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Yachtkeuringen t.b.v.:

Aan- en verkoop
Financiering
Verzekering
Conditie check

Gecertificeerd intermediair

Okay boatsupport

Appeldijk 17a
4161BH Heukelum
0031651092579
info@okayboatsupport.nl
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Contact met het bestuur? 
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Hallo beste Gorsenaren,     
 
Een	  nieuwe	  lente,	  een	  nieuw	  geluid…	  
	  
Normaal	  gesproken	  kunnen	  jullie	  hier	  altijd	  een	  stukje	  lezen	  van	  Erik,	  maar	  
vanaf	  nu	  neem	  ik	  hierbij	  de	  pen	  van	  hem	  over	  (zoals	  ik	  ook	  al	  de	  
voorzittershamer	  van	  hem	  heb	  overgenomen).	  
Degenen	  die	  in	  de	  Algemene	  Leden	  Vergadering	  van	  20	  maart	  aanwezig	  
waren,	  zijn	  inmiddels	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  verschillende	  wijzigingen	  
binnen	  het	  Bestuur.	  Maar	  voor	  de	  Gorsenaren	  die	  de	  ALV	  helaas	  hebben	  
moeten	  missen,	  zal	  ik	  toch	  nog	  even	  e.e.a.	  samenvatten.	  
	  
De	  bestuurstermijn	  van	  Jan	  en	  Simon	  liep	  af	  en	  beiden	  besloten	  om	  te	  
stoppen.	  Dit	  was	  natuurlijk	  heel	  begrijpelijk,	  maar	  wel	  heel	  jammer	  voor	  
ons.	  Daardoor	  hadden	  we	  2	  vacatures	  binnen	  het	  Bestuur,	  t.w.	  
Commissaris	  Groen	  en	  Algemeen	  Adjunct.	  Bovendien	  gaf	  Piet	  ook	  aan	  dat	  
hij	  in	  de	  ALV	  van	  2016	  zijn	  bestuurstaken	  wil	  beëindigen.	  Zoals	  jullie	  
allemaal	  wel	  weten	  is	  het	  takenpakket	  van	  Piet	  enorm	  -‐	  meer	  dan	  een	  
fulltime	  (onbetaalde)	  baan	  -‐	  en	  wij	  wisten	  ook	  wel	  dat	  we	  niemand	  zouden	  
vinden	  die	  dit	  totaalpakket	  van	  hem	  zou	  willen	  gaan	  overnemen.	  Gelukkig	  
was	  Piet	  al	  jaren	  geleden	  begonnen	  om	  geleidelijk	  de	  financiën	  aan	  
Anneke	  over	  te	  dragen,	  dus	  dit	  was	  een	  stuk	  waar	  we	  ons	  niet	  meer	  druk	  
over	  hoefden	  te	  maken.	  De	  andere	  taken	  zouden	  dan	  in	  het	  komend	  jaar	  
onder	  de	  overige	  Bestuursleden	  verdeeld	  gaan	  worden.	  	  
De	  persoon	  die	  dit	  allemaal	  in	  goede	  banen	  zal	  gaan	  leiden	  is	  Erik,	  maar	  
niet	  in	  zijn	  functie	  als	  Voorzitter,	  maar	  in	  de	  functie	  van	  Algemeen	  
Adjunct.	  Ikzelf	  ben	  vervolgens	  doorgeschoven	  naar	  de	  lege	  plek	  van	  
Voorzitter.	  Na	  dit	  stuivertje	  wisselen,	  bleven	  er	  alsnog	  2	  lege	  plekken	  over,	  
t.w.	  Commissaris	  Groen	  en	  Secretaris.	  Gelukkig	  hebben	  we	  Luuk	  van	  Sluis	  
bereid	  gevonden	  om	  Jan	  op	  te	  volgen	  en	  Pieter	  Horden	  zal	  mijn	  Secretaris	  
taken	  overnemen.	  We	  hebben	  er	  alle	  vertrouwen	  in	  dat	  beide	  mannen	  
een	  waardevolle	  bijdrage	  in	  het	  Bestuur	  zullen	  gaan	  leveren.	  	  
En	  dus	  zijn	  we	  na	  wat	  geschuif	  en	  met	  wat	  aanvulling	  weer	  een	  voltallig	  
Bestuur.	  	  
	  
Als	  ik	  dit	  schrijf,	  ben	  ik	  net	  2	  weken	  Voorzitter,	  dus	  in	  dit	  Gorsje	  heb	  ik	  nog	  
even	  2	  petten	  op,	  want	  het	  maken	  van	  het	  Sociaal	  Verslag	  2014	  en	  het	  
Verslag	  van	  de	  ALV	  2015	  waren	  de	  laatste	  taken	  die	  ik	  als	  Secretaris	  heb	  
mogen	  uitvoeren.	  
	  
Voor	  degenen	  die	  mij	  niet	  kennen,	  zal	  ik	  nog	  even	  wat	  over	  mezelf	  
vertellen.	  Ik	  ben	  47	  jaar,	  getrouwd	  met	  Marco	  en	  samen	  varen	  wij	  op	  onze	  
Ten	  Broeke	  kruiser,	  de	  ‘Cruisy	  Floozy’,	  wat	  ‘Varende	  Sloerie	  op	  de	  
Versiertoer’	  betekent.	  Sinds	  eind	  2008	  zijn	  wij	  lid	  van	  De	  Gors	  en	  in	  2009	  
ben	  ik	  in	  het	  Bestuur	  gekomen.	  Eerst	  2	  jaar	  als	  Algemeen	  Adjunct,	  de	  
laatste	  4	  jaar	  als	  Secretaris	  en	  nu	  dus	  als	  Voorzitter.	  	  
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Zoals	  ik	  ook	  al	  in	  de	  ALV	  heb	  gezegd,	  ben	  ik	  dankbaar	  voor	  het	  vertrouwen	  
dat	  jullie	  in	  mij	  hebben	  en	  ik	  ben	  ook	  trots	  op	  deze	  prachtige	  vereniging	  
die	  ik	  namens	  jullie	  mag	  vertegenwoordigen.	  Een	  vereniging	  waaraan	  
ikzelf	  nog	  maar	  een	  paar	  jaar	  een	  bijdrage	  heb	  mogen	  leveren,	  maar	  waar	  
heel	  veel	  anderen	  voor	  mijn	  tijd	  een	  schitterende	  club	  met	  een	  prachtige	  
haven	  van	  hebben	  gemaakt.	  Kortom,	  een	  vereniging	  van	  en	  voor	  de	  leden!	  
En	  dankzij	  deze	  vele	  vrijwilligers,	  zowel	  voor	  als	  achter	  de	  schermen,	  
kunnen	  we	  ook	  in	  de	  toekomst	  blijven	  genieten	  van	  onze	  prachtige	  haven.	  
In	  het	  bijzonder	  wil	  ik	  dan	  ook	  de	  ploeg	  werkers	  bedanken	  die	  er	  in	  de	  
afgelopen	  maanden	  voor	  gezorgd	  heeft	  dat	  het	  zaakje	  er	  weer	  piekfijn	  bij	  
ligt	  voor	  het	  komende	  vaarseizoen.	  Helemaal	  top!	  
	  
Ondanks	  dat	  het	  jaar	  nog	  maar	  een	  paar	  maanden	  oud	  is,	  hebben	  we	  toch	  
ook	  al	  afscheid	  moeten	  nemen	  van	  een	  aantal	  leden:	  Joop	  Maquine,	  Peter	  
Huizinga	  en	  ook	  Teunie	  de	  Graaf.	  Peter	  was	  één	  van	  de	  oprichters	  van	  de	  
haven	  en	  is	  al	  die	  tijd	  een	  betrokken	  lid	  geweest.	  Ook	  Teunie	  was	  op	  de	  
haven	  een	  begrip.	  Samen	  met	  Jan	  draaide	  ze	  jarenlang	  bardienst	  en	  ook	  
als	  de	  leden	  van	  Visclub	  Het	  Stekelbaarsje	  bij	  ons	  op	  de	  haven	  te	  gast	  
waren,	  namen	  Jan	  en	  Teunie	  de	  catering	  honneurs	  waar.	  
We	  zullen	  Joop,	  Peter	  en	  Teunie	  gaan	  missen	  en	  we	  wensen	  de	  familie	  en	  
vrienden	  heel	  veel	  sterkte	  toe	  met	  het	  verwerken	  van	  dit	  verlies.	  We	  
hopen	  dat	  wij	  op	  onze	  haven	  hen	  daarbij	  mogen	  helpen	  en	  laten	  we	  
proberen	  om	  ondanks	  dit	  gemis	  toch	  weer	  met	  elkaar	  van	  onze	  bootjes	  te	  
gaan	  genieten.	  
	  

Met	  vriendelijke	  groet,	  
Jullie	  Voorzitter,	  

Mirjam	  	  

De	  voorzittershamer	  wordt	  overgedragen	  door	  Erik	  aan	  Mirjam	  
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Sociaal	  Verslag	  2014	  
	  
2014	  was	  een	  jaar	  met	  heel	  veel	  ‘UPS’	  en	  gelukkig	  weinig	  ‘DOWNS’.	  
Het	  nieuwe	  jaar	  werd	  ingewijd	  met	  de	  Nieuwjaarsreceptie	  op	  11	  januari.	  
Gelukkig	  was	  het	  geen	  slecht	  weer	  en	  konden	  we	  rekenen	  op	  een	  hoge	  
opkomst.	  
	  
Als	  winterhavenmeester	  hoef	  je	  meestal	  niet	  voor	  dag	  en	  dauw	  je	  bed	  uit.	  
Hoewel….	  op	  een	  koude	  winterochtend	  rond	  half	  zes	  werden	  Fred	  en	  Nel	  
v/d	  Post	  ruw	  gewekt	  door	  gerommel	  aan	  hun	  boot.	  Dit	  bleek	  veroorzaakt	  
te	  worden	  door	  de	  politie	  die	  het	  havenmeesterbootje	  en	  een	  peddel	  
geleend	  had	  voor	  een	  achtervolging	  op	  de	  Linge.	  Ze	  waren	  erin	  geslaagd	  
om	  de	  2	  vandalen	  aan	  te	  houden	  en	  nu	  kwamen	  ze	  de	  geleende	  spullen	  
weer	  terugbrengen.	  Zo	  maak	  je	  weer	  eens	  wat	  mee	  als	  havenmeester!	  
	  
In	  de	  winter	  van	  2014	  was	  het	  voor	  de	  65+	  ploeg	  hard	  aanpoten.	  In	  het	  
najaar	  van	  2013	  was	  er	  een	  begin	  gemaakt	  met	  de	  bouw	  van	  het	  nieuwe	  
Gemak	  en	  tijdens	  de	  winter	  werd	  hier	  hard	  aan	  doorgewerkt.	  Dankzij	  de	  
uitgebreide	  fotoverslagen	  van	  Piet	  Giethoorn	  konden	  alle	  leden	  via	  
internet	  de	  voortgang	  volgen.	  Als	  afsluiting	  was	  daar	  de	  officiële	  opening	  
door	  Erik	  Berendsen	  op	  27	  maart.	  Gehuld	  in	  eerst	  een	  zwembroek	  en	  later	  
in	  een	  tijger	  badpak	  verrichte	  Erik	  de	  openingshandeling.	  (Als	  je	  in	  het	  
bijzonder	  dit	  tijgerbadpak	  nog	  wilt	  bewonderen,	  dan	  verwijs	  ik	  naar	  de	  
website	  .)	  
	  
Op	  21	  maart	  werd	  de	  Algemene	  Leden	  Vergadering	  gehouden	  waarin	  
Gerard	  van	  Dijk	  als	  opvolger	  van	  Kees	  Teuling	  voor	  de	  functie	  van	  
Commissaris	  werd	  voorgesteld.	  Piet	  Giethoorn	  werd	  als	  Lid	  van	  Verdienste	  
benoemd.	  
	  
Half	  april	  ging	  de	  vernieuwde	  website	  www.wsvdegors.nl	  de	  lucht	  in	  en	  
inmiddels	  weten	  we	  dat	  de	  website	  gemiddeld	  zo’n	  1000	  bezoekers	  per	  
maand	  ontvangt.	  Een	  mooi	  resultaat.	  
	  
In	  diezelfde	  tijd	  werd	  er	  voor	  het	  eerst	  weer	  gevist	  in	  de	  haven.	  Het	  
jaarlijkse	  Voorjaarsvissen	  kon	  opnieuw	  rekenen	  op	  veel	  belangstelling.	  
	  
Een	  week	  later	  gingen	  ook	  de	  boten	  te	  water	  en	  begon	  voor	  iedereen	  
weer	  het	  watersportseizoen.	  Dankzij	  het	  prachtige	  voorjaar	  kon	  men	  
lekker	  doorwerken	  aan	  zijn	  bootje.	  
	  
Zoals	  gebruikelijk	  werd	  er	  in	  april	  ook	  weer	  de	  opfriscursus	  reanimatie	  
gegeven	  door	  Dick	  Pons	  en	  Peter	  de	  Vries.	  Tijdens	  deze	  cursus	  konden	  de	  
havenmeesters	  zich	  uitleven	  met	  de	  AED	  op	  de	  oefenpoppen.	  	  
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De	  39e	  Openingstocht	  was	  dit	  jaar	  van	  16	  t/m	  18	  mei	  en	  de	  bestemming	  
was	  WSV	  De	  Viking	  in	  Den	  Bosch.	  Het	  was	  een	  tocht	  met	  een	  historisch	  
tintje	  en	  het	  prachtige	  weer	  werkte	  ook	  lekker	  mee.	  De	  deelnemers	  
moesten	  een	  wapenschild	  maken	  en	  de	  groep	  werd	  vereerd	  met	  een	  
bezoek	  van	  ridders,	  kasteelvrouwen,	  monniken	  en	  zelfs	  een	  waarzegster	  
die	  voor	  iedereen	  een	  prachtige	  toekomst	  in	  het	  vooruitzicht	  zag.	  
	  
De	  zomer	  van	  2014	  begon	  heel	  goed	  in	  juni	  en	  juli	  met	  schitterend	  weer.	  
Maar	  helaas	  werd	  dit	  gevolgd	  door	  een	  erg	  koude	  en	  natte	  augustus	  
maand.	  Dit	  mocht	  echter	  de	  pret	  niet	  drukken	  voor	  de	  vele	  passanten	  die	  
we	  ook	  dit	  jaar	  weer	  op	  de	  haven	  mochten	  verwelkomen.	  Men	  was	  blij	  
verrast	  door	  het	  nieuwe	  Gemak	  en	  de	  complimenten	  waren	  dan	  ook	  niet	  
van	  de	  lucht.	  
	  
Deze	  zomer	  mochten	  wij	  ook	  een	  nieuw	  trio	  havenmeesters	  
verwelkomen,	  t.w.	  Gerard	  van	  Dijk,	  Erik	  Berendsen	  en	  Cees	  van	  Werd.	  De	  
laatste	  was	  in	  het	  voorgaande	  jaar	  al	  ingewerkt,	  en	  kon	  mooi	  de	  andere	  
mannen	  de	  klappen	  van	  de	  zweep	  leren.	  Een	  opmerkelijk	  feit	  was	  dat	  
Gerard	  de	  grootste	  boot	  die	  wij	  ooit	  aan	  de	  Rietboulevard	  gehad	  hebben,	  
heeft	  mogen	  verwelkomen,	  t.w.	  eentje	  van	  50	  meter.	  Achteraf	  gezien	  
bleek	  dit	  om	  4	  boten	  te	  gaan	  waarbij	  Gerard	  voor	  het	  gemak	  de	  lengte	  
maar	  bij	  elkaar	  had	  opgeteld.	  Tja,	  administratief	  klopte	  het	  als	  een	  bus,	  
toch?!	  	  
De	  avonden	  samen	  waren	  ook	  bijzonder	  gezellig	  waarbij	  er	  tot	  in	  de	  kleine	  
uurtjes	  werd	  nagepraat.	  Alleen	  jammer	  dat	  de	  ochtenden	  erna	  speciale	  
dingen	  gepland	  stonden	  zodat	  de	  heren	  uitermate	  vroeg	  hun	  bed	  uit	  
moesten…	  	  Maar	  kennelijk	  is	  het	  gezamenlijke	  havenmeesterschap	  de	  
mannen	  toch	  goed	  bevallen,	  want	  voor	  de	  komende	  zomer	  zullen	  ze	  ook	  
weer	  samen	  de	  honneurs	  waarnemen.	  	  
	  
Op	  6	  september	  was	  er	  de	  jaarlijkse	  Havendag,	  en	  dit	  jaar	  stond	  deze	  in	  
het	  teken	  van	  de	  stormbaan.	  Ruim	  90	  personen	  hadden	  zich	  ingeschreven	  
en	  zowel	  jong	  als	  oud	  begaf	  zich	  op	  de	  stormbaan	  en	  dit	  zorgde	  dan	  ook	  
voor	  de	  nodige	  capriolen.	  Na	  deze	  lichamelijke	  inspanningen	  kon	  de	  
honger	  gestild	  worden	  bij	  de	  aangerukte	  frietkraam.	  Al	  met	  al	  dus	  een	  	  
zeer	  geslaagde	  dag!	  	  
	  
Tijdens	  haar	  havenmeesterschap	  had	  Mirjam	  Haenraets	  contact	  gelegd	  
met	  een	  bestuurslid	  van	  WSV	  De	  Peiler	  in	  Vianen.	  Deze	  had	  nl.	  een	  
passantenregistratiesysteem	  voor	  de	  computer	  ontwikkeld	  en	  dit	  zag	  er	  zo	  
indrukwekkend	  uit,	  dat	  ons	  bestuur	  hier	  ook	  wel	  interesse	  in	  had.	  
Vervolgens	  is	  Piet	  Giethoorn	  deze	  winter	  druk	  bezig	  geweest	  om	  dit	  aan	  te	  
laten	  passen	  aan	  onze	  wensen.	  Fred	  v/d	  Post	  zal	  de	  komende	  weken	  gaan	  
proefdraaien	  en	  daarna	  zal	  het	  tijdens	  de	  zomer	  van	  2015	  in	  gebruik	  
worden	  genomen.	  De	  havenmeesters	  zullen	  uiteraard	  hier	  binnenkort	  
uitgebreid	  instructie	  over	  krijgen.	  
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In	  2014	  heeft	  Jan	  Veen	  flink	  wat	  last	  gehad	  van	  luis.	  Gelukkig	  voor	  hem	  
geen	  hoofdluis,	  maar	  luizen	  in	  de	  eikenbomen.	  De	  processierups	  had	  in	  
2013	  voor	  flink	  wat	  problemen	  in	  de	  eiken	  gezorgd,	  maar	  nu	  was	  het	  dus	  
de	  beurt	  aan	  de	  luizen.	  Nadat	  2	  professionele	  behandelingen	  niet	  
succesvol	  bleken,	  werd	  toch	  de	  knoop	  (of	  moet	  ik	  zeggen	  ‘de	  eik’?)	  
doorgehakt	  en	  werden	  de	  bomen	  omgezaagd.	  	  
De	  leden	  met	  hun	  ligplaats	  aan	  de	  dijkzijde	  zullen	  nu	  blij	  zijn	  dat	  ze	  geen	  
last	  meer	  hebben	  van	  een	  vieze	  plakkerige	  laag	  op	  hun	  boot.	  De	  lege	  
plekken	  zijn	  inmiddels	  opgevuld	  worden	  door	  bomen	  die	  nagenoeg	  geen	  
overlast	  zullen	  veroorzaken.	  
	  
Eind	  oktober	  werd	  opnieuw	  het	  snertconcours	  georganiseerd	  door	  de	  AC,	  
gevolgd	  door	  de	  winterbarbecue	  eind	  november.	  Het	  Baken	  werd	  
omgetoverd	  tot	  een	  skihut	  met	  bijbehorende	  sneeuw	  en	  sfeerverlichting.	  
Het	  was	  een	  erg	  gezellige	  avond	  die	  tot	  in	  de	  late	  uurtjes	  doorging.	  
	  
Half	  november	  gingen	  de	  boten	  weer	  uit	  het	  water	  en	  dankzij	  een	  staaltje	  
teamwork	  stonden	  alle	  boten	  schoon	  en	  wel	  weer	  op	  de	  aangewezen	  
plekken,	  klaar	  om	  in	  de	  komende	  maanden	  door	  de	  eigenaars	  onder	  
handen	  genomen	  te	  worden.	  	  
	  
Vanaf	  september	  is	  Jelle	  Berendsen	  weer	  paraat	  om	  wekelijks	  het	  
klaverjassen	  te	  organiseren.	  Elke	  zondagmiddag	  doet	  een	  groep	  al	  dan	  niet	  
fanatieke	  kaarters	  zijn	  best	  om	  de	  1e	  prijs	  te	  behalen.	  Als	  men	  een	  middag	  
geen	  geluk	  heeft,	  dan	  kan	  men	  altijd	  nog	  de	  poedelprijs	  mee	  naar	  huis	  
nemen.	  	  
	  
Tot	  slot	  kan	  ik	  nog	  melden	  dat	  er	  in	  2014	  de	  volgende	  ledenmutaties	  zijn	  
geweest:	  we	  hebben	  26	  nieuwe	  leden,	  5	  nieuwe	  gezinsleden	  en	  2	  nieuwe	  
jeugdleden	  mogen	  verwelkomen.	  19	  leden,	  2	  jeugdleden	  en	  2	  donateurs	  
hebben	  hun	  lidmaatschap	  opgezegd.	  	  
	  
Aan	  het	  einde	  van	  2014	  hadden	  we	  dan	  ook	  in	  totaal	  283	  leden,	  62	  
gezinsleden,	  10	  jeugdleden	  en	  36	  donateurs	  (dus	  in	  totaal	  391	  mensen	  die	  
betrokken	  zijn	  bij	  De	  Gors).	  	  
	  
Ook	  hebben	  wij	  afscheid	  moeten	  nemen	  van	  een	  aantal	  bijzondere	  leden	  
en	  donateurs	  die	  in	  2014	  overleden	  zijn.	  Ik	  noem:	  Hilda	  Bisschop,	  Thom	  
van	  den	  Heuvel	  en	  Ciska	  Oskam.	  We	  zullen	  hun	  aanwezigheid	  op	  de	  haven	  
missen.	  	  
	  
Toch	  is	  het	  fijn	  om	  te	  zien	  dat	  ook	  in	  tijden	  van	  ziekte	  en	  rouw	  men	  elkaar	  
niet	  uit	  het	  oog	  verliest.	  Dit	  bewijst	  maar	  weer	  eens	  de	  warmte	  die	  we	  
binnen	  deze	  vereniging	  met	  elkaar	  mogen	  ervaren.	  Men	  staat	  altijd	  voor	  
elkaar	  klaar,	  zowel	  met	  raad	  en	  daad	  bij	  problemen	  met	  een	  bootje,	  als	  
ook	  met	  een	  troostende	  arm	  bij	  intens	  verdriet.	  
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Gorsonalia	  
 
In	  oktober	  overleed	  na	  een	  lange	  ziekteperiode	  Ciska	  Oskam.	  Ciska	  was	  al	  
ruim	  10	  jaar	  donateur	  van	  de	  Gors.	  Samen	  met	  haar	  familie	  nam	  zij	  aan	  
veel	  verenigingsactiviteiten	  deel.	  
	  
In	  februari	  overleed	  vrij	  plotseling	  	  ons	  lid	  Joop	  Maquine.	  Joop	  was	  sinds	  
2008	  lid	  van	  de	  Gors.	  De	  eerste	  jaren	  had	  hij	  zelf	  een	  bootje,	  daarna	  viste	  
hij	  samen	  met	  zijn	  broer	  vaak	  op	  diens	  visboot.	  
	  
Sinds	  het	  najaar	  2014zijn	  weer	  een	  aantal	  nieuwe	  leden	  bij	  de	  Gors	  
ingeschreven:	  
 
voornaam naam woonplaats lidstatus schip
Lorenz Winkel Arkel lid Rapida
Jos van Wijk Kedichem lid Libel
Emile Sassenburg Leerbroek lid Tijn
Bert Blitterswijk Nieuwland lid Bayliner 
Dennis Klatten Arkel lid rubberboot
Arie Iperen Hoogblokland lid speedboot
Timo Vink Gorinchem lid Lucky
Maarten Jansen Arkel jeugdlid Wou 62
Pauline Golverdingen Hoogblokland lid Calypso
Jurgen Beer Gorinchem jeugdlid Verano 420
Jacobus van der Hek Arkel lid kano's
Martin Harreman Hoogblokland lid Visksund 442
Marijn Hoorn Gorinchem lid Dobber
Laura Jager Kedichem lid Eagle  
	  
Het	  lidmaatschap	  van	  de	  volgende	  leden	  werd	  beëindigd:	  
 
voornaam naam woonplaats lidstatus schip
Henk Cappelle Heusden lid Nooit gedacht
Peter van den Heuvel Arkel jeugdlid Non Ferro
Bram van Klei Arkel jeugdlid
Roel Hartlief Papendrecht lid
Tineke Cahuzak-Tukker Hoogblokland lid DOVA
Harry Vertooren Gorinchem lid Pasvarn
Mike Doulis Arkel lid Bert
Herman van de Beek Neerijnen lid BEEKMAN
Ben Grootenboer donateur
Ab Robijn Gorinchem lid CONDOR
Jelle Bakker Gorinchem lid 87-37-YM
Marco van Straalen Arkel lid
Tim Jong Hoogblokland lid speedboot  
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Even	  voorstellen...	  
	  
Hallo	  allemaal,	  
	  
Als	  nieuw	  bestuurslid	  kreeg	  ik	  het	  verzoek	  om	  mij	  (ons)	  via	  het	  Gorsje	  aan	  
jullie	  voor	  te	  stellen.	  
	  
Mijn	  naam	  is	  Pieter	  Horden	  en	  samen	  met	  mijn	  vrouw	  Chantal	  en	  2	  
kinderen	  woonachtig	  in	  Gorinchem.	  Ik	  ben	  als	  projectmanager	  werkzaam	  
in	  de	  ICT-‐branche,	  om	  uit	  de	  hectiek	  te	  ontsnappen	  vind	  ik	  het	  heerlijk	  om	  
in	  het	  weekeinde	  naar	  de	  haven	  te	  gaan,	  de	  boot	  te	  pakken	  en	  een	  dagje	  
het	  water	  op	  te	  gaan.	  Enkele	  jaren	  geleden	  zijn	  we	  als	  beginnende	  
watersporters	  met	  een	  Quicksilver	  begonnen	  en	  kregen	  we	  een	  ligplaats	  in	  
de	  kleine	  haven.	  Na	  enkele	  seizoenen	  hadden	  we	  een	  aantal	  wensen	  op	  
ons	  lijstje	  staan	  waar	  onze	  volgende	  boot	  aan	  moest	  voldoen.	  Inmiddels	  
hebben	  we	  een	  Rinker	  sportcruiser	  en	  liggen	  we	  in	  de	  grote	  haven	  aan	  de	  
T-‐steiger.	  Telkens	  als	  ik	  het	  haventerrein	  op	  kom	  waardeer	  ik	  het	  hoe	  
netjes	  en	  verzorgd	  alles	  is.	  Afgelopen	  weken	  ben	  ik	  enkele	  keren	  in	  de	  
ochtend	  bij	  mijn	  boot	  geweest	  en	  heb	  ik	  met	  eigen	  ogen	  kunnen	  zien	  dat	  
er	  dan	  door	  een	  aantal	  mannen	  in	  een	  ongedwongen	  sfeer	  geklust	  wordt	  
om	  de	  haven	  er	  goed	  uit	  te	  laten	  zien.	  	  
	  
Graag	  wil	  ik	  mijn	  steentje	  bijdrage	  aan	  WSV	  De	  Gors	  en	  na	  gesprekken	  met	  
Erik	  en	  Mirjam	  heb	  ik	  ja	  gezegd	  tegen	  de	  functie	  van	  secretaris	  	  in	  het	  
bestuur.	  Inmiddels	  heb	  ik	  de	  eerste	  overdracht	  en	  informatiesessie	  gehad	  
en	  staan	  er	  een	  aantal	  zaken	  gepland.	  Niet	  alleen	  de	  haven	  is	  goed	  
verzorgd	  maar	  ik	  merk	  dat	  ook	  de	  zaken	  achter	  de	  schermen	  veelal	  tot	  in	  
de	  puntjes	  zijn	  geregeld.	  Ik	  neem	  de	  functie	  van	  Mirjam	  over	  en	  wil	  haar	  
bedanken	  voor	  haar	  overdracht	  en	  ik	  zal	  mijn	  best	  doen	  om	  haar	  
werkzaamheden	  als	  secretaris	  voort	  te	  zetten.	  
	  
Ik	  hoop	  jullie	  komend	  vaarseizoen	  persoonlijk	  op	  de	  haven	  te	  ontmoeten	  
en	  kijk	  uit	  naar	  een	  fijne	  en	  goede	  samenwerking	  met	  alle	  leden	  van	  WSV	  
De	  Gors.Rest	  mij	  jullie	  allemaal	  een	  fantastisch	  vaarseizoen	  toe	  te	  wensen.	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
Pieter	  Horden	  
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 Even	  voorstellen...   
	  
‘Een	  goede	  gewoonte’	  noemde	  Hans	  Mulder	  van	  de	  redactie	  van	  ‘t	  Gorsje	  
het	  voorstellen	  van	  nieuwe	  bestuursleden.	  Of	  ik	  ook	  even	  een	  stukje	  wilde	  
schijven?	  	  
	  

Ja,	  en	  daar	  zit	  je	  dan	  achter	  
je	  toetsenbord.	  Met	  een	  
stempel	  op	  het	  voorhoofd:	  
Luuk	  van	  Sluis,	  de	  opvolger	  
van	  Jan	  Veen.	  Tijdens	  de	  
Algemene	  
Ledenvergadering	  van	  20	  
maart	  nam	  Jan	  Veen	  
afscheid	  als	  commissaris	  
Groen,	  en	  werd	  ik	  als	  zijn	  
opvolger	  voorgesteld.	  

Gelukkig	  heeft	  Jan	  aangegeven	  dat	  hij	  op	  de	  achtergrond	  nog	  mee	  blijft	  
draaien.	  Met	  name	  aan	  de	  praktische,	  uitvoerende	  kant.	  Ik	  zal	  mij	  vooral	  
met	  de	  organisatorische	  zaken	  bezig	  houden	  en	  hoop	  langzaam	  maar	  
zeker	  ook	  wel	  wat	  groenere	  vingers	  te	  krijgen.	  	  

	  
Velen	  van	  u	  kennen	  mij	  uit	  de	  kleine	  haven.	  Daar	  heb	  ik	  al	  een	  aantal	  jaren	  
een	  kano	  liggen,	  waar	  ik	  zomer	  en	  winter	  mee	  op	  stap	  ga.	  Zolang	  er	  geen	  
ijs	  ligt,	  kunt	  u	  mij	  regelmatig	  langs	  de	  oevers	  van	  de	  Linge	  of	  in	  de	  polder	  
zien	  peddelen.	  Een	  heerlijke	  manier	  om	  te	  ontspannen	  als	  je	  een	  drukke	  
dag	  of	  een	  drukke	  week	  achter	  de	  rug	  hebt.	  	  
	  
Ik	  ben	  al	  ruim	  30	  jaar	  kanoër,	  en	  heb	  in	  het	  verleden	  veel	  kano	  kampen	  in	  
de	  Biesbosch	  georganiseerd,	  waar	  ik	  als	  kano	  instructeur	  meedraaide.	  
Toen	  de	  kinderen	  klein	  waren,	  heb	  ik	  wat	  minder	  gevaren,	  maar	  sinds	  wij	  
in	  Arkel	  wonen	  ben	  ik	  weer	  vaak	  op	  het	  water	  te	  vinden.	  	  
	  
In	  het	  dagelijks	  leven	  heb	  ik	  de	  leiding	  over	  de	  Nederlandse	  vestiging	  van	  
Dalmec	  in	  Meerkerk,	  waar	  wij	  tilhulpen	  leveren	  aan	  de	  industrie.	   	  
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Wat	  dat	  zijn?	  Even	  op	  google	  zoeken	  naar	  Dalmec	  BV!	  	  Onze	  fabriek	  staat	  
in	  Italië,	  aan	  de	  voet	  van	  de	  Dolomieten.	  Daar	  ben	  ik	  dus	  ook	  regelmatig	  te	  
vinden.	  Bij	  een	  bezoek	  aan	  de	  fabriek	  probeer	  ik	  het	  nuttige	  met	  het	  
aangename	  te	  verenigen,	  en	  maak	  ik	  graag	  meerdaagse	  wandeltochten	  in	  
de	  bergen.	  	  
	  
In	  de	  vakanties	  trek	  ik	  er	  samen	  met	  mijn	  vrouw	  Inge	  op	  uit	  met	  onze	  
Volkswagen	  Camper.	  Kriskras	  door	  Europa	  of	  gewoon	  lekker	  in	  ons	  eigen	  
land	  op	  zoek	  naar	  rust	  en	  mooie	  natuur.	  	  Sinds	  onze	  drie	  kinderen	  (Elza,	  
Rachel	  en	  Lennart)	  uitgevlogen	  zijn	  en	  hun	  eigen	  plekje	  op	  deze	  wereld	  
veroverd	  hebben,	  gaat	  dat	  steeds	  makkelijker.	  De	  vrijheid	  die	  velen	  van	  u	  
in	  hun	  boot	  voelen,	  voel	  ik	  in	  onze	  camper.	  
	  
Laatst	  vroeg	  iemand	  mij	  waarom	  ik	  in	  het	  bestuur	  van	  de	  Gors	  ging	  zitten.	  
Het	  antwoord	  was	  kort:	  iedereen	  heeft	  een	  maatschappelijke	  
verantwoordelijkheid	  in	  het	  leven.	  Ik	  vul	  die	  verantwoordelijkheid	  in	  met	  
een	  functie	  binnen	  de	  watersport	  vereniging.	  Hiervoor	  ben	  ik	  vier	  jaar	  
actief	  geweest	  binnen	  de	  Protestante	  Kerk	  van	  Arkel.	  Ik	  vindt	  het	  heerlijk	  
om	  met	  mensen	  om	  te	  gaan	  en	  mensen	  te	  leren	  kennen.	  Dat	  gaat	  zeker	  
lukken	  binnen	  de	  Gors.	  Wilt	  u	  mij	  ook	  leren	  kennen?	  Spreek	  mij	  gerust	  aan	  
in	  de	  haven.	  Ik	  ben	  er	  de	  komende	  jaren	  ook	  voor	  u!	  	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   Luuk	  van	  Sluis	  	  
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Verbeteringen	  in	  en	  om	  de	  haven!!	  
	  

Zondagmiddag	  29	  maart	  ,het	  is	  koud	  en	  het	  regent	  geen	  weer	  om	  wat	  te	  
doen.	  Maar	  wel	  weer	  	  om	  een	  stukje	  te	  schrijven	  	  voor	  het	  clubblad	  van	  de	  
WSV	  De	  Gors	  .	  

In	  de	  wintermaanden	  is	  er	  weer	  veel	  werk	  verricht	  door	  de	  60+	  ploeg.	  Dit	  
zijn	  met	  name	  werkzaamheden,	  die	  elk	  jaar	  weer	  terugkomen.	  	  

De	  gebouwen,	  steigers	  en	  lantaarnpalen	  worden	  in	  het	  voorjaar	  
schoongemaakt.	  Dus	  als	  de	  boten	  weer	  in	  het	  water	  liggen	  en	  de	  
passanten	  	  naar	  onze	  haven	  komen,ziet	  alles	  er	  weer	  spic	  en	  span	  uit.	  

In	  het	  Gemak	  is	  de	  ventilatie	  aangepast,	  het	  	  afschot	  in	  de	  douche	  
verbeterd	  ,handdrogers	  geplaatst	  en	  er	  zijn	  	  deurdrangers	  op	  de	  deuren	  
aangebracht.	  

In	  de	  aparte	  wasruimte	  in	  het	  Gemak	  is	  nu	  ook	  een	  wasmachine	  aanwezig	  
waar	  ieder	  lid	  en	  gast	  tegen	  betaling	  gebruik	  van	  kan	  maken.	  De	  sleutel	  
van	  de	  wasruimte	  wordt	  door	  de	  havenmeester	  uitgegeven.	  

Op	  het	  Ruim	  zijn	  40	  zonnepanelen	  aangebracht	  om	  de	  hoge	  
energierekening	  	  te	  verlagen	  ,	  maar	  als	  ik	  nu	  naar	  buiten	  kijk	  en	  het	  weer	  
zou	  zo	  blijven	  is	  het	  een	  slechte	  investering!	  Maar	  we	  gaan	  er	  van	  uit	  dat	  
we	  een	  mooie	  zomer	  krijgen	  met	  heel	  veel	  zon,	  dus	  een	  grote	  besparing	  
op	  de	  energie	  rekening	  volgt!	  

Dit	  zijn	  een	  paar	  onderdelen	  van	  de	  vele	  werkzaamheden	  die	  uitgevoerd	  
zijn.	  

Als	  iedereen	  	  zijn	  steentje	  blijft	  bijdrage	  voor	  de	  vereniging	  kunnen	  we	  	  
met	  zijn	  allen	  trots	  zijn	  op	  onze	  haven.	  	  

Verder	  wens	  ik	  iedereen	  een	  heel	  mooi	  vaarseizoen.	  

Commissaris	  van	  Gebouwen	  

Gerard	  van	  Dijk	  
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Activiteiten	  2015	  
	  
Graag	  willen	  wij	  jullie	  aandacht	  vragen	  voor	  de	  vele	  leuke	  activiteiten	  die	  
wij	  dit	  jaar	  gaan	  organiseren.	  	  
	  
Zaterdag	  11	  april	  2015	  –	  Voorjaarsvissen	  
Wij	  hopen	  natuurlijk	  tijdens	  een	  mooie	  
voorjaardag	  jullie	  te	  ontvangen	  voor	  het	  
vissen	  en	  een	  heerlijke	  lunch.	  
	  
Zaterdag	  18	  april	  2015	  –	  Boten	  te	  water	  
Wij	  zorgen	  deze	  ochtend	  voor	  de	  koffie.	  
	  
29,	  30	  en	  31	  mei	  2015	  –	  Openingstocht.	  	  
Alhoewel	  dit	  geen	  taak	  is	  van	  de	  
activiteitencommissie	  willen	  wij	  toch	  jullie	  
speciale	  aandacht	  vragen	  voor	  de	  40ste	  
openingstocht.	  Schrijf	  u	  in	  voor	  deze	  
speciale	  editie.	  
	  
Zaterdag	  5	  september	  2015	  –	  Havendag	  
Wederom	  een	  gezellige	  middag/avond	  met	  
diverse	  activiteiten	  voor	  jong	  en	  oud.	  
Er	  volgt	  nog	  een	  aparte	  uitnodiging.	  
	  
Zaterdag	  31	  oktober	  2015	  –	  Snertconcours	  
Het	  jaarlijkse	  gezellige	  vissen	  met	  	  als	  lunch	  de	  heerlijke	  huisgemaakt	  
erwtensoep.	  
Er	  volgt	  nog	  een	  aparte	  uitnodiging.	  
	  
Zaterdag	  7	  november	  2015	  –	  Boten	  uit	  het	  water	  
Wij	  verzorgen	  de	  koffie	  en	  natuurlijk	  een	  broodje	  met	  een	  warme	  snack.	  
	  
Zaterdag	  28	  november	  2015	  –	  Gezellige	  avond	  
Een	  aparte	  uitnodiging	  volgt	  nog	  	  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	  

 
 
 
 



Groene Gors

Beste Gorsenaren,
Al weer een stukje voor het Gorsje schrijven, de tijd vliegt om. Voor mij  het 
laatste stukje als lid van het bestuur.
Gelukkig hebben we iemand gevonden die het stokje over wil nemen, waar ik 
heel blij mee ben. En waar nodig is, zal ik zeker mee blijven helpen en hoop 
op een aantal mensen die er net zo over denken!
Verder wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen dat u in mij heeft 
gehad, wat misschien niet altijd makkelijk is geweest. Vooral na deze winter 
waarin toch wel erg mooie bomen zijn omgezaagd, wat overigens echt nodig 
was. Inmiddels zijn er 7 nieuwe bomen geplant waar we hopelijk weer 50 
jaar plezier van hebben. Ik zal ze niet meer omzagen…
Nu ga ik stoppen en wens iedereen veel gezondheid toe en veel vaarplezier.
Met een vriendelijke vaargroet,
Jan Veen
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Oud	  worden	  in	  deze	  tijd	  
Het	  is	  gewoon	  niet	  voor	  te	  
stellen,	  
Je	  moet	  met	  een	  mobieltje	  
bellen.	  
Je	  kunt	  er	  ook	  een	  tekst	  op	  
lezen,	  
Je	  moet	  altijd	  bereikbaar	  wezen.	  
En	  dat	  kan	  dus	  niet	  gewoon,	  
Met	  een	  doodgewone	  telefoon.	  

Wil	  je	  een	  treinkaartje	  kopen,	  
nee,	  niet	  naar	  de	  balie	  lopen.	  
Daar	  is	  niemand	  meer	  te	  zien,	  
Je	  kaartje	  komt	  uit	  een	  machien.	  
Je	  moet	  dan	  overal	  op	  drukken,	  
In	  de	  hoop	  dat	  het	  zal	  lukken.	  
Pure	  zenuwsloperij,	  
Achter	  jou	  zie	  je	  een	  rij.	  
Kwaad	  en	  tandenknarsend	  staan,	  
Want	  de	  trein	  komt	  er	  al	  aan.	  

Bij	  de	  bank	  wordt	  er	  geen	  geld,	  
Netjes	  voor	  je	  uitgeteld.	  
Want	  dat	  is	  tegen	  de	  cultuur,	  
En	  je	  geld	  komt	  uit	  de	  muur.	  
Als	  je	  maar	  de	  code	  kent,	  
Anders	  krijg	  je	  vast	  geen	  cent.	  
Om	  je	  nog	  meer	  te	  plezieren,	  
Mag	  je	  internetbankieren.	  

Allemaal	  voor	  jouw	  gemak,	  
Heb	  je	  alles	  onder	  dak.	  
Niemand	  die	  er	  ooit	  naar	  vroeg,	  
Blijkbaar	  is	  het	  nooit	  genoeg.	  

Man,	  man,	  man	  wat	  een	  
geploeter,	  
Alles	  moet	  met	  een	  computer.	  
Anders	  sta	  je	  buitenspel,	  
Op	  www,	  punt	  nl.	  
Vind	  je	  informatie,	  
Wie	  behoed	  je	  voor	  die	  
frustratie.	  
Als	  dat	  ding	  het	  dan	  niet	  doet,	  
Dan	  word	  je	  toch	  niet	  goed.	  
Maar	  dan	  roept	  men	  dat	  je	  boft,	  
Je	  hebt	  immers	  Microsoft.	  
Ach,	  je	  gaat	  er	  onderdoor,	  
Je	  raakt	  gewoonweg	  buiten	  
spoor.	  
Nee	  het	  is	  geen	  kleinigheid,	  
Oud	  worden	  in	  deze	  tijd.	  

Bron:	  
http//www.anbo.nl/afdelingen/haarlem
mermeer-‐noord/ledeninformatie/oud-‐
worden-‐in-‐deze-‐tijd	  	  

Ingestuurd	  door:	  Pleuntje	  Schrijver	  
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Algemene	  Leden	  Vergadering	  2015	  	  
	  
Op	  vrijdag	  20	  maart	  was	  het	  weer	  tijd	  voor	  onze	  jaarlijkse	  Algemene	  Leden	  
Vergadering.	  Helaas	  was	  de	  opkomst	  niet	  zo	  hoog	  als	  voorgaande	  jaren,	  
maar	  dit	  was	  waarschijnlijk	  te	  danken	  aan	  het	  flinke	  aantal	  ziekmeldingen.	  	  
	  
Om	  20.00	  uur	  opende	  Erik	  de	  vergadering	  en	  heette	  iedereen	  van	  harte	  
welkom.	  Zoals	  gebruikelijk	  vroeg	  hij	  een	  moment	  stilte	  om	  de	  overledenen	  
van	  het	  afgelopen	  jaar	  te	  herdenken:	  Hilda	  Bisschop,	  Thom	  van	  den	  
Heuvel,	  Ciska	  Oskam,	  Joop	  Maquine	  en	  Peter	  Huizinga.	  	  Erik	  bedankte	  
Rieta	  Veen	  voor	  haar	  jarenlange	  betrokkenheid	  bij	  het	  Wel	  &	  Wee	  op	  de	  
haven.	  Simon	  en	  Roos	  Overes	  hebben	  inmiddels	  haar	  werkzaamheden	  
overgenomen.	  	  
	  
Na	  de	  behandeling	  van	  de	  eerste	  agenda	  punten	  door	  Erik,	  las	  Mirjam	  het	  
sociaal	  verslag	  over	  2014	  voor	  (zie	  ook	  elders	  in	  dit	  Gorsje).	  Anneke	  
vervolgde	  de	  vergadering	  door	  het	  financiële	  plaatje	  van	  de	  Gors	  te	  laten	  
zien.	  Onze	  ‘geldplantjes’	  worden	  met	  liefde	  verzorgd	  en	  financieel	  staan	  
we	  er	  als	  vereniging	  dan	  ook	  prima	  voor.	  	  
	  
In	  verband	  met	  de	  ziekmelding	  van	  Fred	  Kleijweg	  en	  met	  instemming	  van	  
Willie	  Tuinenburg,	  las	  Erik	  het	  verslag	  voor	  van	  de	  Kascommissie.	  De	  
Kascommissie	  vroeg	  de	  ALV	  om	  de	  Penningmeesters	  te	  dechargeren	  over	  
het	  boekjaar	  2014	  en	  het	  Bestuur	  voor	  het	  gevoerde	  beleid.	  De	  ALV	  
stemde	  hiermee	  in.	  	  Erik	  bedankte	  de	  Kascommissie	  en	  in	  het	  bijzonder	  
het	  aftredend	  lid	  Willie	  Tuinenburg.	  Roos	  Overes	  heeft	  zich	  beschikbaar	  
gesteld	  om	  haar	  rol	  in	  2016	  over	  te	  nemen.	  	  
	  
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.	  Aangezien	  vorig	  jaar	  de	  herbouw	  van	  
’t	  Gemak	  is	  aangepakt,	  stonden	  er	  in	  de	  afgelopen	  winter	  geen	  grote	  
projecten	  op	  stapel.	  Wel	  zijn	  inmiddels	  de	  zonnepanelen	  op	  het	  dak	  van	  ’t	  
Ruim	  geplaatst.	  	  	  
	  
In	  het	  voorjaar	  van	  2016	  staat	  het	  opnieuw	  asfalteren	  van	  de	  
parkeerplaats	  op	  het	  programma.	  Hierover	  volgt	  later	  meer	  in	  de	  ALV	  van	  
2016.	  	  	  	  Tevens	  vroeg	  Piet	  namens	  het	  Bestuur	  toestemming	  voor	  het	  
verdere	  onderzoeken	  van	  de	  mogelijkheden	  voor	  het	  uitbaggeren	  van	  de	  
grote	  haven.	  Aangezien	  in	  de	  jaren	  2014-‐2016	  de	  Linge	  uitgebaggerd	  
wordt,	  is	  het	  voordelig	  voor	  De	  Gors	  om	  nu	  te	  baggeren	  i.v.m.	  de	  lagere	  
transportkosten	  naar	  het	  baggerdepot	  bij	  de	  Koornwaard.	  De	  ALV	  ging	  
hiermee	  akkoord	  en	  nu	  zal	  het	  Besuur	  diverse	  offertes	  opvragen	  en	  op	  
basis	  hiervan	  een	  definitieve	  beslissing	  nemen.	  	  	  
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Na	  de	  pauze	  werden	  de	  bestuursmutaties	  voorgelegd	  aan	  de	  leden.	  Simon	  
Overes	  en	  Jan	  Veen	  waren	  aftredend	  en	  niet	  herkiesbaar.	  Tevens	  zal	  Piet	  
zijn	  bestuurstaken	  in	  de	  ALV	  van	  2016	  beëindigen.	  Piet’s	  
verantwoordelijkheden	  zullen	  verdeeld	  worden	  over	  de	  andere	  
bestuursleden	  en	  Erik	  zal	  in	  zijn	  nieuwe	  functie	  van	  Algemeen	  Adjunct	  dit	  
in	  goede	  banen	  gaan	  leiden.	  Mirjam’s	  termijn	  als	  Secretaris	  liep	  ook	  af	  en	  
zij	  zal	  nu	  het	  Voorzitterschap	  van	  Erik	  overnemen.	  Dit	  werd	  bekrachtigd	  
door	  het	  symbolisch	  overdragen	  van	  de	  voorzittershamer	  (of	  te	  wel	  een	  
enorme	  houten	  hamer	  die	  gebruikt	  wordt	  voor	  het	  slaan	  van	  de	  palen	  
[Symbool]).	  	  	  Luuk	  van	  Sluis	  zal	  de	  functie	  van	  Jan	  overnemen	  en	  Pieter	  
Horden	  zal	  het	  Secretariaat	  van	  Mirjam	  overnemen.	  De	  ALV	  ging	  akkoord	  
met	  bovenstaande	  voorstellen.	  	  Erik	  bedankte	  Jan	  en	  Simon	  voor	  hun	  
jarenlange	  inzet	  in	  het	  Bestuur	  en	  op	  de	  haven.	  	  

Vervolgens	  kwamen	  de	  diverse	  Bestuursleden	  aan	  de	  beurt	  met	  een	  
aantal	  specifieke	  opmerkingen	  over	  hun	  werkzaamheden.	  	  

Havencommissaris:	  	  	  
Deze	  winter	  zijn	  er	  een	  aantal	  kleinere	  projecten	  uitgevoerd,	  zoals	  de	  
renovatie	  van	  de	  looppaden,	  het	  onderhoud	  aan	  de	  stalen	  roeiboot	  van	  de	  
havenmeester	  en	  de	  vlaggenmast.	  Ook	  werden	  de	  laatste	  aanpassingen	  
aan	  ’t	  Gemak	  voltooid.	  	  	  

In	  de	  afgelopen	  maanden	  is	  er	  een	  passantenregistratie	  programma	  
ontwikkeld	  dat	  binnen	  een	  aantal	  weken	  in	  gebruik	  zal	  worden	  genomen.	  
De	  havenmeesters	  zullen	  hier	  nog	  persoonlijk	  in	  begeleid	  worden.	  	  

Bar	  Commissie:	  	  	  
Dit	  was	  het	  laatste	  jaar	  dat	  Simon	  en	  Roos	  de	  bar	  hebben	  verzorgd.	  Zij	  
zullen	  nu	  op	  de	  Wel	  en	  Wee	  commissie	  onder	  hun	  hoede	  nemen.	  De	  leden	  
worden	  dan	  ook	  gevraagd	  om	  het	  aan	  hen	  door	  te	  geven	  als	  er	  iemand	  
ziek	  is.	  	  	  

Activiteitencommissie	  	  	  
De	  activiteiten	  voor	  2015	  werden	  besproken	  (zie	  elders	  in	  dit	  
Gorsje).	  	  	  	  Openingstocht	  Commissie	  	  De	  Openingstocht	  staat	  dit	  jaar	  
gepland	  van	  29-‐31	  mei.	  	  

’t	  Gorsje:	  	  
Hans	  Mulder	  bedankte	  de	  leden	  van	  de	  Redactie	  en	  degenen	  die	  voor	  het	  
vouwen,	  stickeren	  en	  de	  distributie	  verantwoordelijk	  zijn.	  Dit	  voorjaar	  zal	  
het	  Gorsje	  voor	  het	  eerst	  via	  email	  verspreid	  gaan	  worden.	  Voor	  de	  
geïnteresseerden	  die	  geen	  email	  hebben,	  zal	  er	  nog	  een	  stapel	  papieren	  
exemplaren	  bij	  de	  havenmeester	  liggen.	  	  	  
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Havenmeesters:	  	  
Ook	  in	  2014	  zijn	  de	  havenmeesters	  weer	  verantwoordelijk	  geweest	  voor	  
het	  gastvrij	  onthalen	  van	  de	  passanten.	  Erik	  vroeg	  een	  applaus	  voor	  deze	  
groep	  mensen.	  	  

Website	  +	  Facebook:	  	  
De	  nieuwe	  website	  is	  nu	  een	  jaar	  in	  de	  lucht	  en	  kan	  rekenen	  op	  een	  
gemiddeld	  aantal	  bezoekers	  van	  1.000	  per	  maand.	  Ook	  is	  De	  Gors	  actief	  
op	  Facebook.	  	  	  

Commissaris	  Groen:	  	  
Jan	  bedankte	  met	  name	  Peter	  Schrijver	  voor	  zijn	  niet	  aflatende	  steun	  in	  de	  
afgelopen	  jaren.	  Tevens	  bedankte	  hij	  zijn	  vrouw	  Rieta	  en	  zijn	  zoon	  
Antoin.	  	  	  

Commissaris	  Gebouwen:	  	  Gerard	  vertelde	  dat	  het	  eerste	  jaar	  in	  het	  
Bestuur	  een	  leerzaam	  jaar	  is	  geweest.	  Hij	  heeft	  regelmatig	  met	  de	  ploeg	  
werkers	  meegelopen	  en	  hij	  vroeg	  een	  applaus	  voor	  deze	  enthousiaste	  
groep.	  	  

Uiteindelijk	  kregen	  de	  leden	  het	  woord	  tijdens	  de	  rondvraag.	  De	  vraag	  
over	  de	  wasmachine	  kon	  het	  Bestuur	  direct	  positief	  beantwoorden,	  
aangezien	  de	  aanpassingen	  hiervoor	  in	  ’t	  Gemak	  zijn	  gemaakt	  en	  de	  
wasmachine	  is	  besteld.	  	  

Piet	  bedankte	  Erik	  voor	  zijn	  afgelopen	  jaren	  als	  voorzitter.	  

Om	  even	  na	  tienen	  sloot	  Erik	  de	  vergadering	  en	  nodigde	  iedereen	  uit	  voor	  
een	  drankje	  aan	  de	  bar.	  	  	  
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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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Hé,dat	  wist	  ik	  niet…	  

	  
Nederland	  was	  een	  toonaangevende	  scheepvaartnatie.	  Veel	  woorden,	  
zegswijzen	  en	  uitdrukkingen,	  of	  zoals	  je	  wilt	  spreuken,	  in	  ons	  dagelijks	  
taalgebruik	  hebben	  een	  maritieme	  (heel	  vaak	  marine)	  of	  visserij	  
oorsprong.	  Een	  door	  de	  schipper	  -‐	  voor	  zover	  mogelijk	  -‐	  van	  
oorspronkelijke	  betekenis	  voorziene	  bloemlezing.	  Geen	  pretentie	  dat	  elke	  
verklaring	  juist	  is.	  De	  alfabetisering	  was	  lastig.	  Daarom	  is	  gewoon	  de	  
eerste	  letter	  van	  de	  uitdrukking	  genomen.	  Ook	  bij	  lidwoorden.	  
 
"Aanklampen".	  
Het	  schip	  aan	  een	  ander	  schip	  bevestigen	  om	  het	  te	  enteren.	  
Iemand	  aanspreken	  (staande	  houden	  en	  aanspreken).	  
	  
"Aan	  lager	  wal	  raken".	  
Als	  een	  schip	  aan	  lager	  wal	  geraakt,	  de	  walkant	  waar	  de	  wind	  op	  staat,	  is	  
het	  -‐	  zeker	  voor	  een	  zeilschip	  -‐	  moeilijk	  daar	  weer	  weg	  te	  komen.	  
In	  armoedige	  omstandigheden	  terechtkomen.	  
	  
"Bekaaid".	  
Een	  bekaaid	  schip	  was	  een	  schip	  dat	  veel	  van	  zonnehitte	  geleden	  had.	  Zie:	  
fluitschip.	  "Bekaeit	  komen"	  werd	  ook	  gezegd	  van	  houten	  delen	  (krommers,	  
kniestukken	  e.d.)	  die	  niet	  goed	  aansloten	  of	  pasten	  aan	  het	  schip.	  
	  
"De	  fok	  uithouden".	  
Tegen	  beter	  weten	  in	  de	  fok	  die	  geen	  zuchtje	  wind	  vangt	  uithouden.	  
Een	  irritant	  of	  nutteloos	  iemand	  de	  hand	  boven	  het	  hoofd	  houden.	  
	  
Klootzakkeninkt".	  
Alleen	  omdat	  ik	  het	  zo'n	  leuk	  woord	  vind.	  Het	  schijnt	  bij	  de	  marine	  
vandaan	  te	  komen.	  Het	  was	  de	  benaming	  voor	  de	  correctievloeistof	  "Tipp-‐
ex"	  
	  
"Oefening	  dood	  vogeltje".	  
Marine	  uitdrukking	  voor	  slapen.	  Ook	  als	  "op	  je	  rug	  gaan	  staan".	  
	  
"Op	  't	  zeetje".	  
Bij	  flinke	  golfslag	  moet	  tros,	  ankerketting	  of	  vistuig	  "op	  't	  zeetje"	  gehieuwd	  
of	  gehaald	  worden.	  D.w.z.	  op	  elke	  golftop	  halen	  tot	  het	  golfdal.	  
Iets	  op	  't	  zeetje	  doen	  =	  iets	  op	  het	  juiste	  moment	  doen.	  
	  
"Op	  vals	  bestek	  varen".	  
Het	  bestek	  is	  de	  uitgezette	  koers.	  Als	  dat	  foutief	  berekend	  is,	  komt	  het	  
schip	  niet	  op	  de	  juiste	  plaats.	  
Op	  het	  verkeerde	  pad	  zijn,	  zich	  vergissen.	  
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Spot	  de	  Gorsenaar!	  

	  
Beste	  lezer,	  	  

	  
Vanaf	  de	  volgende	  editie	  willen	  we	  graag	  een	  nieuwe	  rubriek	  

introduceren:	  Spot	  de	  Gorsenaar!	  
	  

Altijd	  al	  in	  ’t	  Gorsje	  willen	  staan?	  Pak	  dan	  nu	  je	  kans.	  
Stuur	  een	  foto	  van	  jezelf	  of	  een	  ander	  clublid	  naar	  onze	  redactie	  

(redactie@wsvdegors.nl)	  met	  een	  kort	  onderschrift	  en	  wie	  weet	  sta	  
jij	  en/of	  je	  boot	  er	  de	  volgende	  keer	  in!	  

	  
Hier	  alvast	  een	  voorproefje:	  

	  

	  
	  
	  

	  
	  

Gespot: Fam. Horden trekt een sprintje op de Merwede.  
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	   	   	   Vanaf	  de	  preekstoel…	  	  
 
	  
	  
	  
	  
	  
Wie	   	   	   	   Jan	  van	  Esch	  (Gorinchem)	   	  
Naam	  van	  de	  boot	   	   Theodoor	  
Ligplaats	   	   	   78	  
Waar	  komt	  de	  naam	  vandaan	   Sleepboot	  Theodoor,	  animatieprogramma	  

op	  TV	  (kinderen)	   	  
Wat	  voor	  boot	   	   	   Recreatie	  sleepboot	  (1930)	   	  
Ik	  vaar	  al	  sinds	   	   	   Mijn	  twaalfde	  bij	  de	  scouting	  
Hoe	  lang	  al	  lid	   	   	   Vanaf	  2006	  
Samenstelling	  bemanning	   Vrouw	  Juli,	  zoon	  Tom	  (16)	  en	  dochter	  

Femke	  (14)	  
Ik	  ben	  lid	  van	  De	  Gors	  omdat	   De	  haven	  dichtbij	  is	  en	  De	  Gors	  een	  

gezellige	  en	  gezonde	  club	  is	  
Favoriet	  vaargebied	   	   Rivieren,	  Biesbosch,	  Friesland,	  Belgie	  
Mijn	  ideale	  schip	  is	   	   De	  Theodoor	  
Onmisbaar	  aan	  boord	   	   Diesel	  en	  bier	  
Favoriete	  gerecht	  aan	  boord	   Pasta	  
Mooiste	  vaarbelevenis	   IJsselmeer	  dwars	  oversteken	  /	  rustige	  plek	  

in	  de	  Biesbosch	  
Grootste	  angstmoment	   Tijdens	  het	  varen	  zonder	  brandstof	  (op	  de	  

Linge)	   	   	  
Leukste	  klus	  op	  De	  Gors	  	   Hulp	  verlenen	  als	  dat	  nodig	  is	  
Valt	  er	  nog	  iets	  te	  wensen	   Steigers	  verbeteren	  (stabiliteit	  en	  

gladheid)	  
Tenslotte	   	   	   In	  de	  toekomst	  bestuurslid	  van	  De	  Gors	  	  	  
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Het	  Aal	  Berendsen	  bankje	  
	  
Lieve	  Gorsenaren,	  
	  
Zoals	  de	  meeste	  van	  jullie	  al	  wel	  weten	  is	  de	  ERO	  2	  verkocht	  en	  zal	  deze	  
wanneer	  dit	  Gorsje	  uitkomt	  vertrokken	  zijn.	  
	  	  
Een	  stuk	  historie	  verdwijnt	  hiermee	  uit	  de	  haven.	  
Bij	  de	  officiële	  opening	  van	  onze	  haven,	  stond	  de	  burgermeester	  van	  Arkel	  
op	  het	  voordek	  	  van	  de	  ERO	  2	  en	  knipte	  het	  lint	  door.	  
Een	  symbool	  was	  de	  Ero	  bijna.	  	  Voor	  ons	  zeker	  na	  het	  overlijden	  van	  Aal,	  	  
om	  te	  worden	  herinnerd	  	  aan	  de	  fijne	  tijden	  met	  Aal/Pa/Opa.	  
Om	  nu	  die	  herinneringen	  in	  stand	  te	  houden	  	  hebben	  wij	  gevraagd	  aan	  het	  
bestuur	  een	  speciaal	  plekje	  te	  mogen	  creëren.	  
Met	  goedkeuring	  van	  het	  bestuur	  hebben	  we	  het	  bankje	  bij	  de	  
haveningang	  aan	  de	  Linge	  Boulevard,	  	  waar	  Aal	  vele	  (vis)uren	  heeft	  
doorgebracht,	  mogen	  omdopen	  tot	  het	  “Aal	  Berendsen	  bankje”.	  
Hier	  hopen	  wij	  nog	  vaak	  met	  jullie	  oude	  verhalen	  te	  mogen	  ophalen	  om	  zo	  
onze	  fijne	  herinneringen	  te	  mogen	  blijven	  koesteren.	  
	  
Met	  een	  vriendelijke	  vaargroet	  
	  
De	  familie	  Berendsen.	  

 



 39 

 

 



40 




