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Bestuur WSV De Gors
Voorzitter:

Mirjam Haenraets

Tel.06-53855692
voorzitter@wsvdegors.nl

Secretaris

Pieter Horden

Tel. 0183-632772
secretaris@wsvdegors.nl

Penningmeester

Anneke Mulder

Tel.0183-562800
penningmeester@wsvdegors.nl

Alg. Adjunct/
Commissaris
Algemeen

Erik Berendsen

Tel.06-51562045

Commissaris
Haven/Gebouwen

Gerard van Dijk

Tel.06-20283555
gebouwen@wsvdegors.nl

Commissaris
Groen

Luuk van Sluis

Tel.0183-627414
groen@wsvdegors.nl

Commissaris
Administratie

Bas van Dorland

Tel: 0183-630062
administratie@wsvdegors.nl

adjunct@wsvdegors.nl

Contact met het bestuur?
bestuur@wsvdegors.nl
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Hallo Gorsenaren,
En zo zitten we alweer in april 2016. Wat gaat de tijd toch snel! De winter
is voorbij en ik kan wel zeggen dat ik blij ben dat we niet al te winters
weer hebben gehad. Door omstandigheden hadden wij de Cruisy Floozy
pas begin januari winterklaar gemaakt, dus als koning winter ons eerder
met een bezoek had vereerd, dan hadden wij toch wel een probleem
gehad.
Gelukkig voor de 65+ ploeg (of zoals Gerard ze nu omgedoopt heeft tot
‘winterwerkers’) was het prima weer om te werken. Daardoor konden zij
geweldig opschieten met het verwijderen en het renoveren van de
T-steiger. Dit alles had toch nog flink wat voeten in de aarde, want er
moest een behoorlijk aantal schepen verlegd worden. Merendeel ging
naar de Linge waarvoor we van het Waterschap tijdelijk toestemming
hadden gekregen. Toen de haven eenmaal gedeeltelijk leeg was, kon het
baggerschip zijn gang gaan. Uiteindelijk is er 2200 m3 bagger uit de haven
verwijderd. Voor degene die het allemaal gemist heeft, staan de foto’s op
onze website (onder tabblad ‘Leden’) en achterin dit Gorsje staat er ook
nog een korte foto impressie. Het eindresultaat is prachtig geworden en
de mannen mogen weer trots zijn!
Ook achter de schermen zijn we druk bezig geweest. Zoals aangekondigd
in de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar, zou Piet Giethoorn in
maart 2016 gaan stoppen met zijn bestuurstaken. Zodoende moest zijn
(ontzettend uitgebreide) takenpakket worden herverdeeld onder de
andere bestuursleden. Al snel kwamen we er achter dat we het met zijn
6-en niet gingen redden en dat we op zoek moesten naar een extra
commissaris die met name verantwoordelijk zou gaan worden voor het
stuk administratie.
Gelukkig hebben we Bas van Dorland bereid gevonden om deze taak op
zich te nemen en wij zijn dan ook erg blij met zijn enthousiaste inbreng.
Ondanks dat hij een paar maanden geleden opnieuw vader is geworden,
ziet hij toch kans om voor ons flink wat werkzaamheden uit te voeren.
Helemaal top!
En dus, zoals gepland, hebben we afscheid genomen van Piet in de
afgelopen Algemene Ledenvergadering van 18 maart. Na 25 jaar draagt
Piet het stokje over. In die tijd is flink wat gebeurd: Fase 1-4, graven van
de kleine haven, bouw van ’t Baken, uitbreiding van de kleine haven,
herbouw van ’t Gemak en dan nu het baggeren van de grote haven en de
renovatie van de T-steiger. Allemaal projecten waarbij Piet zijn
toegevoegde waarde enorm bewezen heeft. Ik kan rustig zeggen dat de
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haven er zonder Piet heel anders zou hebben uitgezien; niet alleen qua
uiterlijk, maar ook qua financiën.
Als dank voor al zijn tijd en energie hebben we Piet daarom een beeldje
overhandigd van een trekpaard dat de kar trekt. Dit vonden wij symbool
staan voor Piet zijn vele inspanningen.

Beste mensen, ik wens jullie allemaal een heel fijn en niet te vergeten
gezond vaarseizoen toe!
VAAR WEL EN VAAR VEEL!
Met vriendelijke groet,
jullie voorzitter,

Mirjam
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Kort verslag Alg. Leden Vergadering
Aanwezig 56 leden en afzegging door 10 leden
Mirjam, als voorzitter, opende de vergadering met de mededeling dat
Gert van Drenth jarig was.
Hierop werd het “lang zal hij leven” door alle aanwezigen ingezet. Hierna
werd er natuurlijk stil gestaan bij de overledenen en wenste Mirjam de
familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote
verlies.
De agenda werd wat aangepast, punt 9 Bestuursmutaties werd verplaatst
tot na de rondvraag.
Het is niet de bedoeling dat ik hier notuleer, de notulen komen bij de
volgende ALV ter sprake. Wel zal ik een kleine opsomming geven van een
aantal zaken waar we komend jaar mee te doen krijgen.
In dit korte verslag wil ik toch wel weer even aankaarten hoe goed de
penningmeester zijn zaakjes voor elkaar heeft.
Ondanks allerlei investeringen blijft onze vereniging een spaarpotje
houden en dit doen we voor eventuele calamiteiten.
De kascommissie heeft alles weer gecontroleerd en goed bevonden.
Na 3 jaar kascommissielid werd Erik v/d Pijl bedankt voor zijn inzet en
bood Dylan de Beer zich aan om de Kascontrole komende 3 jaar te gaan
doen.
Afgelopen winter is de T-steiger gerenoveerd en in het najaar 2016 zal de
parkeerplaats aangepakt worden. Verder is er gesproken over het in het
komend jaar aanpakken van de toegangscontrole. De langtermijn
planning werd duidelijk uitgelegd door Piet Giethoorn.
Na een korte pauze werd verder gegaan met de mededelingen van het
bestuur. Gerard bedankte alle winterwerkers en vroeg deze groep
keiharde werkers niet meer de ‘65+ ploeg’ te noemen; Gerard is namelijk
nog geen 65+ . Luuk bedankte alle groenmedewerkers en in het bijzonder
Jan Veen en gaf aan dat het groenplaatje van onze haven een thuisgevoel
geeft. Dit wordt door velen beaamd.
Vanuit de Barcommissie werd een prijsverhoging doorgegeven.
Voor gasten worden de consumpties €1,25 per stuk en leden krijgen voor
€ 10,= 11 muntjes. Erik bedankte alle barmedewerkers voor hun inzet en
in het bijzonder de inkopers Ronald, Alex en Gerard.
Mirjam gaf de havenmeesters een compliment vanwege het snel
oppakken van het nieuwe registratie system. Wel zoekt Mirjam nog
havenmeesters voor deze zomer.
Verder deelde Mirjam mede dat onze website en Facebook door steeds
meer mensen bezocht wordt. Op 7 februari is een link geplaatst over de
gerenoveerde T-Steiger, welke een record aantal van 1.256 keer bekeken
is.
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Ook liet Mirjam nog weten dat het Wel en Wee tijdelijk bij het bestuur
ligt. Als je iemand weet die ziek is of niet lekker in zijn vel zit, laat het dan
even weten. Dit kan d.m.v. een email naar welenwee@wsvdegors.nl of
door een telefoontje aan Mirjam, telefoonnummer staat op de website en
tevens in het Gorsje.
Ronald heeft aandacht gevraagd voor het Gorsje en Janny voor de
Openingstocht. Denk er allemaal om: de Openingstocht dit jaar is op 20,
21 en 22 mei !!
Na de mededelingen vond de rondvraag plaats. Ik ga die hier niet
behandelen, zoals eerder gezegd, maar ik kan jullie vertellen dat er 6
vragen zijn gesteld, sommige zijn direct door het bestuur beantwoord,
andere zullen door het bestuur meegenomen worden.
Na de rondvraag waren de bestuursmutaties aan de orde. Jullie hebben
allemaal kunnen lezen dat Erik en Gerard herkiesbaar waren, gelukkig
heeft niemand daar wat tegen ingebracht en kunnen wij verder, Gerard
als Havencommissaris en Erik als Algemeen Adjunct / Commissaris
Algemeen.
Piet was niet herkiesbaar en het bestuur is heel blij dat zij Bas van Dorland
bereid heeft gevonden plaats te nemen in het bestuur om veel
administratieve taken van Piet over te nemen.
Piet treedt na 25 jaar uit het bestuur. Als bestuur en ook persoonlijk
hebben wij een opsomming gemaakt van wat Piet allemaal heeft
meegemaakt en betekend heeft voor de vereniging. Heel veel dus.
Nadat wij als bestuur en als vereniging Piet bedankt hadden voor zijn
geweldige inzet, heeft Piet a.d.h.v. vele foto’s zijn jeugd- en bestuursjaren
in beeld gebracht.
Na deze toch wel hele leuke beelden heeft Mirjam Piet nogmaals bedankt
en alle aanwezigen uitgenodigd voor een drankje en zoals ieder jaar, was
het weer even gezellig napraten.
Met vriendelijke groet,
Plaatsvervangend secretaris

Erik
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Activiteiten in 2016
Graag willen wij jullie aandacht vragen voor de vele leuke activiteiten die
wij dit jaar gaan organiseren en de overige activiteiten op de haven.
Zaterdag 9 april 2016 - Voorjaarsvissen
In tegenstelling tot vorige jaren waarin we starten in de vroege
ochtenduren, starten we nu ‘s middags met het vissen. Wij hopen
natuurlijk tijdens een mooie voorjaarsdag jullie te ontvangen voor het
vissen en een lekkere maaltijd.
Zaterdag 18 april 2016
Boten te water
Wij zorgen deze ochtend voor de koffie.
20, 21 en 22 mei 2016 - Openingstocht.
Alhoewel dit geen taak is van de activiteitencommissie willen wij toch
jullie speciale aandacht vragen voor de 41ste openingstocht. Schrijf u in
voor deze tocht. De bestemming is WSV Het Esmeer.
Zaterdag 3 september 2016 - Havendag
Wederom een gezellige middag/avond met diverse activiteiten voor jong
en oud.
Er volgt nog een aparte uitnodiging.
Zaterdag 31 oktober 2016 - Snertconcours
Het jaarlijkse gezellige vissen met als lunch de heerlijke huisgemaakt
erwtensoep.
Er volgt nog een aparte uitnodiging.
Zaterdag 5 november 2016 - Boten uit het water.
Wij verzorgen de koffie en natuurlijk een broodje met een warme snack.
Zaterdag 26 november 2016 - 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
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Even voorstellen…
Johan en Pieter Vosselman geboren en getogen in Gurrekum en de trotse
eigenaren van kajuitboot Tiara.
Sinds 2016 zijn we lid van de vereniging en ervaren, na enkele ontmoetingen, het
nu al als een plezierige vereniging. Als broeders zijn we altijd in het bezit geweest
van bootjes om de Linge onveilig te maken. Op technisch gebied zijn we beiden
duizendpoten, dus wij zullen ons tijdens verplichte of gevraagde werkzaamheden
verdienstelijk kunnen maken.
Wij beoefenen al jaren dezelfde hobby's, motorrijden, karate en aikido en daar is
vissen bijgekomen dus zult u ons vaker op de Linge tegen gaan komen.
De Tiara is gekocht als polyester casco, was geheel leeggehaald en rijp voor de
vernietiging. Verliefd geworden op de lijnen hebben wij besloten haar een tweede
kans te geven. Ze is inmiddels flink verbouwd. Zo heeft ze een zelflozende open
kuip gekregen, is ze opnieuw geschilderd, nieuwe elektrische installatie, nieuwe
ramen, nieuw beslag, teveel om op te noemen dus kom gerust eens kijken.
Op dit moment zijn we druk bezig om de renovatie af te ronden en als alles verder
volgens planning verloopt gaat ze begin april te water.
Dus tot gauw,

Johan en Pieter Vosselman
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Gorsonalia voorjaar 2016
De volgende leden zijn overleden :





Chris van Dam
Wim Vink
Peter Bruins
Martien Hakkert

Afgelopen periode zijn weer een aantal nieuwe leden bij de Gors
ingeschreven:
Voornaam

Achternaam

Woonplaats

Lidstatus Schip

Raymond
Gerrit
Dominique
Brigitte
Kervin
Lena
Rein
Marcel
Martin
Maud
Jacco
Pieter
Dick

Dun
Kuilenburg
Cosijnsen
Alphenaar
Nietveld
Buijk van Asperen
Jong
Heiden
Alphenaar
Berendsen
Jong
Vosselman
Vis van Heemst

Spijk
Schelluinen
Schelluinen
Goudriaan
Hoogblokland
Giessenburg
Leerdam
Meerkerk
Goudriaan
Gorinchem
Vuren
Gorinchem
Tricht

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

Carpe Diem
Ohana
Big fish
SLÛCHJE
kajuitboot
Lavita
violensloep
Bullet
TIARA
Mirakel

Het lidmaatschap van de volgende leden werd beëindigd :
Voornaam

Achternaam

Woonplaats

Lidstatus

Arnaud
Joachim
Arie
Ad
Emiel
Jacco
Gert
Mirjam

Bruin
Dijkman
Besems
Besems
Bakker
Noordermeer
Hulsdouw
Hulsdouw-Timmer
Bikker

Arkel
Hoogblokland
Arkel
Arkel
Wallersheim Duitsland
Gorinchem
Arkel
Arkel
Sliedrecht

lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
gezinslid
donateur
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Zondag, Klaverjasdag
De boten gaan binnenkort weer te water en dat betekent dat de
klaverjascompetitie op zijn einde loopt. Het is zo als altijd weer erg
gezellig geweest en dat zullen de laatste kaartzondagen richting het einde
ook nog worden. Als eerste wil ik graag zeggen dat de kaartclub erg blij is
dat twee trouwe kaarters na gezondheidsproblemen weer van de partij
zijn op de zondag. Arie de Bruin is iedere zondag weer aanwezig. Hij was
een aantal weken dit jaar afwezig geweest en dat waren wij niet gewend
van hem. Arie is namelijk iedere zondag van het jaar op de Gors. Ook
Simon Overes is terug van wegeweest. De laatste weken kaart hij ook
weer mee en zijn aanwezigheid zorgt voor een hoop extra gezelligheid.
Ook wil ik nog iets zeggen over Alie Berendsen, die is de laatste tijd goed
aan het kaarten. Alie scoort al een aantal zondagen veel punten. Alleen
heeft ze een beetje pech, ze is vaak 2de op de kaartmiddag.
Nog kort een stukje over de punten die zijn gescoord. Naast Alie
Berendsen, doen Adri van der Laan en Arie Oskam het ook heel goed. Arie
Oskam doet niet iedere week mee, maar als hij mee doet, scoort hij erg
hoog.
Janie Klop scoorde in het begin van het seizoen erg hoog, alleen nu even
minder. Zo blijkt ook maar weer dat als je de kaarten niet krijgt, dat er
niks aan te doen is .
Nu ik deze brief schrijf, kijk ik alweer uit naar de paaszondag. Er wordt dan
gewoon gekaart en met traditioneel gevulde eieren. 24 april eindigt het
kaarten, dan worden de prijzen verdeeld en zal bekend worden gemaakt
wie er dit seizoen het hoogste gescoord heeft.
Omdat we met gemiddeld 14 deelnemers klaverjassen gaat het zeker in
het najaar ook gewoon door. Een ieder kan vrij inlopen (ook als je niet
iedere week kunt). Naast klaverjassen is het Baken natuurlijk ook open
voor een potje darten of gezellig bijpraten onder het genot van een hapje
en een drankje.
Groet namens de kaartcommissie,

Jelle
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Even voorstellen…
Hallo mede Gorsenaren. Omdat ik dit jaar het bestuur mag komen
versterken als administratief commissaris zal ik hier iets over mijzelf
vertellen.
Mijn naam is Bas van Dorland, 37 jaar en ik woon samen met mijn
vriendin Esther en twee zonen Laurens (8 weken) en Mitch (5 jaar) in
Arkel.

Watersport is vanaf kinds af aan altijd al mijn hobby geweest. Ik heb in
mijn jeugd al diverse bootjes gehad en ik wist al heel vroeg dat ik voor
mijn beroep wilde gaan varen. Na de basisschool ben ik een opleiding voor
matroos in de binnenvaart gaan volgen. Hierna wilde ik toch wat meer en
ben ik naar de zeevaartschool gegaan en heb ik de Maritiem Officiers
opleiding afgerond.
Ik heb ongeveer een half jaar gevaren als stuurman/machinist op een RoRo schip welke een lijndienst heeft tussen Zeebrugge en Teesport
(Engeland).
Hierna kon ik bij Rijkswaterstaat beginnen als sluismeester op de
Goereesesluis en de Volkeraksluizen. Na dit drie en een half jaar gedaan te
hebben ben ik weer gaan varen als schipper op de Patrouillevaartuigen
van RWS op de grote rivieren rondom Dordrecht.
Dit heb ik ruim negen jaar gedaan en denk er nog wel eens met weemoed
aan terug. Als de dienst begon wist ik nooit hoe het zou eindigen. Er
gebeurt altijd wel iets op het water.
Nu werk ik sinds twee jaar als scheepvaartverkeersleider op de
verkeerspost in Dordrecht. Vanaf hier proberen we het
scheepvaartverkeer in goede banen te leiden.
Op strategische punten staan er radarscanners en camera’s langs de rivier
zodat we iedere scheepsbeweging in het gebied kunnen waarnemen.
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Omdat ik gestopt ben met varen voor mijn werk heb ik twee jaar geleden
een motorjachtje gekocht. Haar naam is “La Sylphide”. Veel mensen
vragen wat deze naam betekent.
“La Sylphide” is een ander woord voor luchtgeest, hier is ook een
balletvoorstelling van gemaakt.
Eigenlijk weet ik wel leukere namen voor een boot maar ik ben denk ik
toch een beetje bijgelovig. Het schijnt dat als je de naam van een boot
verandert dat dit ongeluk brengt.
En de naambordjes vond ik ook wel mooi..
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We hebben al mooie vaartochten gedaan met de “La Sylphide” Vorig jaar
zijn we onder andere naar Friesland geweest. Via de randmeren zijn we
terug gevaren en op het Gooimeer toch een beetje pech gehad.
Het was een stormachtige dag en op het Gooimeer stonden toch best
pittige golven. Om wat rustiger te varen had ik besloten om bij Huizen de
recreatiebetonning te volgen om zo in de luwte te varen. Dit was een
verkeerde beslissing, na een paar minuten gingen we niet meer vooruit en
ook niet achteruit. De nevengeul zat vol met waterplanten die in de
schroef kwamen. Dus anker erin en duiken maar. Een
boot van de KNRM kwam ook nog even een kijkje nemen of alles goed
ging. Dat gaf me wel een veilig gevoel.
Uiteindelijk alles uit de schroef gekregen en met de wind mee naar de
hoofdgeul afgedreven om de reis weer voort te zetten. Gelukkig kwam de
wind aardig van voren. Mitch vond het geweldig en Esther lag een beetje
misselijk op bed. Uiteindelijk veilig in Naarden aangekomen om de
volgende dag via het IJmeer Amsterdam aan te doen.
Een goede tip voor degene die een reis over de randmeren wil maken:
blijf op het Gooimeer in de hoofdgeul, er ligt wel recreatiebetonning maar
daar is niet te varen vanwege de waterplanten.
Zoals velen van jullie weten is Piet Giethoorn afgetreden als bestuurslid.
Omdat Piet heel veel taken had, worden deze nu verdeeld. Een daarvan is
de ledenadministratie.
Begin dit jaar werd ik gebeld door Piet of ik interesse had om in het
bestuur te komen als administratief commissaris. Na hier even over
nagedacht te hebben heb ik ermee ingestemd. Het is een hele uitdaging
maar ik heb er erg veel zin in. En gelukkig blijft Piet de komende tijd
voorlopig nog op de achtergrond als vraagbaak.
Dit was het wel in grote lijnen. Als je meer van me wilt weten, ik ben
regelmatig op de haven te vinden en sta altijd open voor een praatje.
Allemaal een heel mooi en zonnig watersportseizoen gewenst en tot
ziens.

Bas van Dorland
____________________________________________________________

Mededeling
De Grote Merwedesluis Gorinchem gaat gerenoveerd worden.
DE SLUIS IS VOLLEDIG GESTREMD VAN 8 T/M 27 AUGUSTUS.
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Wel en Wee
Als vereniging leven we erg mee met de zieke leden. We proberen ze wat
tot steun te zijn en dat wordt altijd gewaardeerd.
Kent u iemand op de haven die ziek is of niet lekker in zijn vel zit, wilt u dit
dan doorgeven via email: welenwee@wsvdegors.nl of telefonisch
(06-53855692). Zo kunnen we met elkaar deze leden een hart onder de
riem steken.

Mirjam

____________________________________________________________
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Mijn boot en ik
Bij de eerste paar inspecties aan de Rocky kwam ik er al snel achter dat er
vrij veel moest gebeuren om dit bootje op te knappen.
We hebben gezamenlijk enkele plannen bedacht ter verbetering, we
creëerde een team binnenboot en een team buitenboot.
Maar….. er moest eerst een stukje mee gevaren worden.
Enkele van jullie zal dit bekend in de oren klinken. Ons eerste
vaartochtje eindigden direct na het verlaten van de haven,
dit vanwege een afgescheurd uitlaatspruitstuk. De
uitlaatgassen kwamen omhoog via de kieren uit de
motorruimte en de impeller pompte vrolijk de boot vol met
water. Dit leek voor ons het ideale moment om over te
stappen op groene energy en hebben wij gekozen om in het water te
lopen en de boot zelf maar naar de haven te “varen”. Uiteraard was dit
een slecht idee. We zijn gelukkig gered door enkele leden/havenmeesters
van de haven, zij hebben ons terug naar de haven gesleept. Na wat
tobben, sleutelen, advies en hulp van de leden is het uitlaatspruitstuk
gelast en alles weer gemonteerd. De Rocky is na 1 week weer terug naar
zijn eigen plekje gevaren. Om verdere vaar problemen te voorkomen heb
ik direct maar gekozen voor een grote beurt van het motortje. De motor
was weer in orde en er werden weer grote plannen gemaakt voor het
mini jacht waar zelfs prinses Beatrix nog jaloers op zou
zijn.
Gelukkig werden wij weer even wakker geschud toen
de Rocky uit het water getild werd. De onderkant van
de boot werd jaren geleden beschermd door anodes
maar het systeem is vervolgens
overgestapt naar een bescherming van
enkele centimeters algen en schelpen.
Ondanks dat ik wel een voorstander ben
voor het behoud van het milieu is het niet
de bedoeling dat dit zich ontwikkeld op
mijn bootje en hiermee het metaal opeet.
Elk nadeel heeft zijn voordeel…. Wij hebben ons de
afgelopen maanden in ieder geval niet hoeven te vervelen.
We zijn dan ook aan de slag gegaan en
hebben het
hele onderwaterschip kaal gemaakt
met een
tercoo schijf.
Rond de
waterlijn zat veel roest en op advies
van
havenleden hebben we dit
weggehaald
met een naaldbikhamer. Helaas
kwamen
hierdoor ook enkele gaten naar voren, die moesten weer worden
dichtgelast. We zijn hier 4 volle dagen mee bezig geweest. Uiteraard werd
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er op deze dagen redelijk wat gebabbeld, dus de 4 ‘’ volle ‘’ dagen kunnen
met een korreltje zout worden genomen. De onderkant is geschilderd op
advies van veel leden met international intertuf 203. We hadden nog wat
tijd over en hebben besloten om nog een gedeelte kaal te maken en te
verven. Gelukkig maar want we ontdekten dat de gasflessen achter op de
boot, bijna door de boot heen geroest waren.
Na al het werk gaat de boot er weer beter uitzien en ik denk wat we
uiteindelijk een mooi resultaat kunnen krijgen. Tijdens het werken aan de
boot hebben we van veel leden adviezen en tips gekregen.
Al deze adviezen en tips hebben ons zeker geholpen.
Maar zonder onze havenmeester Fred waren we niet zover gekomen.
Zodra het bootje weer te water gaat en ook daadwerkelijk blijft drijven,
kunnen we wel spreken van een succes. Mocht dit niet het geval zijn, dan
is het jammer dat nu net onze ligplaats
is
uitgebaggerd.

Ricardo v/d Meiden
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De Groene Gors: thuiskomen
Bericht van de commissaris Groen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart hebben we de groenactiviteiten van 2015 nog een keer de revue laten passeren. Dat is goed,
want als watersportvereniging zijn we in de eerste plaats met water bezig,
en niet met groen. Toch ben ik er van overtuigd dat de planten, bomen en
bloemen bijdragen tot het plezier dat wij als watersporters hebben in het
varen. Het groen in onze haven zorgt er voor, dat, zodra we de neus van
onze boot, bootje of kano de monding van de haven indraaien, we het
gevoel krijgen dat we ‘thuis’ komen.
Daarbij is de eerste aanblik heel
belangrijk. En die eerste aanblik
is zeker GROEN. Een groene,
strakke grasmat hebben we al
jaren, mede dankzij de
maaiploeg onder leiding van
Peter Schrijver. Maar er is meer
groen in de haven. En vaak lijkt
het of dat allemaal vanzelf
groeit en bloeit. Maar ik kan u
verzekeren, daar zijn elk jaar
weer heel veel mensenhanden
voor nodig. Want groen vraagt onderhoud.
Zo is er ook dit jaar weer uitgebreid gesnoeid, zijn er een aantal bomen
weggehaald, èn bij geplant en hebben we een mooi tuintje gerealiseerd
bij de monding van de grote haven, ‘het tuintje van de havenmeester’.
Verder is de boom bij de botenhelling een stuk kleiner geworden. Dit is
gedaan om de inrit naar de helling wat makkelijker te maken. Soms moet
je concessies doen in het groen, om het comfort van de gast te verhogen.
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Daar staat tegenover dat bomen het comfort ook aanzienlijk kunnen
verhogen. Zo heeft u allemaal de prachtige paraplu bomen gezien die
rond de grote haven geplant zijn. Mooi, en heel aangenaam als je
midzomer een schaduwplekje zoekt. In combinatie met de diverse nieuwe
picknick banken en bankjes denk ik dat we een flinke bijdrage geleverd
hebben aan het comfort van onze leden en onze gasten in de haven.
De eer van al dit moois komt toe aan al die vrijwilligers die ook in 2015
hun handen uit de mouwen gestoken hebben: de winterwerkers, Jan
Veen, Piet Giethoorn, maar zeker ook de mensen van de groenploeg die
heel wat zaterdagochtenden geholpen hebben de haven voor u te
onderhouden.
Ook het komende jaar staan er een paar grote zaken op het programma.
Zo zal bijvoorbeeld de grote boom links achterin de kleine haven er uit
moeten, wat een hele operatie wordt. En dan moeten we goed bedenken
wat we waar terugplanten. Want ergens een boom eruit betekent ook
ergens een nieuw boom erin. Alleen zo kunnen we met elkaar een
aangename en groene haven houden. Een haven waar u en ik ons THUIS
kunnen voelen.

Luuk van Sluis
Commissaris Groen

Uw specialist voor Wijnen
en Port
Maandag t/m zaterdag
geopend vanaf 9.00 uur
Pr. Margrietstraat 19
4241 BA Arkel
0183 – 56 11 33
info@wijnhandelvanouwerkerk.nl
www.wijnhandelvanouwerkerk.nl
gratis bezorging op
woensdag/vrijdag
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Vanaf de Preekstoel
Wie
Naam van de boot
Ligplaats
Waar komt de naam vandaan

Leukste klus op De Gors

Willem Kessens
Bootje
Nummer 43 Westzijde
Zo werd ik genoemd toen ik op een
woonark woonde
Inter 770 (polyester, Noors schip)
Mijn 18e (in Den Haag)
Alweer zes jaar, waarvan 4 jaar met een
Shetland 536
Alleen. Mijn vrouw is 16 jaar geleden
overleden
Het een hele fijne haven is.
Maas; vaar ieder jaar zelfde route via
Heusden, Aalst, Maasbommel, Grave
naar Boxtel.
De boot die hij nu heeft Inter 770
Toilet en keuken
Ik ga altijd uit eten. Nou ja, bij hoge
uitzondering een eitje,worstje
In de jaren 2000 – 2004 bij Sjakie
Thomassen in Ammerzoden
Varend met mijn Shetland vanaf
Geertruidenberg, bij heel slecht weer
terwijl ik ingehaald werd door drie
vrachtschepen.
Geen

Valt er nog iets te wensen

Dat ik mezelf weer goed ga voelen

Tenslotte

Ik hoop nog heel lang bij De Gors te zijn in
goede gezondheid.

Wat voor boot
Ik vaar al sinds
Hoe lang al lid
Samenstelling bemanning
Ik ben lid van De Gors omdat
Favoriet vaargebied

Mijn ideale schip is
Onmisbaar aan boord
Favoriete gerecht aan boord
Mooiste vaarbelevenis
Grootste angstmoment
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Belevenissen van de
Winterhavenmeester
Stapelen…..
In de loop van de jaren heb ik als winterhavenmeester geleerd wat de
zomerhavenmeesters verstaan onder stapelen. Op mijn vraag hoe ze het
iedere keer weer voor elkaar kregen om zoveel passanten een ligplaats te
geven kwam steevast het antwoord ‘’ dan gaan we gewoon stapelen ‘’
Dan heb ik een verrassing beste collega’s, ook in de winterperiode doen
we tegenwoordig aan ‘’stapelen’ OK, op een andere manier dan jullie
maar toch.
Op een druilerige winteravond werd de nieuwe speedboot van Dylan de
Beer per trailer vanuit Friesland naar Arkel gebracht. {niet te verstaan
trouwens die gasten maar dat terzijde} Zijn andere boot had hij ingeruild
inclusief de trailer. Na het lossen van de nieuwe boot ontstond al snel de
vraag wat nu ? We hebben nu 2 trailers en een boot en maar 1 trekauto.
Hoe gaan we nu terug naar Friesland ? De heren kwamen met een
briljante oplossing: we zetten gewoon de ene trailer met boot en al op de
andere en zo gaan we weer terug. Aldus geschiede en met behulp van de
havenkraan konden we gaan ‘’stapelen’’ Het geheel stond niet echt
stabiel maar met wat spanbandjes zat het spul redelijk vast en zagen ze
geen probleem om 2,5 uur terug te rijden naar Friesland. Het aankoppelen
aan de trekauto had wel wat voeten in de aarde in verband met het
gewicht maar ook dat lukte uiteindelijk. De kogeldruk bedroeg naar
schatting 150 kilo en ook dat kon de pret niet drukken. Vol goede moed
gingen ze op pad.
Of ze veilig zijn thuisgekomen is ons niet bekend maar aangezien we niets
hebben gezien op wegmisbruikers of Hart van Nederland gaan we er maar
van uit dat het gelukt is.

Fred v.d. Post
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Logboek van de havenmeesters 2015 (2)
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De politie heeft veel vertrouwen in de jachthaven De Gors. Op een
dag kwam de politie de sleutel van hun bus afgeven bij de
havenmeester. Als de bus in de weg zou staan, mocht de
havenmeester deze verzetten!
Een passant voer zelf de haven in om te zoeken naar een goede
plek. Omdat het vol was ging hij onverrichter zaken weer weg.
Ook een gast die graag een andere plek wilde, omdat de
voorbijgangers het eten van zijn bord keken.
Een gast meldt zich bij de meldsteiger om zijn kleindochter aan
boord te nemen. Daarna wilde hij in de bocht gaan liggen. Toen de
kleindochter de duikplank zag, wilde ze niet meer weg. Maar opa
had het plan “bocht” in zijn hoofd. De andere dag kwamen ze terug
met nog een boot. Beide boten hebben 4 dagen naast de duikplank
hun ligplek gekregen.
De meest vreemde gasten bezoeken De Gors. Een gast was zijn
slipje aan het drogen onder de handdroger in ’t Gemak.
Een Belg heeft zijn stekker in het havenlicht gestoken ?! en
beklaagt zich dat hij geen stroom heeft. Alleen ’s nachts!
Een gast wilde ongevraagd aanmeren om te lunchen. Toen hij hier
op aangesproken werd, zei hij, dat als hij niet op zijn uitgekozen
plek mocht liggen, hij wel een andere haven zou opzoeken. Dat is
ook zijn keuze. Hij vond de havenmeester erg ongastvrij.
Er zijn bootjesmensen die denken dat ze bij De Gors gratis water
kunnen tanken na 21.00 uur. Ze verwachten niet dat de
havenmeester dan nog dienst heeft!
In het weekend van 28 en 29 augustus heeft de politie
grootscheepse acties gevoerd op het water. Ze controleerden alles
en iedereen op de regelementen op het water. Iedereen in en rond
de haven werd door de havenmeester gewaarschuwd.
Een gast die aan kwam varen zei dat zijn motoren niet meer uit
wilden. Na afgemeerd te zijn gingen uiteindelijk de motoren uit.
Toen de gast het motorruim wilde controleren kwam hij met zijn
arm tegen de gloeiendhete uitlaat. Met een hele nare brandwond
is de havenmeester met hem naar het ziekenhuis gegaan.
Twee mensen die met twee auto ‘s en boottrailer het terrein
wilden verlaten, wilden tegelijk achter elkaar onder de slagboom
door. Dat ging niet goed. De slagoom uit het lood en een stukje van
de motor af.
Na een nacht van hevig onweer en veel regen staat het waterpeil
van de Linge zeker 20 cm hoger dan normaal. Die nacht zijn er 6
open roeibootjes vol water gelopen. De havenmeester heeft
diverse mensen moeten bellen om hun bootje te komen legen.
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Winterwerk 2015-2016
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Spot de Gorsenaar!
Hier staan Hester van Mourik en Ronald Hania samen zwanger te wezen.
Op vakantie 2015 op het eiland van Mourik,heerlijk met hun speedboot
naar een eilandje en daar genieten van water,zon en vooral elkaar.
Ze liggen in de kleine haven en zijn inmiddels gelukkige ouders van een
gezonde dochter Lizzy.
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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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Vanuit de kombuis
Kip in het pannetje
Bereidingstijd: 30 minuten
Benodigdheden voor 4 personen:
- 500 gram kipfilet in blokjes
- 1 pak mini krieltjes a 450 gram
- 3 uien( in ringen gesneden)
- 100 gram bacon/gerookte spekjes
- 1 pot doperwten-wortels van
600 gram
- 1 rode (punt)paprika
- 250 gram champignons
- 2 eetlepels ketjap manis
- 100 gram zilveruitjes
- (Room)boter om in te bakken
- 1 snufje zout naar smaak
- 1 snufje peper
- Eventueel 2 teentjes knoflook
Bereidingswijze van dit recept:
1. Doe de boter in de pan en laat het bruin worden. Voeg de kipfilet
in blokjes toe en bak ze goudbruin. Voeg hier de krieltjes aan toe.
2. Voeg vervolgens de bacon/spekjes en uien eraan toe, totdat de
spekjes gaar gebakken zijn.
3. Snijd de paprika in blokjes en de champignons in schijfjes en doe
ze in de pan bij de kip en de rest van de ingrediënten met een
scheut ketjap manis.
4. Laat de doperwten en worteltjes uitlekken en doe ze vervolgens in
de pan samen met de zilveruitjes.
5. Breng het op smaak met zout en peper.
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