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Hallo Gorsenaren 
Bericht van de Voorzi er 

Op het moment dat ik dit schrijf, kunnen we nog met elkaar genieten van een 
schi erende nazomer met zomerse temperaturen. Ik las ergens dat  dit officieel een 
‘Oudewijvenzomer’ wordt genoemd. In ieder geval hee  dit ‘oude wijf’ er met volle 
teugen van genoten. Ik denk dat met mij, iedereen op De Gors deze lange en warme 
zomer van 2018 zal bijblijven. We hebben nu met elkaar genoeg gelegenheid gehad 
om het nieuwe terras grondig in te wijden. 
 
Voor mij persoonlijk was het een zomer waarin ik een nieuwe hobby heb ontdekt: 
zeilen. Wat een geweldige manier om met watersport bezig te zijn! Dat het ook 
daadwerkelijk een sport is, merkte ik op de momenten dat ik uit de boot stapte en ik 
elke spier in mijn lichaam voelde :‐). 

Met mijn eigen bootje was ik wat minder in de weer. Doordat er afgelopen winter 
flink wat bomen zijn gerooid, viel er nu aanmerkelijk minder blad en vuil op mijn dek. 
En dat scheelde weer een paar poetsbeurten; iets dat me zeker niet speet. 
 
En zo meteen gaan de boten weer uit het water. Het moment waarop dan ook deze 
najaarsedi e van ‘t Gorsje uitkomt. Dankzij de redac e, de leden en het bestuur 
hebben we weer een mooi clubblad kunnen maken.  
 
Behalve de vaste rubrieken, hebben we een interview met de allereerste haven‐
meesters van De Gors: Miek de Gier en Riet Stevens. Zij delen enkele van de vele 
anekdotes  uit de begin jd van De Gors. Ook kijken we terug op de ac viteiten van 
de afgelopen paar maanden, zoals het vissen, de openingstocht en de havendag. 

Jan de Gier en Gerard van Dijk schrijven over de plannen die er zijn voor de komende 
winter. Dan zal de haven opnieuw een beetje mooier gemaakt worden. 

En tot slot hebben we 2 ingezonden stukken; een reisverslag van Daan Ingerman en 
een ar kel over dieselbacteriën van Jan van Esch. Kortom, genoeg te lezen dus. 
 
Beste mensen, ik wens jullie voor de komende maanden weer veel plezier met 
klussen, kletsen en natuurlijk ook met klaverjassen.  

Met vriendelijke groet,  
Mirjam van Eijsden 
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Activiteiten 2018 
Bericht van de Ac viteitencommissie 

Beste Gorsenaren, 

Bij het schrijven van dit stukje regent het, waait het en is het al weer behoorlijk fris. 
De herfst is weer van start en het vaarseizoen 2018 hee  zijn beste jd gehad. Wat 
hebben we mogen genieten van een prach ge zomer! Als AC hebben we ons voor‐
namelijk laten zien bij het voorjaarsvissen op 7 april en jdens de havendag op  
1 september. Beide dagen hebben we prach g weer gehad, het blijkt dat je het weer 
soms toch gewoon kan bestellen. 

Bij het voorjaarsvissen hadden we weer een mooi aantal deelnemers dat fana ek 
alle vissen uit de Linge probeerde te vissen. Momenten van opperste concentra e 
werden afgewisseld met een kleine versnapering. Na de wedstrijd is er gezellig met 
zijn allen geluncht in ’t Baken.  

Op 1 september hebben, ondanks de schuimparty van de Tobbe en de aanstaande 
feestweek, een kleine 90 mensen deelgenomen aan de havendag. Een dag met 
wederom prach g weer, waarbij teams in een waterfiets tegen elkaar konden 
strijden en waar kinderen zich uitleefden op de watermat en het springkussen. De 
middag werd afgesloten met een gezellige barbecue waarna de avond viel met een 
gezellig drankje in de hand en spontaan wat muzikale begeleiding. Een geslaagde en 
heerlijke dag! 

De afgelopen jaren bent u van ons gewend dat we in het najaar een feestavond  
organiseren. We merken echter dat er steeds minder animo is en het daardoor 
steeds moeilijker wordt om iets te organiseren. We hebben daarom besloten de  
feestavond dit jaar niet door te laten gaan. 

Omdat het wel leuk is om iets met elkaar te doen, willen we graag eens iets  
anders organiseren. Daarvoor vragen wij jullie hulp/input! Wat zouden jullie graag 
eens doen met zijn allen? Een excursie, een bingomiddag/avond, een filmmiddag/
avond of een spreker met een interessant onderwerp, er zijn mogelijkheden genoeg!  
 
Vertel het ons, dan gaan wij iets leuks organiseren met hopelijk voldoende animo! 
Ideeën kan je mailen naar ec‐degors@live.nl. 
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Foto Impressie Voorjaarsvissen 
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Foto Impressie havendag 
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Reisverslag 
Deel 1 van de reis van Daan Ingerman naar de Middelandse Zee 
 
Het idee voor deze reis ontstond in 2014. Het leek me erg leuk om een zeilboot cq 
motorsailor te hebben in de Middellandse zee. De haven van Cap d'Agde gaf aan dat 
de wach jd voor een plekje ongeveer 3 jaar was. 

Dus, op zoek naar een betaalbaar bootje met een niet te grote diepgang. Het werd 
een Colvic Watson 29. Met een 55 pk Thornycro  dieseltje. Boot en motor staan als 
zeer betrouwbaar te boek. 

Nadat diverse ¨kenners¨ hun vertrouwen in het 40 j aar oude dieseltje hadden 
uitgesproken, konden de voorbereidingen beginnen. In onze haven De Gors in Arkel 
heb ik de gehele achterplechtbe mmering vervangen en de nodige kleinere klussen 
gedaan. 

Najaar 2017 kwam bericht van de Capitainerie dat er voor ons een plek beschikbaar 
zal komen. De mast hebben we dan inmiddels op een trailer naar Zuid Frankrijk 
gereden, een avontuur op zich . 

Nadat de sluizen bij de Franse grens die eind mei gesloten waren, weer open zijn 
gesteld, kunnen we 25 juni dan eindelijk vertrekken. Voor een diepgang van 1.60 m 
is onze route open! Grofweg, de Maas op, het Canal de Meuse in, een stukje 
Moezel, het Canal des Vosges, bij Corre de Saone in, dan de Rhone en tot slot de 
zee. 
 
Dag 1, 24 km 
Een korte dag om te wennen aan het leven op het water. Via de  
Wilhelminasluis naar de Maas. 

Dag 2, 37 km 
Nog een dagje om erin te komen, naar Veghel. Aardig haventje in 
stadje. 
 

Dag 3, 60 km 
Een serieuze vaardag naar Stevensweert. Erg mooie haven bij de 
Maas en Koeweide. Zeer goede voorzieningen. Wel bijzonder dat je 
bij het naderen van de Maas de gewonnen hoogte meters weer 
inlevert. 
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Dag 4,  45 km  
Op naar Maastricht door het Julianakanaal met 
de redelijk grote sluizen en binnenvaart. Even 
getankt en een eerste indica e van het ver‐
bruik. Via een klein sluisje naar het Bassin, de 
stadshaven. Met vrienden lekker gegeten op de 
kade. Voorzieningen erg ma g. 

Dag 5,  60 km 
De Maas op naar Huy, 
door Luik en dan verder langs de Ardennen. Jachthaven  
Corphalie tegenover de koeltorens van Tihange. 

 

Dag 6, 38 km 
Namur, mooie stad aan de Maas. 

 
 

 

 
Lekker, zo'n koud biertje!! 
 

 

 

Dag 7, 40 km 

Dit is een prach ge dag, varen door de Ardennen. Als we aanleggen in Waulsort zijn 

we een weekje onderweg en iets meer dan 300 km. 

 

Dag 8, 30 km 

Naar Haybes, 2 maal sluis kapot, 

dus schiet niet op. In Givet vignet 

gehaald en de tunnel door!!! 

Leuke ligplaats in Haybes. 
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Dag 9, 38 km 
Naar Chateau Regnault, aan de steiger 

Dag 10, 42 km 
Naar Donchery, geen haventje, dus onder de brug. Veel waterplanten, dus wierpotje 
legen. 

Dag 11, 50 km 
Naar Stenay, regen!, wel leuk haventje 

Dag 12, 55 km 
Langs het fietspad naar Verdun. Het is vol in 
Verdun, dus dubbel gelegen naast 

Hendrika‐Maria! Wel 
heel gezellig en 
lawaaierig vanwege 
het voetbal België‐
Frankrijk. 
 

 
 
 
Dag 13, 38 km 
Rich ng St Mihiel, onderweg boodschappen in Dieue 
sur Meuse gedaan. 

 
 

Onze dappere scheepshond!! 
 

 

 

 

Dag 14, 28 km  
Aflossing van de bemanning in Commercy. Erg leuk plaatsje. Ook diesel gehaald met 
de auto.  
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Dag 15, 30 km  
Vandaag 18 sluizen naar Toul. Je moet geen haast hebben. Mooie haven en leuk oud 
stadje. Onderweg ook nog een goed verlichte tunnel. 

Dag 16, 30 km 
Richard Mesnil is het doel, steiger langs kanaal. 
Fietsen gepakt en Marokkaans gegeten. Lekker! 
 
Dag 17, 30 km 
Naar Charmes, veel sluizen en een aquaduct. Eenvoudig haventje met een aardig 
oud stadje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

‐  ‐ WORDT VERVOLGD ‐  ‐ 
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Vacature 
 
Vacature Schoonmaak‐ coordinator 

Voor de jachthaven zoeken wij een enthousiaste schoonmaakcoördinator.  
 
Ben jij enthousiast, goed in organiseren en mo veren ? Dan is deze leuke vacature 
wellicht iets voor jou! 

Je onderhoudt contact met de mensen die ingedeeld staan op het schoonmaak‐
rooster en zorgt ervoor dat wanneer iemand verhinderd is, er iemand anders  
geregeld wordt. 

 
Aanvullende informa e: 
Voor meer informa e kunt je contact opnemen met:  
Bas van Dorland, telefoonnummer 06‐28312742 of mailen naar 
jachthaven@wsvdegors.nl 

 

 

    



 

 



 

 

Verslag van de 43e Openingstocht Zaltbommel vanuit de Navis 2 

 

Graag delen wij via foto’s wat sfeerimpressies, want we hebben weer genoten! 

 

Wat ons vooral is bijgebleven: 

Bijzonder mooie loca e waar we nog nooit geweest waren.  

Merwede en Waal is heel relaxed varen als je maar goed op de beroepsvaart let. 

Leuk stadje Zaltbommel met terrassen, biertjes, kibbeling en lekkere chinees. 

Veel vrijheid deelnemers voor eigen invulling. 

Dit keer was zelfs het gehele bestuur deelnemer. 

Maar hoogtepunt was het spe erende optreden van “de roddel omaatjes”. 

Wij willen graag de bemanning van de “ Dapp’re Deern” 

de “Ja‐Ger” en de” Linquenda” hartelijk danken voor de perfecte verzorging van de 
tocht. 

Op naar de 44ste!! 

Ronald Berendsen 
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43e Openingstocht 
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Gorsenalia 
Het volgende lid is overleden;    
Mw. A. Klop     

     

Sinds het voorjaar 2018 zijn er weer een aantal nieuwe leden bij de Gors ingeschreven ; 

voornaam achternaam woonplaats lidstatus schip 

Johan Mallegrom Gorinchem lid Dreamland 

Leo  Iperen Zeist gezinslid  

Gerrit Kuilenburg Schelluinen aspirantlid vlet 

Branco Verbeek Gorinchem aspirantlid speedcruiser 

Mitchell Alberg Gorinchem aspirantlid Oud Huijzer 530 

Arnd Pater Vuren aspirantlid sloep 

Peter Gruters Meerkerk aspirantlid zwarte rakker 

Bram van der Leeden Herwijnen aspirantlid Doris 

Mark Remie Gorinchem aspirantlid Dave 

     
Het lidmaatschap van de volgende leden werd beëindigd ;  

voornaam achternaam woonplaats lidstatus  

Michael Kristalijn Arkel lid  

Marnix  de Bruijn Leerdam lid  

Eric van der Horst Arkel lid  

Lemmy van Bergeijk Gorinchem lid  

Jan‐Derk Meisner Gorinchem lid  

Jochem Blom Dalem lid  

Jente de Goeij Gorinchem lid  

Anna Roosmalen‐Bakker Dordrecht lid  

Emile Sassenburg Leerbroek lid  

Ricardo van der Meiden Spijk lid  

Ans Matla‐Baas Gorinchem lid  

Corry Dekker Gorinchem gezinslid  

Marcel van Nieuwpoort Arkel lid  

     
Het volgende lid is geroyeerd;    
voornaam achternaam woonplaats lidstatus  

Rob Koster Arkel lid  



 

 



 

 

De Groene Gors 
 
Bericht van de Commissaris (Groen) 
 
Alsof de weergoden ons wilden testen, hebben we ‐ de eerste zomer nadat alle hoge 
bomen weg zijn ‐ nog nooit zoveel zon gehad! Af en toe heb ik in het begin van het 
seizoen geluiden gehoord dat 
wat meer schaduw wenselijk 
zou zijn. Achteraf bleek, 
nadat de wilgen weer wat 
waren gegroeid, er vol‐
doende schaduw te zijn. 
Daarbij zijn veel leden blij dat 
er veel minder rommel op 
hun boot is gevallen!   

Het is toch nog goed  
gekomen met het gras. Na 
het inzaaien, aan de dijkzijde is het ondanks het droge voorjaar toch nog groen ge‐
worden. Er waren wel enkele planten die door het warme weer het kopje erbij lieten 
hangen (hortensia’s bv.) , maar ieder nadeel hee  …… , zo groeide er door het 
warme weer ook minder onkruid en kon het gras wat minder vaak gemaaid worden. 

We hebben ondanks dat, niet 
s lgezeten bij het groen om 
de haven netjes te houden. 
De periode dat het gras wel 
snel groeide hee  de 
grasmaaiploeg (Peter, Rien, 
Ron, Dick en Gert) het gras 
weer mooi kort gehouden. 
De werkers in het groen 
haalden het andere overtollig 
onkruid weg op zaterdag‐
ochtend.   

 
Van Jan Veen heb ik weer nu ge ps meegekregen over het groen op de haven. We 
hebben ook dit jaar weer mooie complimentjes gekregen over de groene haven. 
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We zijn deze zomer voor het eerst met een vast ploegje mensen begonnen om het 
groen rondom het Baken bij te houden. Dit groepje maakt zelf een planning en 
werkt op een moment dat het nodig is en wanneer het hun zelf uitkomt. Dit kan dus 
op een avond zijn, maar ook overdag doordeweeks. Het was een proef, maar vol‐
gens mij is die geslaagd en zou het fijn zijn wanneer we meer ploegjes  
kunnen gaan vormen om wat groenklusjes te doen jdens de zomermaanden.  
Ik wil hier later in het jaar op terug komen bij jullie en er dan meer informa e over 
geven. Mocht je nu al mee willen doen, meldt het me dan alvast. 

 

Komende winter hebben we naast de 
standaard klussen zoals het snoeien ook andere 
plannen: 

* de tuin voor het Baken en langs de loswal  
   wordt veranderd.  
* de houtsnippers  tussen de dijk en het  
   parkeerterrein gaan weg en daar wordt  
   gras gezaaid. 
* We gaan de jollensteiger van de Linge 
   boulevard verplaatsen naar de kleine  
   haven. Op de plaats van de jollensteiger  
   hebben we het idee om een  
   jeu de boules baan aan te leggen. 
* We hebben het idee om nog twee  
   bomen weg te halen om zo ruimte te  
   krijgen voor lage plateau bomen (zoals  
   deze al staan aan de dijkzijde)  
 

 

Ik wil iedereen ontze end bedanken voor zijn/haar inzet. Ikzelf heb ook weer zin om 
mee te werken aan wat winterklussen om De Gors weer mooi te krijgen voor een 
volgend seizoen! 

Met vriendelijke groet 

Jan de Gier  
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Ingezonden stuk - Dieselbacteriën 
Beste Gorsenaren, 

Graag maak ik jullie a ent op het onderstaande ar kel, dat ik (met toestemming) 
heb overgenomen uit het clubblad van Vereniging De MotorSleepboot.  

Enkele jaren geleden ontdekte ik bij het schoonmaken van de brandsto ank van de 
Theodoor bij toeval bruine drab, die waarschijnlijk duidde op bacteriegroei. De tank 
heb ik hierna heel erg zorgvuldig schoongemaakt. Dit was rela ef makkelijk want ik 
had bij de bouw van de tank een groot mangatdeksel in de bovenzijde gemaakt. Via 
een werkrela e vernam ik over Ac cide, dat bacteriegroei tegenhoudt. Sinds ik dit 
middel toepas, heb ik geen problemen meer gehad. Mede vanwege het milieu, vaar 
ik sinds twee jaar echter op GTL, dat niet gevoelig is voor bacteriegroei.  

Met vriendelijke groet, 

Jan van Esch 
—————————————————————————————————————‐‐ 
Door Oliehandel van Leersum B.V. 

Hierbij wil ik u op de hoogte brengen van de kwaliteit van de dieselbrandstoffen. 
Sinds 2009 is hier namelijk het een en ander aan veranderd, dit door Europese  
regelgeving. Omdat door de samenstelling van de diesel er verhoogde risico’s zijn 
ontstaan voor de gebruiker die voornamelijk langdurig opslaat, zoals in de water‐
sport.  

Wij voelen ons als bunkersta on geroepen u te wijzen op het volgende. 

Zoals veel schippers weten en vast wel eens gehoord hebben, bestaat er een kans 
dat er een bacterie ontstaat in de brandsto ank van uw boot. Er zijn al lange jd 
rela ef dure watersportproducten in de handel die uw systeem reinigen of vocht 
verdrijven, brandstof besparen of zij garanderen minder uitstoot van rook of roet. 
Vaak komen schippers tanken en voegen zelf een product toe waarvan de buurman 
uit de haven hee  aangegeven dat het wijs is om het toe te voegen, en gaat men er 
op voorhand van uit dat het dan wel goed zal zijn onder het gezegde “Baat het niet 
dan schaadt het niet”. 
Een vraag die ook wordt gesteld aan ons bunkersta on is: “Hee  u schone tanks?” 
Op deze vraag laten wij graag door middel van het openen van onze ladingtank de 
klant kijken in onze voorraadtank.  
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Ik stel dan daarna vaak de vraag: “Wanneer bent u voor het laatst in uw tank 
geweest?” Negen g procent van de klanten antwoordt dan dat ze er niet in kunnen 
komen. Om de kwaliteit naar onze afnemers te garanderen, worden onze tanks een‐
maal per jaar leeg, droog en schoon gemaakt. 

Ten opzichte van uw auto waar u voldoende doorstroom van brandstof hee , door‐
dat u wekelijks tankt, ligt het bij uw boot echter anders. Biodiesel hee  de eigen‐
schap om water aan te trekken, waardoor u condensvorming in uw tank krijgt. Maar 
doordat u in de auto voldoende doorstroom hee , merkt u niet veel van de con‐
densvorming en de gevolgen. Het meeste wordt meegenomen in de brandstof‐
stroom naar de motor en verbrand. In uw boot is dat echter anders. U slaat het lang 
op en de doorstroom is lang niet zo groot als bij uw auto. Daarom hebben veel boten 
een grof‐filter met waterafscheider, voordat de brandstof bij het fijn‐filter op de  
motor komt. Dit is zeer verstandig en behoort bij een goede waterhuishouding van 
uw brandstofsysteem. 

Zoals eerder aangegeven is er het een en ander aan de samenstelling van diesel  
veranderd, zo is de diesel zwavelvrij gemaakt. De zwavel was goed om de diesel te 
beschermen tegen algen en bacteriegroei, maar niet goed voor het milieu. 

Ook is het sinds 2009 verplicht dat er tussen de 3.5% en 7% biodiesel word toege‐
voegd aan de diesel. Allemaal heel goed voor het milieu maar niet voor de houdbaar‐
heid van het product in combina e met de manier zoals wij het gebruiken in boten. 

Bedrijven die voor hun machines en wagenpark diesel opslaan, kregen het advies om 
een biocide toe te voegen omdat de brandstoffilters verstopt raakten door  
bacteriegroei. De oorzaak hiervan is dat door het wegnemen van de zwavel de diesel 
gevoeliger is geworden voor bacteriën, daarbij levert de toevoeging van de biodiesel 
nog eens een risico op.  

Kort gezegd: zwavelvrije diesel + toegevoegde biobrandstof + condens‐vocht in uw 

tank = hoog risico op bacteriegroei in uw brandsto ank en uiteindelijk ook in het 

gehele brandstofsysteem.  

Dit moet worden voorkomen. Vooral bij het varen op groot of ruw water is er een 

hoog risico dat de motor uitvalt. Door de schommelingen en het klotsen van de 

brandstof in de tank, komen de algen die door de bacteriën ontstaan los, en deze 

verstoppen de brandstoffilters.  
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Wat moet u doen? 
 
* Controleer regelma g of u 
vocht in uw tank hee . Dit 
kan door middel van a ap‐
pen onder uit de tank of door 
het peilen met een pasta die 
verkleurt als er vocht in de 
tank aanwezig is. 

 Zorg dat u de tank van 
uw boot zo vol mogelijk 
houdt, zodat er zo min 
mogelijk condens kan 
ontstaan in de tank. 
 
* Voeg voor of bij het 
tanken een biocide (Ac cide) toe, dit voorkomt dat bacteriegroei een kans krijgt. 

Deze Ac cide houdt uw tank dus schoon en  
bacterie vrij. Mocht uw tank toch onverhoopt al  
besmet zijn, dan kan er een hogere dosis 
worden toegevoegd. U kan dan gewoon blijven 
varen en de diesel opmaken. Daarna moet u 
echter wel uw tank open maken en deze 
schoonmaken. De dode bacteriën laten namelijk 
vuil achter. 

De Ac cide toevoeging is een geregistreerd 
product voor de bestrijding van bacteriegroei en 
voor het voorkomen van slijmvorming. Het 
wordt sinds de invoering van biobrandstof als 
standaardproduct voorgeschreven aan de indus‐
triële markt. Binnen de luchtvaart/binnenvaart 
en defensie is het product al langere jd in  
gebruik. Het beschikt ook over een Nato stock‐
nummer en het is door het College voor  
Toela ng van Bestrijdingsmiddelen binnen de 
richtlijnen van de EG goedgekeurd. 



 

 

Binnen de watersport worden veel producten (brandstof addi even) aangeboden 
tegen rela ef hoge waterspor arieven. Veel van deze producten zijn niet geregis‐
treerd en mogen dan ook niet als bestrijdingsmiddel worden gezien. Deze systeem‐
reinigende producten hebben geen bacteriedodende werking en hebben dus weinig 
of geen effect op de ontwikkeling van bacteriegroei in de tank.  

Kortom, u bent gewaarschuwd. Wij waken over de kwaliteit van onze brandstof en 
willen graag dat u van ons product ongestoord kunt genieten. Uit bovenstaande uit‐
leg kunt u opmaken dat u als schipper een belangrijke taak hee  om de diesel anno 
2018 in uw tank in topcondi e te houden. 

Zorg dat bij iedere tankbeurt Ac cide wordt toegevoegd. 

Oliehandel van Leersum BV 
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Beste Vrienden van De Gors, 

 

Via deze weg zou ik iedereen willen bedanken voor 
jullie lieve berichtjes, kaartjes, telefoontjes en  
bezoekjes. 
 
Ik waardeer het enorm dat jullie zo met mij mee‐
leven en wil iedereen via dit persoonlijke bericht 
bedanken voor jullie steun en medeleven in deze 
toch moeilijke jd……het fleurt me op om te weten dat er zoveel lieve mensen zijn 
die om mij geven en aan mij denken. 

Liefs, 

Yvonne Slob de Jongh  
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Bedankt  



 

 

De kaartzondagen 
 

Iedere zondag om 14.30 uur bent u welkom.  

We starten om 14.45 uur (tot uiterlijk 18.30 uur) 

Hoe gaat het er aan toe bij het klaverjassen op De Gors? 

Fana ek? Neen 

Met mes op tafel? Neen 

Niemand maakt fouten? Neen 

Te oud om te leren? Neen 

Moet ik alle zondagen aanwezig zijn? Neen 

Wel ontze end gezellig met gemiddeld 14 deelnemers per keer en start met gra s 
koffie, thee. 

Andere kosten? Naast de drankjes 11 muntjes voor € 10 zijn de kosten per  
kaartmiddag gemiddeld slechts 75 cent. 

Schroom niet…………. U bent welkom om mee te doen.  

 

 

 

 

 

Voor niet kaarters die gezellig willen bijpraten met een drankje op het terras of in 
het Baken is het Baken natuurlijk ook geopend.  

De Klaverjascommissie 
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Wel en 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. 
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Bericht van de Commissaris  (Haven) 

Het mooie lange vaarseizoen zit er weer op, de boten staan weer op de kant en 
worden de komende weken weer winterklaar gemaakt. 
 
 
De afgelopen zomer hebben we 
veel profijt gehad van de uit‐
breiding van onze  
trailerplaatsen, welke werkzaam‐
heden vorige winter zijn  
uitgevoerd. Door het mooie weer is 
er heel veel gebruik gemaakt van 
onze trailerhelling en in het voor‐
seizoen was het zo druk dat we 
diverse keren een parkeerwachter 
in hebben gehuurd om alles in 
goede banen te leiden. 
 
 
Als de boten uit het water zijn, 
krijgen we een aantal lege boxen, 
waardoor we met boten kunnen 
schuiven zodat er wat steigers vrij 
komen die we dan kunnen 
demonteren om ze te laten  
behandelen met 2 componenten 
coa ng en voorzien van kunststof vlonders.  
Aan de westzijde is nog een aantal drijvers dat vernieuwd moeten worden. Daarna 
kunnen we aan de Lingeboulevard beginnen.  
 
In de kleine haven gaan we een dubbele hoofddrijver renoveren en over twee jaar 
hopen we het project steigers af te ronden. Doordat we in onze haven de laatste 
jaren duurzame materialen hebben toepast, zal het onderhoud minder worden en 
de schoonmaakwerkzaamheden meer worden.  
 
 

Winterwerk 2018/2019 
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Het rek van de kleine bijbootjes wordt verplaatst naar de kleine haven, bij de kano’s. 
Op de plaats van de bijbootjes wordt plaats gemaakt voor een jeu de boules baantje. 
 
 
Op de Lingeboulevard 
staan nog oude 
stroomkasten. Deze 
stroomkasten hebben 
nog een munt inworp 
van € 0.50 en een  
andere berekening dan 
de nieuwe stroomkas‐
ten; deze kasten worden 
vervangen door nieuwe 
Seijsenerkasten . 
 
 
 
De haven is voorzien van verlich ng maar van de huidige armaturen zijn geen onder‐
delen meer te krijgen dus worden deze voorzien van nieuwe led armaturen. 
 
Naar het schilderwerk van het Baken hebben we geen omkijken meer, dit wordt de 
komende jaren bijgehouden door een van onze leden die toevallig schilder is. 
 
Zo hebben we een ak elijst voor de winterwerkers met grote en kleine werkzaam‐
heden. Vooral de kleine dagelijkse werkzaamheden zijn belangrijk om de haven  
netjes te houden. 
 
Natuurlijk rekenen wij weer op de winterwerkers zodat alle werkzaamheden gereed 
zullen zijn voor dat de boten weer te water gaan . 
 

Gerard van Dijk 
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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 

 

 

 

 



 

 

Op naar de 50 jaar! 
 
Gesprek met oud havenmeesters Miek de Gier en Riet Stevens 

In 2022 bestaat De Gors 50 jaar. In aanloop daar naartoe interviewt de redac e de 

leden die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan de vereniging zoals deze nu is. 

In het laatste Gorsje spraken wij met Eef den Hertog, mede oprichter van De Gors. 
Deze keer hebben we een gesprek met Miek de Gier en Riet Stevens.  

 

In de jaren na de officiële opening van de haven, in augustus 1974, zijn Miek en Riet 

verscheidene jaren samen havenmeester geweest. Ze kunnen zich nog herinneren 

dat de haven de nacht voor de opening compleet was afgesloten door drie boten.  

De officiële opening werd, staande op één van de drie boten, door de burgemeester 

verricht met het doorknippen van een lint. Toen zagen ook het logo en de le ers, 

ontworpen door J. Boogert, voor het eerst het levenslicht . Miek hee  nog menig uur 

besteedt aan het maken van de eerste 4 vlaggen, waarvan de stoffen gekocht waren 

op de Gorcumse Markt. Vooral het opbrengen van het logo en de le ers was een 

heel karwei, evenals het vastmaken van de vlag. 
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In de eerste jaren na de opening werd er ‘s avonds en zaterdags nog hard gewerkt 
aan de aanleg van voorzieningen, zoals waterleiding, sanitair, de afrit vanaf de dijk 
en het verharden van de parkeerplaats. 

Doordeweeks waren de mannen aan het werk; de dames zaten op de boot en 
zorgden ervoor dat de zaken goed geregeld werden. Als zich een gast aandiende 
werd deze aan het begin van de haven door Miek op de Krooshapper ontvangen 
en vervolgens doorverwezen naar Riet, liggend met de Grienduil aan de T‐steiger, 
die de gast dan een plekje wees. ‘s Avonds werd het verschuldigde havengeld  
opgehaald. Dit leverde leuke gesprekken op met de gasten waarbij nogal eens aan 
Bacchus werd geofferd. Dit was ook het geval toen zich de eerste buitenlander, 
een Deen, aandiende. Na meerdere keren nee te hebben gezegd, is er toch  
uitgebreid geproefd van de Aquavit met als gevolg  … op de kop naar huis. 

Overigens werd er cash betaald; er kwam geen bonnenboekje of kwitan e aan te 
pas. Veel geld ging er niet in om; voor slechts een lu el bedrag kon men hier 
aanleggen. Bij gebrek aan een havenkantoor werd de administra e op de boot 
van de havenmeester gedaan.  

Gedurende de dag werden de kinderen van leden en gasten vermaakt met allerlei 
ac viteiten zoals paalzi en, viswedstrijden, hardlopen en verspringen. Hoe zeer 
dit werd gewaardeerd bleek toen een Amsterdamse gevangenbewaarder, in 
plaats van een rondreis, strandde bij De Gors omdat zijn dochter het er zo leuk 
vond.  

Een andere ac viteit was het zoeken van Paaseieren, die Cos van Hees ieder jaar 
verstopte. 

Tussen jds wisten de dames zich  goed te vermaken. Zo gingen ze met 4 vrouwen, 
waaronder Miek en Riet, vaak donderdags met de boot van Mia van der Neut naar 
de markt in Leerdam. Dat was al jd een gezellig uitstapje. 

Er werden regelma g ac viteiten georganiseerd. Eén daarvan was de eerste 
“kennismakingstocht“ naar de Mariënwaard. Het was een heel na e boel daar, 
maar heel basic met tent, windscherm en zelf meegenomen  hapjes en drankjes. 
Heel wat anders dan de huidige rela everstorende mobieltjes en tablets.  

Om ac viteiten te kunnen organiseren moest er geld in het laatje komen. Jan de 

Gier (sr) en Hugo Hinke hadden het lumineuze plan bedacht om lootjes te  

verkopen aan passanten met als inzet een  konijnenbout met de Kerst . 
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De verkoop van de lootjes liep goed. De gasten waren echter nooit aanwezig bij 
de trekking…. Alles bijeen bracht dit een leuk spaarcentje op. 

Miek roemt nog de samenwerking die er was met de hengelsportvereniging ‘t 
Stekelbaarsje. Dit zal ook wel te maken hebben met de toenmalige bestuursleden 
van de hengelsportvereniging  Teun van der Neut, Aal Berendsen en Jan de Gier 
(sr). Er werd jaarlijks een visbakavond georganiseerd voor leden van De Gors 
waarbij de benodigde vis diezelfde dag was gevangen in het IJsselmeer. Werd er 
niet voldoende vis gevangen of als het weer te slecht was, dan werd er een extra 
biertje gedronken en kwam men met zeevis thuis.  

Tenslo e merken Miek en Riet op dat, mede omdat de eerste genera e zuinig is 
geweest, we nu een florerende haven hebben waar het goed toeven is. 

 

Riet Stevens en Miek de Gier 
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Vanaf de Preekstoel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie                Fabian en Mar van Aalsburg 
Naam van de boot.         Jashera 

Waar komt de naam vandaan   De naam is afgeleid van onze vroegere  
                    hondenkennel . 
Wat voor boot           Sea Ray 350 

Wij varen al sinds          2012   
Samenstelling bemanning     Fabian en Mar en zoon Ryan    
Wij zijn lid van De Gors omdat   Het een pre ge Jachthaven is, en wij dicht bij 
                   de haven wonen . 
Favoriet vaargebied        Zeeland  

Mijn ideale schip is         Een nieuwere sportcruiser, maar we zijn zeer  
                     tevreden  met wat we hebben. 
Onmisbaar aan boord       Onze hond   

Favoriete gerecht aan boord    Barbeque en de sko elbraai    
Mooiste vaarbelevenis        De eerste tocht naar Zeeland    
Grootste angstmoment       Met een kleine open speedboot het Volkerak  
                     oversteken  met windkracht 5 .                                       
Leukste klus op De Gors       Het groen bijhouden. We kunnen nooit op  
                   zaterdag vanwege de fietsenwinkel, dus help  
                  ik mee doordeweeks. 
Valt er nog iets te wensen      Dat we zolang mogelijk gezond mogen blijven.  
Tenslo e              Wensen wij iedereen een goed vaarseizoen  
                  2019 toe!   



 

 

Vanuit de Kombuis 
 

Stoofvlees met La Trappe Quadrupel  

30 min. bereiden + 4u 25min oven jd | 4 personen | 770kCal  

Ingrediënten 
1 ½ kg ribrunderlappen 
2 el tarwebloem 
100 g ongezouten boter (of margarine) 
660 ml La Trappe Quadrupel (bier) 
2 el appelstroop 
1 el vij ruidenpoeder 
1 runderbouillontablet 
1 ½ kg iets kruimige aardappelen 
800 g fijngesneden hutspotgroenten 

 
Bereiding 
Verwarm de oven voor op 140 °C. Snijd het vlees in stukjes en bestrooi met de 
bloem, peper en zout. Verhit de hel  van de boter in de braadpan. Braad het vlees 
op middelhoog vuur in 4 min. rondom bruin. 
Voeg het bier, de appelstroop, vij ruidenpoeder en het boillontablet toe. Zet het 
vlees met de deksel op de pan in de oven en laat ca. 4 uur garen. 
Neem het laatste uur de deksel van de pan, zodat het vocht kan verdampen. Schep 
regelma g om. Zet de pan op middelhoog vuur op het fornuis en laat het vocht 
verder inkoken tot een dikkere saus, indien dit nodig is. 
Schil ondertussen de aardappelen en snijd in gelijke stukken. Doe met de hutspot‐
groenten in een ruime pan water en zout. Kook in 20‐25 min. gaar. Giet af en doe 
alles terug in de pan. Voeg de rest van de boter toe en mix met een mixer tot 
hutspot. Breng op smaak met peper en eventueel zout. Laat het iets a oelen. 
Schep het stoofvlees in de braadslee of ovenschaal en bedek het met 2/3 van de 
hutspot. Doe de rest van de hutspot in de spuitzak en spuit hiermee toe es op de 
ovenschotel (dit is op oneel uiteraard). Zet de oven op 180°C. Bak de schotel  
ca. 25 min. tot hij goudbruin kleurt.  

Combina e p 
Lekker met een frisse salade van knapperige sla, tomaat, komkommer en  
Amsterdamse ui  
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Ruimte Advertentie  
Leuk BV Grafimedia 

www.leukbv.nl 



 

 


