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Bestuur WSV De Gors per 01-11-2014 
                                                                                                                                                             

  

Contact met het bestuur? 
havenmeester@wsvdegors.nl  

Voorzitter: Erik Berendsen Tel.06-51562045 
  voorzitter@wsvdegors.nl 
   
   
Secretaris Mirjam Haenraets Tel.06-53855692 
  secretaris@wsvdegors.nl 
   
Haven- 
commissaris  Tel.0183-581758 
Penningmeester Piet Giethoorn         penningmeester@wsvdegors.nl 
  havenmeester@wsvdegors.nl 
   
   
Adjunct Anneke Mulder Tel.0183-562800 
Penningmeester  penningmeester@wsvdegors.nl 
   
   
Algemeen 
 Adjunct 

Simon Overes Tel.0183-562187 
 adjunct@wsvdegors.nl 

   
   
Commissaris Gerard van Dijk Tel.06-20283555 
Algemeen  gebouwen@wsvdegors.nl 
   
   
Commissaris Jan Veen Tel.0183-563026 
Groen   
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Hallo beste Gorsenaren,     
 
Dit stukje schrijf ik vanuit Velden am Wörther See, 
Oostenrijk, genieten van een heerlijke nazomer. 
ns vaarseizoen is weer voorbij, jammer, maar gelukkig kunnen we terug 
kijken op een mooie zomer. Het is Ingrid en mij dit jaar niet gelukt om veel 
te varen met onze sloep. Ook zijn wij niet veel aanwezig geweest op de 
jachthaven, vooral door persoonlijke omstandigheden, maar daarom niet 
getreurd, volgende jaar komt er zeker weer een vaarseizoen. 
Het is voor onze vereniging een goede zomer geweest. Ook dit jaar hebben 
weer veel gasten een bezoek gebracht aan onze haven en velen hebben na 
één nacht bijgeboekt. Dit is vooral toe te schrijven aan de havenmeesters 
en al die Gorsleden die de haven in een TOP conditie weten te houden. Het 
is prettig om van gasten te horen dat ze niet alleen graag bij ons liggen 
omdat het zo goedkoop is, maar vooral om de schoonheid, netheid en 
vooral gezelligheid. 
 
We hebben van de zomer weer een geweldig openingstocht gehad en zijn 
naar wsv de Viking in Den Bosch geweest. Ik zal er nog eens naar toe 
moeten, want mijn muntjes zijn nog niet op, het bier daar wel ;-) Genoten 
van een heerlijke tocht met fantastisch mooi weer. Volgend jaar 2015, is het 
de 40ste openingstocht. De organisatie van deze 40ste OT gaat er vanuit dat 
u allen massaal zult inschrijven. Zij zijn al volop bezig er weer een heel fijn 
weekend van te maken. De havendag was ook weer goed georganiseerd 
en wat ik er van meegekregen heb, was het een gezellige middag en 
avond, jammer dat ik ook hier weer niet bij kon zijn. Gelukkig gaat het 
verenigingsleven ook door zonder aanwezigheid van jullie voorzitter 
.Wanneer dit Gorsje verschijnt, ligt de parkeerplaats weer vol met schepen, 
dit jaar hadden we meer aanmeldingen dan voorgaande jaren en moesten 
we tot onze spijt “nee” verkopen aan een aantal van onze leden, wij 
rekenen op uw begrip. De kaartmiddagen zijn weer begonnen, ik weet dat 
er altijd een aantal leden hier naar uitkijkt, dit jaar was het niet gemakkelijk 
een barrooster voor de zondagmiddagen rond te krijgen, ik hoop dat er toch 
een aantal leden zich vrijwillig zullen aanmelden om de zondagmiddag bar 
dienst te willen draaien. Dit stukje verenigingsleven moeten we blijven 
voortzetten, denk er nog eens over na en mocht u een zondagmiddag 
bardienst willen draaien, meldt u zich dan bij Simon of één van de andere 
bestuursleden.  
 
Zo veel meer heb ik niet te melden, ja nog één ding. Jaren lang hebben 
vele vrijwilligers zich gebogen over ’t Gorsje, ons clubblad.  
Dit jaar hebben de redactieleden zich gebogen over de toekomst en in 
welke vorm ’t Gorsje zou moeten blijven bestaan. De redactie zal hier op 
terug komen verder in deze editie, zij hopen op uw reactie. Hier wil ik het 
voor nu bij laten en ga ik nog even verder genieten van het prachtige 
uitzicht. Waarschijnlijk gaan we ook nog even een tochtje over de Wörther 
See maken, wordt er toch nog gevaren tijdens onze vakantie -. 
 
Met vriendelijke groet,       Erik, jullie voorzitter  
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Gorsonalia 
 
 
Op 21 augustus  overleed op de leeftijd van 65 jaar ons lid de heer 
Tom van den Heuvel uit Gorinchem. Hij voer met de tender “de 
Admiraal”.  Tom was nog maar kort bij de vereniging betrokken 
waardoor velen van u hem ondanks zijn markante persoonlijkheid 
niet zullen kennen 
 
 
Sinds het voorjaar 2014 zijn weer een aantal nieuwe leden bij de 
Gors ingeschreven: 
 
voornaam naam woonplaats lidstatus schip
Richard Weiler Schelluinen lid Independent
Rijkers Krabbendam Gorinchem lid Viking
Bas van Dorland Arkel lid La Sylphide
Alice Koster Arkel gezinslid
Annelies Arnold Arkel gezinslid
Antoinette Weiler Schelluinen gezinslid
mevr. Maas Gorinchem gezinslid
Thea Clements Herwijnen gezinslid
Bertjan van der Heyden Arkel lid visboot
Amel Kleijn Gorinchem lid Amorgas
Erwin Steehouwer Gorinchem lid visboot
Ton Riek Hoogblokland lid kano
Wim Blom Arkel lid trailer
Michel Roks Arkel lid trailer
Jos Verspui Gorinchem lid Jossie
Dylian Beer Arkel jeugdlid trailer
Michael Kristalijn Arkel lid Kantje Boort 
Lorenz Winkel Arkel lid Rapida  
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Het lidmaatschap van de volgende leden werd beëindigd. 
 
voornaam naam woonplaats lidstatus schip
Rob van der Meulen Rotterdam lid
Henk van de Meerendonk Boxtol lid
Stef de Bont Gorinchem lid sloep
Lianne Rijsdijk Gorinchem lid sloep
Joost Onderdelinden Gorinchem lid Kalv
Jaap Baars Meerkerk lid
Nigel van Erp Gorinchem lid visboot
Gerard Schenau Dalem lid kano
Cees de Swart Gorinchem lid kano
Henk Gaikhorst Arkel lid roeiboot  
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   Ervaringen openingstocht 
 
Hallo vaarvrienden, wij hebben geen boot, maar varen wel 
regelmatig mee met de openingstocht .Omdat Jan en Lena op De 
Gors liggen, worden wij al sinds jaren uitgenodigd om mee te varen 
met hun boot. 
 
Dit jaar was de verrassingstocht naar Den Bosch, met als 
eindbestemming  jachthaven "De Viking".De opdracht die iedereen 
kreeg, was om een schild te maken. Het mooiste schild kreeg de 
meeste punten. Helaas wij net niet. Daarna kregen wij een heerlijk 
buffet aangeboden door de organisatie. Er liepen veel mensen 
verkleed, o.a. ridders, kasteelvrouwen, enz. Ook liepen er 
waarzegsters,monniken die ons kruiden lieten ruiken, drank lieten 
proeven en met je handen in een zak om dingen te voelen en dan te 
raden ha ha. Er werden ook dia's vertoond op een scherm om te 
raden wat voor voorwerpen dat waren. Ook werd er gedanst, zelfs 
op het biljart, gezongen en gedronken tot het bier helemaal op was. 
Al met al een gezellige en geslaagde avond.  
 
De volgende dag gingen we weer vroeg op pad richting Arkel, met 
heel prachtig weer. Tijdens het varen moesten we puzzels en 
rebussen oplossen, om de lange vaartocht leuk te houden. Dit alles 
om ook punten te verzamelen om te winnen.Aangekomen in de 
thuishaven De Gors, werden we weer heerlijk verwend met een bbq. 
Tijdens het eten werden ook de winnaars bekend gemaakt. De prijs 
ging onze neus voorbij, maar volgend jaar proberen we het 
opnieuw. 
 
Hierbij willen wij de organisatie hartelijk bedanken voor hun inzet 
van de mooie openingstocht . Ook willen wij Jan en Lena bedanken 
voor de gastvrijheid op hun boot de "Linquenda". 
 
Groeten en tot volgend jaar. 
 

 
 

Hans en Ria Berends 
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VANUIT DE KOMBUIS  

 
 
 
Kip Pilav 
Bereidingstijd: 30 minuten 
Benodigdheden voor dit gerecht: 

x 400 gram kipfilet 

x 200 gram champignons 

x 200 gram uien 

x 2 teentjes knoflook 

x 1 klein blikje tomatenpuree 

x 1 blikje perziken 

x Ketjap, sambal, zout, paprikapoeder 

x Olijfolie 

x 1 eetlepel maizena 

Bereidingswijze van dit recept: 
1. De kipfilet in blokjes snijden en deze vermengen met peper en zout 

2. Snij de uien, knoflook en de champignons 

3. Bak de kipblokjes met de ui, knoflook en de champignons in olijfolie 

4. Voeg de tomatenpuree, ketjap en de sambal toe 

5. Vervolgens een beetje sap van de perziken, en de gesneden 
perziken toevoegen 

6. Water erbij doen, vervolgens 10 minuten laten pruttelen 

7. Eventueel een beetje afbinden tot een saus dikte, gebruik hiervoor 
aangemaakte maizena 

Serveertip: 
x Kip pilav serveren met basmatirijst en fijne doperwtjes 
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Verslag van de Activiteitencommissie 2014. 
 
Paasvissen 
Zoals ieder jaar zijn we natuurlijk begonnen met het paasvissen. Er was en 
goede opkomst  en natuurlijk heel gezellig. Het vissen werd afgesloten 
met een heerlijke paaslunch. 
 
Havendag 
De havendag van dit  jaar stond in het teken van een stormbaan.  
Ruim 90 personen hadden zich ingeschreven. Alweer een goede  
opkomst. Jong en oud waagde een wedstrijdje om zo snel mogelijk  
over de stormbaan te komen. Dit zorgde ook voor de nodige capriolen.  
Voor jong en oud was er ook dit jaar een watermat in de haven  
gespannen. Maar met name de jeugd was hier niet vanaf te krijgen.  
Verder kwam er een frietkraam die heerlijke Hollandse frietjes  
bakte en een aantal snacks. Helaas liet de zon op zich wachten  
maar de pret was er niet minder om. Al met al een leuke dag. 
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 eerst volgende activiteit is 
de winterbarbecue op 22 november 2014. U kunt zich tot 14 november 
inschrijven. 

 De activiteitencommissie 
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Onze commissaris groen ,Jan Veen in aktie.
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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 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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DE BARMEDEWERKERS VAN DE GORS 
 
Een vaak vergeten groep waar de watersportvereniging trots op 

mag zijn, zijn de barmedewerkers! !  

Bijna iedere zondag in het jaar is de bar een belangrijk aantal uren 

geopend.  De barmedewerkers maken het in de winter mogelijk dat 

de kaarters hun hart kunnen ophalen in de klaverjascompetitie! Zij 

voorzien de kaarters van drankjes , een hapje en een gezellig woord. 

Zij zorgen dat de koffie gratis klaar staat bij aanvang en dat de boel 

na afloop er weer picobello uitziet. Ook niet-kaarters zijn in deze uren 

van harte welkom om een drankje mee te drinken. 

In het zomerseizoen vindt de bediening vooral plaats op het terras 

en in de maanden juli en augustus is het Baken ook open op de 

vrijdagavonden, zodat veel gasten en veel Gorsenaren samen tot 

laat in de avond de gezellige en ontspannen sfeer van onze 

watersportvereniging kunnen proeven.        

 

ALLE BARMEDEWERKERS WILLEN WE BEDANKEN VOOR DE VERRICHTE 
INSPANNING EN HET GEVEN VAN HUN TIJD VOOR DE VERENIGING! 
Helaas zijn er in de afgelopen jaren ervaren krachten uitgevallen, 

maar wij zijn blij een aantal nieuwkomers te kunnen verwelkomen! 

Super, dat jullie er –samen met de ervaren krachten die er nog wel 

zijn-  voor willen zorgen dat de bar open kan blijven!! 

Om de belasting voor een barmedewerker niet onevenredig zwaar 

te maken zoeken we echter nog meer nieuwe barmedewerkers. Wie 
wil en kan zich inzetten op zondagmiddag of in de maanden juli en 
augustus op de vrijdagavond? Wie wil de werkverplichting die hij/ zij 

nu heeft liever anders gaan invullen en daarmee een bijdrage 

leveren aan het openhouden van de bar in het Baken??  

Zijn wij op zoek naar u/jou?? Laat het ons weten en meld je aan bij 
Simon of Roos Overes, telefoon 06-53999767 of 06-12781475. We 
horen graag van u/jou !! 
                                                             Simon en Roos 
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Eerste ervaringen als Commissaris 
 
In het begin van dit jaar werd ik gevraagd om in het bestuur van 

W.S.V.  de Gors zitting te nemen als commissaris van gebouwen. 

Wilde wel graag weten wat dit precies allemaal inhoudt en kreeg als 

antwoord dat je dus verantwoordelijk bent voor de gebouwen. 

Nou, dat was me dan meteen duidelijk…. 
Na een half jaartje in het bestuur meegedraaid te hebben, blijkt al 

snel dat er toch wel wat meer bij komt kijken dan alleen een 

dakgootje schoonmaken….. 
Ik zal dus zeker de komende tijd heel veel moeten leren van de 

huidige bestuursleden! 

Als bestuurslid moet je zeker een keer als havenmeester te werk 

gaan, dus ben ik samen met Cees de Wert en Erik Berendsen 5 

dagen in het diepe gegooid. 

De eerste dag begon al goed… 

Om 6 uur ’s morgens moest de slagboom open voor de 
vrachtwagen van de Bomenbank, die kwamen spuiten tegen de 

luizen… 

Dat ging nogal met veel lawaai gepaard, dus voor de gasten was 

het niet bepaald lekker ff uitslapen… 

De tweede dag werd al vanaf 7 uur ’s morgens het gras op de dijk 
gemaaid, dus ook nu weer: vroeg uit de veren, lieve gasten van ons 

Gorsje!!! 

De derde dag arriveerden om 7 uur, in weer de vroege morgen, de 

eerste gasten al. Twee dames in een zeilbootje, die naar later bleek 

overnacht te hebben voor de Schotdeurense brug, waar ze niet 

meer doorheen konden, de avond ervoor. 

Kortom, het leven van een havenmeester is eigenlijk best een drukke 

bedoening en uitslapen is er al helemaal niet bij!!! 

Wel een heel gezellig baantje trouwens, je verveelt je geen moment 

en als je steeds veel complimentjes krijgt te horen over hoe mooi 

onze haven is, hoe schoon Het Gemak, hoe gezellig Het Baken, is 

dat super om te horen! 

Daar doen we het met elkaar voor toch?? 

Voor mij was het een mooie ervaring om ook op deze manier met 

de Gors bezig te zijn. Ik vond het supergezellig en kijk er dan ook uit 

naar om volgend seizoen weer als havenmeester ingedeeld te 

worden, samen met mijn “maatjes”! 
 

Gerard van Dijk  
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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 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 datum vast in uw agenda en we 
zien u graag op onze activiteiten. 
 

De Activiteitencommissie 
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Kaartmiddagen 
 
Beste lezer, 

Nu het vaarseizoen voorbij is, wordt het buiten weer kouder. Dit is 

natuurlijk erg jammer, maar ieder nadeel heeft zijn voordeel. Zo is het 

competitieklaverjassen weer van start gegaan. Iedere zondag wordt 

er weer gezellig gekaart. We hebben alweer drie zondagen gehad 

op het moment dat ik dit schrijf. Het kaarten is zoals ieder jaar 

ouderwets gezellig, maar dit jaar gingen we spectaculair van start. 

Op 21 september was de eerste kaartzondag, dit was tevens de 

verjaardag van Arie de Bruin. De verjaardag van onze beste kaarter 

van het seizoen 2013/2014 gaat niet zomaar voorbij. Met appeltaart 

bij de koffie en de nodige bitterballen tussen het kaarten door was 

het een groot feest. De bitterballen vielen zo goed in de smaak dat 

het iedere week wel zou mogen, aldus Arie zelf. Arie had deze 

middag twee rondjes aan alle deelnemers gegeven, maar dit leidde 

niet tot resultaat. Aan het einde van de dag ging hij met de 

poedelprijs naar huis. 

Zondag 28 september was de tweede kaartdag. Het was deze dag 

iets rustiger (mede door het mooie weer), we hadden 11 deelnemers 

waardoor we maar twee tafels bezet hadden. Mocht u als lezer 

zondagmiddag mee willen doen met het klaverjassen, dan nodig ik 

u van harte uit om het een keer uit te proberen.  Ondanks het 

kleinere deelnemersveld was het erg gezellig. Het gezegde ‘wie 
schrijft die blijft’ ging deze week niet op. Jelle had namelijk de 
poedelprijs, dit leverde echter wel een kraskaart op. De kraskaarten 

zijn dit seizoen erg gewild als prijs, toch hebben we nog geen grote 

bedragen gewonnen met het krassen. 

Zondag 5 oktober was een prachtige middag.  De kaartploeg is 

weer compleet met de komst van Betsy en Gradus.  Deze gezellige 

wintergasten(leden) komen ook weer iedere zondag langs. Betsy 

komt kaarten en Gradus doet graag een potje darten of helpt mee 

achter de bar. Hartstikke leuk! Betsy speelde gelijk goed mee en 

haalde bijna 5000 punten. Toch kan er maar een de beste zijn van 

de dag, Erna won met een hoge score van bijna 6000.  

Kortom het is weer erg gezellig dit seizoen. Na 3 ronden staat Jannie 

Klop boven aan, zij had alle drie de keren boven de 5000 punten 

gescoord. Er komen nog een hoop middagen aan dus alles kan nog 

veranderen. Ik wens iedere een fijne zondagen toe en kom vooral 

een keer zondagmiddag naar het baken! 

 

 

 

 

De Kaartcommissie  
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Afscheid redactielid Jaap de Ruiter 
 
Afgelopen jaar heeft Jaap te kennen gegeven met ’t Gorsje te 
willen stoppen. Dit omdat hij verhuisd is naar Lexmond en zijn boot 

inmiddels onderdak heeft gevonden bij WSV de Peiler. 

Jaap is een kleine tien jaar mederedactielid geweest van ’t Gorsje. 
Hij zorgde voor de samenstelling en opmaak van ons clubblad. Ik 

kan u zeggen dat het vaak een heel gepuzzel is om de informatie 

bijeen te brengen in een aantal katernen. Dat is Jaap zeer 

toevertrouwd, immers in zijn dagelijks werk is hij ook voortdurend aan 

het puzzelen waar en wanneer de melk opgehaald wordt bij 

melkveehouderijen en welke fabriek die dan kan ontvangen. Soms 

kom je bij het samenstellen ruimte te kort en moeten ingezonden 

stukjes ingekort worden. Soms hou je ruimte over. Persoonlijk hoopte 

ik altijd dat hij bij het samenstellen ruimte over hield, want dan 

schreef Jaap de rest van het blad op een humoristische wijze  vol. 

Misschien herinnert u zich nog het stukje over de verdeling van de 

mensheid in boot en niet-boot en zijn visoenen over het zinken van 

zijn Dageraad als gevolg van vergeten afsluiters en 

hoofdschakelaars en het ezelsbruggetje dat hij daarvoor had 

bedacht, EGA (Electra, Gas en Afsluiters).  Dit laatste stukje is met 

goedvinden van Jaap zelfs in een clubblad van een andere 

vereniging verschenen. 

Verder schreef Jaap zelf ook een stukje over zijn andere grote 

hobby, wandelvakanties. Jaap gaat dan gepakt en gezakt op stap 

en zet zijn tentje dan waar het hem uitkomt. Zo dacht hij eens tijdens 

een wandelvakantie in België  een mooi plekje gevonden te 

hebben om de nacht door te brengen. Helaas werd zijn reeds 

ingezette nachtrust ruw verstoord door gendarmerie. Jaap bleek zijn 

tent geplaatst te hebben op het hellend vlak van  Ronquieres. Hij is 

halsoverkop met zijn spullen vertrokken. 

In de rubriek “Vanuit de kombuis” liet Jaap ons meegenieten van 
heerlijke nieuwe recepten.  In het laatst verschenen Gorsje heeft hij 

zijn afscheidsrecept gepresenteerd. 

U merkt dat Jaap een heel veelzijdig persoon is die we bij de 

redactie zeer zullen gaan missen. 

En Jaap zou Jaap niet zijn als hij zomaar op zou stappen. Nee, Jaap 

heeft aangeboden nog drie Gorsjes ondersteuning te geven aan zijn 

opvolger, Admar Verschoor. 

Al met al heeft Jaap heel veel bijgedragen aan de Gorsjes die in de 

afgelopen 10 jaar zijn verschenen. 

Bij deze dank ik Jaap, mede namens de andere redactieleden, voor 

alles wat hij voor ’t Gorsje heeft gedaan. 
 
 
Hans Mulder  
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De Groene Gors 
 

 

 

 
Beste Gorsenaren, 

 

Eigenlijk vind ik het niet zo leuk om weer iets voor het Gorsje te 

schrijven, want ondanks het mooie weer op dit moment en 

toch ook wel een mooie zomer, gaan de blaadjes toch weer 

vallen en dus ook de walnoten, zoals een aantal mensen 

inmiddels ontdekt hebben (nu nog notentaarten). 

 

Zoals u ook heeft kunnen zien is de berk bij het havenkantoor 

ook korter geworden. De reden daarvoor is de enorme bende 

die zo’n boom geeft op de boten en ook het havenkantoor 
onder het zaad strooide, wat ook veel schoonmaakwerk 

veroorzaakt. 

Inmiddels hebben we voor het baken een mooie walnoot 

geplant. 

 

Zoals een aantal leden intussen ook wel weten hebben we op 

de haven ook een aantal eikenbomen waarbij we al een 

aantal jaren een behandeling tegen de processierups 

hebben laten uitvoeren. Dit jaar hebben we ook nog twee 

maal de bomen tegen luis laten behandelen. Dit alles is niet 

goedkoop, maar heeft ook weinig geholpen. De mensen die 

met hun boot in de buurt van de eiken liggen kunnen daar 

zeker over meepraten. Inmiddels hebben we besloten deze 

bomen om te zagen. We gaan wel herplanten, maar het 

duurt toch wel weer een aantal jaren voordat we weer in de 

schaduw kunnen zitten (maar het komt goed). 

 

Verder hoop ik weer een aantal nieuwe “groene vinger 
mensen” te mogen zien en wil ik de huidige groenploeg 
bedanken voor hun bewezen diensten. 

Zoals het nu gaat hoop ik dat we het nog lang zo kunnen 

regelen met elkaar. Hartelijk dank daarvoor! 

 

Groet, 

 

Jan Veen 

Commissaris Groen 
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VANAF DE 

PREEKSTOEL 
 
 
VANAF DE PREEKSTOEL 
 
Wie    Amel Kleijn 
Naam van de boot  Amorgos 
Ligplaats   kleine haven 
Waar komt de naam vandaan Amorgos is een Grieks eiland. We gaan al 20      

jaar  op vakantie naar Griekenland 
Wat voor boot Smallandsloep met lengte van 6,53 m  en een 

breedte van 2,35m   
Ik vaar al sinds   bijna mijn leven lang, meest zeilen 
Hoe lang al lid   sedert mei 2014 
Samenstelling bemanning  mijn persoon en mijn vrouw Carla Konings 
Ik ben lid van De Gors vanwege  een  ander vaargebied en hoge kosten  in mijn 

oude haven(Schoonhoven) 
Favoriet vaargebied wijde omgeving van Gorinchem, waar je alle 

kanten op kan 
Mijn ideale schip is  mijn huidige sloep 
Onmisbaar aan boord  eten en drinken   
Favoriete gerecht aan boord zalm 
Mooiste vaarbelevenis  varen met driemans kielboot type Yngling 
Grootste angstmoment  onder het zeilen bij slecht weer 
Leukste klus op DeGors  nog geen uitnodiging daarvoor gehad 
Valt er nog iets te wensen: ja, ik zou heel graag mijn huidige ligplek 

willen behouden . Tenslotte vind ik De Gors 
een leuke vereniging met een goede sfeer 
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De Zalmschouw (Drijverschuit). 

In de kleine haven liggen 10 zalmschouwen ook wel drijverschuiten 
genoemd. Ook in de grote haven liggen er nog twee. De zalmschouw heeft 
een oplopende voorzijde en een vloeiend toelopende 
achterzijde.  Tegenwoordig zijn de zalmschouwen gemaakt van staal. 

Vroeger van ongeveer 1825 tot 1890 werden ze van hout gemaakt.  Van 
deze boten zijn alleen nog foto's over. Oude houten schouwen zijn er bij 
mijn weten niet meer. Ik weet dat er nog 2 of 3 zijn . Maar deze zijn nieuw 
gemaakt. Een is er gemaakt uit hechthout. Een andere is nagemaakt uit 
hoogwaardig hout door Co van den Heuvel uit Werkendam. Co heeft 
hiervoor een oude stalen geklonken schuit van zeven meter als maatvoering 
gebruikt, zo heeft hij mij een keer toen ik op bezoek was bij de firma De 
Klerk in Werkendam, verteld. Ik vind deze boot gebouwd in 1995 wel een 
stuk vakmanschap. Prachtig gemaakt! Ik heb enorme bewondering voor 
mensen die zeggen: “Houten schouwen zijn er niet meer en die dan oude 
foto's bekijken en met een ijzeren schouw als voorbeeld zo'n boot gaan 
bouwen.  Na 1880 werd begonnen met het maken van drijverschuiten uit 
ijzer. Tot in de jaren vijftig werden de boten geklonken. De klinknagels 
waren ongeveer 7 mm dik met een bolle kop. Er werd van binnen naar 
buiten geklonken. Eerst werden de nagelgaten geboord of geponst. Voor de 
zwaardklampen werden zwaardere nagels van ongeveer 10mm dikte 
gebruikt. Vooraf werden de nagels in een speciale kachel uitgegloeid. Als 
ze roodgloeiend waren, werden ze zachter en kon men ze gemakkelijk 
klinken. Tijdens het klinken werd gebruik gemaakt van een bankhamer en 
een dolly (tegenhouder). Het koud klinken (zonder gloeien) is een lastige 
klus voor ongeoefende handen zoals ik heb! Ik heb nl. geprobeerd om 
enkele nagels, tijdens de restauratie van m'n boot begin jaren 80, er koud in 
te slaan. Om dit netjes te doen viel knap tegen. Ik had o.a. geen goede dolly 
om de nagels tegen te houden. Ik deed dit met Ben Maas uit Gorinchem 
(Ben was de kleinzoon van PM uit Woudrichem een zeer goede visser is 
mij verteld). Ben zei dan:”Klevend slaan Rien”.Ik zei dan:Ik doe mijn best 
Ben”.Maar als ik dan 's avonds thuis kwam, verrekte ik van de pijn en lag 
er 's nachts wakker van. Tussen de te klinken materialen gebruikte ik dikke 
menie en werk . Dus je snapt wel dat mijn smoel onder de smurrie zat. Ook 
heb ikzelf wel eens kit gemaakt van bruine teer met werk en Cebar poeder, 
maar dat is een ander verhaal, ik dwaal af! Vanaf de jaren vijftig werd de 
zalmschouw niet meer geklonken, maar gelast. Ik denk, dat er mallen 
gebruikt werden om het vlak en de twee onder- en boven boorden uit te 
knippen. Ook werden er spanten, tussenspanten, hoekijzers voor de 
bovenrand en het halfrond voor potdeksel geboord en gesmeed. Maar toch 
iedere boot is verschillend! In iedere boot zat en zit meestal een beun(een 
bewaarplaats voor de vis, die gevangen werd). Er zit nogal wat verschil in 
de afmetingen van de diverse beunen. Er waren en zijn nogal wat boten 
zonder beun. Of met een droge beun.(Zonder gaten).De boten werden(en 
worden nog steeds) in diverse maten gebouwd. 5 meter( type meerkoet), 
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6.15 mtr(fanny) 6.60 en 6.80(volle boot). Daarna veel maten 7.25-8.50, 
zelfs 9 mtr en alle maten hier tussen en boven. Ook zijn er nog een drietal 
zgn. vishalers. Dit zijn vissersboten, die lijken op een zalmschouw, 
ongeveer 10.30 mtr lang , bij 3 mtr breed met een stalen vooronder met 
toegangsdeur en binnenboord motor. Zegenboten (waarmee de zegen werd 
uitgevaren) waren tussen de 8 en 10 mtr met 2 roeibanken voorin en 
meestal zonder huik. De zalmschouwen zijn voorzien van een huik (een 
tentje van bruin katoendoek nr 8 ), waaronder geslapen, gekookt en 
geschuild werd en wordt voor de regen. Bijna alle schouwen hebben een 
houten mast, een houten aangehangen roer met helmstok, houten 
zijzwaarden (vlgs Peter Schrijvers mooi als bijzettafeltje met 3 pootjes 
eronder) en houten roeiriemen en een houten hoosvat. Ook kan er met een 
zalmschouw gezeild worden. Op de zalmschouw hebben wij een spriettuig 
(een rechthoekig zeil, waarin schuin een lange stok ( de spriet ) gestoken 
wordt en een fok. Tot de uitrusting van een schouw behoort ook een 
haakstok, stokdweil en een spulijzer (beugel) om het houtwerk in te leggen 
tijdens het varen en vissen. De meeste boten hebben ook een lampijzer (om 
de stormlantaarn aan te hangen) en een kachel (vuurduvel, peurtje of 
avapeur) voor verwarming, visbakken en koken.  Ook leg ik met mijn 
zalmschouw rond 30 april samen met Ronald van de Veer en zijn zoon 
Tom , 

Astrid Kant en Ronald Messemaker bij Cosmopolite in Kedichem vlotjes, 
waarop zwarte sterntjes broeden.  Als u meer wilt weten over het gebruik 
van de zalmschouw willen de eigenaren er altijd wel het een en ander over 
vertellen, als ze aan boord zijn van deze prachtige boten. De meeste van 
ons zijn ook lid van de VBZ (Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw 
opgericht 12/6/1991.) Mijn boot is opgenomen in het register van Varende 
Monumenten. Wij behoren ook tot het Varend Erfgoed en zijn tevens lid 
van de LVBHB (Landelijke Vereniging tot Behoud van het Zeilend 
Bedrijfsvaartuig.) Wij worden ook regelmatig uitgenodigd om 
evenementen op te luisteren zoals: Sail Amsterdam, Dordt in Stoom, 
Havendagen Rotterdam, Havendagen Tilburg, Maritiem den Bosch, Sail 
Giethoorn, Delfsail, Havendagen Hattem, Den Helder, Havendag de 
Gors(behalve dit jaar) Arkel 1025.Wilt U meer weten over zalmschouwen 
en of visserij: Website: www.zalmschouw.nl Drijverschuiten Gebouwd bij 
de werf van der Hoff door A.J. van der Ree, R. Eekels, M. Hoogmoed, E. 
van Reijswoud www.zalmschouwboek.nl.Rivieren, Boten en Vissers door 
P. Verhagen.  Hardinxveld en de riviervisserij door D. de Jong.De laatste 
riviervissers, Lobrecht-van Os  

                                                                                    
Rien de Wit 
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Uit het logboek van de havenmeesters. 
 

- Om jonge ganzen tegen te houden is bij de trailerhelling een 
touw gespannen over de trailerhelling met rood-witte linten er 
aan. Deze ganzen maken graag gebruik van de helling. Ze 
betalen niet maar laten wel wat achter. 

- In de week van Mirjam en Marco waren er twee boten met 
panne. De eerste had een bacteriële vervuiling in de 
dieseltank, waarbij de Botenwacht te hulp geschoten is. De 
tweede boot bleek zijn schroef te zijn verloren. De 
betreffende boot is door Gert van Drenth de haven 
binnengesleept. Na grondig onderzoek is de boot verder 
gesleept naar de Korenwaard.  

- Twee passanten belden van te voren dat ze wilden 
overnachten. Bij aankomst hadden ze de sleepvlag in top. De 
keerkoppeling van één was stuk.  

- Een boot van 9 meter meerde af aan de Rietboulevard. Toen 
de havenmeester wenkte om zich te melden, ging het schip 
er als een speer vandoor. 

- De nieuwe eigenaren van de oude boot van Chris van Dam  
kwamen water tanken. Op een gegeven moment sloeg de 
motor af. Bleek dat water was getankt in de dieselolietank.  

- Het terras is door een paar heren een keer goed 
onderhanden genomen. Alles werd goed schoon gespoten. 
Nel en Fred kregen ook een wasbeurt toen ze langs kwamen 
varen. 

- De Rana belde voor een ligplaats van 14 meter. Even later 
belde deze gast weer met de mededeling dat hij 15 meter 
lang was. Na het afmeren kwam de gast betalen.  Toen gaf 
hij aan 13 meter te zijn. Toen hij hier op aangesproken werd, 
was zijn uitleg: hij wilde ruim liggen en hij had een rubber 
boot er achter hangen. Dus moest hij afrekenen voor 15 
meter, maar daar was deze gast het niet mee eens.  

- Dezelfde gast heeft de volgende dag het waterhaspel van 
het watertappunt van de watersteiger gepakt. Zonder iets te 
zeggen heeft hij water getankt met het haspel bij het 
kraantje. Deze kraan bleek hij met een tang open gemaakt 
te hebben. Hiervoor is een speciale tang nodig! Toen de gast 
hierop werd aangesproken werd hij pissig. Hij is met veel 
tegenzin nog een euro wezen betalen. 

- De Marak van één onzer leden is tot twee keer toe door onze 
havenmeesterroeiboot als opduwer teruggebracht in de 
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haven. Het schip had problemen met koelwatertoevoer. Na 
een hellingbeurt bij de Korenwaard en het vakkundig 
aanbrengen van een schelpje was het leed geleden. 

- Henk Verbruggen had een nieuwe rubberboot met motortje 
gekocht. Hij wilde hiermee proefvaren voor het Baken. Dat 
liep anders dan Henk had gedacht. Hij viel overboord. 
Gelukkig had hij een touw om zijn been gekregen toen hij 
overboord viel. Dat hield hij stevig vast. Hij was vergeten om 
het dodemanskoordje om zijn pols te doen. 
De boot bleef dus rondjes draaien in de haven en Henk er 
achter aan. Een passant kon op een gelukkig moment de 
shoke uittrekken. Zo kwam het bootje tot stilstand. Wit van 
schrik kwam Henk uit het water. Zijn portemonnee en telefoon 
nat, zijn gebit kwijt en zijn slippers drijvend in de haven.  

- Het urinoir zat verstopt. Peter en Gert hebben dit weer 
opgelost. Er zat veel WCpapier in! 

- Op een dag kwam er een boot met behoorlijke vaart de 
haven binnenvaren. Er kon niet op tijd gestopt worden. De 
gast voer zo tegen de boot van Cees van Hees aan. De 
preekstoel zat vast aan de Forever. Na enig wurmen kwamen 
de boten los. De motor viel steeds uit; hij kon niet meer 
achteruitslaan. De schade viel gelukkig meer. 

- Er is een verslaggever van het AD geweest . Hij heeft foto’s 
gemaakt en twee passanten geïnterviewd.   

- Er wordt clandestien gedoucht in de haven. De mensen die 
met hun bootje in de bocht bij de ijsbaan liggen, leggen een 
bijbootje aan de buitenkant van de Lingeboulevard en gaan 
gewoon met een plastic tasje in de hand douchen. Meestal ’s 
avonds laat.  

- Er zijn gasten die ’s avonds de afwas doen in het Gemak. 
Lekker makkelijk en geen rotzooi aan boord! 

- ’s Morgens bleek de havenmeesterfiets weg te zijn! Maar om 
half 9 komt er een mevrouw aangefietst. Ze had het vlaggetje 
er af gehaald en was boodschappen gaan doen in het dorp. 
De volgende keer even vragen?! 

- De Gors als kuuroord! Een gast heeft in Gorinchem een 
blindedarmoperatie ondergaan en komt aansterken op de 
Gors.  

- Een jonge vrouw komt vragen of ze een zojuist gekocht 
speedbootje mogen hellingen en of er 14 dagen een plekje is 
om de boot op de Linge uit te proberen. Op de vraag waar 
de trailer en het bootje nu waren, was het antwoord: mijn 
man laat hem er nu inglijden.  

- Op een ochtend komen twee boten van ongeveer 12-13 
meter de haveningang invaren en gaan naast elkaar aan de 
steiger tegenover het Baken liggen. Op de vraag wat de 
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bedoeling was kreeg de havenmeester het volgende 
antwoord: wij willen even met elkaar koffiedrinken en 
bijpraten.  

- Er komt een Zwitsers jacht binnen en vraagt om een plek. De 
havenmeester helpt mee aanleggen. Direct daarna laat de 
gast zijn hond uit op het gras waar deze zijn behoefte doet. 
Na een beleefde uitleg dat het de bedoeling is dat de hond 
wordt uitgelaten langs de dijk, maakt de gast gepikeerd zijn 
boot  los en vertrekt! 

- Er komt een Duits bootje de haven in. Hij vraagt direct waar 
er een cafeetje is “Um etwas zu trinken”. De alcoholwalm 
kwam de havenmeester al tegemoet. Nadat de 
havenmeester verteld had dat hij voor een café naar het 
dorp moest, maakte hij een rondje door de haven en voer de 
haven weer uit.  

- Er was een gast die twee keer betaalde. Eerst kwam de man 
betalen en betaalde voor een boot van 14,5 meter. Even later 
kwam zijn vrouw betalen voor een boot van 15 meter. We 
wisten niet dat Arkel zo’n vruchtbare steiger had.  

- De Korenwaard belde dat ze een boot verhuurd hadden aan 
mensen die geen enkele vaarervaring hadden. Deze mensen 
wilden bij De Gors overnachten. Of de havenmeesters deze 
mensen wilden opvangen. Even later voeren deze nieuwe 
varensgasten uitbundig zwaaiend naar de havenmeesters De 
Gors voorbij. Na 20 minuten kwam het bootje toch nog terug. 
Ze zijn heel goed geholpen met aanmeren. Ze waren erg 
zenuwachtig. Er mocht niet om gelachen worden. 
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Enquête over ’t Gorsje 2014. 
Zoals jullie hebben kunnen lezen is de redactie van ’t Gorsje een 
onderzoek begonnen hoe zij verder moet met ‘t Gorsje. Aan de 
hand van jullie reacties wilde de redactie conclusies trekken voor de 

toekomst. Het ging hierbij niet alleen over de inhoud, maar vooral 

ook over de vorm waarin ’t Gorsje in de toekomst moet verschijnen. 
Wil je ’t Gorsje digitaal, gedrukt of wel beide ontvangen? 

 

Het aantal reacties dat wij hebben ontvangen is niet waar wij op 

gehoopt hadden. Wij hebben namelijk 28 reacties ontvangen van 

de 350 lezers. Deze reacties hebben wij verwerkt en kort samengevat 

in onderstaand overzicht. 

 

- Leest u het Gorsje? 

91% zegt ja en de rest, 9%,  zegt ’t Gorsje deels te lezen. 

- Wat vindt u van de frequentie waarmee t Gorsje verschijnt 

(2/jr)? Is dat (on)voldoende? 

91% zegt voldoende, 9% zegt anders. We hebben zelfs de 

volgende opmerking ontvangen: 

“Mag best per kwartaal als er leuke dingen te melden zijn”. 

- Hoe waardeert u de inhoud van t Gorsje, op een schaal van 

1 tot 10? 

5% geeft als waardering een 6, 21% een 7, 58% een 8 en 16% 

een 9. 

- Mist u bepaalde rubrieken/onderwerpen? Welke? 

80% heeft hier “nee” op geantwoord en 20% “ja” 

Wij danken jullie voor de leuke suggesties en gaan daar zeker wat 

mee doen. 

Ook de vele opmerkingen, vragen, adviezen etc etc zijn 

bekeken en ook daar danken wij jullie voor. 

Dan - als het gaat om de vorm – de belangrijkste vraag: 

Zou u t Gorsje (uitsluitend) digitaal willen ontvangen d.m.v. 
toezending per mail? 

Uitsluitend digitaal – 57% 

Zowel digitaal als gedrukt – 18% 

Uitsluitend gedrukt – 25% 
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Gelet op het (beperkt) aantal reacties is het voor de redactie nog 

geen uitgemaakte zaak hoe nu verder te gaan in de toekomst: 

digitaal of gedrukt. 

Daarom kiezen we voor de volgende aanpak: 

 

******  Wilt u in het voorjaar van 2015 weer een gedrukt exemplaar 
van ’t Gorsje ontvangen, laat u dat dan aan ons weten.************ 
Het volgende Gorsje komt weer uit in de 2de helft van april 2015. Wij 

vernemen graag voor 1 maart 2015 van jullie of je een gedrukt 

exemplaar wil ontvangen. 

Aan alle overige leden zullen wij een digitaal exemplaar toesturen, 

dan wel op de website zetten. 

Om dit te kunnen doen dient bij het bestuur wel uw juiste e-mail 

adres bekend te zijn. 

 
Voor een gedrukt exemplaar kunt u een e-mailtje sturen naar 
redactie@wsvdegors.nl 
Of gewoon een brief bij de havenmeester achter laten met uw naam 
en adres en de wens ’t Gorsje gedrukt te ontvangen. 
 
Wij horen graag van jullie. 

Met vriendelijke groet, 

 

De redactie 

 






