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Hallo Gorsenaren
Bericht van de Voorzi er
Zie hier het nieuwe Gorsje. Dit keer opnieuw geheel in kleur afgedrukt. Onze
speciale jubileum edi e van vorig jaar werd zo goed ontvangen, dat we hebben
besloten om voortaan het Gorsje al jd in kleur uit de brengen. Tegenwoordig krijgen
wij zo vaak foto’s bij de ar kelen aangeleverd dat dit in kleur toch veel beter
overkomt dan in zwart‐wit.
In dit Gorsje hebben we de inbreng van een aantal nieuwe mensen. Te weten 2
nieuwe bestuursleden: Roos Overes en Jelle Berendsen en ook de inbreng van 3
nieuwe leden. Deze inbreng nodigt uit tot verdere leuke gesprekken, dus maak
vooral eens een praatje met onze nieuwe Gorsenaren.
Behalve nieuwe inbreng, blikken we ook terug. We hebben een interview met Eef
den Hertog, één van de oprichters van de haven en ook bestuurslid van het eerste
uur. In deze rubriek ‘Interview’ willen wij in de aanloop naar het 50 jarig lustrum,
verschillende oudgedienden aan het woord laten om te vertellen hoe het er vroeger
aan toe ging en hoe onze haven en vereniging geworden is tot wat hij nu is.
Terwijl ik dit schrijf, is het prach g lenteweer. Als ik op de haven rondloop, zie ik
weer heel veel bedrijvigheid om me heen. Heerlijk, ik kan hier zo intens blij van
worden! Nog even en de boten gaan weer te water en kunnen we met elkaar
genieten van onze bootjes en onze prach ge haven.
En prach g is de haven zeker! In de afgelopen maanden is deze wéér een beetje
mooier geworden. We hebben een gloednieuw terras bij het Baken met een glazen
windscherm. Nieuwe tafelbladen maken het zaakje compleet. Ook zijn er aan de
Westzijde kunststof vingersteigers geplaatst. Het onverharde parkeerterrein is
aangepakt en daar zijn nu extra trailerplekken gemaakt. En tot slot is er een aantal
(dode) bomen gekapt waardoor we minder rommel op de boten hebben en meer
zon als we in het gras zi en. Kortom, er is weer hard gewerkt in de afgelopen winter.
Beste mensen, ik wens jullie allemaal een heel gezond en veilig , maar natuurlijk ook
een heel zonnig en gezellig vaarseizoen toe. Ga vooral genieten van elkaar, van je
bootje en van de haven!!
Met vriendelijke groet,
Mirjam van Eijsden
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Even voorstellen
Bericht van de nieuwe secretaris
Hallo Gorsenaren,
Mezelf voorstellen….Dat klinkt simpel genoeg, maar hoe klein of hoe diepgaand is
dan eigenlijk de bedoeling? Het wi e blad blij mij aanstaren, dus ik start toch maar
daar waar ieder mensenleven start: ik ben geboren in Den‐Haag, dit jaar precies 60
jaar geleden. Gelukkig opgegroeid in een groot gezin met 10 kinderen en mijn
ouders wisten zelfs daar een duidelijke ordening in aan te brengen: eerst 5 jongens
en daarna de 5 meisjes waarvan ik de middelste ben.
Na mijn studie ben ik de jeugdhulpverlening ingegaan, waar ik alweer bijna 38 jaar
werkzaam in ben. Eerst werkzaam met kinderen in groepen, daarna maatschappelijk
werk met ouders en kinderen, videohometrainster in gezinnen, teamleidster/
afdelingshoofd en nu aanmeldcoördinator.
Binnen dit werk heb ik ook Simon – en zijn zoontje Marijn ‐ leren kennen en samen
hebben Simon en ik als begeleiders van meiden die vastliepen in de reguliere
hulpverlening een overlevingstocht in Noorwegen gelopen van 3 maanden; een
ervaring om nooit meer te vergeten en een goede basis voor een rela e‐ die dit jaar
dan ook een 30‐jarig jubileum kent.
We zijn trotse ouders van Marijn en Karlijn en inmiddels net zo trots als grootouders
van Gijs en Teun. Het is een kort zinnetje, maar een wereld van genieten!
Maar genieten kan ik ook buiten het familieleven. Van de honden die wij hebben,
van recrea ef hardlopen, van spelletjes (bijvoorbeeld klaverjassen op de Gors!), van
boeken lezen (alhoewel ik daar te weinig jd voor maak), van contacten met
vrienden (waarvan inmiddels gelukkig ook al velen van de Gors) en diepere
gesprekken, van een glaasje wijn, van het havenmeester zijn, van het ontdekken
hoe anders Nederland er uitziet vanaf het water en van het rus g aangemeerd
liggen in “ the middle of nowhere “ en beseﬀen hoe rijk je als mens bent als je ge‐
woon lekker kunt en mag genieten van alles wat ik net omschrijf.
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Ik hoop als secretaris van de Gors een bijdrage te kunnen leveren aan het in stand
houden van al het posi eve dat er op de Gors al aanwezig is, zodat wij met elkaar
kunnen genieten van een financieel gezonde, maar vooral ook saamhorige en gezel‐
lige vereniging waar ieder lid trots op zijn lidmaatschap kan zijn!
Ik hoop u veel te ontmoeten op de Gors!
Roos Overes

Beste Gorsenaren,
Mede namens kinderen en kleinkinderen wil ik bestuur en leden
heel hartelijk bedanken voor alle blijken van medeleven na het
overlijden van mijn lieve onvergetelijke man Peter.
Het hee ons erg goed gedaan te merken dat Peter, die door zijn
ziekte al jaren niet meer ac ef op de haven aanwezig kon zijn, nog niet vergeten is.
Met vriendelijke groeten,
Annie van Houwelingen
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Even voorstellen
Bericht van de nieuwe penningmeester
Ik zal mij even voorstellen, mijn naam is
Jelle Berendsen, 23 jaar en sinds kort pen‐
ningmeester van De Gors. De redac e van
’t Gorsje hee mij gevraagd om een stukje
over mijzelf te schrijven.
Ik ben opgegroeid in Arkel en woon tegen‐
woordig in Hoogblokland. Naast mijn mas‐
terstudie aan de Erasmus Universiteit
(Accountancy, Audi ng & Control) werk ik
bij Van Noordenne Accountants. Twee jaar
geleden ben ik daar als stagiair begonnen
en het kantoor beviel mij erg goed en
kreeg ik de mogelijkheid om mij daar te
ontwikkelen.
Mensen zouden mij kunnen kennen van de zondagmiddag op de haven (met name
in de winter). Ik organiseer de klaverjascompe e en dat doe ik met veel plezier
(samen met o.a. mijn oma). Vroeger ben ik door mijn opa (Aal Berendsen) in aanrak‐
ing gekomen met de haven. Toen ik mijn zwemdiploma had, mocht ik mee met de
Openingstochten op de ERO2. Dat was voor mij al jd een jaarlijks hoogtepunt. Na
vele jaren zonder boot heb ik in 2011 samen met mijn broertje (Harold) een Shet‐
land boot gekocht van 5,70 meter. Daar hebben we samen veel plezier van gehad. Ik
vooral met De Openingstocht en mijn broertje vooral met het vissen. Sinds drie jaar
hebben wij nu met mijn ouders een grotere Shetland van 7 meter. De Openingstocht
blij ieder jaar vaste prik.
Naast de jachthaven voetbal ik ook nog bij S.V.S. ’65 in Spijk in een vriendenteam en
heb ik al vijf jaar een rela e met Yoshka. Daarnaast doe ik graag ac viteiten met mijn
vrienden (stappen en dagjes uit). Vorig jaar was ik secretaris in het bestuur, maar nu
deze func e vacant kwam en dit meer in lijn ligt met wat ik op mijn werk doe, heb ik
mij daarvoor beschikbaar gesteld. Ik heb veel zin om samen met iedereen ervoor te
zorgen dat wij deze mooie haven met elkaar financieel gezond kunnen houden.
Jelle Berendsen
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Nieuwe Leden van Verdienste
Wij hebben 2 leden in ons midden die zich jaar en dag inze en voor de Gors:
Jan Veen en Peter Schrijver. Jan is 13 jaar Commissaris geweest en Peter 14 jaar.
Nadat Jan 3 jaar geleden gestopt is met zijn bestuursfunc e, is
hij nog doorlopend ac ef geweest om de nieuwe Commissaris‐
sen (Luuk van Sluis en daarna Jan de Gier) te ondersteunen.
Kennisoverdracht is iets waar Jan nog steeds van geniet, naast
de prak sche groenwerkzaamheden, zoals het rijden op de
trekker en het doen van het nodige snoeiwerk.
Peter is ‘s winters een ac ef lid van de winterwerkers en is ‘s
zomers een vast lid van de grasmaaiploeg. Tussen de bedrijven
door, vindt Peter ook nog jd om Havenmeester te zijn.

Het bestuur was dan ook van mening dat zij beiden de status ‘Lid van Verdienste’
moesten krijgen. Maar hier kon het bestuur niet alleen over beslissen; hier was
goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor nodig.
Allereerst werden Rieta Veen en Pleuny Schrijver in het complot betrokken om te
zorgen dat de mannen op de ALV aanwezig zouden zijn. Vervolgens werden de heren
met een smoesje door Jan de Gier jdens de pauze naar ’t Ruim gelokt. Hij had een
elektrische bosmaaier geleend om de mannen daar bezig te houden.
Terwijl de mannen deze bosmaaier aan het bekijken waren, werd de ALV hervat en
ging men tot stemming over. Met een ruime meerderheid van stemmen, keurde de
ALV het voorstel van het bestuur goed en stond niets meer in de weg om Jan en
Peter Lid van Verdienste te maken.
Alleen…...de heren nemen het groen zo serieus, dat ze met moeite bij de apparatuur
weg te slaan waren. Ze gingen zelfs nog even een stukje proefmaaien!
Ondertussen zat de ALV met smart op hun terugkomst te wachten…
Na een kwar ertje kwamen de heren weer terug en werden zij overvallen met deze
verrassing.
Peter en Jan, van harte gefeliciteerd!
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Activiteiten 2018
Bericht van de Ac viteitencommissie
Graag willen wij jullie aandacht vragen voor de vele leuke ac viteiten die wij in 2018
gaan organiseren.
Zaterdag 7 april 2018
Voorjaarsvissen
Wij hopen natuurlijk jdens een mooie voorjaarsdag
jullie te ontvangen voor het vissen en een heerlijke
lunch.
Zaterdag 21 april 2018
Boten in het water
Wij zorgen deze ochtend voor de koﬃe.
Zaterdag 1 september 2018
Havendag
Wederom een gezellige middag/avond met diverse
ac viteiten voor jong en oud. Ieder jaar proberen wij
voor jong en oud iets te organiseren. Ook dit jaar
hopen wij weer op een spectaculaire dag. Natuurlijk de
waterma en en luchtkussen (en nog veel meer), wat
lekkers te eten en vooral veel gezelligheid.
Zaterdag 3 november 2018
Boten uit het water
Wij verzorgen de koﬃe en natuurlijk een broodje met een warme snack.
Zaterdag 17 november 2018
Najaarsvissen
Het jaarlijkse gezellige vissen met een heerlijke lunch die past bij het jaarge jde.
Let op, niet eind oktober zoals gebruikelijk maar half november deze keer.

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 Petra en Marcel
Graag willen wij alle leden op de hoogte stellen van een wisseling bij de Ac viteiten‐
commissie.
Begin 2017 hebben Petra en Marcel aangegeven om met ingang van 1 januari 2018
te willen stoppen met de Ac viteitencommissie. Na zich jaren hiervoor te hebben
ingezet is het jd voor andere dingen en dragen zij het stokje over. Onlangs hebben
wij op gepaste wijze van Petra en Marcel afscheid genomen. Gelukkig verdwijnen ze
niet helemaal van het toneel. Ze doen nog mee aan onze ac viteiten zoals het
vissen, niet om het te organiseren maar om lekker zelf aan de waterkant te zi en en
een hengeltje uit te gooien.
Wij willen Petra en Marcel, namens alle leden, hartelijk danken voor hun inzet.

Welkom voor Maud Berendsen
De Ac viteitencommissie hee in Maud Berendsen een goede aanwinst gevonden.
Wij heten haar van harte welkom bij onze club. Ongetwijfeld kennen jullie Maud al‐
lemaal als dochter van Erik en Ingrid Berendsen. Maud ligt ook met haar eigen
bootje in de haven. Maud is enthousiast met ons gestart om een nieuw programma
samen te stellen voor het komende jaar. Wij willen haar veel plezier toe wensen en
wij zijn blij met deze nieuwe samenwerking.
De Ac viteitencommissie.
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Onze Vlet
Reisverslag van Nol Macleane
Begin augustus reden we (Nienke, de buurman en ondergetekende) naar Weesp
waar we onze vlet gingen ophalen. Onze buurman was zo aardig met de auto terug
te rijden, zodat ik samen met Nienke het bootje konden overnemen. Nienke houdt
niet van motorrijden, dus dacht ik: “dan maar een bootje”.
Nienke probeerde al 14 dagen eronderuit te komen om mee te varen. “Is het niet
gevaarlijk dat oversteken op het Amsterdam‐Rijnkanaal”? En “Is er op de Lek niet
teveel scheepvaartverkeer”. “Het is een klein bootje, Nol en met hoge golven komt
er water in het bootje”. “Het valt wel mee Nienke, het bootje drij , daar is e voor
gemaakt, dus maak je geen zorgen”.
Via de A2 tussen Utrecht en Amsterdam zijn we naar Weesp gereden. En stuk snel‐
weg waarbij het risico van bekeuringen krijgen heel groot is, vooral als je het niet zo
nauw neemt met een paar kilometers meer of minder.
We hadden de week daarvoor een afspraak gemaakt met de poten ele verkoper van
een vlet. Het bootje lag afgemeerd in een buitenwijk van Amsterdam. Ze woonden in
een appartementencomplex met een binnentuin en waar het touwtje nog door de
brievenbus hing. Het voelde vertrouwd.
Na een lekkere kop koﬃe gingen we proefvaren op de Sloterplas. “Wanneer je gas
gee moet je er een beetje mee spelen”. “De boot hee wat aparte gebruik‐
saanwijzingen”. Een minpuntje. Ik moet wel zeggen dat het bootje kort stuurt. Er zit
een tank van 100 liter in dus we kunnen kilometers maken. Ik probeer alle posi eve
punten te vergaren zodat de keuze voor het kopen van de boot alleen maar
makkelijker wordt. De boot is mooi van lelijkheid, daar hou ik wel van.
Een mooie plas, de Sloterplas, die via enkele vaarten, grachten en kanaaltjes in
verbinding staat met de Amstel. Na een halfuurtje varen begon het jammer genoeg
te regenen en gingen we weer huiswaarts. Na terugkomst hebben we nog even
onderhandeld en wetende dat de prijs redelijk was voor een opknapper kwamen we
tot een deal. We hadden afgesproken dat de verkoper de boot naar Weesp zou
brengen en dat zij de boot daar aan ons zouden overdragen. Aldus geschiedde.
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De tocht over de Vecht, de grachten door Utrecht, het Merwedekanaal en de Linge
was voor ons een ware belevenis. Als ervaren leken deden we net of we al jaren
met het bootje op pad gingen. En ik moet zeggen het ging ons, tot op zekere hoogte,
goed af. De Nederlandse vlag wapperde fier in de wind en maakte het bootje com‐
pleet.
Files op de snelweg kennen we allemaal, maar files op het water was nieuw voor
ons. Het bootje vaart sta onair behoorlijk snel dus regelma g werd de achteruit ge‐
bruikt om te voorkomen dat boten elkaar zouden kussen. Iedereen zwaait naar
elkaar, behalve de jetset met de grotere boten. Zij hebben zichtbaar moeite om zich
als gelijke te zien.
Voor het eerst zag ik dat gedeelte van de Vecht terug dat was omgelegd in verband
met de Noordelijke Randweg Utrecht. Toen ik als landmeter in de weg‐ en water‐
bouw werkzaam was, was ik betrokken bij deze omlegging. Leuk om terug te zien.
Was dat nou de rode brug? De woonarken zagen er een beetje a ands uit. Voordat
we de grachten in Utrecht binnen konden varen moesten we eerst door de
Weerdsluis en een klein bedrag betalen. De studenten hadden de beschikking over
een pinbetaalautomaat dus dat ging vlot. Het was zo druk met boten dat we
besloten de stadsbuitengracht te nemen. Heerlijk varen door de grachten van
Utrecht, rust, overstekende ra en, roeiende studenten en een voor ons onbekend
stadsgezicht . Op naar het Amsterdam‐Rijnkanaal. Bij de oversteek geen schepen en
ook geen hoge golven. Nienke was blij.
De eerste sluizen passeren werd ervaren als een overwinning. Op weg naar de Lek.
De Grote sluis bij Vianen was een ander verhaal. Na geen rekening te hebben
gehouden met een aantal vissers van wie de dobbers onder ons bootje verdwenen
legden we aan voor de sluisdeuren. We hoorden wat gefoeter, het klonk Pools dus
we hoefden het niet te begrijpen. De sluisdeuren gingen na lang wachten eindelijk
open en we legden aan bij een van de punten waar we het touw omheen konden
slaan. Het wachten duurde een eeuwigheid voordat dat water begon te s jgen.
Nienke hield het touw stevig vast in het midden van de boot. Dat hebben we
geweten...
De voorsteven van het bootje werd met geweld van de kant af getrokken en Nienke
kon het touw amper houden. “Help even mee Nol” schreeuwde ze. Met z’n tweeën
begonnen we aan het touw te trekken. Nienke aan de ene kant van het touw en ik
aan de andere kant van het touw met als gevolg dat ik tegen Nienke aan het trekken
was. “je trekt aan de verkeerde kant Nol”. Het water bulderde van de ene kant van
de sluisdeuren naar de andere kant.
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Ik ben er van overtuigd dat de sluiswachter er eigenlijk geen zin in had om voor zo’n
k*t bootje te schu en en daarom ons expres een loer wilde draaien. Net op jd was
ik mij er van bewust om aan dezelfde kant van het touw te trekken en werd de boot
weer naar de sluismuur getrokken. De volgende keer zorgen we er voor dat we
zowel aan de voor‐ als aan de achterkant het touw vasthouden.
Het was volle maan en Nienke wilde graag zo snel mogelijk naar huis, naar
Heukelum. Op het Merwedekanaal konden we net zolang doorvaren als we wilden.
De brugwachter gaf aan dat we het beste aan de rechterkant van de bruggen er
onderdoor konden varen. Omdat daar de afstand tussen het water en de onderkant
van de brug het grootst is. Gevoelsma g scha e Nienke bij elke brug die wij wilden
passeren in hoeveel ruimte er tussen de onderkant van de brug en de boot was. De
ruimte varieerde van 10 tot 20 cen meter. Net genoeg om onder alle bruggen door
te varen tot de laatste brug bij Arkel vlakbij De Gors. We legden aan bij de brug en
gingen rond middernacht slapen. Het was geen luxe om te slapen en we wrongen
ons in allerlei bochten en standen om het ligcomfort te vergroten. Het werd een
ware beproeving.
Om 5.30 uur werden we die ochtend voor het laatst wakker en om iets over 6 belde
ik de brugwachter met het verzoek de laatste brug te openen. Het was rus g op het
water en tussen De Gors en het pontje bij Spijk zagen we voor het eerst een roer‐
domp. Nog geen 5 minuten later een beverrat of volgens Nienke een bever. We
zullen het nooit zeker weten. Voor Nienke kon de dag in ieder geval niet meer stuk.
Om ongeveer 7 uur meerden we aan in Heukelum. Het was een hele belevenis en
doodmoe vielen we in slaap.
Er mankeerde nogal wat aan het bootje. Wat wil je met een motor van minimaal 40
jaar oud, een vuile carburateur, een wierbak die onder de waterlijn was aange‐
bracht, een afsluitkraan onder de wierbak die niet afsloot, een brandstoﬃlter dat zo
zwart van de vieze troep was dat het een wonder is dat we zonder panne vanuit
Weesp in Arkel zijn aangekomen, een lekke brandstofslang en een kapo e
afvoerslang voor het koelwater. Voor de rest was alles goed. “Je had de boot voor
mij niet hoeven te kopen hoor Nol”, zei Nienke.
Sinds ik de carburateur heb schoongemaakt met een ultrasoon bad, de brand‐
stofslang heb vernieuwd en het brandstoﬃlter heb vernieuwd loopt de motor als
een zonnetje. Eén draai aan het startslot en de motor loopt.
Om de wierbak en de afsluitkraan te vernieuwen moest de boot het water uit. Ik had
de auto volgestouwd met houten balken. Donderdag 9 november werd de boot
gelicht. “Nou Nol, je hebt nogal wat hout meegebracht”, zei Fred. “Ach ja, beter
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teveel dan te weinig”. Er stonden 2 bokken klaar en werden op de juiste posi e
geplaatst. Samen met Fred ging dat feilloos. Ik had het halve huis afgebroken maar
de balken die ik had meegebracht had ik helemaal niet nodig. Nienke was er blij
mee, er is weer wat meer ruimte in huis.
Ik moet eerlijk zeggen, toen het vletje aan de banden hing dacht ik: “Wat een plaat‐
je”. Alleen dat dikke touw eromheen voelde niet goed. Ik zocht beves ging en
daarbij kreeg ik bijval van een paar oude ro en. Het touw moest eraf. En ja, het
bootje ziet er nu nog veel leuker uit.
Een nieuwe wierbak boven de waterlijn en een nieuwe afsluitkraan zorgen hopelijk
voor zorgeloos vaarplezier in de toekomst. Nu het houtwerk nog en ons geluk kan
niet meer op, nou ja, mijn geluk! Nienke hee zich bewezen als een geweldige
‘schippersvrouw’. Als Nienke er niet was geweest, had ik vast en zeker Weesp en de
andere plaatsen over de A2 ook gepasseerd.
Maandagochtend werd de vlet weer te water gelaten en tu e het zichtbaar
tevreden terug naar haar ligplaats. Het bootje moet eigenlijk nog gedoopt worden.
We hebben samen besloten de vlet de naam ‘Nolleke’ te geven. Niet iedereen wil
met de vlet geassocieerd worden. Op naar ons volgende avontuur.
Nol Macleane
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Een gekregen boot
Deel 2 van de belevenissen van Meindert Veen en zijn (klein)zoon
Ik had beloofd dat er een vervolg zou komen over de boot die ik had gekregen en
over de voortgang van het opknappen daarvan. Wel hier gaat hij dan.
Toen kwam de dag dat de boot van Almerehaven naar Arkel moest. Op vrijdag 19
oktober 2017 voeren wij Almerehaven uit naar Muiden met windkracht 7. We
hadden geen keus om te wachten op ander weer want dit was het laatste
weekeinde dat wij konden varen. Maar alles ging goed en de wind was guns g: de
golven kwamen van voren dus hebben niet veel geslingerd. We hadden echt een
engeltje op onze schouders. Op 21 oktober meerden wij af bij De Gors, waar wij een
hoop bekijks hadden want hij zag er niet uit. Tja wat kan je verwachten van een boot
met 8 jaar achterstallig onderhoud.
Op zaterdag 4
november 2017
was de grote
dag, de boot
ging de wal op.
We schrokken
toen we de
onderkant van
de boot zagen.
Maar langzaam
maar zeker
zagen we toch
de boot
opknappen. Ik
was er dan ook bijna elke dag mee bezig want Patrick en mijn kleinzoon konden
alleen in de weekeinden en bovendien moest ik op 4 december geopereerd worden;
er zou een nieuwe heup bij mij geplaatst worden. Ik wilde met alle geweld de romp
en het vlak voor deze datum klaar hebben, want als ik geopereerd zou zijn was ik 6
weken uit de roula e. En dat is dus gelukt met hulp van Pleun, een langetermijn gast
(familielid). Maar om op die engel op onze schouder terug te komen, die moet er
echt geweest zijn want de boot stond op zijn schragen en Patrick draaide aan het
stuurwiel toen de katrollen van de stuurkabels braken. Had dit op het Markermeer
gebeurd, weet ik niet of wij wel op de plaats van bestemming waren aangekomen.
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We gingen aan de slag en begonnen met roest krabben op het vlak in de boot voor
de motor, dat was het diepste punt waar ook al jd water in is blijven staan. Het vlak
was daar zo slecht dat er jdens het roest krabben door het vlak werd gegaan, alles
bij elkaar 5 slechte plekken. De aangroei van alg en mosselen hadden het vlak dicht
gehouden. We hadden geen idee hoe de onderkant en de binnenkant er uit zou
zien. Wij hadden wel een idee dat er slechte plekken te voorschijn zouden komen
maar zo slecht hadden wij niet verwacht. Maar goed niet getreurd, Patrick had een
goede vriend, een lasser, die zou het vlak repareren en aldus geschiedde.
Eind goed al goed, alles wat gelast moest worden was gedaan, tenminste dat
dachten wij. De lasser was nog niet koud weg en Patrick begon weer aan het vlak te
werken, de boel in de
zilverprimer te ze en, toen
hij met de kwast door het
vlak ging. Weer twee gaten
er bij, maar inmiddels zijn
deze twee gaten ook weer
gerepareerd. De boot begint
aardig op te knappen met
een hoop hulp van Pleun,
zonder hem zou ik niet zo
ver zijn geweest.
Op 21 april gaan de boten
weer te water en hoop ik de
boot weer naar Almere te
kunnen brengen.
Dankzij ons harde werken is
de boot nu een 2e leven
gegund. Anders had het er
somber uitgezien voor deze
boot, want als dit niet was
gelukt was hij naar de sloop
gegaan.
Meindert Veen
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Mededelingen Bestuur
* Na goedkeuring door de ALV is besloten om het passantentarief voor de leden
zonder ligplaats in de haven aan te passen. De kor ng van 50% op het liggeld is dus
niet meer van toepassing. Deze leden zullen vanaf nu het gewone passantentarief
van 0,80 Euro per meter per nacht moeten gaan betalen.
* In verband met zowel de veiligheid als de toegankelijkheid op het parkeerterrein,
dient iedereen zich te melden bij de havenmeester als hij/zij gebruik wil maken van de
helling.
* Indien u plannen hee om een grotere boot te kopen, meld dit eerst bij Bas van
Dorland (administra e@wsvdegors.nl). Uw naam wordt dan op de ligplaatsenwacht‐
lijst geplaatst. Dit voorkomt teleurstellingen als uw nieuwe boot niet in uw huidige
box past en er op korte termijn geen andere ligplaats voor u beschikbaar is.
* Nog een aandachtspuntje is de werkverplich ng voor leden die dat hebben. Om
een ieder zijn/haar werkverplich ng te kunnen laten vervullen, gaan daar al heel wat
uurtjes aan vooraf. Het Bestuur maakt ruim van tevoren met zorg en aandacht de
roosters voor het werk. We delen alle leden die een werkverplich ng hebben zo
goed mogelijk in. Even voor de duidelijkheid: de regel is dat ieder lid die een
werkverplich ng hee gemiddeld 12 uur per jaar (= drie dagdelen) werkzaamheden
uitvoert.
Hiernaast even de
werkzaamheden op
een rij.
Gelukkig reageert
bijna iedereen goed
en er zijn gelukkig
ook leden die veel
meer doen zonder
dat erg te vinden.
Maar helaas zijn er nog steeds leden die hun werkverplich ng niet vervullen. Er zijn
zelfs leden bij die niet eens de moeite nemen om bij verhindering jdig een vervang‐
er te regelen of zelfs zich helemaal niet afmelden!!!! Tegen diegene die zich hierin
herkennen, zouden wij willen zeggen; “Schaam je!”.
We moeten namelijk met elkaar de haven betaalbaar en netjes houden.
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Wel en Wee
In het afgelopen jaar hebben er drie zaken centraal gestaan. Namelijk het s jgende
aantal leden dat in aanraking is gekomen met hart‐ en vaataandoeningen, de
hoeveelheid leden die geleden hee onder de griepgolf, en tot slot de leden die ge‐
confronteerd zijn met volksvijand nr 1 kanker.
Boven deze drie staat natuurlijk het
verlies van enkele leden dan/wel
gezinsleden. Het zal dan wel de
natuurwet zijn dat er al jd een
einde komt aan het leven van alles
wat lee maar het
verdriet en gemis van deze perso‐
nen is daar niet minder om. Wij
gaan geen namen noemen omdat
wij weten dat dit niet afdoet aan het
verdriet. De namen zijn op de Alge‐
mene ledenvergadering
al genoemd.
Het aantal namen van onze leden/
gezinsleden waarvan wij op de
hoogte gebracht zijn dat zij ziek
waren, is de hel van het aantal
werkelijke zieken op de haven. Gelukkig zijn er onze winterhavenmeesters die ge‐
durende hun taakperiode zicht hebben op de meldingen dus onze dank aan deze
twee.
Verzoek aan jullie is dan ook om de namen van de Gorsenaren door de geven als
bekend is dat er sprake is van ziekte (via welenwee@wsvdegors.nl).
Misschien een posi ef bericht is dat het aantal rokers verminderd is. Niet bepaald
door de eigen keuze maar vaker door de druk vanuit de hart‐ en/of vaatproblemen.
Wij wensen alle leden en gezinsleden een gezond nieuw seizoen.
Simon en Roos Overes
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Hallo allemaal
Een oproep voor kopij in ’t Gorsje. Een mooie gelegenheid om wat te vertellen over
ons bootje en de ligplaats bij De Gors.
Wij zijn de familie Venderbos.
Een aantal jaren geleden hebben wij een polyester bootje gekocht omdat het varen
en op het water zijn ons een mooie manier leek om te ontspannen.
Het bootje bleek een kleine kat in de spreekwoordelijke zak te zijn. Lekkage en heel
veel werk. Gelukkig konden wij in ons gehuurde loodsje bij de Koornwaard aan de
gang gaan. Het hele bootje gestript, voor nieuwe ramen, nieuwe lak, motor na laten
kijken, kussens er in, afdekzeil erop en uiteindelijk varen maar.
Een ligplaats gevonden aan de Linge maar dat was ook voor korte duur. De hele
haven verdween bij de herinrich ng van de Linge. Dus naars g opzoek naar een an‐
dere ligplaats.
Gelukkig konden we vrij snel terecht bij WSV De Gors; er was een plaatsje waar wij
konden liggen namelijk in het gedeelte bij de kleine boten. Een plaats waar de
havenmeester zicht op hee via een camera systeem; dat gee toch een veilig
gevoel.
Een aantal keer bij de havenmeester langs geweest o.a. voor het schoonmaken van
het Gemak. Wij merkten wel dat er in de omgeving van het clubhuis/havenmeester
meer contact is met de “grote boten” dan met de kleine boten die verder weg
liggen. Om toch wat meer met de leden kennis te maken zijn wij naar de Country
BBQ gegaan.
Ondanks dat er best nog meer leden bij hadden gemogen, was het een super
leuk en heel gezellig feest. Wat ons betre voor herhaling vatbaar.
Wij hopen op een mooi vaarseizoen voor iedereen en rekenen op veel zon.
Ons bootje heet Nuestro Barco; mocht je ons tegen komen zwaai even.
Jaco, Jacqueline en Jamie Venderbos

26

Gorsenalia
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Winterwerk 2017/2018
Bericht van de Commissaris (Haven)
We kunnen terugkijken op een stormach ge, na e, koude winter. Maar nu zien we
de zomer graag weer aankomen! Nou, De Gors is er klaar voor. De winterwerkers
hebben zich weer aardig uitgesloofd voor de vereniging (de leden) om de haven voor
het vaarseizoen op jd netjes te hebben.
De winterwerkers, bestaande uit +/‐ 15 vrijwilligers, spannen zich in de winter‐
maanden 4 dagen van de week in, om alle projecten en onderhoudswerkzaamheden
gereed te krijgen voor het nieuwe vaarseizoen. Totaal zijn de winterwerkers +/‐
3200 uur in het afgelopen seizoen met elkaar aan het werk geweest op de haven.
Een werknemer maakt 1600 uur per jaar voor een werkgever wat inhoudt dat de
vereniging 2 betaalde krachten zou moeten betalen als er geen vrijwilligers waren,
wat neerkomt op een bedrag van 100.000 euro.
De vrijwilligers zijn ( flexibele) krachten, ik bedoel ze zijn overal inzetbaar, de
werkzaamheden die ze verrichten zijn afwisselend. Wat ze zoal doen is te veel om op
te noemen, dus kom van de winter een keer een kijkje nemen.
Het eerste werk van de dag is nog voor de koﬃe. Dan wordt de houtkachel in de
loods aangemaakt om de kou een beetje uit de loods te krijgen en als we van buiten
uit de kou komen, ons op kunnen warmen.
Tussen de middag worden ze af en toe ook wel verwend met pannenkoeken, tos ’s
(natuurlijk door Nel gebakken), een harinkje of een lekkerbekje. Na een dag flexibel
te zijn geweest, is er na het werk jd om even bij te praten onder het genot van een
borrel.
De hieronder genoemde projecten en onderhoudswerkzaamheden zijn door de
winterwerkers allemaal uitgevoerd.
Projecten
Oever bescherming
Aan de Rietboulevard is 80 meter oeverbescherming aangebracht, ook bij de duik‐
plank. Hiervoor zijn met een graafmachine 150 stuks palen van 3 meter de grond in
gedrukt en 40 stuks scho en van 80 cm hoog geplaatst. De materialen die wij
hiervoor gebruikt hebben, zijn gerecycled kunststof, duurzaam en milieu vriendelijk.
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Drijvers
In de kleine haven zijn de drijvers van de zalm‐
schouwen en de grote dubbele drijvers van de
roeiboten gerenoveerd. In de grote haven is een gedeelte van de drijvers aan de
westzijde en ter plaatse van het baken gerenoveerd. De drijvers worden in de loods
aangepast, de beves gingsogen en de jukken worden
vernieuwd, vervoerd naar Werkendam waar ze gezandstraald en in de twee com‐
ponentenverf gezet worden. Terug in Arkel worden ze voorzien van kunststof roos‐
ters.
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Parkeerterrein
Er is een strook groen bij de kleine
haven opgeoﬀerd voor de uitbreiding
van het parkeerterrein bij de trailers,
zodat er een betere toegang is voor
het stallen van de trailers en een uit‐
breiding met een 5 tal trailerplaatsen.
Naast de overheaddeur zijn ook nog
twee pakeerplaatsen gecreëerd. Het
terrein is afgegraven en gereed gema‐
akt voor het parkeren van
trailers.
Baken
De oude vloer op het terras is gesloopt
en voorzien van een nieuwe tegelvloer.
Tijdens deze periode was het heel slecht
weer waardoor we een tent moesten
bouwen om droog en uit de storm te
kunnen werken. De buitenzijde van het
terras is nu ook afsluitbaar geworden
doormiddel van een schui are glazen
wand, zodat we lekker in het voor en
najaar uit de wind van de zon kunnen
genieten.
Algemeen
Er is een nieuw kano rek gemaakt en geplaatst, betonnen paden opgehaald, op
diverse plaatsen houten vlonders vervangen door kunststofroosters, stroomkasten
zijn vernieuwd, lege buizen van de stroomkast naar ‘t Gemak gelegd, camera’s
verplaatst en nog diverse kleine werkzaamheden.
Winterwerkers bedankt voor het pre g samenwerken, de humor en gezelligheid.
Maar natuurlijk in de eerste plaats voor al jullie werkzaamheden.
Een mooie, warme zomer gewenst met heel veel vaaruurtjes en veel genieten op, in
en rond onze mooie haven.
Gerard van Dijk
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Ingezonden stuk
In het najaar bestond onze bevriende visvereniging ‘t Stekelbaarsje 70 jaar en
aangezien de leden regelma g ‘s winters komen vissen in onze haven, besloot het
bestuur van De Gors om ze op een feestelijke manier te ontvangen. Onderstaand
ar kel werd in de december Nieuwsbrief van ‘t Stekelbaarsje geplaatst.
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Bedankt leden en bestuursleden
Je kunt nu zien dat je al “ zi end” lid van verdienste
kunt worden bij “De Gors”.
Zo heb ik 14 jaar zi ng gehad in het bestuur, zo heb
ik ± 23 jaar zi end op een grasmaaier op de Gors
rondgereden, en natuurlijk vele jaren zi end op een
mini‐graver om grond werkzaamheden te doen en
looppaden te eﬀenen.
Maar er zijn mensen die het wellicht meer verdienen
dan ik.Met die mensen bedoel ik de winter‐werkers.
Deze leden doen veel lichamelijk werk, werk dat ze
misschien helemaal niet gewend zijn, maar toch uitvoeren bij alle
weersomstandigheden. Daarom “het Lid van Verdienste ”staat op mijn naam, maar
jullie winterwerkers verdienen hem evenveel.
Dus laten we zeggen: we doen er samen mee.
BEDANKT!!
Peter Schrijver
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De kaartzondagen
Afgelopen zondag 8 april hee de
klaverjasclub het vernieuwde terras
geopend. Het was het eerste week‐
end boven de 20 graden Celsius,
dus hadden wij besloten buiten op
het terras te gaan kaarten.
In de winter zijn er door de winter‐
werkers nieuwe tegels gelegd en is
er een glazenschuifwand geplaatst.
Vooral dit laatste kwam ons goed
uit, want door de schuifwand
waaiden de kaarten niet weg.
We hebben gezellig met 12 mensen in het zonnetje gekaart en er waren daarnaast
ook nog veel gasten op het ‘schipperskwar er’.
Er is ook minder nieuws, een van de vaste klaverjassers Janie Klop is erns g ziek, wij
leven erg met haar mee.
Binnenkort eindigt het klaverjasseizoen weer, want op 29 april is de laatste
kaartmiddag met een volle prijzentafel.
Het is weer een gezellig
seizoen geweest met elkaar
en hopelijk gaan we dit mooi
afsluiten. Ik hoop dat we vol‐
gend seizoen dit voort kun‐
nen ze en met elkaar.
Groet,
De Klaverjascommissie

37

Even Voorstellen
Beste leden van WSV De Gors,
Graag wil ik mij als nieuw lid aan jullie voorstellen. Dit wil ik doen door tekst en
beeld.
Mijn naam is Lianne van der Hoﬀ, ik ben 28 jaar. Van beroep ben ik Grafisch Ont‐
werper en Docent Beeldende Kunst. Sinds november 2017 woon ik in Hoornaar. In
december 2017 ben ik lid geworden van WSV De Gors. Graag wilde ik mijn boot
dichtbij mijn huisje hebben. Bovendien lijkt WSV De Gors mij een fijne haven met
betrokken leden, een gemoedelijke sfeer en mooi omgeven door natuur.
Zolang ik mijn bootje heb, kom ik bijna elke winter bij De Gors om mijn boot in het
water te laten of uit het water te halen. De trailerhelling is hier steil waardoor mijn
trailer diep in het water kan. Dit vind ik erg handig omdat mijn kiel 70 cen meter
diep steekt. De laatste jaren gaan de te‐water‐la ngen en uit‐het‐water‐halingen
best soepel. De eerste jaren was dat een behoorlijk gedoe omdat de trailer niet zo
geschikt was voor een trailerhelling. Meestal trof ik Fred als havenmeester, hij kwam
dan even kijken of het lukte. Dat vond ik leuk, we hadden een gezellig praatje over
mijn zeiltochten van dat jaar.

Foto 1; Vitamientje op de
trailer
> Op deze foto komt Vita‐
mientje vers geschilderd
uit de loods waar ze een
jaar hee gestaan.
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Sinds mijn 18e heb ik een eigen zeilbootje, een Midget 15. Ze heet ‘Vitamientje’. Ik
heb haar zo genoemd omdat zeilen voor mij een belangrijke vitamine is in mijn le‐
ven. Zeilend in de natuur kom ik tot rust, tot mezelf, kan ik belangrijke dingen over‐
denken en krijg ik nieuwe energie. Vitamientje is een kajuitzeilbootje met een toren‐
tuigje met bruine zeiltjes. Ze is 4,70 meter lang, 1,88 meter breed, steekt 0,70 meter
diep en de mast is 7,5 meter hoog. Ik ben ook lid van de Midgetclub. De Midget is
een type Oostzeejol. Oorspronkelijk zijn deze modellen in Denemarken ontworpen
door de vissers in het Ka egat, de zee kon daar erg onstuimig zijn. Mijn bootje is
klein, maar erg zeewaardig.

Foto 2; Vitamientje op de Ooster‐
schelde
> Deze foto is genomen op de
Oosterschelde met windkracht
5/6. Vitamientje zeilt hier met
gereefd grootzeil ter hoogte van
Zierikzee.

Met Vitamientje heb ik inmiddels al verschillende grote en kleine zeiltochten gema‐
akt. Ik zeil in de weekenden en kleine vakan es regelma g in en rond de Biesbosch.
In verschillende zomervakan es heb ik op de Randmeren, het IJsselmeer en het
Markermeer gezeild. Wat groter en open water zeilt fijn omdat de wind daar meer
constant is en ik een langere afstand kan afleggen. In 2013 heb ik op de Waddenzee
gevaren, daar heb ik Terschelling en Vlieland bezocht. Ook de Oosterschelde heb ik
al in verschillende vakan es rond gevaren. Het meest spannend vond ik de tocht
buitenom Westkapelle, zeilend van Vlissingen naar de Roompot over zee. In het
Oostgat kwamen de zeeschepen dicht langs omdat de geul daar erg smal is. Het con‐
trast tussen die grote zeeschepen en mijn kleine klompje is dan enorm. Het was die
dag springvloed, het stroomde erg hard. Gelukkig klopte mijn berekeningen. Vanaf
Vlissingen stroomde ik met de eb naar buiten, en rond de kop van Westkapelle kreeg
ik de vloed weer mee rich ng de Roompotsluis. Het zeilen op ge jdenwater vind ik
indrukwekkend, omdat je rekening moet houden met het ge j. Ik ervaar dan een
eenheid met de natuur, de wind en het water.
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Foto 3; Vitamientje drooggevallen
> Om te testen hoe mijn boot zou
droogvallen, ben ik in de Krab‐
benkreek bij Sint Annaland een
dag en nacht expres drooggeval‐
len om te ervaren hoe schuin ze
zou liggen.

Foto 4; Vitamientje op de Wad‐
denzee
> Vitamientje op weg naar Ter‐
schelling

Ik zeil niet alleen solo met mijn eigen zeilboot. Ook met vrienden zeil ik graag grotere
tochten, meestal duo. In 2013 heb ik met een vriendin de Zeeuwse Duotocht gezeild
met een Midget 20, als enige vrouwenduo en op de kleinste boot. Vier dagen en
nachten non‐stop zeilen over de Zeeuwse en Zuid‐Hollandse wateren, navigeren
zonder digitale apparatuur, rekening houden met het ge j, ondiepten, de wind en de
brug‐ en sluis jden. Een bijzondere en intense ervaring. Weken erna schrok ik mid‐
den in de nacht nog plotseling klaarwakker, ik droomde dat ik mijn kaart kwijt was en
dacht dat het groene lampje van mijn MacBook een verlichte ton was op de Wester‐
schelde.
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Zee‐ervaring heb ik inmiddels ook opgedaan. Een aantal keer ben ik naar Engeland
gezeild met een vriend van de Midgetclub aan boord van een Midget 26. Afgelopen
jaar heb ik voor de tweede keer de Driehoek Noordzee gezeild. Deze tocht word
georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Kustzeilers en gaat vanuit Den
Helder naar de Shetland‐ of Orkney‐eilanden en een plaats in Zuid‐Noorwegen.
Steeds opnieuw vind ik het een bijzondere ervaring om voor langere jd op zee te
zijn, de zonsopkomsten en ‐ondergangen te beleven, het ritme van de zee te
ervaren, om de beurt te zeilen of te slapen en na een paar dagen op zee in een ander
land aan te komen. Voor mij voelt het of de essen e van het leven meer voelbaar is
op zee. In al deze mooie zeilervaringen heb ik uitersten gezien, zeilen overdag en ’s
nachts, weinig wind met een kalme zee en heel harde wind met onstuimige golven.
Al deze omstandigheden en belevenissen hebben mijn zeilervaring versterkt.

Foto 5; Lianne, aan boord van de
Rianne, op de Noordzee
> Lianne aan boord van de Hallberg
Rassy Rianne, onderweg naar Kirkwall,
Orkney.

Foto 6;
> De Razzle Dazzle zeilend voor de Schotse
kust
Op het moment dat ik dit schrijf, staat Vitamientje nog op de trailer onder een groot
blauw zeil. Binnenkort hoop ik haar weer te water te laten en te kunnen gaan zeilen.
Ik verwacht een fijne jd te hebben in deze haven en leuke contacten op te bouwen.
Tot gauw!

Lianne van der Hoﬀ
42

De Groene Gors
Bericht van de Commissaris (Groen)
Het afgelopen verenigingsjaar was een jaar waarin ik heb genoten van de vele
mensen die op hun beurt weer hebben genoten van de mooie haven en al het groen
waarin we ons begeven.
We zijn waterlie ebbers met zijn allen, maar ook genieten we zichtbaar van het
groen wat op en rond de haven te vinden is. Mooi grasveld, mooie “boompjes” en
mooie tuinen.
Dat daar vele handjes voor nodig zijn en vele uurtjes in gaan zi en, zal duidelijk zijn.
Voor het groen werkt een aantal mensen eens per maand op zaterdagochtend een
paar uur. Dat is niet voldoende om het groen netjes te houden. Daarnaast hebben
we ook nog een aantal mensen dat druk is met con nu het onkruid te lijf te gaan
en/of bezig is mollen te vangen.
Tot slot hebben we de grasmaaiploeg, die is wekelijks aan de gang om het gras kort
te houden. Dit groepje mensen werkt zelfstandig en deelt zelf hun moment van
werken op de haven in.
Deze manier van werken zou
ook voor de andere groen‐
werkzaamheden jdens de
zomermaanden kunnen gaan
werken. Dit jaar gaan we dit
met een groepje uitproberen.
Er is een groepje gevormd. Die
mensen gaan deze zomer het
groen rondom het Baken en de
afrit bijhouden. Wanneer dit
goed gaat, willen we kijken of er
volgend jaar meer groepjes
samengesteld kunnen worden.
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Dat het werk anders verdeeld moet gaan worden is wel duidelijk geworden vorige
zomer. De oorzaak was, los van een foutje in de planning, al enige jd te
verwachten. Jan Veen is wat minder gaan doen! Hij wordt ook een jaartje ouder en
dan gaat het allemaal niet meer vanzelf. Ik heb de hoeveelheid werk van Jan een
beetje onderschat. Nu is het zeker niet de bedoeling dat ik al zijn werk ga over‐
nemen. Dat moeten we met elkaar doen. Vele handen maken licht werk!!
Heb je ideeën en/of nog aanvullingen hoe
we de werkzaamheden bij het groen in de
zomermaanden beter kunnen gaan
verdelen, laat het me weten.
Ik hoop dat we dit jaar met elkaar er voor
kunnen zorgen dat we weer trots op de
vereniging kunnen zijn. Dat we mogen ge‐
nieten van al het mooi wat de Gors te
bieden hee .
Veel vaarplezier.
Jan de Gier
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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

Interview Eef den Hertog
Gesprek met oud bestuurslid Eef den Hertog
Afgelopen jaar vierden we het 45‐jarig bestaan van onze vereniging. Nu kijken we
alweer vooruit naar 2022, het jaar waarin de vereniging 50 jaar zal bestaan. In de
aanloop daarheen zal de redac e daar steeds aandacht aan besteden.
Als eerste hebben we een gesprek met Eef den Hertog.
Eef den Hertog (72) is het enige nog in leven zijnde bestuurslid van het vij al leden
dat in 1972 het eerste bestuur van De Gors vormde. Zeer recent op, 28 febuari 2018,
overleed oud bestuurslid Peter van Houwelingen.
Eef vertelt over de beginjaren. Al langere jd werd door een klein clubje Arkele‐
naren gesproken over de oprich ng van een watersportvereniging en de aanleg van
een jachthaven. Daar zat aanvankelijk niet zo veel schot in. Eef gaf echter niet op,
mede omdat er een gerede kans bestond dat hier een commerciële haven zou
komen met als gevolg dat ligplaatsen aanzienlijk duurder zouden uitvallen. Met zijn
enigszins rebelse houding wist hij Ad van Mill zover te krijgen dat een vergadering
werd belegd bij café ’t Centrum aan de Dam te Arkel.
Alle bekenden die eerder hadden aangegeven geïnteresseerd te zijn, werden uit‐
genodigd. Tevens waren enkele sprekers, waaronder Jacco Slob, voorzi er van wsv
De Merwede, gevraagd inzicht te geven in wat er zoal komt kijken als je een
vereniging op wil richten. Besloten werd een werkgroepje in te stellen ter voor‐
bereiding van een Algemene ledenvergadering en intussen al de nodige
voorbereidingen te treﬀen. In de daarop volgende bijeenkomst waren ca 12
personen aanwezig en werd een bestuur gekozen: Ad van Mill, voorzi er, Peter van
Houwelingen secretaris, Aal Berendsen penningmeester, Peter Huizinga commissaris
en Eef den Hartog adviseur. Statuten en reglementen werden opgesteld en er werd
een vlag ontworpen.
In de bocht van de Linge lagen in meerdere gaten in het rietland toen al een aantal
schepen, onder andere van Aal Berendsen, Peter van Houwelingen, Jan de Gier en
Rien Bakker. Eef was lid van wsv De Merwede en had zijn boot, een platbodem, in
haven van Gorinchem liggen.
Eef volgde de ontwikkelingen op enige afstand. Wat hij zich ervan herinnert is dat er
13‐14 instan es waren, waarmee moest worden overlegd, waaronder de gemeente,
de S ch ng Dorpsbelangen, het waterschap van De Linge.
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In die jd kreeg hij een huis waar het nodige aan verbouwd moest worden en was
er mede daardoor ook even geen jd voor de watersportvereniging.
Intussen gingen de ontwikkelingen door. Er werd een ontwerp gemaakt voor de
inrich ng van de haven door de heer Westrenen, door de gebroeders Boogert
werd een landschapsplan opgesteld en aannemer de fa De Vries uit Werkendam
werd ingeschakeld voor de realisa e van de haven. S ch ng Dorpsbelangen stond
garant voor een hypotheek van 250.000 gulden.
Langzaam maar zeker werden de contouren van de haven, die in den droge werd
ontgraven, duidelijk. Met het doorgraven van de dam tussen de Linge en de haven
werd in augustus 1974 een belangrijke mijlpaal bereikt en kon burgemeester
Scheﬀer van Arkel de haven oﬃcieel openen.
Bij de ingebruikname van de haven was deze voor ongeveer een derde gevuld.
Een adverten e plaatsen was niet nodig; de mond op mond reclame en
berichtgevingen in de krant werkte prima en binnen korte jd was de haven
geheel bezet.
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Eef was inmiddels met de platbodem verhuisd naar Arkel, waar hij zich verder uit
kon leven op het restaureren daarvan. Na zo’n 7 jaar werd de platbodem, na een
slechte ervaring op het Ketelmeer in 1981, verkocht en kocht hij een casco ko er
met een lengte van 11,80 m. Na drie jaar verkocht hij deze boot en kocht hij een
casco Combi trawler met een lengte van 12,07. Opnieuw kon hij aan de slag met
het bewerken van dit casco. Niet lang daarna werd het schip te klein geoordeeld
en liet hij het schip met 1 m. verlengen. Daar kreeg hij overigens nog heibel over
met het bestuur omdat de boot langer was geworden dan de in de haven maxi‐
male toegelaten lengte van 12 m. Als compromis moest niet lang daarna de
zwemtrap kantelbaar worden uitgevoerd.
Eef vertelt dat vooral in beginjaren er een groot saamhorigheidsgevoel was. Er
was des jds veel jeugd, die zich uit kon leven in de haven. Ook werd voor hen veel
georganiseerd. Dat is in de loop der jd toch wel wat veranderd.
Eef is nog dagelijks op de haven te vinden; meerdere keren per dag pakt hij de de
auto, de scooter of de fiets om nog wat te rommelen aan boord en hier en daar
een praatje te maken.
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Vanaf de Preekstoel
Wie

Ronald van der Veer

Naam van de boot.

"De wi e veer"

Waar komt de naam vandaan

Dat is door onze kinderen verzonnen.

Wat voor boot

Een Kruiser die door mijn vader en mij is
gebouwd.

Wij varen al sinds

Al 55 jaar, ik ben er mee opgegroeid.

Hoeveel uur op de motor

Onbekend

Samenstelling bemanning

Ik, mijn vrouw en onze kinderen

Wij zijn lid van De Gors omdat

Het is een gezellige vereniging dicht bij huis

Favoriet vaargebied

De Biesbosch en vroeger Zeeland

Mijn ideale schip is

Een Lemsteraak

Onmisbaar aan boord

Een hengel

Favoriete gerecht aan boord

Macaroni

Mooiste vaarbelevenis

Alles, het is elke keer weer een belevenis

Grootste angstmoment

Met windkracht 8 teruggevaren uit
Willemstad met een zeilboot

Leukste klus op De Gors

Alles

Valt er nog iets te wensen

Nee

Tenslo e

Veel vaarplezier gewenst en blijf vooral doorgaan
met uitjes zoals laatst naar de Verkeerspost
Rijkswaterstaat Dordrecht
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Vanuit de Kombuis
Linzenoep met kerrie
30 min. bereiden | 4 personen
Ingrediënten
125 gram linzen
300 gram wortelen
2 uien
2 tenen knoflook
1 liter groentebouillon
200 ml kokosmelk
1 limoen
1 eetlepel kerrie madras
snu e chilivlokken
handje verse koriander
olijfolie
peper, zout
komijnzaadjes voor de garnering
Bereiding
Pel en snipper de uien en fruit ze 5 min. in olijfolie. Snij wortel en knoflook klein.
Voeg bij de ui en bestrooi met kerrie en chilivlokken. Fruit ongeveer 5 minuten en
voeg extra olie toe indien nodig.
Doe de linzen in de pan en schenk de kokosmelk met de (liefst hete) bouillon hierbij.
Breng alles aan de kook en laat met gesloten deksel ongeveer 20 minute zachtjes
koken.
Rooster de komijnzaadjes geurig. Hak de koriander. Pureer de soep met een
staafmixer. Pers de limoen uit en roer door de soep. Proef of er nog zout en peper
moet worden toegevoegd.
Garneer met de komijnzaadjes.
Tip
Ook lekker om met een scheutje kokosmelk te garneren.
Eet smakelijk!
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