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VOORZITTER       Mirjam Haenraets      Tel. 06‐53855692 

                           voorzi er@wsvdegors.nl 

 

SECRETARIS        Jelle Berendsen          Tel: 06‐57433290 

                           secretaris@wsvdegors.nl 

 

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 

                          gebouwen@wsvdegors.nl 

 

COMMISSARIS      Jan de Gier        Tel. 06‐23365084 

                          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 

In deze poli ek roerige jden, is het toch fijn om een veilige haven te hebben waar 
we al jd welkom zijn en waar  we geaccepteerd worden zoals we zijn. Een haven 
zoals De Gors is er 1 uit duizenden en ik kan dan ook alleen maar trots en dankbaar 
zijn dat ik lid mag zijn van deze bijzondere vereniging. Een vereniging die dit jaar 
alweer 45 jaar bestaat. 

In dit Gorsje kunt u lezen wat er zoal in de afgelopen 6 maanden hee  
plaatsgevonden op de haven. De winterwerkers zijn druk geweest met het 
parkeerterrein, de kleine T‐steiger en de Rietboulevard. Ook zullen we natuurlijk de 
zonnepanelen op ‘t Baken niet vergeten. Het verwijderen van de populier in de 
kleine haven hee  le erlijk flink wat voeten in de aarde gehad. Als gevolg hiervan is 
er nu ook gelijk nieuw hekwerk rondom de kleine haven geplaatst. 

Achter de schermen is er ook flink wat werk verzet. Eind november werden we 
overrompeld door de verplichte BTW invoering per 1 januari 2017.  We hadden wel 
gedacht dat dit er t.z.t. aan zat te komen, maar zo snel, dat hadden we niet 
verwacht. 

In het Bestuur is er ook e.e.a. gewijzigd. Pieter Horden moest helaas stoppen met 
zijn werkzaamheden als Secretaris in verband met zijn werk. Gelukkig was Jelle 
Berendsen bereid om jdelijk als notulist te fungeren. Sinds de ALV van vorige 
maand zijn we dan ook heel blij om Jelle nu officieel als Secretaris in het Bestuur te 
mogen verwelkomen. Daarnaast moest Luuk van Sluis  zijn taken als Commissaris 
Groen neerleggen. Maar hij hee  gelukkig in Jan de Gier een waardige opvolger 
gevonden. 

Kortom, we zijn weer helemaal klaar om met elkaar een nieuw vaarseizoen in te 
gaan. Samen met de leden, en niet te vergeten de passanten, mogen we weer gaan 
genieten van onze prach ge haven.  Nu onze haven in het jdschri  ‘Motorboot’ 
van deze maand is uitgelicht, zullen we zeker op extra belangstelling mogen 
rekenen. 

Beste mensen, ik wens jullie een heel fijn vaarseizoen toe. 
Geniet van jullie bootje, van de haven, en niet te vergeten, van elkaar! 

Met vriendelijke groet, 
Mirjam Haenraets 
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45 jaar WSV De Gors 
 
Beste Gorsenaren, 

Naar aanleiding van de vraag over het 45 jarig bestaan van De Gors om een stukje te 
willen schrijven hebben wij gereageerd.  

O, dachten wij, dat is wel leuk, dat doen we wel even, Maar dat valt echt wel tegen, 
want vaak wil je te veel opschrijven, maar we proberen wat op papier te ze en. 

Toen we lid werden was er nog niets, behalve een grote rietput. Maar uiteindelijk 
met heel hard werken, van toen nog een kleine club van mensen, is er een prach ge 
haven ontstaan, waar we enorm trots op zijn. Want we hadden toen nog geen 
spaarpot!  

Dan gaan er een aantal jaren voorbij van genieten, van hetgeen we toen hadden. Na 
verloop van jd moest er toch echt weer geïnvesteerd worden, Alles waar we nu 
gebruik van maken, maar dan ook werkelijk alles, is in de laatste 25 jaar gebouwd en 
aangelegd. Dat is toch iets waar we trots op mogen zijn (dank zij de vele vrijwilligers) 
zeker als je weet dat we nu een club zijn zonder schulden.  
 
Laten we vooral 
proberen om scherp 
te blijven over onze 
spaarpot, want 
zonder schulden 
slaap je rus ger en 
blij  De Gors gezellig. 
Wij wensen alle  
Gorsenaren heel veel 
vaarplezier, maar 
vooral gezondheid 
toe.  

Groet vanaf de Riant, 

Jan & Rieta Veen 
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Activiteiten 2017 
Bericht van de Ac viteitencommissie 

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

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. 
Natuurlijk met de waterma en en  luchtkussen (en nog veel meer), wat lekkers te 
eten en vooral met veel gezelligheid. 
 
 

Zaterdag 28 oktober 2017 
Snertconcours 

Het jaarlijkse gezellige vissen met  als lunch de heerlijke huisgemaakt 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. 
 
De Ac viteitencommissie 
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Beste Gorsleden/Donateurs, 

Wij als programmeurs van de Openingstocht 2017 hebben voor u een checklist  
gemaakt. 
Wij hopen natuurlijk op een grote opkomst jdens deze bijzondere tocht. 
Is bij u ook alles aangevinkt? Dan zit u goed en bent u deelnemer van ons  
programma………...gefeliciteerd!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is dit nog niet gelukt, dan kunt u zich nog opgeven tot 1 mei a.s. Dit is echt de 
slui ngsdatum! 

Zorg voor uw checklist, zodat u deze tocht niet mist! 

Met vriendelijke groet,  
Openingstochtcommissie 2017 

 
Email adres voor het versturen van inschrijfformulier: openingstocht@wsvdegors.nl 

Openingstocht 
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Even voorstellen 
Hallo, 

Even voorstellen hoort erbij. Dat is las ger dan gedacht, maar 
daarom een beknopt verhaaltje over mij. Er moet tenslo e 
wat te vragen over blijven. 

 Mijn naam is Jan de Gier 57 jaar. Ja…, zoon van Jan de Gier sr.  De laatste jaren heb 
ik een visboot op een trailer gehad, maar sinds kort een wat grotere boot gekocht 
met de naam Albatros. Deze komt eind april naar de haven.   

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van W.S.V. de Gors ben ik tot Com‐
missaris benoemd. Voorheen was dat  de func e met de naam Commissaris Groen. 
Luuk van Sluis hee  zijn welverdiende afscheid van de func e gedaan. Tijdens de 
ledenvergadering is Luuk geroemd om zijn inzet. Dat ik het net zo goed als Luuk mag 
gaan doen is voor mij de uitdaging! Ik heb nog veel te leren van de huidige voorman‐
nen Groen en hoop op een fijne samenwerking.  

De func e heet nu Commissaris (groen). Ja, groen tussen haakjes of gewoon 
weglaten omdat ik naast  verschillende taken van het Groen ook andere taken ga 
vervullen. Dus past de func enaam Commissaris zonder “groen”  beter bij de om‐
schrijving van de func e 

Ik ben al vanaf de oprich ng van de vereniging betrokken bij De Gors. Ik voer 
des jds met mijn ouders (Jan en Miek) mee. Wij lagen met de boot langs de griend 
(Gors), toen er nog geen haven was. Ik speelde in de gors. Nadat  de  vereniging was 
opgericht en even later de haven werd gebouwd, heb ik de Gors zien veranderen in 
een prach ge haven. Door de jaren heen is de vereniging gegroeid en veranderd.  
Nu is er een bloeiende vereniging met een prach ge haven. Om dit te behouden wil 
ik mijn steentje bijdragen. Dit kan nu concreet door me in te ze en in de taak van 
Commissaris. Vele handen hebben in het verleden het werk licht gemaakt. Van zo’n 
sfeer hou ik. Daar is de vereniging groot mee geworden, denk ik? 

Omdat ik al lang lid ben, ken ik veel mensen, maar er zijn ook nog vele leden die ik 
niet ken en dat geldt waarschijnlijk ook andersom.  Ik hoop in de loop van de jd met 
jullie kennis te maken. Ik heb er zin in. 

Met vriendelijke groet 
 
Jan de Gier 
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Gorsenalia 
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De volgende leden zijn overleden ;     

       

 Cees de Vries      

       

Sinds het najaar 2016 zijn weer een aantal nieuwe leden bij de Gors ingeschreven;  

       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

       
       

       

       

       
       
       

       

       

       

       

       

       
       

       

Voornaam Achternaam Woonplaats Lidstatus Schip 

Lies van Dijk Arkel gezinslid  

J.E Vos den Hertog Arkel gezinslid  

Monique Leeden‐Spaans Hoogblokland gezinslid  

Ingrid Woerkens Sprang‐Capelle gezinslid  

Linda Veen Arkel gezinslid  

Eric van Boekel Arkel lid  

Inge Le Duc v/d Laan Asperen donateur  

Piet Langerak Sliedrecht donateur  

Corrie Bor Gorinchem gezinslid  

Nel van der Post Hoogblokland gezinslid  

Rene Wieringa Dalem lid Treesje 

Teus Kooyman Hoogblokland lid visboot 

Arnold Rutjens Kedichem lid  

Cornelis Kroon Hoogblokland lid Quicksilver 

Niels Hendrikx Gorinchem jeugdlid visboot 

Bas Hendrikx Gorinchem lid B‐100 

Johan Vosselman Gorinchem donateur  

Koos Hoekwater Gorinchem donateur  

Petra Bredie Tiel gezinslid  

Boy van Meer Arkel lid Chaparral 

Carl Snoek Gorinchem lid Aquatron 
Koen Linden Arkel lid Unter 

Jaco Venderbos Gorinchem lid Nuestro Barco 

Erwin Pelt Gorinchem lid Nau lus 

Thom van der Veer Arkel jeugdlid  

Mar jn Meijningen Vuren lid Noor 

Leendert Trouwborst Hoornaar lid Atlan c 550 
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Het lidmaatschap van de volgende leden werd beeindigd: 

    
Voornaam Achternaam Woonplaats Lidstatus 

Machteld de Groot Hoogblokland gezinslid 

Ron Hoogewoning Arkel lid 

Gradus Huts Breda donateur 

Dominique Cosijnsen Schelluinen lid 

Anita Heemskerk‐Sock Arkel gezinslid 

Marjolijn Heemskerk Arkel donateur 

Leon Heemskerk Arkel lid 

J.J. van Sijp Hoogblokland lid 

Jan van Doesburg Vuren lid 

John v/d Put Arkel lid 

Karin van der Sluis Gorinchem gezinslid 

Cees Linden Vuren lid 

Dylan Essenberg Gorinchem jeugdlid 

Kees Teuling Gorinchem lid 

Margriet Teuling Gorinchem gezinslid 

Frank Folmer Arkel lid 

Klaas Dekker Arkel lid 

Pauline Golverdingen Hoogblokland lid 



 

 

Ingezonden brief 
Beste Gorsenaren, 
 
Laat ik mijzelf opnieuw voorstellen. 
Er ligt in de haven een boot genaamd “Subitha” die af en toe wel eens een na e 
dweil kan gebruiken. De schipper heet Willem Rosbergen en is daar verantwoordelijk 
voor, maar laat  het er een beetje bij zi en.  
 
Ik heb na zo’n 40 jaar lidmaatschap heel veel plezier gehad in varen, speciaal bij de 
openingstochten waar het ons lukte om, om het andere jaar, bij de eerste 6 te eindi‐
gen. Maar een jaar of 6‐7 terug werd Tonny geplaagd door een hersenbloeding. 
Weliswaar een kleine, maar toch. In de loop der jd begonnen er toch scheurtjes te 
komen in haar geheugen.  
 
In s jldansen, wat ze graag deed, begonnen hiaatjes  te ontstaan, en in linedancing 
kon ze passen niet meer begrijpen. Later kwam daarbij breien en naaien en vooral 
poppenkleertjes maken voor klederdrachtpoppen waar ze soms zeer verdrie g om 
kon zijn. Ze zag het ergste al aankomen zoals haar vader, die op het laatst van zijn 
leven niet meer wist waar hij was.  
 
Zij werd inmiddels ook geplaagd door een dubbelvrouw. In alles wat glom en in  
spiegels zag ze dat mens dat met haar kleren liep en dat had dat mens niet eens aan 
haar gevraagd of dat mocht. In oktober 2015 werd ze geplaagd door nog een paar 
hersenbloedingen. Daarna is het hard bergaf gegaan. Ze wilde haarzelf niet meer 
aankleden en was constant aan het verhuizen vanwege die dubbelvrouw. Ze ver‐
trouwde niemand meer. Zelfs mij niet. De laatste 4  maanden van haar leven 
woonde ze in een verzorgingshuis. Zodoende ben ik maar zeer weinig op de haven 
geweest.  
 

Zelfs mijn werkzaamheden bij het boten uit‐ en in het water ze en, heb ik verzaakt. 
Mijn excuses aan Ton. Ik ga dit jaar proberen wat meer op de haven te zijn met 
behulp van mijn broer, want zonder mijn maatje vindt ik er geen moer meer aan.  
 
Ik wens jullie een hele mooie zomer toe en zeer veel vaarplezier en misschien lopen 
wij elkaar nog eens tegen het lijf. 
 
Groet,  
Willem Rosbergen  
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Bericht van de Commissaris  

Voordat je het weet is het weer zo ver,  de boten gaan te water.  

Vanaf november 2016 t/m maart 2017 is er  veel werk verzet door de winterwerk‐
ers. De winterploeg bestaat uit  +/‐ 15 personen,  exclusief het personeel van de  
catering. Er zijn door de winterwerkers 1500 uur aan werkzaamheden verricht en 
dat wordt door het bestuur ook heel erg gewaardeerd. Wij zijn ook blij dat er nieuwe 
gezichten in het team zijn. 

Bij de winterwerkers gaat het niet alleen om het werk, ook de gezelligheid onder 
elkaar speelt een grote rol. Er wordt zo nu en dan ook iemand flink in de maling ge‐
nomen en ze kunnen wat van elkaar hebben.  

Dagindeling 
Om een indruk te geven van de dag:  ‘s morgens om 9.30 uur worden eerst een of 
twee bakjes koffie gedronken. De koffie staat al klaar op tafel en is vers gezet door 
Fred. Als er iemand jarig is natuurlijk met iets lekkers er bij. Voor 10.00 uur is  
iedereen het Baken uit. Op weg naar de loods worden de werkzaamheden al 
doorgenomen. Er wordt gewerkt tot 12.00 uur en we gaan dan gezamenlijk eten 
met eigen meegebracht brood en een borrel van de havenmeester. Het eigen 
meegebrachte brood is niet al jd nodig, want dan roept Nel: morgen ga ik pannen‐
koeken bakken of soep maken. Af en toe hebben we ook een haring en een visje wat 
we zelf betalen uit het potje oud ijzer. Om +/‐ 15.00 uur of later, als het nodig is, is 
het einde werk jd en gaan we onder het genot van een borrel de dag afsluiten. Af 
en toe hoort daar ook weer een paar snackjes bij. Al met al is het al jd een gezellige 
boel.  
 
Uitgevoerde projecten  
 
Parkeerterrein 
Het asfalteren van het parkeerterrein en de 
op‐ en afrit zijn in oktober uitgevoerd door 
firma Baars met groot materiaal. Het werk is 
voorspoedig verlopen. Daarna is de indeling 
van de parkeervakken en de belijning weer 
aangebracht. 

 

Winterwerk 2016/2017 
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Drijvers 
De kleine T‐steiger en 5 vingers zijn in november uit het water gehaald, schoonge‐
maakt en aangepast. Er is veel laswerk verricht voordat ze gezandstraald en 

gespoten konden worden. De hoofddrijver is 
ook weer vol geschuimd. In januari zijn de 
drijvers terug geplaatst. Alles hebben we 
onder controle, behalve de kunststof roost‐
ers, die zouden half februari afgeleverd 
worden, maar de boot uit China hee  
schade opgelopen, dus werd de levering 
twee weken uitgesteld. Na diverse telefoon‐
tjes werd de levering uitgesteld tot half 
maart. Echter, eind maart nog geen roosters. 
Nu hee  de leve‐ 

rancier beloofd half april. Het gaat echt spannend worden of de roosters wel gelev‐
erd worden voordat de boten te water gaan. Als de roosters er dan zijn, moeten ze 
nog gemonteerd worden en moeten we de winterwerkers maar weer zo gek zien te 
krijgen dat ze ‘s zomers ook willen werken. 

Beveiliging 
Voor de toegangscontrole, camera en slagboom is er 200 meter 
schutbuis in de grond aangebracht en 1000 meter kabel 
getrokken naar de cameramasten, slagboom en de bedieningen 
van de deuren. Er zijn 2 nieuwe cameramasten en 7 nieuwe  
camera’s geplaatst, 4 deuren beveiligd en een voorziening voor 
de glasvezelbekabeling aangebracht. 

Rietboulevard 
Aan de Rietboulevard is de schade aan de steiger, die afgelopen zomer door een 
boot was stukgevaren, door de winterwerkers hersteld. Het loopvlak wordt nu ver‐
breed naar 70 cm en er komt een mooie nieuwe leuning langs voor de veiligheid. 
Alleen is het net zo spannend als bij de kleine T‐
steiger of de kunststof roosters op jd geleverd 
worden. 

Zonnepanelen 
Op het Baken zijn 20 PV panelen door ons aange‐
bracht met de daarbij behorende bekabeling en 
omvormer. 
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Algemeen 
In de werkplaats zijn nieuwe kozijnen aangebracht. 
Verder is de loods, na jaren lang sparen van allerhande 
spullen, weer helemaal opgeruimd. 

Zo zijn er nog diverse klussen uitgevoerd die veel jd 
kosten zoals grindgootjes, baken kitwerk, schoonmaken 
steigers, vlonders repareren, hekwerk kleine haven 
demonteren, verfwerk, havenmeesterbootje opknap‐
pen, nieuwe stroompunten bij haveningang, diverse uit‐
breiding elektra, werk in het Gemak en alles wat ik nog 
vergeten ben. 

 
Het is sneller gezegd dan 
gedaan, maar ik wil alle winter‐
werkers bedanken voor hun 
inzet en hopen dat we een mooi 
vaarseizoen krijgen en dat we 
mogen genieten van onze mooie 
haven. 

Gerard van Dijk 

Wel & Wee 
Als vereniging leven wij erg mee met de zieke leden. We proberen ze tot steun te 
zijn en dat wordt al jd gewaardeerd. Roos en Simon Overes hebben het Wel en Wee 
van de vereniging onder hun hoede. 
 
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 de leden een hart onder de riem steken. 



 

 



 

 

Belevenissen met de Theodoor 
Bericht van Jan van Esch—Deel 2 

 

In het Gorsje van november 2016 heb ik een korte beschrijving gegeven van onze 

voormalige uit 1930  stammende grachtensleepboot de Theodoor en van onze reis 

naar Belgie. In deel 2 beschrijf ik onze reis naar de Waddenzee. 

Omdat ik dit jaar alleen met mijn zoon Tom zou gaan varen, hebben we besloten om 
weer eens iets heel anders te gaan doen: de Waddenzee. Via Merwedekanaal en 
Amsterdam‐Rijnkanaal naar Weesp en de volgende dag over Markermeer en IJssel‐
meer naar Medemblik. Voor de volgende dag werd west‐7 voorspelt, dus zijn we 
binnendoor naar Den Helder gevaren. Dat was een goede beslissing want het bleek 
uiteindelijk straf te waaien. In Den Helder lagen we dichtbij het Reddingsmuseum, 
dus toen het de volgende dag nog steeds behoorlijk waaide, hebben we dat bezocht. 
Interessant, leuk ingericht en rus g. Ideaal dus voor een winderige zomerdag. 

De volgende dag was er wat minder wind. Via de Koopvaardersschutsluis voeren we 
het zoute water op. Langs de marinehaven en de gemeerd liggende offshore bevoor‐
radingsschepen de Texelstroom in. We hadden ons vertrek zo gepland dat we de 
vloedstroom mee hadden en met een gangetje van 17 km/uur lagen we snel in de 
passantenhaven van Oudeschild. Na een dag op Texel begonnen we ons op Vlieland 
te richten. Dat zou een flinke tocht worden waar goed weer voor vereist was.  
Immers, in de Texelstroom en Vliestroom (het zeegat tussen Vlieland en Terschel‐
ling) kan het flink spoken als de wind tegen de  stroom staat. Hoewel de Theodoor 
aardig wat kan hebben, zijn er qua vaarcomfort ook grenzen. Met een windver‐
wach ng van west‐4 vonden we het verantwoord om te vertrekken naar Vlieland. 
Tot in de Vliestroom verliep het allemaal soepel. We slingerden wat op de golven en 
de Daf ronkte vertrouwd. Om in de haven van Oost‐Vlieland te komen moet je ech‐
ter ten noorden van de zandplaat Richel langs, over het Zuid‐Stortemelk.  

Omdat de wind inmiddels wat geruimd was naar noordwest en ook wat 
aangetrokken, het was nu toch wel 5 Beaufort, kregen we daar de golven schuin op 
de stuurboordkop. Dat waren niet meer de korte golven die we gewend waren, maar 
lange Noordzeegolven. Volgens het uurbericht vanaf de Brandaris met een 
gemiddelde gol oogte van 1,20 meter. Theodoor ploegde er doorheen, en regel‐
ma g dook de kop diep in een golf waardoor grote klotsen vast zoutwater tegen de 
stuurhutramen sloegen. Omdat de golven schuin van voren kwamen, rolden we af 
en toe flink. Ik dacht dat alles wel zeevast stond, maar plotseling bij een schuiver 
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bakboord kiepte het dienblad met fruit over de opstaande rand van de kast. Zoiets 
hadden we nog niet meegemaakt. Maar zolang er geen water binnenkomt, de motor 
blij  draaien en schroef en roer vrij zijn, is er niets aan de hand, zeg ik al jd. Theo‐
door kan wat hebben en ik ben maar wat blij dat ik alle techniek nieuw en ‘volgens 
de regelen der kunst’ heb aangelegd. Ik had er ook niet aan moeten denken daar op 
het Zuid‐Stortemelk, dat er plotseling iets mis zou gaan, met aan bakboord de bran‐
ding op de Richel en aan stuurboord de open Noordzee… 

Door de koers en vaart wat 
aan te passen vorderden we 
toch gestaag rich ng de haven 
van Oost‐Vlieland en toen we 
de scheidingston eenmaal 
gerond hadden werd het weer 
een stuk aangenamer en 
konden we weer ontspannen. 
We liepen de haven in en 
vonden op aanwijzing van de 
havenmeester een plaats ach‐
terin, bij de overige motorbo‐
ten. De haven lag voor 95% vol 
met zeiljachten, waarvan even 
later bleek vele die werden gebruikt als vakan everblijf voor een paar weken Vlie‐
land.  
 
Twee dagen later voeren we in de vroege ochtend met het j mee in een uurtje naar 
West‐Terschelling. Het lag daar bomvol maar gelukkig vonden we een plaatsje langs‐
zij een werkvlet. Omdat we Terschelling al kenden en de haven meer op een camp‐
ing leek, inclusief bordje in het havenkantoor met vermelding dat het niet betalen 
van liggeld stra aar was, zijn we de volgende ochtend vroeg weer verder gevaren. 
We moesten twee wan jen over naar de haven van Nes op Ameland. We hadden 
blijkbaar alles goed berekend en de vaart verliep zoals gepland, zonder aan de grond 
te lopen kwamen we aan in Nes. Onderweg voeren we op 20 meter afstand langs 
een  groep zeehonden die lag te zonnen op een zandbank. 
 
En paar dagen later lagen we op Schiermonnikoog, een klein en rela ef rus g eiland. 
Veel platbodems daar, want de haven kan je alleen op het moment van hoogwater 
bereiken via een smalle vaargeul waar dan 1,40 meter water staat. Bij laag water lig 
je droog in de haven, diep in een laag slik.  
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Andersoor ge boten hebben ook ander‐
soor ge bemanning en we hadden het 
prima naar de zin daar. Het was zo’n 
beetje de heetste dag van het jaar toen 
we aan het begin van de middag het ge‐
luid hoorden van een motorboot die voor 
de haveningang, buiten de vaargeul aan 
het tobben was. Vol vooruit en achteruit, 
maar omdat het water al aan het vallen 
was, weinig hoop dat ze nog zouden los‐
komen. Er zat voor de opvarenden weinig 
anders op dan te wachten op volgend 

hoogwater. En dat in de hi e, droogstaand in het slik, op 30 meter afstand van de 
haveningang!  
 
Toen het ’s avonds om 11 uur weer hoog water was, is deze motorboot weer losge‐
komen. We zagen ze met veel gedoe de haven binnenkomen, want blijkbaar hadden 
ze een of ander technisch probleem. Toen ze eenmaal gemeerd lagen ben ik maar 
eens gaan kijken of ik ze ergens mee kon helpen. Op de boot bleken naast twee 
mannen ook nog eens twee honden te zi en. Alle opvarenden waren aan het eind 
van hun la jn. Ik hoorde dat ze een probleem hadden met het roer, want dat bleek 
vast te zi en in de stand hard stuurboord. Omdat het al laat was en donker, heb ik 
aangeboden om de volgende ochtend verder te kijken. 
 
Naast dat het roer vast stond, bleek het kogelgewricht van de hydraulische cilinder 
afgebroken. Dat kon ik niet repareren en daarom heb ik aangeboden hen naar de 
vaste wal te slepen. Vanwege de stand van het roer, dat de boot con nue naar  
stuurboord dwong, besloot ik dat we de boot het beste langszij konden nemen. Toen 
het hoogwater was zijn we langszij gegaan en algauw kwamen er le erlijk stuurlui 
aan de wal staan die adviezen begonnen te geven over hoe en wat. We trokken ons 
eigen plan en al gauw lag de motorboot met voldoende touwen vast. We vertrokken 
uit de haven en via het kronkelige vaargeultje kwamen we op het ruimere water. 
Alles ging soepel. Even later zag ik echter dat de koelwatertemperatuur opliep tot 
boven de 80 graden. Omdat dit nog nooit was gebeurd, wist ik direct dat er iets  
bijzonders aan de hand was. In de machinekamer zag ik dat de koelwatertempera‐
tuur voor en na de beunkoeler gelijk was. Dat betekende dat de beunkoeler z’n werk 
niet deed. We stopten af en gingen liggen drijven buiten de vaargeul.  
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Ik ontdekte wat luchtbellen uit de ontluch ngsleiding van de beunkoeler en con‐
cludeerde dat de beunkoeler verstopt was. Er zat niets anders op dan te water gaan. 
We gooiden het anker uit om niet met de ebstroom rich ng de Noordzee te drijven. 
Ik ging te water en met m’n mond nog net boven water kon ik m’n hand net in het 
rooster van de beunkoeler steken, diep onderwater. Ik voelde een en al slik, 
waarmee de beunkast blijkbaar helemaal vol zat. Ik kon het gelijk verklaren want we 
hadden op Schier vier keer helemaal droog in het slik gelegen. Hierdoor was de 
beunkast van onder vandaan vol geperst met slik. Na een uur zwoegen met een 
bokkenpoot had ik het meeste slik uit de beunkast gewroet en toen Tom de motor 
star e bleek de koelwatertemperatuur direct terug te lopen. Missie geslaagd.  
 
We waren net op jd want de veerboot vanuit Lauwersoog naar Schier naderde. 
Want het zou hoge golven geven en als we nog tegen die motorboot aan zouden 
liggen zou dat wel eens schade kunnen opleveren. We ankerden de motorboot en 
met de Theodoor voeren we een beetje rond om de motor te testen en de golven 
van de veerboot voorbij te laten gaan. We maakten weer vast langszij de motorboot 
en vervolgden onze vaart rich ng de haven van Lauwersoog. Op het laatste stuk 
kwam de veerboot alweer achterop, maar door een tandje bij te ze en draaiden we 
nog net voor de veerboot de haven in.  

Al gauw daarna voeren we op het Lauwersmeer, op weg naar Jachthaven Lunegat. 
Daar hadden de mensen van de motorboot een ligplaats en er was ook een bo‐
tenkraan. We meerden de motorboot af onder de botenkraan en namen afscheid. 
Door alle gezamenlijke belevenissen en gesprekken van de laatste dag hadden we 
een leuke band gekregen, dus 
het was eigenlijk best jammer 
dat het avontuur ten einde 
was. 

Tom en ik zijn met de Theo‐
door verder gevaren en via 
Dokkum, Franeker, Sneek en 
een paar dagen Sneekermeer 
kwamen we in Lemmer. Op 
het IJsselmeer hadden we ook 
nog een flinke kluif met zuid‐
west‐6 recht op de kop.  
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Op een gegeven moment hoorde ik water binnen spe eren maar dat bleek slechts 
vanaf het dak door de open deur aan de achterzijde naar binnen te vallen. Dan maar 
verder met de deur dicht. We waren wel blij dat we uiteindelijk veilig Urk binnen‐
draaiden want het was toch wel bar geweest. En omdat we nogal hadden afgeslackt 
om paaltjes pikken te voorkomen, ging het ook niet zo hard. De windmolens bij de 
Ro erdamse Hoek kropen me wat te langzaam voorbij. 

Toen we later via de Vecht, Utrecht en de Oude Gracht weer op Arkel aankoersten, 
bese e ik dat we weer een heel bijzondere tocht hadden gemaakt. Het varen op de 
Waddenzee en het zoute water had ook zijn sporen nagelaten op de Theodoor... Op 
naar de werf voor een schilderbeurt!  

Jan van Esch  

 

Hee  u ook een leuke tocht gemaakt en wilt u dit delen in ‘t Gorsje? 

Schroom niet en stuur uw verhaal naar redac e@wsvdegors.nl.  
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De kaartzondagen 
De boten gaan al weer het water in en dat betekent ook dat het kaartseizoen op zijn 
einde loopt. Naja op zijn einde... er zijn een aantal doorze ers die zelfs in de zomer 
nog een kaartje willen leggen. Toch loopt de klaverjascompe e wel op zijn einde. Ik 
wil nog even benadrukken dat ondanks dat het een klaverjascompe e is, het niet 
betekent dat je iedere week moet komen. Mocht je toch een keer zin hebben om te 
klaverjassen, ben je al jd welkom!  
 
Allereerst wil ik namens de Klaverjascommissie een compliment uitdelen aan Janie 
Klop. Van de 25 kaartmiddagen hee  zij er maar ééntje gemist! Dat is een hele 
mooie presta e en Janie is daarmee de speler die het vaakst meedoet. Daarna met 
23 kaartmiddagen zijn Janny Paans en Alie Berendsen het meest aanwezig. Ook een 
compliment aan Piet Langerak, hij hee  op dit moment het hoogste gemiddelde, 
boven de 4800 punten. Een hele mooie score en daardoor staat Piet ook hoog op de 
ranglijst. De top 3 op dit moment bestaan uit Piet Langerak, Arie Oskam & Jelle  
Berendsen.  
 
Nu nog enkele mooie verhalen van de afgelopen weken, zo kwamen enkele weken 
geleden Erna en Mick weer een keer mee kaarten, dat was al een jdje geleden dus 
iedereen vond het heel fijn. We hebben weer gezellig met elkaar bijgepraat en  
natuurlijk gekaart.  

Een ander mooi verhaal hoort bij deze foto. Piet Langerak 
kreeg alle harten kaarten gedeeld van Arie de Bruin. Toen 
moest hij ‘de troe leur maken’. Hij koos natuurlijk voor 
harten en zo kon hij al zijn kaarten op tafel gooien. Er 
zi en namelijk maar 8 harten in het spel en hij had ze alle‐
maal. Een ongelofelijk mooi moment voor iedereen, want 
dit gebeurt eigenlijk bijna nooit. Voor de rekenaars onder 
ons, de kans is ongeveer even groot dat je de Staatsloterij 
wint.. Erg speciaal dus! 

Namens alle kaarters wensen wij W.S.V. de Gors een prach g vaarseizoen toe en 
hopelijk wordt het volgende jaar weer zo’n mooi kaartseizoen! 

Met vriendelijke kaartgroet, 
 
Jelle Berendsen 
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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 

 

 

 

 



 

 

Voer altijd de Gorsvlag 
 

Je weet tenslotte nooit waar het goed voor is….. 
 
Een dubbelinterview met Meindert Veen en Mirjam Haenraets 

Mirjam: Eind december werd er onderstaand bericht door Ka y Kinders op de  
Facebookpagina van de Gors geplaats.  
 

 

Ja, uiteraard herkende ik Meindert en dit heb ik Ka y ook direct laten weten.  

Meindert: Op 29 december 2016 was ik met  mijn kleindochters en zoon en schoon‐
dochter in Walt‐Disney. Het was er heel leuk, maar erg koud, zo’n beetje –5 ̊C. 
Onderweg maakte ik natuurlijk een hoop foto’s en was een beetje nonchalant met 
mijn fototoestel bezig, zodat mijn kleindochter Anna, tegen mij zei: “Opa, let een 
beetje op je toestel want die verlies je zo.”  Ria had dit ook al tegen mij gezegd en ja, 
ik was dus eigenwijs en zei dat het wel los zou lopen. Maar goed, toen ik de vol‐
gende dag mijn fototoestel wilde pakken, kon ik hem dus niet vinden. Ik vroeg aan 
Ria waar zij mijn toestel opgeborgen had, waarop Ria antwoordde: ”Wat moet ik 
met jou toestel, die heb je zelf opgeborgen.” Maar goed, om een lang verhaal kort te 
maken, ik was hem dus inderdaad kwijt. Verloren dus. En mijn kleindochter zei 
meteen tegen mij: “Ja Opa, ik had het toch tegen u gezegd!” En van Ria kreeg ik  
natuurlijk van het zelfde laken een pak. Dus met andere woorden: ik kon geen foto’s 
meer maken, alleen nog met de smartphone.  
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Mirjam: Tja, en ik wist niet dat Meindert en Ria in Parijs zaten en dus probeerde in 
hen thuis te bereiken, maar daar kreeg ik geen gehoor. Toen heb ik Fred maar even 
gebeld en hij kon mij vertellen dat ze in Euro Disney zaten en vervolgens heb ik 
Meindert op zijn mobiele telefoon gebeld. 

Meindert: Op een gegeven moment ging mijn mobiel af en kreeg ik Mirjam aan de 
lijn en die vroeg aan mij: “Meindert, ben jij je fototoestel kwijt?” En ik dacht: Mirjam, 
welke Mirjam? Tja en toen viel dus het muntje het was dus onze Mirjam, de voor‐
zi er van de Gors. En uiteraard vroeg ik aan Mirjam: “Hoe weet jij nou dat ik mijn 
fototoesel kwijt ben?” “Ja,” zei ze, “ik ontving een berichtje van Ka y, een Bel‐
gische  met de mededeling dat ze een fototoestel had gevonden, op een par‐
keerplaats in België.  
Toen zij later de foto’s ging bekijken, zag ze foto’s van een jachtje op de rivier met 
een verenigingsvlag van WSV de Gors.  Via Google kwam ze bij onze vereniging en 
uiteindelijk op onze Facebookpagina uit.” Via het Gors vlaggetje op de foto hebben 
zij mij dus kunnen achterhalen, dus zo zie je maar wat een verenigingsvlag teweeg 
kan brengen.  
 
Mirjam: Toen ik van Meindert hoorde dat hij inderdaad zijn fototoestel verloren was, 
heb ik zijn telefoonnummer aan Ka y doorgegeven met de mededeling dat hij nu 
een paar dagen weg was en dat hij daarna contact met haar zou opnemen. 
 
Meindert: Mijn fototoestel is weer terug dankzij een eerlijke vinder die kosten nog 
moeite hee  gespaard om het terug te bezorgen. Inderdaad met kosten, want zij 
wilde niet dat ik de bezorgkosten betaalde. Zij zag dit als haar eerste goede daad in 
2017 en daar bleef ze bij.  
Ik heb er in ieder geval een Belgische vriendin bij, al is het dan op Facebook, want ik 
vond dat ik iemand die zo veel moeite doet om mij mijn fototoestel terug te be‐
zorgen wel tot mijn vriendenkring kan rekenen. En zij hee  dit geaccepteerd. 
 
Mirjam: In eerste instan e zag het er naar uit dat het fototoestel door de val bes‐
chadigd was, maar nadat Meindert’s  zoon het had nagekeken, bleek het gelukkig 
toch helemaal in orde. Eind goed, al goed.  
 
 
Moraal van dit verhaal: Voer dus al jd de Gorsvlag op de boot en zorg dat je deze 
fotografeert. Mocht je dan je toestel verliezen, dan is het alleen maar te hopen dat 
de eerlijke vinder ook net zoveel moeite als Ka y wil doen om het toestel  terug te 
bezorgen. 



 

 



 

 

De Groene Gors 
 
Bericht van de Commissaris Groen 
 
In het vorige Gorsje schreef ik dat de winter een periode op de haven is, waarin we 
even een me‐out nemen. Dat geldt wel voor het vaarseizoen, maar deze winter 
niet voor het groen.  

 
Met elkaar hebben we een aantal klussen kun‐
nen klaren die al lang op het programma 
stonden. Zoals bijvoorbeeld het rooien van 
een enorme populier in de kleine haven. Een 
boom die de afgelopen jaren steeds slechter 
werd. Als die jdens een storm omgewaaid 
zou zijn, zou de schade aan alle roeiboten, 
visboten en sloepen in de kleine haven niet te 
overzien geweest zijn. Het was een mooie 
klus, waarbij we hulp kregen van De Blok‐
landse Paal en een aantal professionele 
boomklimmers. 
 
Dat deze boom al heel wat jaren op zijn plek 
stond bleek wel uit het feit dat het hek er 
des jds gewoon tegenaan gezet was. Toen de 
boom er uit was, hadden we dus een flink gat 
in onze beveiliging. Een paar nieuwe stukken 
hek leek de voordeligste oplossing. Maar 
omdat het oude hek al geen toonbeeld van 
schoonheid was, is besloten om het hele hek 

bij de kleine haven in zijn geheel te vervangen. In dezelfde s jl als langs de dijkzijde 
in de grote haven. Het resultaat mag er zijn!  
 
Verder zijn we bezig geweest met (plannen voor) het herinrichten van het groen bij 
de stoep. In verband met de asfalteringswerkzaamheden vorig najaar moest de heg 
er uit en is er nieuwe grond op het talud aangebracht. Om het onderhoud in de 
toekomst te minimaliseren en toch een groene entree aan onze haven te geven, is 
gekozen voor een nieuwe, langzaam groeiende beukhaag en een sedum bodem‐
bedekker.   
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In overleg met onze eigen tuinman Jan Veen en met Peter Schrijver (namens de 
maaiploeg) hebben we deze winter ook een nieuwe maaimachine / tractor gekocht. 
De oude maaimachine was ruim 7 jaar oud en langzaam maar zeker aan vervanging 
toe. U zult hem vanaf dit voorjaar regelma g over het terrein zien rijden om onze  
haven zijn vertrouwde groene aanzien te laten behouden.  
 
Voor mij was het bestellen van de nieuwe maaimachine één van de laatste taken die 
ik als Commissaris Groen verricht heb. Tijdens de Algemene Ledenvergadering heb ik 
mijn werkzaamheden overgedragen aan Jan de Gier. De afgelopen jd bleken mijn 
bestuurstaken niet meer te combineren met mijn drukke baan. In de vergadering 
heb ik mijn mede bestuursleden, de maaiploeg, de voormannen groen, de groen‐
werkers en speciaal Jan Veen al bedankt voor hun inzet. Langs deze weg wil ik dat 
nogmaals doen. Ik vind het jammer om deze mooie taak op te moeten geven.  
Tegelijker jd ben ik dankbaar dat ik mij de afgelopen jaren in heb kunnen en mogen 
ze en voor een fantas sche vereniging! En dankbaar dat ik veel mensen heb leren 
kennen, mijn vingers nog groener heb mogen maken en het vertrouwen heb mogen 
genieten van heel veel leden om mij heen. In de wetenschap dat Jan de Gier een 
waardig opvolger is kan ik alle Gorsenaren met een gerust hart groeten.  
 
Luuk van Sluis.  
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Sociaal Verslag 2016 
Verslag van Erik Berendsen 
 
WSV de Gors telt eind 2015 285 Leden, 73 gezins‐ en jeugdleden en 34 donateurs. 
Eind 2016 zijn dit 290 leden, 69 gezins‐ en jeugdleden en 28 donateurs. 

31 dec 2016 hadden we 218 boten van groot tot klein in onze haven liggen  
(168 schepen en 50 roei boten en kano’s). 

Op 1 januari 2017 stonden er nog  3 aanvragen van leden voor een (grotere) lig‐
plaats. En 7 niet leden voor een lidmaatschap c.q. ligplaats.Ook in 2016 is het ons 
wederom gelukt de haven goed gevuld te houden 

 In 2016 zijn de volgende Gorsenaren overleden: 
Mar en Hakkert 
Tonny Rosbergen 
Adrie de Zwart 

Het verenigingsjaar 2016, hierbij een opsomming van wat er hee  plaats gevonden:  
    
09/01 Nieuwjaarsrecep e, een gezellig en goed bezochte bijeenkomst. 
 
18/03 ALV, opkomst 65 leden, dit is de gemiddelde tendens als ieder jaar. 
Tijdens deze ALV afscheid genomen van Piet Giethoorn nadat hij 25 jaar in het  
bestuur veel werk hee  verzet.  
 
09/04 voorjaars vissen, georganiseerd door de ac viteiten commissie. 
 
16/04 Boten in het water, wederom erg vlot gegaan, om 11.00 uur lagen de boten 
allemaal al in het water, 1,5 uur later was men gereed met het opruimen van de par‐
keerplaats en ook hebben wij als Bestuur weer kennis gemaakt met nieuwe leden. 
En wederom weer een uitgave van ’t Gorsje, grotendeels wordt ’t Gorsje nu digitaal 
verspreid, alleen de leden die specifiek om een gedrukte versie hebben gevraagd, 
krijgen die thuis bezorgd, dan wel kunnen die op de jachthaven verkrijgen. 
 
18/04 Reanima e avond door de Huisartsen Peter De Vries en Dick  Pons met 
aansluitend havenmeester overleg. 
 
23/04 Brandblusser keuring en quickscan gas installa es. 
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20‐21‐22 mei was er weer een edi e van de alom bekende Openingstocht, de  
41 ste alweer, veel deelnemers dit jaar 27 boten en ca 80 deelnemers. Met als 
bestemming Esmeer. Winnaar Mar n en Annemiek den Hertog. 
 
3/9 Havendag, zoals al jaren bekend, de eerste zaterdag van september is het 
havendag. Er was een hele goede opkomst en mede dank zij de geweldige organisa e 
door de Ac viteiten Commissie is het weer een zeer geslaagde dag geworden. 

29/10 Snert concours 

05/11 boten weer uit het water. Een nieuwe edi e ’t Gorsje tegelijker jd uit 
gegeven. 
 
8/11 havenmeester overleg met aansluitend ter afslui ng van het seizoen, een heer‐
lijke hap met een drankje aangeboden door het bestuur, de dames hebben  weer 
hun best gedaan. 

26/11 Gezellige avond wederom met een flink por e enthousiasme georganiseerd 
door de Ac viteiten Commissie. Het thema was Magie. 

In het winterseizoen elke zondagmiddag de schipperskwar eren waar veelal door 
een gezellige groep gekaart werd en wist u dat een kleine splinter groep hiervan,’s 
zomers gewoon door gaat? 

Enkele werkzaamheden: 
 
Voorjaar 2016 
Er is een auto van de dijk gereden en hee  ons hek beschadigd. Eigenaar hee   
zichzelf niet gemeld maar door eigen onderzoek zijn we toch achter de dader  
gekomen, schade is vergoed. 
Grote T steiger is in zijn geheel gerenoveerd en nieuw loopdek is geplaatst met duur‐
zaam materiaal. 

Najaar 2016 
Parkeerplaats en toegang opnieuw geasfalteerd. 
Kleine T‐steiger verwijderd ter renova e. 
Grote boom bij kleine haven verwijderd.  
Veel voorbereidingen ter verbetering van de Rietboulevard en de repara e van de 
schade gevaren door een gast in de nazomer. 
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Dit zijn enkele grote projecten die in het voorjaar en najaar 2016 uitgevoerd zijn, 
voor een groot deel door de winterwerkers, die ook dit jaar weer heel veel werk ver‐
zet hebben. 

Eind conclusie 2016: 
Een bevlogen jaar met veel mooie momenten die we moeten koesteren. 

WSV de Gors staat er goed voor en dat komt vooral door de zelf werkzaamheden. 
Zonder de inzet van vele vrijwilligers kan de vereniging niet blijven bestaan, daarvoor 
nogmaals dank en we hopen u allen jdens de vele ac viteiten georganiseerd door 
de AC te mogen treffen. 

Erik Berendsen 
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Wie?                                               Bas en Thea  

                  Verschoor 

Naam van de boot?                          Zevenster 

Waar komt de naam vandaan?      Vanaf de eerste boot af al jd aangehouden. 

Wat voor boot?           Marak 

Wij varen al sinds:          1970 

Hoeveel uur op de motor?     3200 uur 

Samenstelling bemanning?     Bas en Thea 

Wij zijn lid van de Gors omdat :   Het een pre ge jachthaven is en wij lid  

                  konden worden na samenvoeging gemeente  

                  Giessenlanden. 

Favoriet vaargebied?        De Noordelijke provincien 

Mijn ideale schip is:         Een snelvarende Nimbus van een meter of 13. 

Onmisbaar aan boord:?       Goede communica emogelijkheden in geval  

                  van nood. 

Favoriete gerecht aan boord?    Chili con carne met een bruin biertje 

Mooiste vaarbelevenis?       De eerste lange tocht met onze Doerak 

Grootste angstmoment:      Een vergissing om met teveel wind het Tjeuker 

                  meer over te steken. 

Leukste klus op de Gors?      Met de wintermedewerkers (65+ploeg) op te  

                  trekken en de klussen te klaren. 

Valt er nog iets te wensen?     Zolang mogelijk in beider goede gezondheid te   

                  kunnen blijven varen en ook genieten van onze  

                  mooie ligplaats. 

Tenslo e:              Wensen wij onze medegorsenaren een gezond  

                  en goed vaarseizoen toe! 
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Een kort verslag van de ALV door de nieuwe secretaris, Jelle Berendsen 

Op 24 maart jl kwamen de leden weer samen in ‘t Baken voor de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering.  De opkomst was prima, de zaal zat vol en enkele mensen 
moesten zelfs staan.  
 
De vz opende met de lijst van afmeldingen, daarna noemde ze de leden die onze 
vereniging in 2016 zijn ontvallen: Mar en Hakkert, Tonny Rosbergen en Adrie de 
Zwart. Deze leden werden herdacht.  
 
Vervolgens werden de notulen van de ALV van 2016 ongewijzigd vastgesteld, onder 
dankzegging aan de opsteller Erik Berendsen. Daarna las Erik het sociaal jaarverslag 
voor. Zie elders in dit Gorsje. 

Vervolgens liet onze penningmeester, Anneke Mulder, aan de hand van dia’s alle 
cijfers zien en daarmee werd beves gd dat WSV De Gors een mooi jaar hee  
gedraaid. Namens de Kascommissie deelde Fred Kleijweg mee dat geen  
bijzonderheden zijn geconstateerd. Het Bestuur werd decharge verleend. Fred 
Kleijweg nam afscheid; Annemiek den Hertog volgt hem op in de Kascommissie. 

Daarna kwam een heikel punt, de BTW, ter sprake. Deze is toch nog onverwachts 
ingevoerd voor watersportverenigingen. De ins en outs zijn nog niet helemaal 
duidelijk. Anneke gaf aan dat de financiële administra e helemaal is ingericht op de 
BTW‐verplich ng. Geschat wordt dat de BTW‐regeling ons ongeveer 5 tot 6 duizend 
Euro per jaar gaat kosten. De Gors kan deze kosten dragen en daarom worden de 
liggelden tot en met 2019 niet verhoogd.  

Na de pauze vertelde Erik over projecten op de lange termijnplanning en over de 
projecten die er in 2017 aankomen of al gerealiseerd zijn. De leden stemden in met 
de uit te voeren projecten.  
 
Het volgende punt betrof de bestuursmuta es. A redend en niet herkiesbaar was 
Secretaris Pieter Horden. Aangezien Pieter niet aanwezig kon zijn, las Mirjam een 
email voor die hij aan de leden gestuurd had.  Zijn opvolger is Jelle Berendsen. 
Eveneens niet herkiesbaar is Luuk van Sluis. Daarna bedankte Mirjam Luuk voor zijn 

jd in het bestuur als Commissaris Groen. Luuk dankte iedereen waarmee hij de af‐
gelopen jd hee  samengewerkt. Luuk sprak het volste vertrouwen te hebben in zijn 
opvolger, Jan de Gier.  

Algemene Ledenvergadering 
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Hierna volgende de mededelingen vanuit het Bestuur: Luuk van Sluis vertelde over 
de werkzaamheden van de groenploeg aan de hand van enkele mooie foto’s. Gerard 
van Dijk liet met enkele foto’s de werkzaamheden van de winterploeg zien. Gerard 
dankte iedereen daarvoor. Bas van Dorland vertelde over een automa sche e‐mail 
die wordt verstuurd als herinnering naar leden wanneer zij een werkbeurt hebben. 
Anneke Mulder meldde de leden dat de Rabobank‐clubkas campagne weer zal 
starten. Erik Berendsen gaf aan dat het afgelopen jaar voor de barcommissie een 
mooi jaar was. Hij bedankte alle barmedewerkers voor hun inzet in het afgelopen 
jaar. Mirjam Haenraets bedankte alle havenmeesters. Daarnaast gaf ze aan dat de 
Facebook pagina (www.facebook.com/wsvdegors) en de website van De Gors 
(www.wsvdegors.nl) goed bekeken worden.  

Na het bestuur deden Hans Mulder, namens het Gorsje, en Jelle Berendsen, namens 
de Openingstocht, nog een woordje. Tenslo e sloot Mirjam de vergadering en werd 
er na afloop nog een drankje geschonken. 

Jelle Berendsen 

 

42 



 

 



 

 

Vanuit de Kombuis 
 

Ingredienten voor  ± 16 stuks: 
1 zakje vanillesuiker� 
1 theelepel bakpoeder 
3 eieren 
50 gram bloem 
250 gram ongezouten roomboter 
250 gram lichte basterdsuiker 
350 gram extra pure chocolade 

 
Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 170 graden. Smelt de roomboter in een steelpannetje. 
Wanneer de boter volledig gesmolten is zet je het vuur uit en voeg je de chocolade 
toe. Dit zal smelten door de warmte van de boter. Goed roeren tot het een egale 
massa is geworden. Dit laat je vervolgens een klein beetje a oelen. 
 
Als de chocolade staat af te koelen klop je de eieren tot een schuimig mengsel 
samen met de suiker en vanillesuiker. Ongeveer 3 minuten kloppen, je ziet de kleur 
lichter worden en allemaal kleine belletjes ontstaan. 
 
De bloem en bakpoeder zeef je even voordat je het toevoegt aan het ei‐suiker‐
mengsel. Ook de chocolade mag je er nu bij doen. Met een spatel meng je alles voor‐
zich g door elkaar. Niet teveel roeren en liever niet meer de mixer gebruiken.  
Vet een ovenschaal/browniebakvorm in met boter en voor de zekerheid doe je er 
nog een stuk bakpapier in. Bak de brownie ongeveer in 50 minuten in het midden 
van de oven. De bak jd is erg a ankelijk van je oven, je beslag en de bakvorm die je 
gebruikt. Wanner je de brownie uit de oven haalt kun je met een houten prikker de 
gaarheid controleren. Het is niet zoals bij een cake dat 
de prikker er schoon uit moet komen. Met een fudge –
brownie is het beslag natuurlijk veel na er en dat is ook 
niet erg, er moet alleen geen vloeibaar beslag aan de 
prikker zi en. Zie het voorbeeld:  
 
Combina e p 
Lekker met wat walnoten of hazelnoten er doorheen. De brownies zijn vooral lekker 
als ze even in de koelkast hebben gestaan.  
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Fudge Brownie Perfec e 

70 min. bereiden | kCal slaan we even over ;) 
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