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Hallo Gorsenaren
Bericht van de Voorzi er
De boten gaan weer te water en dit betekent ook weer dat u een nieuw exemplaar
van het Gorsje tegemoet kunt zien. Dit keer hebben we een ‘ObesiGorsje’ o ewel
een extra dik exemplaar met wel 56 pagina’s leesplezier voor u samengesteld.
Na het lezen van dit Gorsje bent u weer helemaal op de hoogte van de diverse
werkzaamheden van de afgelopen maanden. Het Bestuur is druk (geweest) met het
herschrijven van het Jachthavenreglement en met de implementa e van E‐Captain.
Hier hebben we al het e.e.a. over verteld jdens de afgelopen Algemene Leden‐
vergadering. Er zal spoedig een 2e ALV volgen waarin we de nieuwe versie van het
Jachthavenreglement aan de leden zullen voorleggen. In het verkorte verslag van de
ALV van Roos wordt alvast een pje van de sluier opgelicht. Ook in het ar kel van
Jan over de werkverplich ng kunt u lezen wat dit voor u als werkplich g lid inhoudt.
De Winterwerkers en de mensen in de Groenploeg hebben ook niet s l gezeten.
Gerard en Jan hebben een verslag hiervan gemaakt dat u verderop in dit Gorsje kunt
lezen. Ook het sociale aspect is niet vergeten; Roos hee haar sociale verslag van
2018 met ons gedeeld en ook de Klaverjascommissie en de AC hebben weer hun
inbreng gegeven.
Tot slot hebben we dit keer veel inzendingen van leden mogen ontvangen. Bert
Vonk hee een ar kel ingestuurd over het verzegelen van de vuilwaterafvoer. Daan
Ingerman neemt ons mee voor het vervolg van zijn reis door Frankrijk, Jan van Esch
schrij over zijn belevenissen jdens zijn tocht naar Groningen en Meindert Veen
deelt met ons de penibele terugreis van de Hercules.
Ook Paul & Diane Reeve beschrijven hoe zij als Engelse wintergasten de sfeer op
onze haven hebben beleefd. Na het lezen van dit ar kel kan ik niet anders dan
enorm trots zijn op onze haven, op onze vereniging, maar bovenal op onze
betrokken leden, die de haven weer klaar hebben gemaakt voor het nieuwe seizoen.
Maar die bovendien ook met elkaar dit Gorsje hebben samengesteld.
Ik wens jullie een heel zonnig en gezellig vaarseizoen!
Ga met elkaar genieten van de haven en van jullie bootje!
Met vriendelijke groet,
Mirjam van Eijsden
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(Kort) verslag Algemene Leden Vergadering
(ALV) 22-3-2019
Met 62 aanwezigen was de ALV dit jaar goed bezocht. De voorzi er gaf al bij de aan‐
vang aan dat er nog een 2e ALV zal volgen later dit jaar i.v.m. herziening van het
jachthavenreglement. Er is voor gekozen dit niet ook vanavond nog op de agenda te
ze en omdat er al meer dan genoeg agendapunten waren. Voordat we overgaan op
deze agendapunten, wordt er eerst een moment van s lte in acht genomen om ook
dit jaar de overledenen respectvol te gedenken.
Daarna volgen eerst de gebruikelijke agendapunten, zoals : notulen van het jaar
ervoor, het verslag van de secretaris, het verslag van de penningmeester en het
verslag van de kascommissie. De eerste verslagen roepen een gevoel van her‐
kenning (o, ja‐ dat is allemaal gebeurd inderdaad ) op en het verslag van de penning‐
meester wordt door Jelle helder becommentarieerd‐ zodat er weinig vragen volgen.
Er volgt applaus voor die bestuursleden die zich al vergaand ( en met veel uren‐
inzet) verdiept hebben in E‐Captain en ook vanuit de kascommissie is er alleen een
dikke pluim te vermelden voor de penningmeester. Mieke van der Wielen zal
volgend jaar deel gaan nemen in de kascommissie. Bij de tarieven 2020‐2024 wordt
er door de ALV mandaat gegeven aan het bestuur voor maximaal 2% verhoging van
de liggelden per jaar indien nodig en ook de wijziging in de vaststelling van het tarief
m.b.t. vaste stroomaanslui ng wordt aangenomen door de ALV‐ nadat Jelle duidelijk
hee voorgerekend waarom dit systeem eerlijker is t.o.v. gebruiker. (meer verbruik‐
meer kosten). Daarna zijn de projecten‐lange termijnplanning aan de beurt. Op de
begrote projecten – die iedereen hee ontvangen‐ komt wederom een akkoord
vanuit de ALV. Leuk is het dat er ook een volmondig akkoord komt op een extra
gepresenteerde post voor de verbouwing van de keuken/het Baken: we willen naar
een meer uptodate func oneel Baken toe met elkaar!!
Vervolgens wordt even een vooruitleg gegeven bij aandachtspunten die wijzigingen
in het jachthavenreglement nodig maken; AVG‐ veiligheid‐ en milieuvoorschri en
zijn duidelijke kapstokken; we moeten ons reglement langs de verschillende meet‐
la en gaan leggen en wijzigen waar nodig. In dit kader wordt ook duidelijk gesteld
dat de ontvangen brief m.b.t. schuren nog steeds geldig is als aanvullende richtlijn
totdat het nieuwe jachthavenreglement is ingegaan.
Een andere wijziging die door het bestuur wordt voorgesteld en die door de ALV
volmondig wordt onderschreven en geaccordeerd is de wijziging m.b.t. de aanpak
rondom het niet nakomen van de werkverplich ng en de daarbij behorende boete‐
regeling.
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We zijn het er met elkaar over eens dat de werkverplich ng geen enorme inspan‐
ning/ inzet betekent op jaarbasis als je het afzet tegen de jaarprijs van liggelden en
andere tarieven op de Gors. Als je het afzet tegen alles wat je ervoor terug krijgt op
onze bloeiende haven!! Dat er vele leden zijn die ruimschoots MEER inzet laten zien
dan dat de werkverplich ng vraagt, staat buiten kijf.
Maar er zijn leden die niet direct de datum in hun agenda ze en als ze ingeroosterd
staan voor hun werkverplich ng. En die dan vervolgens de verplich ng niet na‐
komen of maar half uitvoeren. Deze leden gaan niet meer “gepamperd“ worden. We
gaan werken met een beboe ng van 50 euro per keer indien je zonder jdige
afzegging en/of geldende reden niet komt opdagen bij je ingeplande werkbeurt. We
gaan een ‘lik op stuk beleid’ hanteren waarbij de boete direct volgt op het ongeoor‐
loofd verzuim.
LATEN WE ONS VOORAL MET ELKAAR VERANTWOORDELIJK VOELEN VOOR HET
SCHOON EN LEEFBAAR HOUDEN, VOOR HET GEZELLIG HOUDEN MET ELKAAR OP
ONZE PRACHTIGE HAVEN – DIT BLIJFT DE ONDERLIGGENDE OPROEP VANUIT HET
BESTUUR!
Na de pauze gee ieder bestuurslid nog toelich ng op datgene wat er op zijn/ haar
aandachtsgebied het afgelopen jaar gepresteerd is. (Zie mogelijk elders in het
Gorsje) Eigenlijk is overal applaus op z’n plek‐ teveel om hier te benoemen. Bij één
groep zijn veel foto’s ter onderbouwing gebruikt, maar wat dan ook blijkt‐ er zijn wel
heel veel foto’s ook van met elkaar eten….. winterwerkers het is jullie gegund, smul
ervan! Wij smullen tenslo e van jullie arbeid!
In de rondvraag zijn nog even de punten van de toeristenbelas ng en het in gebruik
nemen van e‐captain in 2020 aan de orde geweest‐ maar daarover kunt u uitgebrei‐
der lezen in de notulen van de ALV.
Tenslo e: Aanwezigheid bij de ALV gee – naast dat het een lange vermoeiende zit
is‐ al jd het gevoel dat het toch elke keer weer een hele presta e is wat er allemaal
gebeurd binnen een jaar in en rondom zo’n haven,. Welke crea viteit het vergt van
een ac viteitencommissie, welke ac viteit van winterwerkers/ groenploeg/
Gorsredac e en alle andere super betrokken leden. Welke implica es het hee bij
het besturen en rich ng geven aan de Gors zodat we ook in de toekomst zijn
voorbereid op de eisen van de maatschappij en haar regelgeving zonder verlies van
de betrokkenheid van de leden en met behoud van alle kwaliteiten die nu bij de
Gors zo hoog in het vaandel staan.
Roos Overes
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Mededeling vanuit het Bestuur
Een mededeling voor iedereen die een werkplicht voor de Vereniging hee .
Denkt u wellicht “hėb ik dat dan?” lees dan even onderstaande tekst uit het
geldende ar kel 6 van het Jachthavenreglement van 22‐03‐2013.

Ligplaatshouders van zowel schepen als van roei/zeilboten, kano’s en trailers zijn verplicht deel te nemen aan het havenonderhoud dat voornamelijk in de vorm van zelfwerkzaamheid, (ca. drie dagdelen per jaar) wordt uitgevoerd.
Tot de werkzaamheden behoren:
grasmaaien en tuinonderhoud;
onderhoud en schoonmaken van ’t Gemak en ’t Baken;
aanleg/onderhoud/repara e van steigers, installa es en gebouwen;
barac viteiten;
algemene werkzaamheden.
Van verplichte deelname zijn echter vrijgesteld:
ouderen boven 67 jaar
minder validen
Bestuur en Havenmeesters
Wie zonder geldige reden niet aan zijn/haar werkverplich ng voldoet, kan hiervoor
een boete krijgen. Bij verhindering of overmacht kan echter vooraf in overleg met de
Commissaris/Havenmeester een ander jds p van werken worden gekozen, zodat
opleggen van een boete achterwege kan blijven. Men hee overigens het recht een
plaatsvervanger te sturen die zich als zodanig bekend moet maken aan diegene die
de presen elijst invult.
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Nu is gebleken dat, ondanks dat er door de Commissarissen heel veel jd gestoken
wordt in het plannen en benaderen van de mensen, er soms toch mensen zijn die
zonder goede reden, niet komen werken op het moment dat het gepland staat,
en/of dit niet jdig vooraf hebben gemeld aan de Commissaris
Dit gee heel veel ergernis bij de mensen die wel aanwezig zijn en die dan het werk
alleen moeten uitvoeren (denk even aan schoonmaken van het Gemak in de zomer)
en soms kost deze afwezigheid de vereniging ook geld.
Nog een reden dat we de spelregels nogmaals duidelijk willen maken en willen
aanscherpen is dat wij momenteel aan het overstappen zijn naar een geheel nieuw
administra e systeem. Dit kost de Bestuursleden heel veel jd.
We hebben gemeend dat we onze jd beter kunnen steken in een vlekkeloze over‐
gang van het administra e systeem, dan in het nabellen van de mensen die zelf
goed genoeg in staat moeten zijn om hun werkplicht datum in hun agenda te ze en
en deze dan niet te vergeten.
Natuurlijk kan het al jd gebeuren dat er een goede reden is dat je niet kan komen
werken op die datum dat je ingepland bent. Maar dan moet je zelf in ac e komen en
het volgende doen:
=> Probeer te ruilen met iemand op de lijst
(de telefoonnummers staan er niet voor niets bij);
=> Geef de ruiling ruim een week voor jouw ingeplande datum, via de mail door aan
de betreﬀende Commissaris.
=> Lukt het ruilen niet, geef dit dan ook uiterlijk een week voor jouw ingeplande
datum via de mail door aan de betreﬀende Commissaris (dan wordt er
een andere datum voor je ingepland.
Het is dus beter dat je zelf met een nieuwe datum komt om je werkplicht te
vervullen.
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Deze “nieuwe” werkwijze gaat per 1 mei 2019 in. Om dit nu te s muleren hebben
we in de Algemene ledenvergadering van 22 maart 2019 besloten dat we een boete
van 50 euro per ingeplande werkbeurt gaan heﬀen wanneer je zonder geldige reden
niet komt opdagen. Deze boete wordt je snel aangerekend o ewel we hanteren een
‘lik op stuk beleid’.
Gelukkig is dit hele verhaal hierboven voor de meesten van jullie niet nodig om ac ef
voor de vereniging te zijn. We hopen dat jullie je daarom niet aangesproken voelen,
maar juist gesteund en gewaardeerd voelen omdat we nu een beleid gaan hanteren
zodat iedereen mee gaat werken.
Kortom:
Check jdig de planning met je agenda en kom jdig in ac e wanneer je niet kunt!!
Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur,
Jan de Gier

10

Activiteiten 2019
Bericht van de Ac viteitencommissie
Zaterdag 13 april 2019
Voorjaarsvissen
Bij het uitkomen van het Gorsje hee het voor‐
jaarsvissen al plaatsgevonden. Maar volgend jaar
komt deze ac viteit ook zeker weer terug.

Zaterdag 20 april 2019
Boten in het water
Al jd weer een beetje een spannend moment. We hopen op mooi weer zodat ie‐
dereen weer van zijn boot en onze mooie haven kan gaan genieten. Wij zorgen deze
ochtend voor de koﬃe.
Zaterdag 7 september 2019
Havendag
Ook dit jaar organiseren wij een gezellig mid‐
dag/avond met diverse ac viteiten voor jong en
oud.
In ieder geval met de waterma en en een
luchtkussen, lekker eten en drinken. We hopen
op heerlijk weer zodat we gezellig met zijn allen
buiten kunnen zijn.

Zaterdag 26 oktober 2019
Najaarsvissen
Het jaarlijkse najaarsvissen met aansluitend een gezellige lunch.
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Zaterdag 2 november 2019
Boten uit het water
Wij verzorgen de koﬃe en een lekker broodje.

Zaterdag ???? november 2019
Deze houden wij nog even onder de pet. We zijn als AC bezig om een ac viteit in de
middag/avond te organiseren voor alle leden, jong en oud. We houden jullie op de
hoogte en zouden het fijn vinden als
jullie in grote getalen komen.

Zet de data vast in jullie agenda en wij zien jullie graag op onze ac viteiten!
P.S. Dit jaar hebben we een leuk idee om als ac viteit voor het najaar te organiseren.
We willen graag ieder najaar iets leuks met elkaar doen en vragen daarvoor ook jul‐
lie ideeën/inbreng. Wat vinden jullie leuk of wat zouden jullie graag eens doen met
zijn allen? Laat het ons weten!
Ideeën kan je mailen naar ec‐degors@live.nl.
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43e Openingstocht
17—18—19 mei 2019
In de 44e openingstocht gaat “alles op z’n kop “!!!
Tijdens de nieuwjaarsrecep e hebben we middels de Nieuw‐Zeelandse HAKA (
“De wereld op z’n kop !” ) onze bestemming van dit jaar gepresenteerd : de zilver‐
stad SCHOONHOVEN. Een prach g plaatsje aan de Lek. Wij hebben als
openingstochtcommissie er heel veel zin in om er voor elke deelnemer een weekend
van te maken om nooit te vergeten‐ natuurlijk in de posi eve zin van het woord.
Er zijn al heel wat aanmeldingen binnen – ik geloof dat de teller met alle boten
inmiddels op 17 staat ‐ maar er kunnen er zeker nog een paar meer bij!
Dus meldt u aan voor 1 mei 2019. Het inschrijﬀormulier ligt in het Baken voor u klaar
‐ en mochten ze net als U zich aan wilt melden ‐ op zijn: mail dan naar:
openingstocht@wsvdegors.nl .
“Alles op z’n kop “: het kan natuurlijk van alles betekenen: ondersteboven, achter‐
stevoren, hoofddeksels op een kop, de wereld op z’n kop, anders dan anders, een
feest om nooit te vergeten‐ want alles gaat …op z’n kop! Wij proberen u vanuit dat
thema te verrassen, hopelijk doet u dat ook als deelnemer! Verras ons met uw
deelname als u zich nog nooit eerder hee opgegeven, of met u crea viteit als u
meegaat.
Eén ding hopen wij echter nooit te veranderen: Het enthousiaste en posi eve ge‐
voel na afloop van deelnemers en commissie en de slogan:
“Het was weer een barre beste openingstocht dit jaar!! “
Openingstochtcommissie 2019
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Een gekregen boot
Deel 3 van de belevenissen van Meindert Veen en zijn (klein)zoon
Eindelijk is het dan zover. Op zaterdag 21 april 2018 ging de Hercules, het water in,
en wij hoopten maar dat het laswerk waterdicht was.
Want er was gelast op moeilijk bereikbare plaatsen. Eigenlijk had de motor er uit
gemoeten. Tot onze opluch ng was alles waterdicht en bleef het vlak droog. De Her‐
cules stond goed in de verf. Nu alleen nog in de boot werken, daar moest ook nog
het een en ander aan gebeuren.
En op vrijdag 18 mei 2018 vertrok de Hercules, dan van de Gors naar Almerehaven.
Met aan boord Patrick, (klein) zoon Kevin, en (klein) dochter
Ilse en mijn persoont‐
je. Wij werden uitgez‐
waaid door de leden
die ons zagen
vertrekken. Op het
Merwedekanaal, had
de Hercules een
aardig gangetje +/‐ 9
km per uur. En daar
kwam de eerste brug.
Het duurde even
voordat deze brug
omhoog ging. Er
stond een hoop wind. De boot ging rond. De Hercules kon niet op koers gehouden
worden, dus dat ging niet helemaal snor.
Maar goed, eenmaal door de brug kwam er een leeg vrachtschip op ons af. Patrick,
die op dit moment aan het stuur stond, draaide het roer naar SB maar er gebeurde
niets. Wij bleven recht op het vrachtschip afvaren. Toen was er paniek op de boot.
Patrick riep: “De Hercules stuurt niet meer”. Hij vloog achter het stuur vandaan en
sprong in de achterkajuit en trok de be mmering weg bij het stuurmechanisme
en daar bleek een vetspuit klem te zi en tussen het roerkwadrant. Deze had de hele
boel klem gezet. Gelukkig voor ons moest het vrachtschip stuurboord uit het
Merwedekanaal op voor de beroepsvaart. We hadden echt een engel op onze
schouder, want het had heel anders af kunnen lopen.
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Hier had ik een erns ge fout gemaakt, zeg maar stomme fout. Ik had jdens het
smeren van alle vetnippels van het stuurwerk, vergeten de vetspuit
weg te halen. Met alle gevolgen van dien. Ik had gedacht: “Ik berg die vetspuit later
wel op”. Door dit voorval was ik woest op mij zelf en begon erns g aan mijzelf te
twijfelen. Met dien verstande dat er wel 4 bemanningsleden aan boord waren en ik
moest er niet aan denken wat er gebeurd had kunnen zijn. Zo zie je maar, je kan
nooit nooit zeggen. Maar voor de rest is de vaartocht naar Almerehaven goed ver‐
lopen. Ik was nog wel een paar dagen goed van slag.
De Hercules, is nu voor mijn (klein)zoon en zijn vrienden.
Meindert Veen
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Reisverslag
Deel 2 van de reis van Daan Ingerman naar de Middelandse Zee
Dag 18, 35 km
Op naar Epinal met sluizentrap, 15 op
rij. Na de 6e overnacht aan kade met
winkels in de buurt en .... een pizzeria.
Dag 19, 30 km
Wat een sluizen!!! Elke paar kilometer
komt er weer 1. Overnacht bij nr 18.
Wel het hoogste punt van de tocht, 370
m, de waterscheiding Noordzee‐
Middellandse zee.

Dag 20, 20 km
12 km voor Corre gaat de keerkoppeling stuk. Het blijkt
te repareren dus de volgende dag weer op pad. Leo uit
Hardinxveld‐Giessendam uitgezwaaid met dank voor de
ondersteuning.
Dag 21, 12 km
Op naar Corre. Hier gister‐
avond goed gegeten. Ja, het
bestaat nog, een ouderwet‐
se draaibrug

Dag 22, 45 km
De Saone op, prach g! Naar Scey
Dag 23, 60 km
Naar Gray voor de volgende be‐
manningswissel. Weer een
tunneltje, het blij leuk.
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Dag 24, 50 km
Op weg naar St Jean de Losne waar het canal de
Bourgogne afslaat. Haven met veel voorzieningen,
diesel getankt. Veel waterplanten in de haven.
Overnacht in Mantoche tegenover kasteel, leuke
plek.

Dag 25, 55 km
Naar Chalon sur Saone. De auto gehaald in
Gray. Overal in de Saone zwanen.
Dag 26, 60 km
Naar Macon.
Dag 27, 82 km
Lyon in zicht.
Dwars door de stad naar jachthaven
Confluence. Auto gehaald uit Chalon en
neergezet in Vienne.

Dag 28, 72 km
Rich ng Condrieux, gaat lekker, beetje stroom mee.
De eerste grote Rhonesluis met drijvende bolders, super!
12 Meter hoog.
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Wat een ruim vaarwater, die Rhone!
Dag 29, 72 km
Naar Valence, niet te veel sluizen, dus het schiet lekker op.
Autootje gehaald uit Vienne en in Pierrela e gezet.

De haven van Valence

Dag 30, 50 km
Naar Viviers, erg leuk dorp, mooie haven.
Snelle schepen met een flinke boeggolf.

‐‐ ‐ WORDT VERVOLGD—‐
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Gorsenalia
De volgende leden zijn overleden;
Mw.
J.E.
Hr.
A. de
Hr.
J. de

Vos den Hertog
Zwart
Gier sr.

Sinds het najaar 2018 zijn er weer een aantal nieuwe leden bij de Gors ingeschreven ;
voornaam
Gerda
Erik
John
Gilles
Roel
Ne y
Jelte
Dion
Danny

achternaam
van Hees
de Bruijn
Slavenburg
Leidelmeyer
Wit
Wit
Hertog
Post
Veen

woonplaats
Gorinchem
Spijk
Arkel
Meerkerk
Vuren
Vuren
Arkel
Leerdam
Arkel

lidstatus
gezinslid
aspirantlid
aspirantlid
aspirantlid
aspirantlid
gezinslid
jeugdlid
aspirantlid
jeugdlid

Het lidmaatschap van de volgende leden werd beindigd ;
voornaam
Rene
Leo
Edwin
Raymond
Ma hijs
Wim
Rens
Niels
Annelies
Joop
Arie
Mark
Arie
A.P.P.
Aart
Henk
Aad
J.
Harry
Arnd
Lars

achternaam
Wieringa
Bor
Ne en
van Dun
Den Dunnen
den Besten
Marskamp
Arnold
Arnold
Jong
Janson
Janson
Janson
Willemse
Kroon
de Jong
Kooiman
Kooiman‐ van Bockel
Warris
Pater
Duizer

woonplaats
Dalem
Hoogblokland
Gorinchem
Spijk
Hoogblokland
Culemborg
Hardinxveld
Arkel
Arkel
Arkel
Ulvenhout
Sprundel
Breda
Arkel
Schelluinen
Arkel
Gorinchem
Gorinchem
Kedichem
Vuren
Arkel
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lidstatus
lid
donateur
lid
gezinslid
lid
lid
lid
lid
gezinslid
lid
donateur
donateur
lid
lid
lid
lid
lid
gezinslid
lid
aspirantlid
lid

schip
Piewie
C la Vie
Hector Berlioz
Waaldrecht

Tromp
alumacra

De Groene Gors
Bericht van de Commissaris (Groen)
Seizoen 2018 werd een zomer met weinig schaduw en veel zon! Tenminste in het
begin van de zomer. De wilgen aan de Lingeboulevard groeiden gelukkig snel en
toen was er verkoeling genoeg te vinden. Dat was nodig, want iedereen aan de
Lingeboulevard hee meer jd gehad om van de zon te genieten. Doordat er minder
vuil van de resterende bomen op hun boot is gevallen, hoefden ze de boot minder te
poetsen!
Het gras aan de dijkzijde is ook
weer redelijk hersteld, al duurde
dat best lang en waren er aan
het einde van de zomer nog wel
wat kale plekken te zien.
Bij de werkindeling van het
groen is afgelopen zomer voor
het eerst gestart met een
groepje mensen dat zelfstandig hee gewerkt op een moment in de week dat het
hun het beste uit kwam. Ze hielden rondom het Baken het groen bij. Dit ging goed.
Het blijkt dat er voorlopig nog niet genoeg animo is voor uitbreiding van zelfstandig
werkende groepjes in het groen. Maar mocht je het wel zien zi en om voor de Gors
klusjes te doen in het groen op een moment in de week dat het je zelf uitkomt, stuur
dan een mailtje naar groen@wsvdegors.nl.
Om de standaard werkzaamheden op zaterdagochtend goed te kunnen doen,
hebben we al jd een Voorman erbij. Naast dat hij gewoon meewerkt, zorgt hij dat er
koﬃe is, hij zorgt dat het werk wordt verdeeld en de presen elijst ingevuld wordt.
We zoeken nu mensen erbij die ook Voorman willen zijn op de zaterdag dat men toch
al ingedeeld is in de groenploeg. Heb je interesse, stuur me dan een mailtje en of bel
me wanneer je meer wilt weten.
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Naast alle standaard groen‐
werkzaamheden is voor
2019 het volgende speer‐
punt gekozen: nl. de aanpak
van die vreselijke verniel‐
zuch ge, kleine zwarte
monstertjes; “DE MOL”.
Er komen apparaatjes die ze deels moeten verdrijven en ook blijven we ze proberen
te vangen. Tot slot staan we open voor alle ideeën om ze te verjagen / weg te
houden.
Het was weer een druk jaar om de haven netjes te onderhouden. Daarom wil ik
iedereen die zich daarvoor hee ingezet, zoals mensen van de grasmaaiploeg en alle
mensen die groen werkzaamheden hebben gedaan, met name Jan Veen , hartelijk
bedanken voor hun inzet.
Ik wens iedereen een fijn vaarseizoen.
Jan de Gier
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Belevenissen met de Theodoor
Afgelopen zomer voeren we vanuit Arkel naar Groningen. We wilden graag een keer
door Drenthe, en via het nieuwe Koning Willem Alexander Kanaal (KWAK) langs het
historische ves ngstadje Bourtange. We waren al een paar dagen onderweg toen we
via vele handbediende sluizen bij Ter Apel kwamen. Vandaaruit loopt het Ruiten A
Kanaal naar Bourtange, en daarvandaan naar het noorden naar Oudezijl. Het Ruiten
A Kanaal is een smal en niet druk bevaren watertje met een breedte van circa 15 me‐
ter en volgens de kaart hee het een diepte van 1,30 meter. Uit de almanak hadden
we al begrepen dat je de vele bruggen en sluizen in het Ruiten A Kanaal zelf moest
bedienen. Deze zel ediening zou werken door midden van een sleutel, die je in Ter
Apel tegen borg bij het plaatselijke tanksta on kon a alen.
Bij de laatste door ambtenaren handbediende sluis in Ter Apel voordat je het Ruiten
A Kanaal in kon varen deden we navraag. Het a aalpunt voor de sleutel bleek zo
ongeveer naast de sluis. Terwijl we in de sluis lagen sprin e ik even heen en weer
naar het tanksta on. De sluismeester zou ons wel even laten liggen. Teruggekomen
aan boord en al schu ende, een praatje met de sluismeester. Hij keek wat beden‐
kelijk na het aanhoren van onze plannen. “Wat is de diepgang van je boot?” “Zo on‐
geveer 1,25 meter” Nu was het afgelopen zomer erg droog en ook in het Noord‐
oosten was de waterstand hierdoor wat lager dan normaal. Dus volgens de
sluismeester zou het krap worden. Omdat we echter wel gewend zijn om soms met
de hak door de bodem te ploegen, en het in Drenthe toch allemaal zacht veen is,
vonden we het risico aanvaardbaar om de tocht naar Bourtange aan te vangen. En
een beetje avontuur houden we wel van. Volgens de sluismeesteer zou het circa vijf
uur varen zijn, inclusief vijf sluizen en vele bruggen, alle zel ediend door middel van
de inmiddels in bezit zijnde sleutel. We hadden al wel wat ervaring met zel ediende
sluizen in Frankrijk, dus we waren er klaar voor.
De eerste brug die we zelf moesten bedienen was aan het begin van het Ruiten A
Kanaal. Over de brug loopt de hoofdweg van Ter Apel, een redelijk drukke weg. De
brug bleek niet te bedienen vanaf het water, maar vanaf een kast die op de wal naast
de weg stond. De Theodoor aangelegd, en Juli de wal op met de sleutel. Nou bleek
de instruc e niet geheel duidelijk, dus ik ging ook maar even kijken. Eerst een knop
indrukken om de verkeerslichten en bomen in werking te ze en en daarna de knop
om de brug te openen. Na het indrukken van de eerste knop gingen de bellen en
lichten en het verkeer stopte. Ik voorzag een behoorlijke file, dus voordat de bomen
naar beneden waren, drukte ik al de volgende knop en sprin e terug aan boord.
Touw los, afdraaien en voor de brug manoeuvreren. En wat denk je? De brug ging
niet open! Er stond ondertussen al een rijtje auto’s voor de gesloten bomen.
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Toch wel een beetje paniek. Snel weer terug aangelegd. De wal op naar de be‐
dieningskast. En nog eens op de knop voor brug openen gedrukt. Het brugdek kwam
in beweging, erg fijn, maar er stond al een flinke rij auto’s en die bellen schalden
over de omgeving… Weer snel terug aan boord, door de open brug gevaren, achter
de brug aangelegd, de wal op, brug sluiten, bomen open en eindelijk kon het verkeer
weer verder. Ze riepen me nog net niet boos na… Wat een opluch ng zeg. Bijkomen
van de schrik ook wel, want wat hadden we fout gedaan? Te snel op de tweede knop
gedrukt, voordat de bomen gesloten waren, dat zeker, maar ook doordat ik alles in
mijn eentje deed, duurde het
proces veel langer. Dus bij de
volgende brug zou ik varen en
Juli de brug bedienen.
Op het smalle Ruiten A Kanaal
kwam de volgende brug al
gauw, na enkele honderden
meters, de Bosbrug. Hier ging
weinig verkeer overheen,
zagen we al snel. Opluch ng.
Door schade en schande wijs
geworden namen we ons voor
om geen fouten te maken bij
de bediening. Er nog van uit
gaande dat het een kwes e
zou zijn van twee knoppen op
de juiste volgorde en op het
juiste moment indrukken. Dit
bord met instruc es troﬀen
we aan:
Oeps… meer handelingen dan
simpel twee knoppen in‐
drukken. Hier bleken we dus
met de hand behalve de
sleutel, ook vergrendelkappen, slagbomen, hekken en de brug te moeten bewegen.
Wat gaat er nou met de hand en/of automa sch, en wat en waar zijn de vergrendel‐
kappen? En wat zijn hekken? Nu ben ik best wel een beetje technisch, maar het is
ons dus gelukt om deze brug in storing te krijgen. Met de slagbomen aan één zijde
gesloten! Verkeer kon er niet meer over, maar vanaf de ene zijde kon men dat niet
goed zien omdat de bomen daar nog open waren…
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Het bleek dat we ons toch nog meer konden schamen dan bij de vorige brug.
Getracht de storingsdienst te bellen, wat las g bleek omdat het telefoonnummer op
het bord onleesbaar was.
Dan maar kijken of ik zelf ergens een resetknop kon vinden. De schakelkast naast de
brug bleek echter voorzien van sloten, dus deze bleef voor ons gesloten. Gelukkig
zat daar wel ergens een s cker op met een storingsnummer. Gebeld en een
vriendelijke meneer vertelde dat het een uurtje kon duren voordat er een monteur
was. Gelukkig was het mooi weer, dus het verkeer vanaf de ene zijde tegenhouden
en uitleggen wat er aan de hand was, was op zich geen straf. Maar telkens
schuldbewust weer uitleggen ‘dat er iets fout gegaan was’ voelde toch niet fijn. De
eerder gepasseerde brug was dichtbij, dus het verkeer kon gelukkig omrijden.
Eindelijk kwam de monteur. Hij opende de kast, drukte op de resetknop, en legde uit
wat er aan de hand was. Het bleek dat we eerst de hekken aan de andere zijde had‐
den moeten sluiten… Ergens op de slagbomen bevond zich wel een s ckertje waar
zoiets op vermeld stond, maar de betekenis van deze mededeling was niet tot ons
doorgedrongen. En als je dus iets in een verkeerde volgorde deed, raakte het sys‐
teem van de brug in de war. Verder vertelde de monteur dat de bootjesmensen wel
vaker deze brug in storing hielpen, en dat er normaalgesproken maar weinig boten
passeerden…
Ondertussen waren we dus al bijna twee uur bezig geweest met de eerste twee
bruggen. Vertrouwen in de rest van de tocht naar Bourtange hadden we daarom
niet meer, dus we zijn in het smalle watertje, nog vóór de Bosbrug gekeerd en weer
terug naar Ter Apel gevaren. Daar bij de eerste brug met brugwachter de sleutel
ingeleverd. De brugwachter was waarschijnlijk op de hoogte van het gebeuren die
middag, dus mijn best gedaan om zo achteloos als mogelijk de sleutel te overhandi‐
gen.
In Ter Apel smaakte het biertje goed en de douches in de plaatselijke jachthaven
waren schoon en warm. Afgelopen winter hebben we op doorrreis met de auto als‐
nog Bourtange bezocht. De moeite waard.

Jan van Esch
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Bedankt
Hierbij een woord van dank aan Wel en Wee
en mede Gorsenaren.
Zoals jullie weten is mijn vrouw Jeane e na
een lange strijd op 5 november 2018
overleden.
Ik wil iedereen bedanken voor de belang‐
stelling jdens haar ziek zijn, de uitvaart en
daarna. Ondanks veel verdriet pak ik het leven
weer op, het helpen klussen met de winter‐
werkers sterkt me om door te gaan.
Wel een Wee: ga zo door! Wij genoten van de
bloemen en waardeerden jullie belangstelling erg!
Eef den Hertog

31

Sociaal Verslag 2018
Bericht van de Secretaris
Zoals ieder jaar werd ook 2018 afgetrapt door de nieuwjaarsrecep e, dit keer op
zaterdag 6 januari. Het was een gezellig samenzijn met als hoogtepunt de ludieke
wijze waarop werd bekendgemaakt wat de bestemming zou worden voor de
openingstocht van 2018: Zaltbommel. ( we mochten, nee moesten zelfs, kruipen
onder de tafel )
Maar 2018 begint en eindigt eigenlijk met de winterwerkersploeg: want in de eerste
EN laatste maanden van 2018 verrichten zij al het onderhoudswerk dat voor onze
haven zo superbelangrijk is, om zo onze haven op het fantas sche peil te houden
waar we bekend om staan inmiddels en toch goedkoop te houden voor leden en
bezoekers. Ook de geformeerde ‘vaste kern’groenploeg hee weer veel werk ver‐
richt.(Over wat deze groepen aan werk hebben verricht vermeld ik niets‐ dat laat ik
aan Gerard en Jan over).
De 1e ALV werd dit jaar gehouden op 23 maart. Door het vertrek van Anneke Mulder
werden een aantal func es verschoven: Jelle werd penningmeester en onder‐
getekende kwam in de func e van secretaris binnen in het Bestuur.
Voor het voorjaarsvissen van 7 april meldde zich de vaste ploeg/ de harde kern van
zo’n 22 deelnemers. De vangst was dit jaar wat ma g, maar dat maakte de gezel‐
ligheid jdens de maal jd er niet minder om. De eerste frikandellen en kroke en
werden door 28 gegadigden in rap tempo naar binnen gewerkt, gelukkig waren er
genoeg.
Op 21 april werden de boten weer te water gelaten, gelukkig ook dit keer weer vak‐
kundig begeleid. Helaas hee Wim van Deventer in 2018 aangegeven dat hij stopt
met de keuring van de hijsmiddelen. Wij willen hem nogmaals bedanken voor alle
keren dat hij dit wel hee gedaan.
Op 7 mei 2018 waren er 2 Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen op 1 avond,
met als onderwerp ‐ en gelukkig ook met uiteindelijk resultaat‐ de vaststelling van
nieuwe Statuten. In de eerste vergadering werden alle statuten voorgelezen en
doorgenomen. In de tweede ALV van die avond werden alle ar kelen een voor een
ter goedkeuring/ instemming voorgelegd aan de aanwezige leden; bij een
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meerderheid van twee derde van de stemmen werd het ar kel beschouwd als
goedgekeurd. (zoals in de toen geldende statuten beschreven stond).
Op 18‐ 19 en 20 mei was het weekend van de 43e openingstocht – fantas sch geor‐
ganiseerd door Jan en Lena; Pleuny en Peter en Janny en Gert. De puzzeltocht in
het prach ge historische plaatsje Zaltbommel ‐ geboorteplaats van Fiep Westen‐
dorp‐, de feestavond op zaterdag met de 2 dames/roddel‐omaatjes die even de
bemanning van alle boten onder de loep en op de korrel namen en het spel dat
vakkundig geleid werd door D.J Hans waren een paar van de hoogtepunten van dit
geweldige weekend. Het evenaren van dit weekend is een uitdaging voor de
komende ploeg.
Daarna hebben we met elkaar van een zomer kunnen genieten die veel records brak
qua temperatuur en droogte. Helaas voor de watersporters was het een dusdanig
droge zomer dat het waterpeil in vele rivieren te dras sch zakte ‐ er kon niet meer
onbeperkt overal aan recrea evaart gedaan worden en sluizen konden maar
beperkt draaien. Gelukkig konden we van onze Linge toch nog volop genieten en
was het weer een gezellig zomerseizoen met veel mooie verhalen en veelvuldig
genieten op het nieuw aangelegde terras.
Een van de verhalen van afgelopen zomer (4 juli) die in de boeken kan worden
bijgeschreven maakten Simon en ik zelf mee: een gast was bij het binnenvaren en
gaan aanleggen zijn schroef verloren! Gelukkig konden we via Fred Kleijweg een
beroep doen op de man van Nola –Arjan‐ als DUIKER en deze wist onder het
toeziend oog van leden en gasten de schroef weer boven water te krijgen! Weer
een zeer tevreden gast erbij dit jaar!
Op 1 september werd door zo’n 90 deelnemers genoten van het heerlijke weer op
de havendag; naast dat de kinderen zich uitleefden op de watermat en het spring‐
kussen was er ook een race ‐met waterfietsen dit keer. Een ware tanenstrijd. Er
was in 2018 geen feestavond in november, wel werd er door de AC een oproep
gedaan aan alle Gorsenaren om mee te denken over een alterna ef. We hopen
natuurlijk dat dit in 2019 tot een leuke ac viteit leidt‐ door uw crea eve inbreng …
Ook in 2018 werd er weer het winterklaverjassen georganiseerd onder de des‐
kundige leiding van Jelle Berendsen. De opkomst is wisselend (met soms 2, soms 4
tafels‐ gemiddeld 3 dus)maar de gezelligheid is over het algemeen echter constant.
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Op 10‐11‐2018 was er havenmeesteroverleg , dit keer met een ludiek ntje: het
Bingo‐spel hield alle aanwezigen zeer scherp op de cijfertjes die avond. Degene die
duidelijk het meest op de cijfertjes zat was Pleuny die meerdere keren bingo
aantekende.
Het Gorsje kende zijn 38e jaargang in 2018. Er waren 2 edi es (april en november) ‐
onder redac e van Hans Mulder, Ronald Berendsen, Mirjam van Eijsden en Admar
Verschoor. Het Gorsje is digitaal, maar gelukkig worden er ook nog al jd een aantal
exemplaren prach g op papier afgedrukt ‐ voor het ouderwetse leesgevoel.
Wat leuk is om de aandacht nog even op te ves gen is de rubriek: Op naar de 50
jaar! In 2018 zijn interviews met Eef den Hertog en Miek de Gier en Riet Stevens op‐
genomen, die echt de moeite van het lezen waard zijn.
En over meeleven gesproken: het Wel en Wee hee Simon Overes ook in 2018 weer
op zich genomen en op zijn geheel eigen wijze vorm gegeven; dit betekent dat er
naast het telefonische contact met de Gorsenaren die extra aandacht behoefden
minder kaarten zijn gestuurd, maar des te meer bossen bloemen.
Nog een aantal gegevens m.b.t. muta es in 2018:
Er zijn 33 opzeggingen geweest waarvan 4 ivm overlijden en
1 opzegging is vanuit de Gors gedaan ivm royeren.
Er zijn 12 nieuwe leden genoteerd; waarvan 6 na vaststelling van de nieuwe statuten
‐ dus deze hebben de status aspirantlid gekregen.
Tot slot: Ook voor 2018 geldt dat we als Bestuur trots zijn op zo’n fantas sche
vereniging met zoveel mensen die zich inze en om de Gors nog steeds bloeiend te
houden en die elkaar steunen in wel en wee, door dik en dun, als
ECHTE GORSENAREN!
Roos Overes
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De kaartzondagen
Sinds eind september hebben we weer (bijna) elke zondagmiddag ge‐
kaart op De Gors. In ’t Baken is het iedere zondag een klein feestje met gemiddeld
zo’n 12 deelnemers. Daarnaast zijn er ook diverse niet‐kaarters elke zondag aan‐
wezig. Om met elkaar de week te bespreken en het reilen en zeilen van onze vereni‐
ging (dit natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje).
We hebben aan het einde van het seizoen wel 28 weken met elkaar gekaart. Meer
dan de hel van het jaar dus! Het is niemand gelukt om alle 28 zondagen aanwezig
te zijn, maar voor velen is zondag wel een vaste dag op De Gors.
Dit jaar is de zondag een stuk interna onaler geworden. Diane (wintergast van de
boot Beatrice) komt bijna iedere zondag langs. Zij komt uit Engeland, dus dit was een
kleine taalbarrière in het begin. Toch leert Diane al aardig Nederlands en blijken de
meeste kaarters een aardig woordje Engels te spreken. Ook hebben wij met elkaar
een nieuwe tradi e in het leven geroepen. Wanneer iemand jarig (en een rondje
gee ) zingen we met elkaar “Lang zal ze leven”. Dit levert hele mooie momenten op.
Daarnaast hebben wij ook minder heugelijk nieuws te horen gekregen. Binnen een
korte periode zijn Henk en Ad de Zwart overleden, binnen de kaartclub bekend als
de “De Zwartjes”. Beide kwamen helaas de afgelopen jaren niet meer kaarten, maar
in de begin jaren dat ik het kaarten organiseerde en in de jd dat Wil Grootenboer
het kaarten leidde, waren zij iedere zondag aanwezig. Al jd, zelfs op de warme
zomerdagen buiten “het klaverjasseizoen om”. Een mooie anekdote over Henk de
Zwart komt uit de jd van Wil Grootenboer. Henk de Zwart had aan het einde van
het kaartseizoen de poedelprijs gewonnen, omdat hij gemiddeld de laagste score
had. Wil gaf hem toen de poedel, waarin al jd € 0,50 wordt betaald door degene
met de laagste score. Henk was ervan overtuigd dat de poedel vol met geld zat en
keerde deze om in zijn broekzak. Helaas had Wil de poedel gevuld met Jenever (wat
Henk graag dronk). Vervolgens had Henk een na e broek en iedereen moest lachen
om dit misverstand.
Het blij gezellig alle zondagen, de laatste kaartzondag is op 28 april. Dan
worden de “grote prijzen” verdeeld. Komt u allen kijken (of mee kaarten)
deze dag. Ik wens jullie allemaal een fijn vaarseizoen toe en tot de vol‐
gende (kaart)zondag!
De klaverjascommissie,
Jelle Berendsen
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Gezellig De Gors!
GEZELLIG Dutch, adjec ve: convivial, cosy, fun, or a nice atmosphere. A general
togetherness that gives a warm feeling..
This seems to us a very good word to describe our experience of being moored at
WSV de Gors. We are embarrassed to say that our Nederlands is very limited so we
will write to you in Engels – the word “sorry” seems to be the same in both l
anguages!
BEATRICE of HULL with her (Bri sh ships are always female) crew of two (Paul &
Diane ‐ one of each!), arrived at WSV de Gors one day in early October 2018. We had
stayed at the club before on our 12 m Linssen, Eleanor, and met several members
whilst out and about during our ten years of cruising in Europe.
Last September we turned onto the Linge for Leerdam thinking it was a pity that our
new Luxe Motor barge was probably too big for a stop at de Gors and reflec ng that
the Gorsenaren we met had all been open, friendly and helpful. Had we forgo en,
or was that a new, rather temp ng, long run of free pontoon on the riverside?
The space on the riverside pontoon was s ll there as we returned from Leerdam so
we quickly decided to eerst melden bij de havenmeester, thinking to ask nicely if we
could please stay, just for two nights. Havenmeester Fred came to greet us and help
us to moor up and, on hearing that we were just briefly stopping on our way to
inspect a prospec ve winter mooring in Tholen, he asked if we wouldn't rather stay
here (carpe diem 1). We were delighted with the idea and it took us no me at all to
ask Fred to arrange this with the commi ee. So, here we are s ll in March 2019!
Fred immediately invited to join the Sunday a ernoon Card Club (carpe diem 2). We
are not expert card players but were assured that nobody took things too seriously.
As it turned out, the game being played was klaverjassen which was something
totally new to us and quite incomprehensible at first! Luckily, it was true that the
other players are not fana cs and there for the fun, they were also keen to teach us
how to play. We missed a session when we made a trip over to the UK then Paul
became distracted by work on board Beatrice but Diane stuck with it, enjoying the
social atmosphere as much as the mental challenge of learning the game. A nervous
Diane was soon asked to play alone to make up a table of four and has been an
accepted member of the club ever since. She never wins but, then again, has never
yet been “the poodle”. This “poodle” is a real thing, being a black, curly toy dog
whose whereabouts became a mystery during March when it disappeared from the
club room. As the bar is open during Kaartzondagen, Paul some mes comes over
38

for a beer and to join the social atmosphere.
Through the friendship of Fred and Nel, we have met many lovely and interes ng
people. Nel and Diane found a shared fondness for walking, talking and inves ga ng
the kringloop shops. We all enjoyed visi ng the Noorderlicht Kaasboerderij with its
special cows with their panda eyes whose milk makes the most delicious cheeses.
There is usually some ac vity going on at the club and the amount of work done by
club members is truly impressive. Indeed, the involvement and co‐opera on of club
members, from cleaning the loos to renova ng pontoons, must surely be something
very special. On a prac ‐
cal level, we have every‐
thing we need for a com‐
fortable life. As we are s ll
working on our ship, hav‐
ing only le the boatyard
in Harlingen in August
2018, the use of the work‐
shop for the odd job has
been most helpful.
Our riverside berth has
also given us a front row
seat for bird watching. As
we write, the birds are
spor ng their breeding
colours, pairing up and building nests. The noise of the geese dominates the bird‐
song, of course! Perhaps the most special sigh ng was of a kingfisher or ijsvogel.
Spring also brings new leaves and blossom to the trees along the river banks making
a beau ful outlook from our wheelhouse.
Although we have been the only permanent winter visitors, we have never felt lonely
or isolated, but always welcome and included. We plan to return next winter but, in
the mean me, our AIS signal BEATRICE OF HULL can be tracked on
www.marinetraﬃc.com should you be curious about where we have got to on our
2019 cruise.
Hartelijk dank De Gors!
Diane & Paul Reeve
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Wel en Wee
Zoals Roos ook in de ALV al benoemde belt Simon als hij een p krijgt over Wel of
Wee naar de persoon die het betre . Over het “Wel” naar iemand bellen of langs‐
gaan is absoluut geen opgave natuurlijk, maar m.b.t. het “Wee” : het is niet al jd
even gemakkelijk om daar goed op te reageren.
Het is fijn om dan te horen van die persoon dat er veel mensen op de Gors hun
medeleven betonen. Het is fijn dat het op de Gors als vanzelfsprekend wordt gezien
om mee te leven met elkaar en dit ook middels kaartjes / belletjes te ondersteunen .
Veel meer dan het belletje of het bloemetje of het kaartje vanuit een Wel en Wee‐
commissie is dit Gors‐klimaat dat we met elkaar neerze en, van belang!! We willen
alle Gorsenaren die hier aan meedoen bedanken en tegelijker jd vragen het in stand
te houden!
Wel en Wee Commissie
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Winterwerk 2018/2019
Bericht van de Commissaris (Haven)
Ik ben al jd weer blij als ik een stukje mag schrijven over het
winterwerk; niet omdat ik dit zo leuk en fijn vind, maar als het
Gorsje uitgegeven wordt, liggen de boten weer in het water.
Na een winter gewerkt te hebben in koud en nat weer verlangen
we echt wel naar de zomer. Als de temperaturen oplopen worden
we een stuk vrolijker en kunnen we genieten van wat de winter‐
werkers deze winter allemaal vernieuwd en opgeknapt hebben.
Wij beginnen ‘s morgens met werkoverleg en
het verdelen van de werkzaamheden.
Natuurlijk ontbreekt hier de koﬃe niet en als
er iets te vieren is, met iets lekker erbij. Zoals
je hier op de foto ziet, kan het werkoverleg
best lang duren.
Het grootste project dit jaar is het vervangen
van de drijvers, zowel in de kleine als grote
haven. In de kleine haven zijn de hoofddrijver
en de 12 vingers vernieuwd met een totale lengte van 66 meter.
In de grote haven is de westzijde nu geheel vernieuwd.
Aan de Lingeboulevard zijn 7 vingers nu vernieuwd, aan
de dijkzijde zijn er ook nog 4 meegenomen. Totale lengte
van de steigers in de grote haven is 84 meter. De totale
oppervlakte van de drijvers die gestraald zijn en in de
twee componenten verf is gezet is 414 m2.
Voor dat ze op transport gaan en gestraald worden, is er
door de winterwerkers al heel
veel werkvoorbereiding aan las
en slijpwerk verricht.
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Onder de loopbruggen naar de steigers van
de Rietboulevard en bij de havenmeesterlig‐
plaats is onder de roosters worteldoek aange‐
bracht ter voorkoming dat het gras en
dergelijke er doorgroeit. De meldsteiger is
verlengd, zodat als er meerdere boten
tegelijk komen, ze beter kunnen aanleggen
en vast maken.

De hellingbaan is onder water geïnspecteerd en voor zover het mogelijk was, weer
op orde gebracht.
In het Baken zijn de toile en en het wintertoilet opgeknapt; dat was ook geen over‐
bodige luxe en in het Gemak is al het overtollige kalk en schimmel verwijderd en is
alles weer netjes gekit en geschilderd. We moeten nu wel met zijn allen proberen
om het goed en netjes schoon te houden.
De Winterwerkers zijn overal inzetbaar, zelfs bij het bergen van gezonken boten. Het
kost dan wel een paar flessen schipperbi er en een kippiepan maar dan ligt je boot
toch weer op het droge.
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Aan de Lingeboulevard zijn de 3 stroomkasten
vernieuwd en is er 1 stroomkast extra
geplaatst. Elke ligplaats kan nu ook voorzien
worden van een vaste aanslui ng.
Dit zijn de grote klussen die door de winter‐
werkers uitgevoerd zijn. Daarnaast zijn er nog
vele kleine klussen deze winter gedaan.

Al met al is er een berg werk verzet waar we trots op
kunnen zijn. Er is met veel plezier gewerkt en gelachen.
Laten we hopen dat we volgend seizoen ook weer met
elkaar de volgende fase kunnen uitvoeren.
Nu maar gaan genieten van een hopelijk heerlijk warme
zomer. Ik wens iedereen een heel mooi vaarseizoen toe.
Nogmaals dank aan alle Winterwerkers.
Gerard van Dijk
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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

Verzegeling Vuilwaterafvoer
Ons lid Bert Vonk (MS Deining) wees de redactie van het Gorsje op een artikel in de Nieuwsbrief van Waterrecreatie Nederland van december 2018 over verzegeling van vuilwatertanks.
De Tweede Kamer heeft op 26 november 2018 een motie van het kamerlid Tjeerd de Groot
van D66 (met grote meerderheid) aangenomen voor de verzegeling van vuilwatertanks aan
boord van recreatievaartuigen. Het is nu aan minister Cora van Nieuwenhuizen om de
verzegeling van vuilwatertanks in wetgeving om te zetten.

Het verbod op het lozen van toiletwater geldt al sedert januari 2009. Waterrecreanten dienen
hun vuilwatertanks leeg te pompen bij daartoe bestemde vuilwaterttankstations. Hiervan wordt
echter weinig gebruik gemaakt, waardoor een gezondheidsrisico voor zwemmers ontstaat.
Mede omdat het lozingsverbod moeilijk te handhaven is, diende De Groot de motie in om de
buitenwaterafvoer van de vuilwatertanks te verzegelen, zodat deze niet langer gebruikt kan
worden. Verwezen wordt naar een succesvol lozingsverbod in de Verenigde Staten door de
verplichting hun buitenwaterafvoer van hun vuilwatertanken te laten verzegelen.
Inmiddels is samenwerking met diverse partners (waaronder het Watersportverbond, Hiswa
e.a.), Waterrecreatie Nederland (WRN) in overleg met het ministerie van I en W. Mogelijk
zou het verzegelen van vuilwatertanks ingaan in 2021, maar WRN heeft aangegeven dat dit
veel te snel gaat.
Aan het VNM is gevraagd mee te denken over argumenten tegen de verzegeling en eventueel
te zoeken naar redelijke en betaalbare alternatieven.
Een ander punt in dit kader is dat per 1 april 2019 gezuiverd water weer geloosd zou mogen
worden. Het is echter onduidelijk waaraan een waterzuiveringsinstallatie moet voldoen.
Hans Mulder
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In Memoriam Jan de Gier Sr.
Jan de Gier Senior; ik kende hem niet goed.
Ongetwijfeld heb ik hem jaren geleden wel eens op de haven
gezien en hebben we elkaar vriendelijk op de steiger gedag
gezegd, zonder dat we van elkaar wisten wie we waren.
Jan de Gier Senior; ik kende hem niet goed.
Zijn naam stond op de ledenlijst, vooral de Senior achter zijn
naam zorgde ervoor dat hij niet verward werd met zijn zoon
Jan de Gier Junior, onze huidige Commissaris Groen.
Jan de Gier Senior; ik kende hem niet goed.
Ik weet dat hij samen met Miek de drijvende kracht was achter de Evenementen
Commissie (de voorloper van onze huidige Ac viteiten Commissie). Hij was erg goed
in het verzinnen van ludieke sponsorac es. De verkoop van de lootjes voor de
kerstkonijnen, was bijzonder lucra ef te noemen. Lootjes werden in de zomer ook
aan passanten verkocht, maar maanden later, even voor de kerst waren deze strook‐
jes kwijt. Zo kon elk konijn ongemerkt een flink kapitaal opleveren.
Jan de Gier Senior; ik kende hem niet goed.
Ik weet dat zijn hart bij de vereniging lag. Elke cent die verdiend werd, ging naar de
kas van de Evenementen Commissie. Zelfs jdens feestjes vond hij het niet nodig dat
barleden vrij konden drinken. Alles ging naar de vereniging.
Jan de Gier Senior; ik kende hem niet goed.
Ik weet dat hij genoot van de vakan es met zijn gezin op hun boot de Krooshapper.
Samen met Miek, Jan Junior en Arend werd heel Nederland doorkruist. Zijn voorkeur
lag duidelijk bij de binnenwateren. Hij was geen held in en op diep water. Een ont‐
stuimige tocht met veel golven tussen Pampus en Muiden zorgde ervoor dat er
water binnenkwam via de luch nlaat voor de motor. Hij wilde daarna de boot langs‐
zij bij de ‘Groene Draek’ leggen om het zaakje te controleren. Het personeel van de
koningin hee hem toen toch maar even vriendelijk verzocht te verkassen.
Jan de Gier Senior; ik kende hem niet goed.
Ik weet dat hij voorzi er was van de Visclub ’t Stekelbaarsje. Mede dankzij hem heb‐
ben onze 2 verenigingen zo’n warme band en wordt er regelma g door de visclub bij
ons in de haven gevist.
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Jan de Gier Senior; ik kende hem niet goed.
Ik weet dat hij jdens een vaarvakan e in Loosdrecht samen met Hugo Hinke regel‐
ma g ging kijken wat het weer ging worden. Iedereen wist dat het weersta on
naast de plaatselijke kroeg hing. Elke keer kwamen ze na een aantal uur terug met
de opmerking ‘Very Dry’. Dit sloeg duidelijk op de weersvoorspelling en niet op hun
drinkgelag.
Jan de Gier Senior; ik kende hem niet goed.
Ik weet dat hij genoot van zijn moestuin. Voordat de kleine haven aangelegd werd,
was dit stuk grond verdeeld in moestuintjes. Jan was al jd te vinden op zijn landje
en Miek was druk met het wekken en invriezen van de diverse groentes. Later
werden ook kippen en de kerstkonijnen op dit landje gehouden.
Jan de Gier Senior; ik kende hem niet goed.
Ik weet dat hij niet romantsch was, maar wel heel zorgzaam. In plaats van een
bloemetje kreeg Miek een half varken, dat ze dan samen weer ontleedden op de
keukentafel om vervolgens alles in por es in de diepvrieskist te doen.
Jan de Gier Senior; ik kende hem niet goed.
We ontmoe en elkaar pas een aantal maanden geleden. S l in een stoel met een
afwezige blik. Maar als we het over ‘de boot’ hadden, dan kwamen er toch vaak
weer wat mooie herinneringen boven, die hij dan verwoordde, maar die we niet
al jd konden verstaan.
Jan de Gier Senior; ik kende hem niet goed.
Eén ding is zeker: mede dankzij Jan is onze vereniging geworden tot wat het nu is:
een financieel florerende club met enthousaste mensen die in zijn voor een geintje
op zijn jd.
Jan de Gier Senior; ik kende hem niet goed.
Jan de Gier Junior inmiddels wel.
Maar wat had ik graag Jan Senior ook beter willen leren kennen!!
Wij wensen Miek, Jan Jr. en Arend en kleinzoon Joost die als 3e genera e nu ook lid
is van onze vereniging, samen met de verdere familie en vrienden van Jan dan ook
heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Mirjam van Eijsden
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Op naar de 50 jaar!
Gesprek met leden van het eerste uur: Rikus en Adri van der Laan.
In 2022 bestaat De Gors 50
jaar. In de aanloop daar naar
toe interviewt de redac e de
leden die op enigerlei wijze
heben bijgedragen aan de
vereniging zoals deze nu is.
Eerder spraken we met Eef den
Hartog, Miek de Gier en Riet
Stevens.
Rikus is geboren op 1 augustus
1933 in Wouwbrugge, Adri is geboren op 1 januari 1935, eveneens te Wouwbrugge.
Een vriend van Rikus had een hele leuke zus en dat was Adri. En van het een kwam
het ander. Toen hij uit dienst kwam, hee Rikus gesolliciteerd bij een schilders‐
bedrijf in Leerdam. Dit bedrijf had een nevenbedrijf in Gorinchem. Het aantrekkelijke
van een baan bij dit bedrijf was dat het, in die jd van woning schaarste, zicht gaf op
een woning. In januari 1959 trouwden ze en gingen wonen in het Kremlin te
Gorinchem. In 1963 verhuisden ze naar de Prins Bernardstraat in Arkel. Ze kregen
drie zoons die respec evelijk in Bennebroek, Sleeuwijk en Arkel wonen. Intussen
hebben ze 6 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Onlangs vierden ze hun 60‐jarig
huwelijk waarbij de burgemeester en zijn vrouw de gelukwensen namens de
gemeente Molenlanden over kwam brengen.
Tot dan toe was er weinig of geen binding met het water. Ja, in Wouwbrugge, met
het vele water in de omgeving, had bijna iedereen wel een (roei)bootje o.i.d. Dat
veranderde toen Rikus benaderd werd door Tinus de Jong, die handtekeningen ver‐
zamelde voor het kunnen verkrijgen van een hypotheek voor een aan te leggen
haven. Van het een kwam het ander: Rikus meldde zich in maart 1972 aan als lid,
maar nog steeds zonder boot.
In de haven lagen aanvankelijk maar zo’n 20 boten. Een van die boten was van een
lid uit Gorinchem, die de Verhoe ruiser als bouwpakket had gekocht. Echter, hij had
buiten de waard gerekend: zijn vrouw bleek doodsbenauwd te zijn op het water.
Voor Rikus het moment om toe te slaan en de boot over te nemen. De boot was ca
8.00 m. en was zo ingericht dat pa en moe en de drie zoons allen een slaapplaats
hadden.
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Er was nog een probleempje; Rikus kon niet zwemmen. Dat was toch een beetje link,
dus werd hij naar het zwembad in Gorinchem gestuurd en haalde daar twee
zwemdiploma’s.
Ze hebben veel plezier gehad van en met deze boot, maar deze had het nadeel dat
de achterkajuit bestond uit een zeil, waar je al jd last had van condensvorming en
waterdruppels.
Uitgekeken werd naar een andere boot en die werd in 1990 gevonden in Ro er‐
dam: een Doerak van 9,50 meter. Deze kreeg de naam “Adri”. Hier hadden ze meer
ruimte en comfort.
Vanaf het moment dat ze over een boot beschikten werd er elk weekend op uit ge‐
gaan, meestal naar Kedichem waar meer leden van De Gors een plekje vonden. De
jongelui konden zich hier kostelijk vermaken.
In de zomervakan e werden grote reizen gemaakt naar Friesland, Noord‐Holland,
Limburg en België. Meer dan 25 jaar trokken ze daarbij op met Peter en Pleuny
Schrijver van de Dapp’re Deern.
De “Adri” ligt aan de Lingeboulevard
op nummer 26. Een van de mooiste
plekken in de haven, met een heel
groot gazon voor de deur en met
bomen om in de zomer in de schaduw
te kunnen zi en. En ook een stukje
vrijheid. Vanaf deze plaats zie je de
bootjes af en aan gaan op de Linge. In
een woord een geweldige plek.
Adri en Rikus brachten tot voor kort
de hele zomer door op de boot. Helaas laat de gezondheid dat nu niet meer toe. Een
paar keer per week houdt Rikus een oogje in het zeil met zijn scootmobiel. Hij hee
er moeite mee dat hij zelf de boot niet meer kan onderhouden. Het afgelopen jaar
hee hij de boot laten schilderen bij de Koornwaard en is de motor gereviseerd.
Mogelijk gaat de boot binnenkort in de verkoop.
De Van der Laantjes zijn jarenlang havenmeester geweest en hebben dit met veel
plezier gedaan. Laatstelijk was Adri samen met Janny havenmeester. Ook waren ze
vaak deelnemer van de Openingstocht en de jaarlijkse Havendag.
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Rikus is jarenlang de “huisschilder” van De Gors geweest; het liefst was hij daarbij in
zijn uppie bezig tenzij hij geholpen werd door een echte vakman.
Hij hee ook menig boot op de kant geschilderd. In de maanden maart en april was
het dan ook al jd topdrukte om alle aangenomen boten op jd klaar te hebben.
Rikus en Adri vervelen zich zelden. Rikus mag graag kruiswoordpuzzels oplossen,
legpuzzels maken en vissen terwijl Adri heel veel breit o.a. sokken en lapjes. Beiden
houden van het kaartspel; ze zijn dan ook vaste deelnemers aan de klaverjas‐
middagen op zondag in het Baken.
In de loop der jaren is er veel veranderd en helaas niet al jd ten goede. Veel
(nieuwe) leden zijn nu onbekenden. Wat ontbreekt is saamhorigheid en naasten‐
liefde. Mensen die een paar plaatsen verderop liggen groeten je niet eens, dat is
toch erg jammer.
Al met al kijken ze met veel genoegen terug op hun bijna 50 jarig lidmaatschap
waarin ze tot op de dag van vandaag veel hebben bijgedragen aan de De Gors zoals
deze nu is.

Poedel vermist door kaarters
Zoeken kan worden gestaakt!
Nieuwe poedel is er.
Zondag 7 april werden we verwend door de eerste dag
met 20 graden.
Met slechts 8 kaarters maar toch een vol terras een
geweldige middag.
Daarnaast werden we verrast door een
nieuwe zelf gemaakte poedel voor de
klaverjasclub.
Hij is supermooi.
Lena bedankt!!
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Vanaf de Preekstoel

Wie
Naam van de boot
Waar komt de naam vandaan
Wat voor boot
Ik vaar al sinds
Samenstelling bemanning
Ik ben lid van De Gors omdat
Favoriete vaargebied
Mijn ideale schip is
Onmisbaar aan boord
Favoriete gerecht aan boord
Mooiste vaarbelevenis.
Grootste angstmoment
Leukste klus op De Gors
Valt er nog iets te wensen
Tenslo e

Rien de Wit
ARK 1
Arkel 1,eerste zalmschouw in Arkel
(eigenlijk de tweede)
Zalmschouw type "Fanny" deze is 6 meter lang
Heel mijn leven en vanaf 1984 met de zalm‐
schouw
Alleen
Het in Arkel is, tevens ben ik lid van de VBZ
"vereniging tot behoud van de zalmschouw"
De Linge, vroeger verder met o.a.havendagen in
Dordrecht,Schoonhoven,Den Bosch,Zaltbommel
De zalmschouw zoals ik hem heb, en het enige
varende geregistreerde monument in de haven!
Schipperbi er
Erwtensoep,goulash,brood met ei en spek
Amsterdam Sail
Met windkracht 12 op de Merwede terug naar
Arkel.
Grasmaaien en onderhoud algemeen met de
winterwerkers
Dat we de afspuitplaats weer mogen gebruiken.
Ik wens iedereen evenveel plezier met zijn boot
als ik, en mooi weer natuurlijk!
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Vanuit de Kombuis
Zalmburger met pi ge mayo en komkommersalade
30 min. bereiden | 510 kCal | 4 personen
Ingrediënten
500 gram zalmfilets (in stukjes, zonder vel)
1 eiwit
1 eetlepel citroensap
1 bosje lente‐/bosui (in dunne ringetjes)
1 komkommer (in dunne plakjes)
1 bosje peterselie (grof gehakt)
1 bosje radijsjes (in dunne plakjes)
2 eetlepels olijfolie
4 hamburgerbroodjes
4 eetlepels mayonnaise
1 theelepel geraspte mierikswortel (potje)
Benodigdheden: 4 saté prikkers
Voorbereiding:
Mix de stukjes zalm met het eiwit, citroensap, een snuf zout en peper in een
keukenmachine tot een grof gehakt. Schep met de hand 3 eetlepels bosui en even‐
tueel paneermeel erdoorheen als het gehakt te nat is. Vorm met na e handen
4 grote burgers van het zalmgehakt en leg afgedekt in de koelkast.
Bereiding
Maak een salade van de komkommer, de rest van de bosui, peterselie en radijs.
Schep een paar druppels citroensap en 1 eetlepel olijfolie erdoor. Breng op smaak
met zout en peper. Verhit de rest van de olijfolie in een koekenpan en bak hierin de
zalmburgers om en om in circa 3 minuten per kant goudbruin en gaar. Snijd intussen
de broodjes door en meng de mayonaise met de mierikswortel. Bestrijk de broodjes
met de saus en verdeel wat salade erover. Leg de zalmburgers erop en steek de
broodkapjes vast met een prikker. Serveer de rest van de salade erbij.
Combina e p
Vervang de mierikswortel door Chipotle saus of (scherpe) mosterd.
Eet smakelijk!
56

Ruimte Advertentie
Leuk BV Grafimedia
www.leukbv.nl

