankrijk 
konden we het SIGNI betonningsysteem op ons gemak bestuderen. 
We stonden namelijk bijna 1,5 uur in de file naast het kanaal. 
 
We kregen gelukkig oefenmateriaal mee, ter voorbereiding op het 
examen. Iedere dag hebben we in de vakantie een examen gedaan. 
We hebben het “echte examen” nog niet kunnen doen omdat ik voor 
werk in het buitenland zit. Bij het lezen van dit stukje hebben we 
misschien net samen examen gedaan. 
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Marifoon 
Aansluitend op de cursus Vaarbewijs hebben we ook de cursus 
Marifoon met Finus gedaan. Het examen mocht worden afgenomen 
in het clubgebouw. We kregen ook gelijk het resultaat te horen. Van 
te voren had ik met Jelle afgesproken dat wie de meeste punten zou 
halen op ijs moest trakteren. Buiten begon iedereen de antwoorden te 
vergelijken met elkaar. Wij hadden zeker niet dezelfde antwoorden 
geven. 
 
Hoe oud je ook bent, het blijft spannend om te horen of je geslaagd 
bent en met hoeveel punten. De examinator wist van onze afspraak 
en maakte het nog even spannend! Vader en Zoon geslaagd en…. 
even veel punten. Toen heb ik maar getrakteerd. 
 
Conclusie 
We hebben heel veel geleerd en varen nu veel bewuster rond. Maar 
het was vooral gezellig. 
Als je twijfelt om de volgende keer mee te doe, gewoon doen! 
 

Jelle & Jouke Koning 
Tristan 

 
 

Denk eens wat vaker aan je vrouw 
Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik ben, op weg van de haven 
naar huis, al tientallen keren halverwege teruggekeerd om dat ik 
dacht dat ik de hoofdschakelaar niet had omgedraaid, of dat ik bang 
was dat de afsluiters niet dicht waren gezet en ik in mijn 
angstdromen een halfgezonken Dageraad aan de steiger zag liggen 
omdat de halve Linge er in terug geheveld was. Afgelopen zomer 
werd ik het zat. Hoe kon ik dat probleem oplossen?. En ik heb het 
antwoord gevonden, ik denk voortaan eerst even aan mijn vrouw als 
ik de boot verlaat. Want mijn vrouw is per slot van rekening mijn 
EGA. En daar zit de clou: 
 

E = Electra 
G = Gas 
A = Afsluiters  
 
Sinds deze vondst ga ik een stuk geruster naar huis. 
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De Marifoon 
  
Toen wij onze boot kochten was deze 
voorzien van een goed werkende 
Marifooninstallatie. De bediening was geen 
probleem daar ik er door mijn werk 
regelmatig mee te maken had.  Het enige 
probleem was dat ik geen zendvergunning 

had, dus het was oppassen  geblazen en alleen gebruiken waar het nodig 
was. De hoofdzaak is toch het uitluisteren.  Maar met de antenne op je dak 
ben je altijd goed zichtbaar voor een eventuele controle  en deze kan heel 
ver gaan en als je wordt gesnapt ben je alles kwijt en een fikse boete.  Dus 
alles er maar uit. Dan kopen we een handmarifoon, lekker makkelijk en van 
buiten  niet zichtbaar. Maar zonder vergunning blijft je altijd een risico 
lopen als men gaat peilen.  Je hebt ook geen Atis dus dan maar een cursus 
volgen. In 2006 werd  een cursus bij De Gors gegeven dus inschrijven 
maar; helaas werd ik ziek  dus de cursus kon ik wel vergeten. Toen hoorde 
ik onlangs van Mirjam dat er bij De Gors, bij voldoende animo, een cursus 
marifoon  zou worden gegeven en inderdaad ging dit door. Dus gelijk 
inschrijven en na wat  formaliteiten naar les. 
Nu had ik van mezelf nooit gedacht dat ik met 79 jaar nog naar les zou 
gaan, maar ja, het was toch zo. Dan ga je naar de lesavonden, 4 stuks en 
best gezellig. Je krijgt een bak informatie over je heen dat je denkt waar 
ben ik aan begonnen maar het is gewoon doordouwen. Inmiddels kreeg ik 
via de mail van Mirjam een kleine 18 proefexamens binnen, dus ga er maar 
aan staan. Dat werd gewoon elke dag leren en ook het alfabet nog uit je 
hoofd leren. 
Dan komt de dag van het examen. Ik kon er voor mij zelf geen ander zinnig 
woord over zeggen als gewoon je best doen en afwachten . Dan komt de 
uitslag: gezakt met 2 punten te weinig dat is dus flink balen. Thuis 
gekomen werd ik gebeld door Mirjam. Ze vroeg: Daan zou je het  over 
willen doen dan zal ik proberen voor a.s. donderdag . Dan moet je beslissen 
wat doe ik, dus ik stem in dat ik het nog een keer wil proberen. Mirjam 
alles geregeld en donderdag opnieuw examen. De komende dagen nog aan 
het leren geslagen en dan maar afwachten. 
Dan komt weer de examendag. Het blijft spannend en dan de uitslag:  ik 
ben geslaagd. Dan valt er een last van je schouders. Nu kan ik met een 
gerust hart de marifoon gebruiken 
  
Bij deze wil ik Mirjam namens alle cursisten bedanken voor het werk wat 
zij heeft gedaan om dit te doen slagen BEDANKT MIRJAM      
    
 

Daan Derek 
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Wist u dat 
  

Er een lid dacht dat hij een hennetje had gevangen 
maar de volgende morgen werd hij gewekt door het kraaien van een 
haan? Voordeel was wel dat hij daardoor vroeg werkzaam was op 
zijn boot. 
 

Er  iemand zijn boot had gestart en zijn lijnen los had gemaakt 
om weg te varen en er toen achter kwam dat het stuurwiel niet 
gemonteerd was? 
 

Een passant haar zonnebril op sterkte in het water viel en 
jeugdige zwemmers hem voor haar hebben 0pgedoken? 
 

 Een lid haar tafelkleedje met daarin haar gouden ketting boven 
het water uitklopte en de ketting in het water viel? 
Gelukkig was er een bevriende duiker die zijn duikpak thuis ging 
halen en de ketting voor haar heeft opgedoken   
 

 Wist u dat Annie en Leon [de Belgen die hier ieder jaar 
komen] hun bootje hebben verkocht? 
Langs deze weg namens hen allemaal de vriendelijke groeten en 
iedereen BEDANKT voor de gastvrijheid die ze op onze haven de 
afgelopen 30 jaar mochten ontvangen. 
 

 Wist u dat op 7 september j.l. een bonte stoet door Arkel (2030) 
trok.  
Wist u dat De Gors daarbij ook vertegenwoordigd was en dat een 
team enthousiastelingen enkele weken bezig is geweest en in die tijd 
de “havenwerkers”de heicat hebben nagebouwd 
Wist u dat zij daarmee een derde plaats hebben behaald  Wist u dat 
de “havenwerkers” aan het hele verhaal veel plezier hebben beleefd. 
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DE ZIEKENBOEG  
 
Na een korte maar warme zomer is de herfst 
begonnen.  
Het wordt al vroeg donker, maar dat geeft ook 
weer gezelligheid in deze tijd van het jaar.  
 
De Gors heeft helaas door ernstige ziekte 
afscheid moeten nemen van verschillende 
leden. Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe in deze 
moeilijke tijd.  
Er zijn op dit moment nog verschillende zieken onder ons. Wij 
denken aan hen allemaal 
en proberen ze met een praatje en kaartje wat bij te staan.  
Wij wensen hen het allerbeste toe en heel veel sterkte.  
 
Bel me gerust als ik iemand vergeet of als iemand wat meer 
aandacht nodig heeft. 
 
 

Gr. Rieta Veen (tel.nr. 0183-563026) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En dan vaar je naar huis en ligt er ineens zo’n mooi kottertje langs de 
steiger 
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De Groene Gors 
 
 
Beste Gorssenaren, 
 
Deze zomer hebben we toch wel behoorlijk kunnen genieten van de 
zon en de natuur. Eigenlijk hebben wij deze zomer niet gevaren 
wegens werkzaamheden.  
Toch zijn we wel verscheidene weken op de haven geweest. Het is 
eigenlijk net een camping, maar wel heel gezellig. Hopelijk volgend 
jaar meer vaaruren. Het Groenwerk is goed verlopen. Daarvoor wil 
ik de mensen bedanken die zich hiervoor hebben ingezet.  
Verder heb ik niet zo heel veel meer in mijn pen zitten dit keer.  
Maar ik wil iedereen veel gezondheid en plezier bij de Gors 
toewensen. 
Groeten,  
 

Jan Veen 
Commissaris 
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VANAF DE 
PREEKSTOEL 
 
Wie 
Cees en Janny van Werd 
 
Naam van de boot 
NOSSUENOS (is Spaans voor ONZE DROOM) 
  
Waar komt de naam vandaan  
De boot heette zo toen we hem kochten 
 
Ligplaats 
Nr. 0 aan de Lingeboulevard   
 
Wat voor boot  
Een Oud Huijzer sloep van 6 m. 
 
Ik vaar al sinds 
Mijn 16e   
 
Hoe lang al lid 
Inmiddels 3 jaar 
 
Samenstelling bemanning 
Mijzelf en Janny, soms de buren of de kinderen 
 
Ik ben lid van De Gors omdat 
De Gors dicht bij onze woonplaats Gorinchem is en ook financieel 
aantrekkelijk is. 
Favoriet vaargebied 
Tegenwoordig de Linge en het Merwedekanaal, vroeger  heel Nederland 
Mijn ideale schip is 
Nu is dat onze sloep, wij zijn er zeer tevreden mee  
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Onmisbaar aan boord 
Een flesje wijn en een biertje 
 
Favoriete gerecht aan boord 
Zelf opgemaakte toastjes en hapjes.   
 
Mooiste vaarbelevenis 
De tijd dat de kinderen klein waren en meevoeren en de raarste capriolen 
uithaalden 
  
Grootste angstmoment 
Angst heb ik nooit gehad 
 
Leukste klus op De Gors 
Heb geen voorkeur, vindt het leuk om te klussen samen met de mensen van 
de ploeg   
Vond het havenmeestershap ook leuk om te doen. 
 
Valt er nog iets te wensen: 
Ik zou niet weten wat. 
 

Tenslotte 
Hebben we het erg naar ons zin en hopen we dat het zo blijft, in goede 
gezondheid.  
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Een nieuw Gemak ! 
 
 
De plannen 
 
Er is jaren over gepraat en 
zeker niet iedereen was het 
er mee eens, dat het Gemak 
moest worden vernieuwd. 
Vooral onze gasten vonden 
het een sfeervol gebouw en 
waren vol lof over de manier waarop het werd onderhouden en het feit dat 
het (bijna) altijd zo schoon was.  
Maar in de ledenvergadering van 2010 werd definitief besloten tot 
volledige vernieuwing van ‘t Gemak. Naar aanleiding van een wensenlijst 
van havenmeesters en bestuur is er in de ALV 2012 een principeplan 
getoond aan de leden. Daarna is er verder gekeken naar de indeling en heb 
ik  een bouwtekening gemaakt. 
Er zal op de huidige fundering gebouwd worden, waarbij het dames en 
heren gedeelte vergroot zal worden en de facilitaire ruimte verkleind 
wordt. Er komen zowel in het dames- als het heren gedeelte 2 grote 
douches, 2 grote toiletten en een aantal wastafels.  
Ook is  er een ruimte gepland voor een (toekomstige) wasmachine. 
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Na veel overleg met de gemeente 
hebben we, toen ik een lintje 
kreeg, definitief groen licht 
gekregen om vergunning-vrij te 
bouwen, mits de uitwendige 
maten ongewijzigd blijven. Het 
huidige gebouw incl. de vloer 
wordt gesloopt. De nieuwbouw 
zal uitgevoerd worden in lichte 
materialen i.v.m. de paal- 

belasting. De kleurstelling zal worden aangepast aan ’t Baken en er zal 
zoveel mogelijk met onderhoudsvriendelijke materialen worden gewerkt. 
De binnenafwerking zal modern zijn, met als extra luxe een 
vloerverwarming.   
 
De realisatie 
 
In de zomerperiode maakte ik de detail tekeningen die noodzakelijk zijn 
om het gebouw voor een deel te kunnen prefabriceren. Er werden veel 
gesprekken met deskundigen gevoerd over bouwconstructie, de inrichting 
en de te gebruiken materialen. Door het bestuur werden de plannen 
regelmatig samen besproken en werd de kleurstelling bepaald. Het gebouw 
krijgt een antraciet dak, de gevels worden gebroken wit en grijs en de 
deuren en daklijsten staalblauw. Er worden zoveel mogelijk 
onderhoudsvrije materialen gebruikt waardoor het schilderwerk in de 
toekomst beperkt zal zijn. 
Op 16 september was de eerste sloopdag! Een 12-tal leden konden zich in 
de regen uitleven met voorhamer en breekijzer. Alle gesloopte materialen 
werden in containers gedeponeerd, die later door een zware kraan op de 
dijk getild werden. In totaal zijn er 8 stuks met een totaal gewicht van zo’n  
60 ton afgevoerd. 
In de volgende week werden door de 65+ ploeg veel uren gemaakt met het 
slopen van de betonnen vloer. Die bleek veel sterker dan verwacht en 
moest met een zware compressor met sloophamer, die we samen met een 
kraantje van een van onze leden mochten gebruiken, fijn gebeukt worden. 
Op zaterdag 23  
september werden door 
een aantal leden de 
laatste funderingsresten 
verwijderd zodat op 
maandag de 65+ers weer 
aan de slag konden met 
de opbouw. 
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De werkers 
hebben er de 
gang in want 
minder dan drie 
weken na de 
start van de 
sloop was de 
fundering weer 
opgemetseld , de 

systeemvloer 
gelegd, de 
riolering gelegd 
en de bekisting 

gemaakt. De vloer kon op 3 oktober worden gestort! Dank zij de inzet van 
de leden maar ook door het prima weer liggen we al ruim een week voor op 
de planning.  
 
Als u dit Gorsje leest is het gebouw waarschijnlijk al voorzien van een dak 
en worden de wanden verder afgewerkt. Het is de bedoeling dat we voor de 
kerst water en glasdicht zijn en dan de afwerkvloer kunnen laten uitharden. 
De winterperiode zal dan worden gebruikt voor de verdere inpandige 
afwerking van het gebouw en de installatie van de installaties en het 
sanitair. Eind maart moet het nieuwe Gemak klaar zijn en we hopen, dat 
ook dit toiletgebouw minstens 30 jaar de waardering van onze leden en 
vooral ook van de gasten zal krijgen. 
Via onze website maar ook op facebook houden we u met fotoreportages 
op de hoogte van de vorderingen. 
 

de projectleider: 
Piet Giethoorn 



 40

 
 






	scan
	gorsje2013-nr2-2013-10-a5-3 aangepast
	scan0001

