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VOORZITTER       Mirjam Haenraets      Tel. 06‐53855692 

                           voorzi er@wsvdegors.nl 

SECRETARIS        Vacant 

 

PENNINGMEESTER    Anneke Mulder      Tel. 0183‐562800 

                            penningmeester@wsvdegors.nl 

 

ALG. ADJUNCT /      Erik Berendsen      Tel. 06‐51562045 

COMM. ALGEMEEN                       adjunct@wsvdegors.nl 

 

COMMISSARIS       Gerard van Dijk      Tel. 06‐20283555 

HAVEN / GEBOUWEN                gebouwen@wsvdegors.nl 

 

COMMISSARIS      Luuk van Sluis      Tel. 0183‐627414 

GROEN                       groen@wsvdegors.nl 

 

COMMISSARIS      Bas van Dorland     Tel. 0183‐630062 

ADMINISTRATIE                   administra e@wsvdegors.nl 

 

CONTACT MET HET GEHELE BESTUUR: BESTUUR@WSVDEGORS.NL 

Bestuur WSV De Gors 
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Hallo Gorsenaren 
Bericht van de voorzi er 

Iedere keer als ik gevraagd word om een stukje in het Gorsje te schrijven,  valt het 
me op hoe snel de jd gaat. Voor mijn gevoel heb ik 2 keer met mijn ogen geknip‐
perd en ineens is de zomer voorbij en gaan we al weer rich ng kerst. 
De afgelopen maanden zijn omgevlogen, maar er is dan ook veel gebeurd. 
 

Ten eerste natuurlijk dit geheel vernieuwde Gorsje. Dankzij Jacco van der Leeden 
hebben wij nu een gloednieuwe foto op de omslag. Een prach ge foto die genomen 
is met een drone. De techniek staat tegenwoordig voor niets! Jacco hee  niet enkel 
foto’s genomen, maar ook diverse video opnames gemaakt. Op dit moment wordt er 
door een passant gewerkt aan een promo efilmpje waar deze opnames in mee 
zullen worden genomen. 

Ook is dit Gorsje nu samengesteld met behulp van een nieuw so ware programma 
dat het werk voor de redac e een heel stuk  eenvoudiger maakt. 

 

Ten tweede is er ook in het bestuur één en ander gewijzigd. Helaas hee  onze  
secretaris, Pieter Horden, zijn func e moeten neerleggen. Zijn privé omstandig‐
heden waren zodanig veranderd dat het secretariaat niet meer te  combineren  viel 
met zijn baan en thuissitua e. Heel jammer natuurlijk. Uiteraard wil ik Pieter heel 
hartelijk bedanken voor het afgelopen anderhalf jaar. Dit afscheid zullen wij nog 
dunnetjes overdoen in onze komende Algemene Ledenvergadering in maart. Geluk‐
kig hebben wij Jelle Berendsen bereid gevonden om tot die jd het notuleren van de 
diverse vergaderingen voor zijn rekening te nemen. Hopelijk kunnen we u dan in het 
voorjaar laten weten wie wij als nieuwe secretaris op het oog hebben. 
 

En ten derde  natuurlijk de renova e  van ons parkeerterrein.  
De winterwerkers hebben samen met  de firma Baars en Asfaltcentrale Van Kessel 
het asfalt  vernieuwd. Er is hard gewerkt om het zaakje binnen een week af te heb‐
ben. Verderop in dit Gorsje  kunt u lezen hoe dit allemaal in zijn werk is gegaan. 
 

Ook voor 2017 staat er weer genoeg gepland. De AC hee  de data voor het pro‐
gramma van volgend jaar al vastgelegd. Dit wordt een jaar waarin onze vereniging 
45 jaar bestaat.  En zowel de AC als het bestuur wil dit heuglijke feit niet zomaar  
onopgemerkt voorbij laten gaan. Wij  zullen u op de hoogte houden via email en  
Facebook. 
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Ook staan er voor de komende maanden  weer genoeg winterwerkzaamheden op 
het programma. Verderop in dit Gorsje beschrij  Gerard hoe we de haven nóg 
mooier gaan maken. 

Beste mensen, ik wens jullie voor de komende maanden weer veel plezier met  
klussen, kletsen en natuurlijk ook met klaverjassen! 

Met vriendelijke groet, 

Mirjam Haenraets 

P.S. Wij konden uiteindelijk maar 1 drone foto voor de voorkant van het Gorsje  
        gebruiken. Maak ook een paar andere foto’s willen wij u zeker niet onthouden: 
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Activiteiten 2016/2017 
Bericht van de Ac viteitencommissie 

 
Graag willen wij jullie aandacht vragen voor de vele leuke ac viteiten die wij in 
2016/2017 gaan organiseren. Het is een jubileumjaar, want de vereniging De Gors 
bestaat dan 45 jaar. 
 

Zaterdag 26 november 2016—Gezellige avond 
Een avond vol gezelligheid met een hapje en een drankje. Deze avond staat in het 
teken van magie.  
 

Zaterdag 7 januari 2017—Nieuwjaarsrecep e 
Deze bijeenkomst wordt u aangeboden door het bestuur. Een aparte uitnodiging 
volgt nog. 
 

Zaterdag 8 april 2017—Voorjaarsvissen 
Wij hopen natuurlijk jdens een mooie voorjaarsdag jullie te ontvangen voor het 
vissen en een heerlijke lunch. 
 

Zaterdag 15 april 2017—Boten te water 
Wij zorgen deze ochtend voor de koffie. 
 

Zaterdag 2 september 2017—Havendag 
Wederom een gezellige middag/avond met diverse ac viteiten voor jong en oud. 
Omdat het een jubileumjaar is wordt er extra veel aandacht aan deze dag besteed.  
 

Zaterdag 28 oktober 2017—Snertconcours 
Het jaarlijkse gezellige vissen met  als lunch de heerlijke huisgemaakte erwtensoep. 
 

Zaterdag 4 november 2017—Boten uit het water 

Wij verzorgen de koffie en natuurlijk een broodje met een warme snack. 
 

Zaterdag 18 november 2017—Gezellige avond 
Dit is een avond vol gezelligheid en waarbij niets hoe  en alles mag. 
 
Zet de data vast in uw agenda en we zien u graag op onze ac viteiten. 
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Wisseling bij de Activiteitencommissie. 

 
 
Afscheid van Janny 
 
Graag willen wij alle leden op de hoogte stel‐
len van een wisseling bij de Ac viteitencom‐
missie. 
In het voorjaar hee  Janny aangegeven te wil‐
len stoppen met de Ac viteitencommissie. Na 
zich jaren hiervoor te hebben ingezet, is het 

jd voor andere dingen en draagt zij het stokje 
over. Janny hee  zich jaren ingezet voor onze 
ac viteiten en iedereen kent wel haar hapjes 
en natuurlijk de heerlijke erwtensoep jdens 
het snertvissen. Deze zomer hebben wij op 
gepaste wijze van Janny afscheid genomen. 
Gelukkig verdwijnt ze niet helemaal van het 
toneel. Ook dit jaar maakt zij nog de erwten‐
soep voor het a.s. snertvissen. 
Wij willen Janny, namens alle leden, hartelijk danken voor haar inzet. 
 
 
 
Welkom voor Monique en Jacco van der Leeden 
 
De Ac viteitencommissie hee  in Monique en Jacco van der Leeden een goede 
aanwinst gevonden. Wij heten hen van harte welkom bij onze club. Monique en  
Jacco zijn de trotse eigenaar van boot Noan. Jullie hebben al kennis met hen kunnen 
maken jdens de laatste havendag. Zij zijn enthousiast met ons gestart om een 
nieuw programma samen te stellen voor het komende jaar. Wij willen hen veel ple‐ 
zier toe wensen en wij zijn blij met deze nieuwe samenwerking. 
 
De Ac viteitencommissie. 
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Na een paar jaar met de camper op stap geweest te zijn, kwamen we er achter dat 
ons hart toch bij een bootje ligt. 
Dus de camper verkocht en een boot gekocht. 
Na wat probleempjes met de motor, wat opgelost moest worden, konden we ein‐
delijk weer naar De Gors toe. Wat een super leuk onthaal van onze havenmeester 
Fred....... 
Er stond een groot bord met "welkom thuis". Wij hadden ook echt het gevoel om 
weer "thuis" te komen. 

 

We hadden net aangelegd of de vraag kwam al meteen, gaan jullie mee met de 
openingstocht? Als lid van de vereniging moet je natuurlijk ook aan  ac viteiten 
meedoen dus wij gingen mee. 
 
Zeker geen spijt van gehad, een heerlijke tocht met veel gezelligheid, genoeg ruimte 
om even terug te trekken voor een bakkie aan boord en de organisa e was perfect 
(complimenten aan de commissie). 
Na een heerlijke stamppo en menu op zondag kwam de prijsuitreiking, en wat 
schept onze verbazing, we waren eerste! 
 
Wat ons het meeste opviel aan deze tocht waren het aantal boten met deelnemers, 
als ik me niet vergis 27 boten en 80 deelnemers. Dat zijn er een hele boel, wat lang 

Openingstocht 
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Kwam het omdat de commissie zo goed had gelobbyd? Of dat er bekend werd  
gemaakt waar de tocht naar toe zou gaan? Veel mensen vonden het fijn om te 
weten waar ze heen gingen. Ook wij als nieuwe commissie gaan dat bekend maken 
en wel op de nieuwjaarsrecep e. 
 
Wel mag ik u alvast verklappen dat de Openingstocht 2017 op 19, 20 en 21 mei zal 
plaatsvinden. Wij als nieuwe commissie hopen natuurlijk op zeker net zoveel 
deelnemers of misschien wel meer als dit jaar. 
 
Zet deze data alvast in uw agenda zodat wij u mogen begroeten op 19 mei volgend 
jaar......... 
 
De openingstochtcommissie 2017 bestaat uit:  
Mar n & Annemiek den Hertog 
Ronald & Jelle Berendsen 
Frans & Michel Rensen 
Jacco & Monique van der Leeden 
Marco & Sanne ter Rele 
 
Zoals u kunt lezen hebben we weer een leuke commissie die er alles aan gaat doen 
om voor u weer een super gezellige en mooie tocht te organiseren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annemiek den Hertog 

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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Even voorstellen 
Beste leden, 
  
N.a.v. een berichtje van de redac e of wij ons voor willen stellen aan de leden. Bij 
deze dan. 
  
Wij zijn Dick en Be y Vis van Heemst. 
Onze boot is een Doerak 8.50 met de naam Mirakel. Sinds april wonen wij in Heuke‐
lum. We hebben 1 dochter en 2 kleinkinderen en zelfs al een achterkleinkind.  
Wij hebben jaren in Geldermalsen met de boot gelegen. Tot we ineens dachten: 
Kom we gaan een zeilboot kopen. Maar wat doe je met een zeilboot op de Linge? 
Zodoende zijn we in Spijkenisse terecht gekomen en hebben daar jaren een pre ge 

jd gehad. Maar dan komt er een jd dat het zeilen niet meer kan. Naar mate men 
wat ouder wordt, moet je inleveren. 
Dan maar weer terug naar de Linge met een aangepast bootje. Het varen geef je niet 
zo snel op. Vandaar dat we nu bij De Gors lid zijn geworden.  
We hopen op een gezellige jd bij jullie. Aan ons zal het niet liggen. 
  
Vriendelijke groet 
 
Dick en Be y   
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Gorsenalia 
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Bericht van de Commissaris Haven/Gebouwen 

Na een heel mooi lang najaar, waarvan we met volle teugen genoten hebben, zijn 
we weer aangeland in de herfst. Ondertussen staan de boten weer op het nieuwe 
asfalt van het parkeerterrein. 

De eerste grote klus,  het parkeerterrein, is inmiddels al gereed. Elders in ’t Gorsje 
kunt u daar meer over lezen. 

Er volgen deze winter nog een aantal projecten. 

Zo zijn we al begonnen met het voorbereiden van de demontage van de kleine  
T‐steiger. De hoofddrijver zal dan tegelijk met het uit het water halen van de boten 
op de kant worden geplaatst. De kleine T steiger wordt net zo fraai uitgevoerd als de 
grote T steiger. 

Verder zijn er nog een aantal  projecten die in het najaar of van de winter worden 
uitgevoerd, onder andere het plaatsen van een nieuwe slagboom, een nieuwe toe‐
gangscontrole en het plaatsen van camera’s. Hiervoor zullen er vanuit het Baken 
nieuwe mantelbuizen met bekabeling aangelegd worden. 

Op het Baken gaan we  2x11 stuks zonnepanelen aanbrengen op twee dakvlakken. 
Het terras wordt voorzien van nieuwe tegels en er zal een glazen windscherm 
worden aangebracht.  

De grote boom, die veel overlast veroorzaakt op de kleine haven, zal verwijderd 
worden. Dit gebeurt vanaf de dijk met een kraan. Het geheel zal klein gezaagd 
worden voor openhaard hout. 

Over heel de haven zijn er nog diverse kleine werkzaamheden die toch veel jd gaan 
kosten. Dit wordt opgepakt door de winterwerkers. 

Al met al zullen we met het nieuwe vaarseizoen weer een mooie ne e haven heb‐
ben. 

Gerard van Dijk 

 

Winterwerk 2016/2017 
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Ingezonden brief 
Hoeven, 22 Aug.2016  

Beste Allen, 
 
Hierbij sluiten wij een sleutel in die wij nog in ons bezit hadden van jullie slagboom. 
Waarschijnlijk hebben wij daar wel een borg voor betaald, doch het bedrag weten 
wij niet meer, bovendien hoeven wij het geld niet terug. Wij hadden eerder willen 
schrijven, doch de computer was een poos in het ongerede, vandaar nu dan pas. 
 
Wij moeten vaak aan jachthaven 'de Gors’ denken. Wij hebben er zo vele zomers 
kunnen genieten. Het was voor ons steeds een thuiskomen waar wij ons zeer pre g 
bij voelden. Vooral ook toen wij geen behoe e meer hadden ver te varen, en onze 
boot meer als een tweede huis beschouwden. De goede sfeer en de vriendelijkheid 
van jullie allen, hebben wij als zeer waardevol ervaren en de mooie plaats die ons 
steeds weer werd toegewezen, hebben wij zeer gewaardeerd. Dank je wel daarvoor. 
Daarnaast is de haven tot in de puntjes verzorgd, iets waar jullie trots op mogen zijn. 
 
Hoe gaat het met jullie allen? Wij hopen en dat wensen wij ook, dat het goed gaat, 
vooral ook wat de gezondheid betre . Met ons gaat het naar omstandigheden rede‐
lijk goed. Wij kunnen tevreden zijn en genieten van onze tuin. Het is natuurlijk niet 
vergelijkbaar met Arkel, met zijn water en bootjes en fijne mensen om je heen. Van 
deze jd hebben wij afscheid moeten nemen. De boot staat momenteel voor een 
weggeefprijs te koop op internet. Er is wel reac e hoewel men nogal onder de prijs 
duikt. 
 
Piet hee  geen pijn meer aan zijn ingezakte ruggenwervel en kan met zijn rollator 
zijn wandelingentjes nog maken. Hij hee  intussen een pacemaker gekregen. Een 
nieuwe motor noemt de dokter het. Wel jammer dat hij een vrouw hee  die een 
oude motor hee , hoewel het func oneren nog redelijk goed gaat. We houden de 
moed er in. 
 
Beste allen! Wij willen jullie hierbij groeten en het allerbeste toe wensen. Wij noe‐
men maar geen namen, omdat wij bang zijn iemand te vergeten. Het ga jullie allen 
goed!! 
 
Met warme groeten, 
Piet en Willy Reijnders 
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Wanneer U iets te vieren heeft en wilt dat goed verzorgen dan kunnen wij u hierin onder-

steunen. 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 

 

 

 

 



 

 



 

 

Belevenissen met de Theodoor 
Bericht van Jan van Esch—Deel 1 
 
De laatste jd wordt mij wel eens gevraagd wat er aan de hand is. Het valt op dat de 
Theodoor er wat roes g uitziet. Nou vind ik roest op zich niet zo kwalijk, mijn boot is 
nu eenmaal geen hoogglans gelakt jacht maar een voormalige grachtensleepboot uit 
1930. Gekocht in 2003 en daarna geheel gestript tot kaal casco, met een meter ver‐
lengd, allerlei staalrepara es uitgevoerd en weer opgebouwd met nieuwe techniek 
en be mmering. In 2006 bij de Gors gekomen en in hetzelfde jaar voor het eerst in 
de zomervakan e een wat grotere reis: drie weken Zeeland. In de hierna volgende 
jaren heb ik de boot verder afgebouwd. Nog steeds niet klaar, maar wie is dat wel 
met zijn/haar boot?  

Na een aantal maal naar Friesland geweest 
te zijn, kregen we het idee om eens een an‐
dere tocht te varen in de zomer. Dat werd 
België. Zo zijn we in 2014 via Antwerpen 
naar Brussel gevaren, en daarna via het Hel‐
lend vlak van Ronquières en de Scheepsli  
van Strépy‐Thieu naar Mons. Later zijn we 
ook nog de Maas opgevaren naar Dinant, 
een heel bijzondere ervaring want je vaart 
daar echt tussen de rotsforma es door. 

 
In 2015 zijn we weer naar het zuiden gegaan, want België was ons goed bevallen. 
We wilden ook proberen een klein rondje door Frankrijk te varen. Het buitenland‐
gevoel, nieuwe dingen zien, hier en daar wat vervallen kunstwerken of onverwachte 
gebeurtenissen, een beetje avontuur dus.  
 
Na Antwerpen de Schelde opgevaren tot Gent, daarna via de Leie naar Kortrijk en 
Frankrijk in. Je ziet daar vergeleken met Nederland nauwelijks pleziervaartuigen. De 
kanalen en sluizen zijn op de beroepsvaart ingericht, en ja, de sluismeesters en 
havenmeesters spreken alleen Frans. Gelukkig kan ik daar aardig mee uit te voeten 
dus niet onoverkomelijk. We lagen in Wambrechies precies voor de plaatselijke 
kroeg aan de kade, rumoerig maar ook wel gezellig. En op een zonnige zondag‐
ochtend onder het gebeier van de kerkklokken een paar heerlijke bague es en crois‐
santjes halen bij de bakker, dat is nou vakan e!  
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Verder hebben we nog in het centrum van Lille gelegen, een stad die ik alleen kende 
vanaf de snelweg en die symbool stond voor een plaats die je zo snel mogelijk wou 
passeren. Er lag nog één andere plezierboot, jawel hoor: een Nederlander. Verder 
een lange lege kade. Met de boot krijg je een heel ander beeld van de omgeving en 
zo bleek Lille dus een mooi historisch en gezellig centrum te hebben.  

Uiteindelijk zijn we via Valenciennes weer op de Boven‐Schelde terechtgekomen. 
Daarna via de Dender rich ng Dendermonde, de plaats waar de Dender in de Schel‐
de uitmondt. Zo begrijp je dan pas waar sommige plaatsnamen vandaan komen. Dat 
varen over de Dender was nog 
een hele belevenis. Het gedeelte 
dat in Wallonië ligt, is behoorlijk 
verouderd. Ook worden alle 
sluizen en bruggen met de hand 
bediend. We moesten bij de 
eerste sluis telefonisch een be‐
dieningsteam aanvragen. Dat 
bleek uit vier man te bestaan, die 
ieder een sluisdeur met de hand 
open‐ of dicht draaiden.  
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Stroomopwaarts kolt het water flink naar binnen in de kleine sluizen en moet je je 
touwen goed in de gaten houden. Ook kan je blijven haken achter een gat in de 
sluismuur als je pech hebt.  
 

Het was behoorlijk warm toen we op de eerste dag een aantal sluizen achter elkaar 
moesten passeren en het bedieningsteam stond flink te zweten. Om drie uur ’s mid‐
dags vertelden ze dat het geen zin had om verder te gaan, omdat we de volgende 
brug niet meer zouden halen voordat het einde werkdag was en er volgens hen 
verderop geen afmeermogelijkheden waren. Dus we meerden af direct achter de 
sluis en als dank voor het gezwoeg gaf ik de heren een plas c zak met daarin vier 
koude biertjes. Ze vertrokken gauw in hun busje. Toen we de volgende dag weer 
verder voeren, kwamen we nog diverse afmeerplaatsen tegen en bleek dat we de 
volgende bruggen nog gewoon hadden kunnen halen. Ze hadden dus keihard 
gelogen en waren daardoor vroeg thuis van hun dienst. Ik betreurde de weggegeven 
biertjes en toen ik dezelfde mannen weer zag bij de volgende sluizen en bruggen, 
had ik niet zo’n trek meer in een praatje. 
 

Aan het eind van het stuk door Wallonië bleek ook nog eens dat we gedwongen drie 
nachten in Ath moesten blijven, opgesloten tussen sluizen die in het weekend niet 
bediend werden. Op maandagochtend waren we na één sluis weer in Vlaanderen, 
waar ze geen weekendslui ng hadden gehad. Hoewel we ons prima vermaakt heb‐
ben in Ath, heb ik nog regelma g teruggedacht aan dat zwetende bedieningsteam. 
 

 

‐ Wordt vervolgd ‐ 
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Wel & Wee 
 
Als vereniging leven we erg mee met de zieke leden. We proberen ze wat tot steun 
te zijn en dat wordt al jd gewaardeerd.  
 
Simon en Roos Overes hebben de  Wel & Wee Commissie onder hun hoede gehad 
totdat Simon aan het einde van 2015 zelf ziek werd. Het Bestuur hee  toen deze 
taak van hen overgenomen.  

Wij zijn blij om te kunnen melden dat Simon weer voldoende is opgeknapt en hij zich 
samen met Roos weer volledig kan inze en voor de Wel & Wee Commissie. 

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 (06‐12781475).  
Zo kunnen we met elkaar deze leden een hart onder de riem steken. 
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Klaverjassen 
Beste lezer, 

Op het moment dat ik dit stuk schrijf, is de kaartcompe e alweer vier weken be‐
gonnen. Vanaf de start van het nieuwe seizoen was het weer ouderwets gezellig 
onder het genot van een drankje (en natuurlijk kaas & worst). Eerst even bijpraten 
hoe de vakan e was, maar daarna was het gelijk serieus er tegen aan.  
 
We hadden de eerste zondag 8 kaarters en 
Rikus van der Laan had de hoogste score. 
De tweede kaartzondag waren er 13 kaar‐
ters aanwezig. Het vaste groepje was er 
zo’n beetje in zijn totaliteit weer. De 
tweede kaartzondag werd ruim gewonnen 
door Arie Oskam, met een score van boven 
de 5700 was hij iedereen de baas.  
De derde kaartzondag verliep erg raar. We 
misten Arie de Bruin in eerste instan e. Hij wordt al jd door de Hopper taxi naar de 
haven gebracht, maar hij was er om 3 uur nog niet. Bleek dat de taxi enorm hee  
omgereden waardoor hij pas om half 4 op de haven was. Doordat Arie de Bruin er 
toch nog bij was en Gert van Drenth ook mee wilde kaarten, hadden we 16 kaarters. 
Wel erg frappant was dat Gert voor de eerste keer in het seizoen inviel en gelijk de 
hoogste score van de dag had. Hiermee had hij een vijfde staatslot gewonnen. 
Ronald Berendsen had deze dag de poedelprijs en won ook een vijfde staatslot. 
Helaas zijn een geen miljoenen gevallen op deze loten. De vierde kaartzondag waren 
precies 12 kaarters aanwezig doordat Simon Overes weer had meegedaan. Janie 
Klop was jarig geweest en dat vierde zij met ons door een rondje te geven. Erg gezel‐
lig natuurlijk! Bij het behalen van een pit won ik (Jelle Berendsen) een kraslot. Toen 
ik hem had open gekrast, bleek ik 15 euro te hebben gewonnen. Dat is nog eens een 
leuke meevaller! De winnaar van deze kaartzondag was Jopie Langerak met meer 
dan 5000 punten. 

De komende kaartzondagen worden net zo gezellig verwacht ik, dus mocht het toch 
kriebelen om een keer te komen klaverjassen op zondag? Schroom dan vooral niet 
om gezellig langs te komen! 

Met vriendelijke kaartgroet, 
 
Jelle Berendsen 
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Mijn Boot & Ik 
 
De eerste vaarvakan e met onze nieuwe boot: Crownline 268 
Eindbestemming:  Katwijk 
 
Voorbereiding 
Informa e inwinnen bij de “echte” schippers zoals Meindert Veen, Cees van Werd 
en Fred vd Post over de vaarroute, waterkaarten verzamelen, ANWP‐App installeren, 
route uitze en en boot verzwaren met proviand en andere zaken.  
 
Uitgezwaaid door Havenmeesters Lena en Jan, Fred, Nel, Piet en Jopie kon de reis 
beginnen. Leuk om samen uit te varen met onze oudste zoon Dylan die met 
vrienden op vaarvakan e ging naar het eiland van Mourik. En gezamenlijk het eerste 
deel van de reis op gevaren. 
 
Dag 1: Arkel – Vianen – Nieuwegein 
Overnach ng in Jachthaven Marnemoende, mooie gezellige en levendige haven met 
veel faciliteiten. Robin sliep in een (te) klein tentje in het weiland met zijn voeten 
buiten de tent. De nieuwe boot bleek voor Rob en Ilonka ruim genoeg, wat een 
verademing om gewoon in de kajuit te kunnen staan! Ook Macho kon zich veel 
ruimte permi eren. 
 
Dag 2: Nieuwegein –  Mon oort – Oudewater ‐ Gouda ‐ Leiderdorp 
Hollandse IJssel op. Een prach g vaargebied waarbij je inderdaad vrijwel door de 
achtertuinen vaart. Regelma g bruggen en sluizen waardoor we wel een beetje 
moesten ople en. 
Leuk om de Waaiersluis bij Gouda te zien, een brugwachter met klompje (ja, ze 
bestaan nog) bij Oudewater en de sluiswachter die met de boot meefietst naar de 
volgende sluis. 
Overnach ng in Jachthaven “de Doeshaven” met Robin ook gezellig op de boot. 
 
Dag 3: Leiderdorp – Leiden – Katwijk 
Een kleine afwijking in de vaarroute door het nemen van de verkeerde afslag, waar‐
door we midden in een sloot in een woonwijk in Leiden uit kwamen en vastliepen…
Dankzij goede(!) vaarkunsten van Rob en hulp van bewoners de boot kunnen keren 
en de route vervolgen. Katwijk is een gezellige haven op loopafstand naar strand en 
centrum. 
 
Rob en Ilonka de Beer 
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De Groene Gors 
 
Bericht van de Commissaris Groen 
 

Winter: even uitblazen in het Groen 

 
Het is weer herfst! Na een nat voorjaar en een bijzonder zonnige zomer komt de 
natuur weer een beetje tot rust. Gelukkig, zou ik bijna zeggen. Het leek wel of het 
onkruid blééééééf groeien. Vooral de haagwinde (beter bekend als pispotje) rond 
Het Baken wist dit jaar niet van ophouden.  

 

Gelukkig hee  de groenploeg elke keer dat er gewerkt werd, de strijd weer aange‐
bonden met deze groene draak. De winter zien we als een soort wapens lstand. In 
het voorjaar ze en we de strijd weer voort.   

 

 Gelukkig vinden dit soort scher‐
mutselingen al jd een beetje op de 
achtergrond plaats. De meeste 
leden en gasten zien gelukkig het 
grote geheel: een groene haven 
met een mooi verzorgde grasmat, 
waar het goed toeven is.  

 

In het winterseizoen staan weer een paar mooie klussen op het programma. Er 
wordt weer gesnoeid, gespit en geharkt. De grootste klus is het rooien van een grote 
populier in de kleine haven. Deze boom wordt slechter, en als die omwaait, is de 
schade aan alle roeiboten, visboten en sloepen niet te overzien. Het wordt een hele 
klus, waarbij we hulp krijgen van De Bloklandse Paal en een paar professionele 
bomenklimmers.  
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Zoals beloofd, planten we voor elke boom die verdwijnt in de haven minimaal één 
nieuwe boom terug. Als jij een goed idee hebt voor een mooie plek voor een nieuw 
te planten boom, laat dat dan gerust weten. Jouw inbreng wordt al jd gewaardeerd.  

 

Vanaf deze plaats wil ik alle groenwerkers en maaiers die zich dit jaar weer ingezet 
hebben voor het groen in de haven hartelijk bedanken. Jullie inzet is goud waard. 
Samen hebben jullie er weer voor gezorgd dat de natuur ‘getemd’ werd en velen 
konden genieten van onze ‘groene haven’.  

 

Luuk van Sluis 
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Vanaf de Preekstoel 
 
Wie                            Kees Wouter van Bruggen 
 
Naam van de boot              Rianne 
 
Waar komt de naam vandaan  Naam van mijn vrouw 
 
Ligplaats                        Nr 63 aan de T‐steiger  
 
Wat voor boot                  Sea Ray   speedcruiser   
  
 
Ik vaar al sinds                  mijn vroege jeugd  
 
Hoe lang al lid                  op mijn zesde was ik al jeugdlid  
 
Samenstelling bemanning      mijzelf, mijn vrouw Rianne en dochters Sylvana (6)  
                en Roza (3) 
 
Ik ben lid van De Gors omdat   De Gors een leuke vereniging is 
 
Favoriet vaargebied            grote rivieren en meren  
 
Mijn ideale schip is              speed cruiser 
 
Onmisbaar aan boord          wasmachine, is echt een uitkomst 
 
Favoriete gerecht aan boord    macaroni 
 
Mooiste vaarbelevenis          varen naar en vermaak in Noord‐Holland o.a. in  
                Katwijk 
 
Grootste angstmoment         in  grote sluis waar we weg werden geblazen door  
                schroef vrachtschip  
 
Leukste klus op De Gors        op afroep beschikbaar zijn voor verrichten diverse  
                werkzaamheden 
 
Valt er nog iets te wensen:      in de toekomst een nieuwere boot 
 
Tenslo e                       wsv De Gors, zo doorgaan 
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Logboek van de havenmeesters 2016 

In het begin van het seizoen was er veel gemopper over Wifi bereik. Daar is gelukkig 
een goede oplossing voor gevonden. 
 
In het Pinksterweekend waren er 18 gasten met een openingstocht van wsv ’t S k 
uit Hedel. De gasten waren uiterst tevreden over de ontvangst en ligplaatsen. Vooral 
over onze mooie haven en over de prima service in ’t Baken. Met dank aan Gerard 
en Erik voor de service in de bar en Toos en Piet voor de ontbijtservice. 
 
Op een vrijdagavond werd er door een wandelaar opgemerkt dat er een jonge man 
zich verdacht gedroeg in de buurt van ’t Ruim. Deze is met de fiets snel weer ver‐
trokken voordat hij aangesproken kon worden. Op dinsdag kwam de heer 
Keynemans vertellen dat zijn buitenboordmotor gestolen was tussen zaterdag en 
dinsdagmorgen. Ook waren er uit twee lantarenpalen de stekkers gehaald. Is tussen 
deze twee voorvallen een verband? We weten het niet. Na een paar weken kwam 
een lid uit de kleine haven vertellen dat zijn buitenboordmotor gestolen was. Hij was 
zelf al een aantal weken niet op de haven geweest. Waarschijnlijk is de motor gelijk 
verdwenen met die van de heer Keynemans.  
 
Een passant die op een morgen vroeg vertrokken was, werd rond de middag weer 
teruggesleept met pech, door een baggerschip. Gert en Peter hebben hem geholpen 
om weer op zijn plek te komen. De Botenwacht is gebeld. Na drie dagen kon hij weer 
vertrekken nadat de kapo e demperplaat gerepareerd was. Maar eerst hee  de 
passant getrakteerd op gebak als dank voor de goede zorgen van de havenmeesters.  

Er zijn meerdere pechvogels geweest die bij De Gors zijn aangeland. Een voorbij‐
ganger met een brandstofprobleem. Hij hee  afgemeerd gelegen aan de water‐
steiger. Een passant met lucht in de leiding. Een gast met een net gereviseerde boot 
met pech. De gasten zijn door de havenmeester keurig geholpen met het verkrijgen 
van hulp.  
 
Ook een ko er met technische problemen. De schipper riep vanaf het water dat zijn 
koppeling het niet meer deed. Hij liet zijn schip tot de Rietboulevard uitdrijven. Door 
de stoornis ramde hij met zijn kop de Rietboulevard. De steiger was 15 cm ontzet en  
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de ko er was ingedeukt met verfschade. Ook raakte de schipper nog een boot van 
een andere gast. Deze had alleen wat verfschade. De schade wordt afgehandeld via 
de verzekering van de schipper. 

Na hevige onweersbuien sloeg de stop van de kleine haven er uit. De monitor van de 
poort zit ook op deze zekering. Als deze wegvalt gaat er een alarm piepen in de kast. 
Na de onweersbui kon de zekering weer omgezet worden en func oneerde alles 
weer. 

Op een dag kwam een gast afrekenen. Hij zei dat zijn boot 11 meter was. Cees had 
op de zijkant van de boot gezien dat deze 12 meter was. Cees zei droog: “dan staat 
het op de zijkant van uw boot zeker verkeerd?” Het antwoord van de gast: “Oh ja, hij 
is 11.80 meter”. Dat was toch weer 0.80 cent meer voor De Gors. En 0.20 cent fooi 
voor Cees! 

Tijdens het maaien belandde de motormaaier met de voorwielen in het water bij de 
Rietboulevard. De maaier wilde kennelijk ook een ligplek. Henk hee  de motor‐
maaier met zijn busje weer op het droge getrokken.  

Er kwam een amfibievoertuig in de vorm van een Snoek (Citroën) om te hellingen. 
Het plan was om de Merwede over te gaan. Op Facebook kreeg hij veel bekijks. 

De poli e bracht op een middag een bootje. De eigenaar was niet bekend. Zij zullen 
er onderzoek naar doen. De havenmeesters hebben het bootje netjes schoonge‐
maakt. Het bootje kwam als nieuw voor de dag en is op het rek gelegd. We wachten 
rus g af of de eigenaar zich meldt. 

Een gast die kwam aanvaren wilde eerst graag zijn toegewezen plekje bekijken voor‐
dat hij defini ef een ligplaats wilde hebben. Hij wilde graag zo veel en lang mogelijk 
in de zon liggen. De andere dag is hij pas om 14.00 uur weggegaan omdat hij zo lang 
mogelijk van zijn plekje wilde genieten. 

Er komen regelma g fietsers van de dijk naar beneden en vragen of ze iets kunnen 
drinken. De Gors is geen horecagelegenheid. De fietsers worden verwezen naar  
Carolina bij het Spijkse pontje.  

Een zeer tevreden passant hee  een mooi filmpje gemaakt van de haven en dit is 
door ons op Facebook gezet. Goede reclame! 

Op een dag meldden zich twee keer een persoon dat hij iets in het water had laten 
vallen. De eerste was een passant die bij het vastmaken van zijn boot, zijn bril in het 
water zag vallen. De bril is in de box weer gevonden.  
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De tweede was een lid (pas nieuw) die een balein (plas c strip van 60 cm) in het wa‐
ter had laten vallen. Helaas is deze niet meer gevonden.  

Een passant aan de Rietboulevard presteerde het om 7 keer (!) een stroomstoring te 
veroorzaken. Volgens hem kon dat niet aan zijn snoer of stekker liggen. Hij hee  5 
verschillende stekkers geprobeerd maar steeds ging de hoofdschakelaar er uit. De 
havenmeesters hebben hem het advies gegeven om een nieuw snoer en stekkers te 
kopen. De gast hee  inderdaad nieuwe materialen gekocht. 

Door de havenmeester is ook hulp verleend bij ziektes en ongevallen. De eerste die 
zich aandiende was een passant met een zieke hond. Cees is met hen naar de  
dierennarts geweest bij Ranzijn in Gorinchem. Bij een gaste die gevallen was op de 
Rietboulevard is een gebroken pols gediagnos seerd. Fred hee  uren met haar in 
het ziekenhuis gezeten. Pleun is met een meisje bij de dokter geweest waarvan de 
knie gehecht moest worden. Er kwam vroeg in de avond nog een gast aan de loswal 
liggen. Hij wilde “to a hospital. His wife had a wound”. Zijn vrouw had het topje van 
haar vinger in de keukenmachine afgehakt. Het is goed afgelopen. 

Op een avond zag de havenmeester bij zijn laatste controleronde om 23.30 uur dat 
er een boot illegaal lag afgemeerd aan de buitenkant van de Lingeboulevard. Keurig 
de stekker in de stroomkast ingeplugd. Toen de schipper hier op aangesproken 
werd, was hij boos en gooide de boot los en vertrok.  

Een gast met een klein sloepje van 7 meter kreeg van de havenmeester box 5 
toegewezen. Na een half uur vertrok hij weer met de mededeling: “ik zoek wel een 
beter plekje”!!???? 

Er zijn gasten die graag hun verhaal aan de havenmeesters vertellen. Zij fungeren als 
een maatschappelijk werker voor hen. 

De gasten uit België vertelden dat De Gors in België zeer goed bekend staat. 

Er zijn hele gezellige momenten geweest met leden en gasten op het terras. Er 
werden vele goede  ps uitgewisseld. Vele onderwerpen zijn besproken.  

Op een gezellige avond vroeg een gast om een rondje bi erballen. “Als jullie bi er‐
ballen meebrengen, zullen wij ze warm maken” was het antwoord van de haven‐
meesters. De volgende dag kwam de gast terug en bracht 3 zakken bi erballen en 
kroketjes mee. Weer een gezellige avond! 
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Havenmeesters hebben met elkaar een haringparty georganiseerd en een mossela‐
vond. Er is veel gelachen en geproost. 

Deze zomer hebben de havenmeesters alle weertypes meegemaakt. Van hagel, veel 
regen, onweer, kou, zon en wolken en een hi egolf in september.  

Veel complimenten over de mooie haven, het toiletgebouw, de prijs en alles rondom 
de haven ontvangen. Met mooi weer worden de bomen met schaduw erg 
gewaardeerd. De gastvrijheid van de havenmeesters werd soms beloond met gebak, 
een mooie bos bloemen of een lekker wijntje! 

 

 

 

Als havenmeester kun je ook de raarste 
dingen in onze bomen zien ‘groeien’. 
 
Janny stuurde ons deze foto. 
Is het een gemummificeerde uil, een buit 
van een ekster? 
Nee, het is een oliefilter! Kennelijk was 
iemand te lui om naar de havenmeester 
te lopen en deze filter in het KCA hok te 
deponeren. 
 

Helaas is de boosdoender niet op heter‐
daad betrapt bij deze illigale lozing!  
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Beste Gorsers, 

Ca. 45 jaar geleden werden de stoep en 
het parkeerterrein van onze vereniging 
door de leden met vooral “handkracht” 
middels schop en kruiwagen verhard, 
veelal met slooppuin van “Betondak” en 
van par culieren. Een grote klus die er 
uiteindelijk in resulteerde, dat het terrein 
min of meer zijn huidige vorm kreeg. Ook 
toen al werden er in de winter schepen op 
gestald. 

In de ledenvergadering van maart jl. werd door jullie goedkeuring verleend aan het 
beschikbaar stellen van een krediet van 
€ 40.000 voor het plegen van groot 
onderhoud aan de dijkoprit en het par‐
keerterrein. Ook werd nog € 15.000  
beschikbaar gesteld voor het verbeteren 
van de toegangscontrole tot het terrein.  

Het is niet voor het eerst dat het par‐
keerterrein op de agenda van de ALV 
staat. In 1996 werd nl. het huidige grote 
parkeerterrein voor het eerst van een 

asfaltverharding voorzien en werd ook, het 
thans nog goed func onerende, riool‐
stelsel voorzien van olieafscheider en 
slibput aangelegd. Door die voorzieningen 
kregen we des jds vergunning om op het 
hele, verharde parkeerterrein schepen te 
stallen, maar vooral ook deze te mogen 
afspuiten. Van die mogelijkheid maken we 
nu, jdens de winterberging van de 
schepen al 20 jaar gebruik.  

Parkeerterrein 
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Een jaar of 5 geleden werden de eisen, die de overheid stelt aan de voorziening 
waarop schepen mogen worden afgespoten aangescherpt. Wij konden niet aan‐
tonen dat het asfalt de vereiste “vloeistofdichtheid” had, vooral de randafwerking 
met klinkers was het zwakke punt, dat moest worden verbeterd. Het bestuur hee  
hierover uitvoerig gecorrespondeerd met de Omgevingsdienst Zuidholland Zuid, 
waardoor het mogelijk bleef de schepen toch op het terrein te blijven afspuiten.  

Het werd nu, na 20 jaar, wel jd om het 
asfalt een opknapbeurt te geven en 
vooral de stoep was door verzakkingen 
toe aan een grondige renova e. In de 
winter werden aan een drietal aan‐
nemers prijs en advies voor de reno‐
va e gevraagd. Uiteindelijk werd door 
het bestuur de opdracht verleend aan 
de fa. Baars uit Nieuwland in combi‐
na e met de asfaltcentrale van Kessel 
uit Hoogblokland.  

Bij het parkeerterrein werden alle klinkers verwijderd en het doordoor ontstane 
gootje eerst met asfalt aangevuld. Vervolgens werd waar nodig het terrein een beet‐
je af gefreesd om beter afschot naar de rioolpu en en de trailerhelling te krijgen. 
Daarna werd op het terrein een nieuwe 5 cm. dikke asfalt laag aangebracht.  
 
Bij de dijkstoep werd eerst alle bestaande 
asfalt verwijderd en afgevoerd. De onder‐
grond werd los gefreesd en samen met het 
nodige nieuwe menggranulaat 
geëgaliseerd en met een wals opnieuw 
verdicht. Op de stoep werd daarna een 
asfaltonderlaag van ca. 8 cm gelegd. Daar‐
op een asfaltwapening die in de toekomst 
scheurvorming moet voorkomen en 
vervolgens een tweede laag asfalt van ca. 6 
cm. Als laatste werd een deklaag van ca. 5 
cm. aangebracht. In totaal werd door de aannemer ruim 200 ton asfalt verwerkt. De 
totale kosten voor deze asfalteringswerkzaamheden blijven met ca. €36.000 nog 
ruim binnen het verleende krediet. 
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Gelijk jdig met de reconstruc e van de dijkoprit werd een “nieuwe slagboom” 
geplaatst. Het oude exemplaar hee  ruim 30 jaar trouw dienstgedaan en wordt nu 
vervangen door een veel modernere kast die Gerard ergens van de sloop hee  
gered.  
 
Niet alleen de slagboom wordt vernieuwd maar ook wordt een nieuw 
“Toegangscontrole systeem” geïnstalleerd. De zuiltjes bij de slagboom worden voor‐
zien van elektronische paslezers. Door de daaraan gekoppelde so ware wordt het 
mogelijk om in de toekomst de toegangsmogelijkheid goed te beheren en niet 
bevoegden de toegang te weigeren. De leden worden binnenkort per mail verder 
geïnformeerd over het omruilen van de bestaande insteeksleutel voor een nieuw 
digitaal exemplaar.  

Piet Giethoorn 
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Een nieuw avontuur 
 
Sinds juli dit jaar liggen wij ook in de mooie haven “De 
Gors” met onze boot genaamd “Kajem”. Wij zijn Jan, 
Debby, Kyra en Jesse van Andel en komen uit  
Gorinchem.  
 
Sinds een paar jaar kriebelde het al om een boot te ko‐

pen, maar vanwege ons drukke leven, stelden we dit steeds uit. Tot afgelopen voor‐
jaar. Toen zeiden we tegen elkaar: “we doen het gewoon en gaan ervaren hoe het 
is”.  
 
Wij zijn beiden nog leek op het gebied van boten, dus we hebben de hulp van onze 
oom ingeschakeld (die hee  zelf al jaren een 
boot) en gevraagd of hij ons wilde helpen zoeken 
naar een degelijke boot.  
 
Toen de knoop was doorgehakt gingen we eerst 
op zoek naar een ligplaats, want wij zagen het al 
gebeuren dat we een boot zouden vinden, maar 
geen ligplaats voor de boot zouden hebben.  
 
Dit bleek nog best een uitdaging. Onze eerste 
voorkeur ging gelijk al uit naar “De Gors”. Na een paar weken heen en weer mailen 
met Bas van Dorland, was er gelukkig een plekje vrijgekomen voor ons. Superfijn 
vonden we dat. We hadden op dat moment de boot die we uiteindelijk ook gekocht 

hebben, al op het oog. Toen we gingen kijken in 
Leiden wisten we het meteen; dit is hem.  
 
Inmiddels hebben we al vele vaartochten achter 
de rug. We genieten elke keer weer met z’n 
vieren en dat begint al als we door de slagboom 
heen zijn en het terrein van de haven oprijden. 
Het avontuur dat we zijn aangegaan is echt fan‐
tas sch en een goed besluit geweest. En de ha‐
ven…..mooi, overzichtelijk, schoon, rust maar 

toch levendig, sociaal, echt een prach ge thuishaven waar wij graag komen!! 
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Vanuit de Kombuis 
Pi ge Pompoensoep 

30 min. bereiden | 230 kCal | 4 personen 

Ingredienten: 
1 pompoen 
2 uien 
2 tenen knoflook 
1 rode peper 
2 el zonnebloemolie 
2 tl kerriepoeder 
800 ml kippenbouillon (van tablet) 
4 el crème fraiche (bekertje 125 ml) 
 
Bereiding: 
Halveer de pompoen in de lengte. Verwijder de zaden en de draderige binnenkant 
van de pompoen en snijd met een scherp mes de schil eraf. Snijd het vruchtvlees van 
de pompoen in blokjes van 2 cm. 

Snijd de ui in parten en de knoflook fijn. Snijd het steeltje van de rode peper. Halveer 
de peper in de lengte en verwijder met een scherp mesje de zaadlijsten. Snijd het 
vruchtvlees fijn. 

Verhit de olie in een ruime pan met dikke bodem. Fruit de peper, knoflook, ui en het 
kerriepoeder 2 min. op middelhoog vuur. Voeg de pompoen toe en bak al omschep‐
pend 2 min. Voeg de bouillon toe, breng aan de kook en laat op laag vuur 15 min. 
zachtjes koken. 

Haal de pan van het vuur en pureer met de staafmixer tot een egale soep. Schep de 
soep in kommen. Schep in elke kom 1 el crème fraîche en serveer. 

Combina e p: 
Lekker met meergranen stokbrood. 

Bewaar p: 
Je kunt de soep 1 dag van tevoren bereiden. Bewaar afgedekt in de koelkast en ver‐
warm al roerend op laag vuur. 
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Ruimte Advertentie Hoogdalem offset !! 



 

 


