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Hallo Gorsenaren!
Bericht van de Voorzitter

functie. En wat heb ik sinds die tijd
enorm veel geleerd!

‘Partir c’est mourir un peu,’ zeggen de
Fransen, oftewel afscheid nemen is een
beetje sterven…
Nu klinkt het bovenstaande behoorlijk
dramatisch, maar toch voelt het wel
een beetje zo. Dit is namelijk mijn laatste stukje dat ik als Voorzitter voor het
Gorsje zal schrijven. Na ruim 12 jaar in
het Bestuur te hebben gezeten, waarvan 2 jaar als Algemeen Adjunct, 4 jaar
als Secretaris en 6 jaar als Voorzitter,
ga ik er vanaf de komende Algemene
Ledenvergadering in juni mee stoppen.

Wij hadden net voor het eerst een
eigen motorboot, na een aantal jaren
een boot gehuurd te hebben. Dus over
het onderhoud, de problemen, simpele
tips en natuurlijk mooie overnachtingsplekken konden mijn mede-Gorsleden
mij genoeg vertellen op de steiger.
Maar tijdens de bestuursvergaderingen
leerde ik ook de technische aspecten
van het runnen van een haven. Ik heb
zelf geen technische achtergrond, dus
de termen als ‘gording’, ‘stelconplaten’
en ‘hijsmeester’ waren finaal nieuw
voor me.
Het afgelopen coronajaar heeft me ook
het nodige geleerd en gelukkig zijn we
er tot nu toe op de Gors redelijk goed

In december 2008 werd ik lid van de
Gors, en al een paar weken daarna
nam Erik Berendsen contact met mij
op om me te polsen over een bestuurs-
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doorheen gekomen. Nu is het alleen
nog een kwestie van een lange adem
en hopelijk kunnen dan volgend jaar de
1.5 m stickers, spandoeken en flessen
handgel voorgoed de kast in.

ga ik nu een nieuwe rubriek in ’t Gorsje
introduceren ‘Vanuit de Redactie’. Op
de volgende pagina maak ik hier een
start mee.
Als voorzitter wil ik jullie bedanken
voor jullie vertrouwen, jullie humor,
jullie begrip, maar bovenal jullie inzet
als vrijwilligers. Ikzelf heb dan een aantal jaar in het bestuur in de ‘spotlight’
gestaan, maar alle mensen die op de
achtergrond aan het werk zijn voor de
Gors zijn minstens zo belangrijk.

Ook is er in die periode van 12 jaar veel
veranderd in mijn privéleven. Gescheiden, motorboot verkocht, een nieuwe
liefde en een nieuwe hobby in de vorm
van zeilen gevonden. Ook hier leefden
jullie Gorsenaren van harte mee. Jullie
enthousiasme en aanmoediging hebben me altijd erg goed gedaan!

Ik wens jullie een heel fijn en zonnig
vaarseizoen toe! Maar bovenal: blijf
gezond!

Dit is dan wel mijn laatste keer ‘Hallo
Gorsenaren’, maar jullie gaan zeker nog
stukjes van mij lezen, want ik blijf de
website onderhouden en ook redactielid van ’t Gorsje. In deze laatste functie

Met vriendelijke groet,
Mirjam van Eijsden
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Vanuit de Redactie
Mijn vorige stukje als voorzitter schreef
ik met een gevoel van weemoed. Maar
dit artikel als redactielid schrijf ik met
een enorm gevoel van trots.

‘Biscaya’. Roos Overes schrijft in dit
Gorsje over de nieuw geïntroduceerde
nieuwsbrief en ook de gebruikelijke
rubriek ‘Wel en Wee’. Gerard van Dijk
en Jan de Gier beschrijven als commissarissen de winterwerkzaamheden
aan de haven en aan het groen.

Met ingang van dit Gorsje heeft namelijk Lianne van der Hoff (ons nieuwste
redactielid) de taak van het opmaken
van het Gorsje van mij overgenomen.
En omdat ik het zelf gedaan heb, weet
ik wat een enorme klus dit is. Maar
wat heeft Lianne er een kunstwerk
van gemaakt! Haar professionele hand
als grafisch ontwerper is duidelijk een
groot verschil met mijn amateuristische
aanpak van voorheen. Ook haar creatieve
ideeën zijn enorm welkom binnen de
redactie. Kortom, Ronald, Admar en
ikzelf zijn echt heel blij met haar!

We hebben een verhaal van de broer
van Jan, Arend de Gier, over zijn nieuwe
sloep ‘Balandra’. Deze winter mocht ik
zelf het werk in uitvoering bewonderen
en dankzij Arend’s verhaal kunnen
jullie nu ook meegenieten. Zijn aanbod
om in een toekomstig Gorsje eens over
zijn zelfgebouwde Canadese kano’s
te schrijven, accepteren wij maar al te
graag!

Maar het gaat natuurlijk niet enkel om
de opmaak, maar ook om de inhoud.
De Gorsjes schijnen de laatste tijd
steeds dikker te worden. Dit keer nu
zelfs 68 pagina’s en we hebben weer
een heel afwisselend clubblad voor
jullie kunnen samenstellen.

Ook Jan van Esch vertelt verder over
zijn belevenissen m.b.t. het ontwerpen en de bouw van zijn nieuwe boot.
Langzaam maar zeker zien wij hier
steeds meer vorm in de boot komen.
Leuk dat Jan de moeite neemt om ons
deelgenoot te maken van zijn plannen
en ontwikkelingen!

Vanuit het Bestuur komen de gebruikelijke ‘Gorsenalia’, zoals altijd samengesteld door Bas van Dorland. Bas is dit
keer ook zelf aan het woord in ‘Vanaf
de Preekstoel’ over zijn nieuwe boot

Nol Macleane stuurt ons een gezellig
verhaal met filosofische mijmeringen.
En Marco en Yvonne Schrijver stellen
zich als nieuw aspirantleden aan jullie
voor.
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Iets te vieren?
Rikoflex voor al uw party-benodigdheden

wij verhuren alles voor
feesten en partijen,

partytenten, terrasheaters, tafels,
stoelen, statafels, bbq, servies,
bestek, springkussens,
feestverlichting en meer...

0183-513409
verhuur@rikoflex.nl
www.rikoflex.nl
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Wieke v.d. Beemt gaan we zo langzamerhand beschouwen als onze freelance
verslaggever. Op ons verzoek heeft hij
weer een heel leuk artikel geschreven
over de gezamenlijk gemaakte tochten.
Dit alles in aanloop naar ons 50 jarig
lustrum van volgend jaar. Het is leuk
om op de bijbehorende foto’s op zoek
te gaan naar oude bekenden.

dit jaar er opnieuw mee aan de gang
willen gaan. Dus maak een originele
foto met de Gors vlag/magneet of iets
anders met het Gorslogo op de mooiste
of verste plek van je vakantiereis en
wie weet, staat jouw foto als winnaar
in een volgend Gorsje.
En tot slot nog een reisverhaal dat wij
ook al eens in 2009 geplaatst hebben.
Dit verhaal van Bert en Jopie Vonk over
hun reis samen met de familie Van
Deventer naar Berlijn is zeker de
moeite waard om nog eens een keer
te lezen. Maar dit keer aangevuld
met mooie foto’s en een laatste route
update.

Uiteraard hebben we in dit Gorsje ook
weer oog voor het sociale aspect op de
Gors in de vorm van het klaverjassen
en de andere activiteiten die nu door
corona een beetje zijn stilgelegd. Maar
met wat foto’s geven wij een impressie
van de alternatieve online activiteiten.
En omdat de restaurants nog steeds
gesloten zijn, dit keer naast het gebruikelijke recept van Shauny, nu ook mijn
eigen favoriete recept voor couscoussalade. Een echte aanrader!

Kortom, ook nu hebben we weer een
leuk en afwisselend Gorsje voor jullie
kunnen maken.
Wij wensen jullie vanuit de redactie
dan ook veel leesplezier toe!

De fotowedstrijd ‘Plaats je Vlag’ werd
vorig jaar door corona helaas een
beetje overschaduwd. Dus vandaar we

Met vriendelijke groet,
Mirjam van Eijsden
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Bakennieuws
Een groet van de Activiteiten
Commissie!

quiz te organiseren. Het was voor veel
mensen even wennen om elkaar online
te zien en mee te doen aan een quiz
via een app op de telefoon, maar hier
werd wel ervaren dat we ook online
veel kunnen lachen met elkaar!

Afgelopen jaar heeft de Activiteiten
Commissie (AC) zichzelf een beetje
opnieuw moeten uitvinden nadat alle
reguliere activiteiten geen doorgang
konden vinden. We hebben na verloop
van tijd gekeken naar de mogelijkheden
die er wel waren om contact te houden
met de leden van onze vereniging.

Dit gaf de AC inspiratie om een online
bingo te organiseren. De bingomolen
was er live bij, maar alle bingokaarten
waren digitaal evenals het wederom online samenzijn. Het vergde wat
aanpassingsvermogen van ons als
organisatie maar zeker ook van u. Het

Vanuit het bestuur had Mirjam al het
initiatief genomen om een online pub-
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was daarom super om te zien hoeveel
mensen uiteindelijk deelnamen! Er
waren geen valse bingo’s en de nodige
prijzen zijn uitgereikt.
Wij hebben ondertussen de nodige
ervaring opgedaan in de wereld van
de online activiteiten, wie had dat
gedacht!
Omdat we het contact met u echt
missen, hebben we de leden nog een
kleine attentie gebracht vlak voordat
we de bingo organiseerden, die hopelijk goed heeft gesmaakt!
Mocht het dit jaar nog niet lukken om
weer reguliere activiteiten te organiseren dan hopen we u weer snel
online te zien. Lijkt het u lastig om aan
een online activiteit deel te nemen?
Schroom dan niet om in de lucht te
komen, we kijken hoe we u kunnen
helpen!
Natuurlijk hopen we u vooral snel weer
normaal te zien op onze haven, daar
zien we u als AC toch het liefst.
Met vriendelijke groet,
De Activiteiten Commissie
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Wel en Wee
Hoewel het Coronavirus nog steeds de
wereld in haar greep houdt en we ook
op de Gors alle berichtgeving erover
nauwlettend volgen, is het aantal
Gorsenaren dat besmet is geraakt – of
althans waarvan dit gemeld is aan de
Wel en Wee commissie - gelukkig niet
groot. De Gorsenaren die te maken
hebben met andere ziekten zoals
kanker, A.L.S., hart- en vaatziekten of
die te maken krijgen met operaties
aan knieën/heupen/handen zijn er
toch een heel aantal. We proberen
hen zo goed mogelijk te ondersteunen
met een kaartje – een bloemetje en/
of een belletje. Helaas hebben leden
ook te maken met uitstel van behandeling door de Corona. We hebben echt
bewondering voor de kracht waarmee
leden hun ziekte tegemoet treden en
we horen gelukkig dat er ook ondersteuning voor zieke leden is vanuit
andere Gorsenaren.

thuis “vast” zitten in de hele beperkte
eigen kring.
De laatste loodjes waar over gesproken
wordt door RIVM, regering en media
wegen zwaar. We zijn toe aan de vaccinaties en de verruiming van de maatregelen, maar zonder dat dit ten koste
gaat van onze gezondheid.
We hopen dat we als Gorsenaren met
elkaar het nog even volhouden om de
regels te volgen- zodat het zomer-seizoen
dat voor ons ligt geen ‘last-minut‘’ extra
slachtoffers geeft, maar vooral een blij –
en veilig -treffen van elkaar.
Uw Wel en Wee Commissie

Het is een apart jaar en we kunnen ons
voorstellen dat de Corona-maatregelen
ook een stukje eenzaamheid versterken.
Het is moeilijk om de aansluiting bij
elkaar te houden doordat we meer
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Gorsenalia
Gorsenalia voorjaar 2021
Het volgende lid is overleden;
Nieuwpoort, Arjo van		
Nieuwegein
Sinds het najaar zijn er weer een aantal nieuwe leden bij de Gors ingeschreven:
Naam				

Woonplaats			

Lidstatus

Schrijver, Marco			
Pouw, David			
Goené, Waldo			
Hack, Jeroen			
Westrik, Dick			
Ringers, Freek Jan		
Oskam, Ben			
Hankers, John			
Tukker, John			
Tukker, H.F.			
Tukker, D.J.M.			
Tukker, B.J.			
Nieuwpoort, Stefan van		
Warmenhoven, Ben		
Kristalijn, Michael		
Ringers Woudenberg, Reina
Beemt, Sonja Margot van den
Kross, Sep			
Visser, Edwin			

Haaften				
Leerbroek			
Leerdam			
Arkel				
Schelluinen			
Leerdam			
Arkel				
Gorinchem			
Alblasserdam			
Alblasserdam			
Alblasserdam			
Alblasserdam			
Vianen				
Hoogblokland			
Arkel				
Leerdam			
Gorinchem			
Gorinchem			
Arkel				

Aspirantlid
Aspirantlid		
Aspirantlid		
Aspirantlid		
Aspirantlid
Aspirantlid		
Aspirantlid		
Aspirantlid		
Donateur
Donateur
Donateur		
Donateur		
Aspirantlid		
Aspirantlid
Aspirantlid
Gezinslid
Gezinslid
Aspirant-jeugdlid
Aspirantlid
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Het lidmaatschap van de volgende leden werd beëindigd:				
				
Naam				
Woonplaats						
Heemskerk, Wim		
Arkel						
Strien, Nellie van		
Arkel						
Gijzen, Peter			
Arkel						
Staal de Kriek, Anja		
Gorinchem					
Timmers, Ria			
Gorinchem					
Wijma, Jort			
Vuren						
Heumen, Ruud			
Gorinchem					
Dobbelaar, Maarten		
Kedichem					
Elshout, Marco			
Gorinchem						
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Mededeling
Mededeling vanuit het bestuur

KCA (Klein Chemisch Afval) hok
In het KCA hok staan vaten waarin
men, alleen in overleg met de havenmeester, afgewerkte olie kan deponeren.
Het kost de vereniging veel geld om
deze vaten te laten legen. U wordt
daarom verzocht om geen bilgewater
in deze vaten te deponeren, want
bilgewater bevat meestal veel water
en weinig olie. Neem het bilgewater
zoveel mogelijk zelf mee en lever dit in
bij de milieustraat van de Gemeente.
Privé kan dit in de meeste gemeentes
gratis en ons kost dit veel geld.

Vuilcontainers
De vuilcontainers op de haven worden
wekelijks, in het hoogseizoen soms wel
2x in de week geleegd. Helaas moeten
wij constateren dat er steeds vaker grof
afval in de containers wordt gedeponeerd.
De afvalcontainers zijn echter alleen
bedoeld voor huishoudelijk afval.
Elke leging kost € 35,= per container,
dus verzoeken wij u dingend om uw
grof afval zelf naar de milieustraat te
brengen.

Tevens willen wij u verzoeken om geen
losse jerrycans voor de vaten zetten.
Grasmaaien
Het gras begint al weer aardig te groeien.
Dit houdt in dat er weer regelmatig
gemaaid moet worden.
Wij verzoeken u dan ook om geen
spullen zoals stoelen, tafels, fietsen,
touwen, stroomkabels etc. achter te
laten op het gras.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
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De Groene Gors
Bij de Gors willen we dat het er altijd
mooi, schoon en verzorgd uitziet.
Niet alleen het groen, maar alles. Dat
is ons al jaren gelukt. Vele positieve
meldingen en complimentjes hebben
we in de jaren mogen ontvangen van
passanten. We zijn er zelf ook trots op
dat onze vereniging er elk jaar zo mooi
en schoon bij ligt. Maar dat gaat niet
vanzelf. Nee, vele handen hebben vele
uren gemaakt om het zo te laten worden
zoals het nu is. En er zijn ook vele handen
nodig om het zo te houden.

kwaad, zodat het minder tijd kost om
het onkruid uit de tuinen weg te houden.
Daarom is in de afgelopen winter
aan de voorkant van het Baken het
groen eruit gehaald en vervangen door
split. Daarin zijn een aantal planten
teruggeplaatst. Het moet nog even
aanslaan en wat volume krijgen, maar
dan zal het weer groen zijn. Nu maar
hopen dat het onkruid er niet zo snel
doorheen komt.
We gaan een proef doen om te kijken
of door middel van het poten van
keizerskroon (een plant met knollen)
de mollen minder ons gras komen
omwoelen. De knollen van de plant
geven een geur af waar mollen niet
van houden. Eerst maar hopen dat alle
planten opkomen en dan geldt ook
hiervoor dat ze nog een jaar moeten
aanslaan om het effect te kunnen zien.
De planten staan tegen het hek aan de
Westzijde en achter het Gemak. Mocht
de proef slagen, dan zetten we meer
van deze keizerskroon op de haven.

Het moet er allemaal wel natuurlijk
uitzien, maar verduurzamen kan geen

Elk jaar wanneer het seizoen begint,
zijn onze looppaden en steigers weer
mooi schoon. Dat komt niet alleen
door de zon. Nee, daar zorgt de
afspuitploeg voor. In twee weken tijd
spuiten ze de gehele haven schoon. Nu
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zoeken we nog een paar mensen om
de afspuitploeg te komen versterken.
Wanneer je daar je bijdrage aan wilt
leveren, meld je dan bij mij.
We staan weer voor een nieuw seizoen.
Een seizoen met hopelijk wat minder
onzekerheden en maatregelen. Wanneer
de versoepeling komt, kunnen we weer
veilig samen zijn op de haven en van
de vakantie genieten.
Ik wens jullie een gezond, veilig en
mooi seizoen toe!
Jan de Gier
Commissaris Groen
groen@wsvdegors.nl

21

22

Nieuwsbrief
Zoals de meesten van u hebben gezien,
is er in 2021 vanuit het Bestuur ook
gestart met een maandelijkse/
zes-wekelijkse nieuwsbrief per mail.
We hopen dat juist in een tijd van
afstand en elkaar minder treffen dit
de verbondenheid nog enigszins kan
doen ervaren. Ook hopen we via de
nieuwsbrief al met elkaar vooruit te
kunnen gaan kijken naar ons lustrumjaar 2022!!

Bij de nieuwsbrief was ook een laddercompetitie-quiz toegevoegd. We
hebben helaas weinig reacties ontvangen op de quiz – dus we beraden
ons momenteel nog over de voortgang
hiervan. Degenen die wel hebben
deelgenomen worden daarover nog
benaderd.
Roos Overes
Secretaris WSV de Gors
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Winterwerk
In de nieuwsflits van februari hebben we al wat verteld over de werkzaamheden
van de afgelopen maanden. In maart hebben we de laatste klussen uitgevoerd,
zoals het opruimen en het klein maken van oude planken en balken .
Werkzaamheden winter 2020/
voorjaar 2021

In de kleine haven zijn 6 plaatsen gemaakt voor kleine (rubberbootjes). Fijn
dat we weer echt wat jeugdleden in
de haven hebben.

De picknick- en zitbanken zijn, daar
waar nodig was, voorzien van nieuwe
(gebruikte) planken waardoor we er
nu weer minstens 20 jaar mee vooruit
kunnen.

Frans is nog bezig met het maken van
een extra noodtrap op de punt van de
T steiger (deze is voor als iemand te
water valt, dus mag niet gebruikt worden als zwemtrap!).

De tweede fase van het opknappen
van het terrein voor het Baken is nu
ook uitgevoerd en opgeleverd.

De laatste werkzaamheden betreffen
het heel goed zichtbaar maken voor
iedereen, dat we ons nog steeds aan
de 1,5 meter regels moeten blijven
houden.

Rond de KCA ruimte is de boel glad
gemaakt, de grote zandbak, die geen
functie meer had, is ook verwijderd.
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Bij deze nog even een dankwoord aan
allen die hun steentje, groot of klein,
hebben bijgedragen aan het opknappen, renoveren, mooier maken,
etc. van onze jachthaven.

gelukt om veel nuttige en gezellige
uurtjes met elkaar door te brengen
met een prachtig resultaat.
We hopen op veel zon, weinig coronaellende en vooral een prachtig vaarseizoen.

Soms was het even puzzelen hoe alles
zo veilig mogelijk gedaan moest worden, maar het is ons met elkaar toch

Gerard van Dijk
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Ligplaatsinfo
Tip van redactielid Admar Verschoor: Voor mijn werk als Sales Engineer voor
onder andere John Deere en Nanni marine motoren, kom ik bij veel jachtwerven
en jachthavens in de Benelux.
Oost Watering – Veerse Meer

met een geweldig uitzicht op het Veerse
Meer. De jachthaven ligt in een prachtige
omgeving om te fietsen en te wandelen,
en er zijn leuke uitstapjes te bedenken
met steden als Vlissingen en Goes
dichtbij. Een aanrader voor een stop!

Een leuke haven voor passanten in
Zeeland is Jachtwerf Oostwatering aan
het Veerse Meer. Met een grote moderne
haven een watersportwinkel met een
uitgebreid assortiment, technische kennis
en vriendelijk personeel en uitbater.

Het passanten tarief is €1,75 per
strekkende meter.

Tevens is er een gezellig vis restaurantbrasserie “Fine Veere” naast de haven

Website: www.oostwatering.nl
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Kaartmiddagen
“Er wordt dan wel niet geklaverjast maar nu door een actieve groepsapp blijft de
harde kern toch gezellig met elkaar in contact.”
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Ingezonden Stuk
Heukelum, 6 maart 2021.
Hoe komen we ‘De Gors’ door tijdens
coronatijd? Een beetje mijmeren,
filosoferen en relativeren.

half uur verkassen naar een andere
plek om de schaduw te ontlopen. Op
een gegeven moment zaten we bij
buren voor het huis. De overige buren
in de straat hadden dit verschijnsel ook
waargenomen met als gevolg dat we
uiteindelijk met z’n zevenen aan het
kletsen waren over de gebeurtenissen
van afgelopen week. Toch wel gezellig
zo’n straatje.

Voor de een is de coronatijd een hel,
voor de ander een periode van bezinning,
voor nog een ander een periode van
nieuwe uitdagingen. Het is maar net in
welke situatie je terecht gekomen
bent. Voor mij is het de overgang van
nog (tijdelijk) werken achter mijn beeldscherm voor mijn werkgever naar mijn
pensioen. En daarna is het hopelijk
gewoon het gezonde levensritme voortzetten met hobby’s, vrijwilligerswerk,
de tuigenmakerij, klusjes in en om het
huis en wat advieswerk.

Er heerst een serene rust bij de haven. Af
en toe loopt of fietst de havenmeester
of een van de vrijwilligers heen en weer
en zoekt wellicht contact met de weinige
passanten die de haven bezoeken.

Nienke en ik zitten nogal eens buiten.
Voor ons is buiten aan de straat zitten
want we hebben geen tuin. Met toestemming van de gemeente mocht ik
een aantal bloembakken buiten zetten
zodat we in ieder geval een beetje tuin
ervaren. Afgelopen zondag was het
heerlijk weer. De zon stond wel laag
maar we zochten een heerlijk plekje op
langs de muur van onze woning. Nienke
zorgde voor de koffie en ik nam de
kranten mee. Aangezien we de tijd niet
stil kunnen zetten moesten we om het

Het bootje weet van niks, denkt niet,
reageert niet, het ligt stil en soms
dobbert het lelijkste bootje in de kleine
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haven bij De Gors. Het water klotst heel
zachtjes tegen de romp en af en toe
maken de watervogels gebruik van het
plaatje net boven de schroef om te zonnen. Af en toe krijgt het bootje bezoek
van zijn baasje die standaard de rits van
het zeil opentrekt en controleert of het
van binnen nog droog is. Het bootje is
gelukkig droog van binnen. Het lag achteraf toch niet aan de bodemplaat maar aan
het zeil dat het van binnen nat werd.

Met de buurman bespreek ik de mogelijkheden om van het bootje toch iets
moois te maken. Moet ik mijn vloerplaten nog gebruiken, is het niet beter
om de benzinemotor te vervangen voor
een dieselmotor, moet ik de luchtkamers
eruit slopen enzovoort, enzovoort. De
buurman is van origine scheepstimmerman dus alle technische uitleg die ik
krijg ben ik na 5 minuten weer vergeten.
Wat ik zie maak ik, maar er zijn grenzen.
Ik bekommer mij voor ca. 1‰ van de tijd
over mijn bootje. Dat is in tijd uitgedrukt
1,44 minuten per dag. Dat lijkt kort maar
als je het vergelijkt met de tijd dat je onder behandeling bij de tandarts bent, is
dat toch wel lang. Zeker als je mond al 20
minuten open staat. Nu is het wel zo dat
wanneer ik bij de tandarts ‘lig’, de tijd dat
ik aan het bootje denk behoorlijk stijgt.
Onder het gedril van de boormachine
gaat er een gelukzaligheid op wanneer
ik mij samen met Nienke in mijn bootje
waan en in de zon een boekje aan het
lezen ben met de titel ‘De tandarts is
mijn beste vriend’. Als ik uiteindelijk weer
buiten sta, realiseer ik mij dat het uiteindelijk wel meeviel.

Het bootje moet nog een grote opknapbeurt krijgen. Het is tenslotte een
opknapper en hopelijk geen afknapper.
We houden het positief. Alleen al het
nadenken van wat het moet worden,
over de wijze waarop en wanneer het
bootje wordt opgeknapt geeft al plezier.
Af en toe bespreek ik de toekomst van
het bootje met een buurman. Nienke
interesseert het geen zier wat er met
het bootje gebeurt. Een schokkende
ervaring voor mij, maar ze is wel lief.

Vandaag is er een gast bij een andere
buurman. Deze buurman lacht altijd,
heeft nooit een slecht humeur. Ik
nodig ze uit voor de koffie en prompt
gaat de buurman koffiezetten en zorg
ik voor de stoelen zodat we buiten
bij mijn geïmproviseerde tuin kunnen
zitten. “Ik geloof niet in die onzin van
corona”, zegt de gast in ons midden.
Het blijkt een notoire complotdenker
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te zijn. “Het is toch niet zo belangrijk
hoe we het noemen, jij noemt het een
griep de ander corona. Het is een feit
dat er heel veel mensen ziek worden
en veel mensen doodgaan”, reageer ik.
Daar kan de gast zich wel in vinden. De
Nederlandse politiek wordt nog onder
de loep genomen en wonderwel kan ik
mij aardig vinden in de gedachten van
onze gast als het gaat over defensie,
onderwijs, de zorg, de politie, en bijna
alles wat helaas is geprivatiseerd. Het
zijn allemaal uitvloeisels van 20 jaar
wegkijken van de overheid. “U gaat
toch wel stemmen?” zeg ik. “Nee ik
stem al 20 jaar niet”. Het wordt koud
buiten, nemen we afscheid en ieder
gaat zijns weegs.

de buurman. Hij schaterlacht……haha
jaja. De vrouw in de winkel lacht mee.
Maar mijn verstand zegt nee en wint
het van mijn gevoel. Deze overwinning
geeft mij een voldaan gevoel zeg ik
met mijn verstand. Mijn gevoel zegt
anders. Een overwinning blijft het. Hij
lacht………Haha jaja.
We vervolgen onze route langs de
Lingewal en komen door een steegje
waar twee jongens een stickie staan
te roken. Terwijl we langslopen zegt
een van de jongens: “sorry voor de
reuk”. We kijken de jongens aan en
geven aan dat we het hier gewend zijn.
De jongens glimlachen. Zonder dat ze
het waarschijnlijk beseffen, werken ze
mee aan het stimuleren van crimineel
gedrag. Achteraf had ik naar ze toe
moeten lopen en de discussie aangaan.
Bewaren we voor de volgende keer.

Dezelfde buurman spoor ik regelmatig
aan weer eens een wandeling te maken
door de natuur rondom Heukelum. Ik
wil eigenlijk geen reclame maken, maar
wanneer je de kern van Heukelum
uitloopt, loop je zo de natuur binnen.
Deze keer richting Leerdam. Mijn
buurman is de gids en we genieten van
het vogelgekwetter. Bij het Veerhuis
bestel ik twee koffie die we vervolgens
buiten opdrinken. Rare gewaarwording
hoor. Het lijkt net of we de schaatsen
hebben uitgedaan en even een pauze
inlassen voor heerlijke glühwein. Na de
bekertjes terug te hebben gebracht,
lopen we de winkelstraat in tot het
eind en gaan we rechtsaf. Op de hoek
staan we even stil en zien dat een
mevrouw gebak in de vitrine plaats.
“Daar heb ik nou zin in”, roep ik naar
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Het hek van het Hofje van mevrouw
Van Aerden staat open en wij besluiten
de tuin in te lopen. Twee vrijwilligers
zijn bezig de tuin weer in te richten. Je
voelt de liefde die zij koesteren voor de
tuin waarin nog oude appels- en perenbomen staan met rassen van vroeger.
Mevrouw geeft normaal gesproken
ook rondleidingen. Waar nu de tuin
is, stond vroeger het kasteel. De twee
stukken muur herinneren aan die tijd
waarbij toen ook de loop van de Linge
heel anders liep. De Linge was vroeger
(17e eeuw) een belangrijke rivier. Ik
heb begrepen dat toen de glasfabriek
zijn intrede deed in Leerdam dat het
speciale zand helemaal uit Noorwegen
kwam en via de Linge werd aangevoerd.
Overigens is het schilderij van Frans
Hals nog niet terecht.

Van mij mogen ze net als in Singapore
$ 1.000 boete neerleggen voor het weggooien van kauwgom, verpakkingen
en andere rotzooi. Dat is ca. € 600,-.
Het zal er nooit van komen, daar is ons
opstandige volkje niet van gediend. Ik
droom wel eens van het land Thule.
Kent u dat boek van Thea Beckman?
Het is een kinderboek maar ik denk dat
meer volwassenen het hebben gelezen
dan kinderen.

Op de terugweg lopen we de brug over
naar het voetpad richting Heukelum.
Plotseling steekt de buurman naar de
overkant van de brug zonder rekening
te houden met het verkeer dat voor
hem van rechts komt. Eerst rechts dan
links en nog een keer rechts kijken
buurman. Haha……..jaja. Het ging net
goed. Op het dijkje en langs het talud
ligt veel rommel. Zijn het nou dingen
die mensen verliezen of gooien ze
dat expres weg. Zakdoekjes, blikjes,
verpakking van snoep, drinkrietjes en
de laatste tijd mondkapjes. Is het een
protest tegen het normaal? Mensen
hebben niet in de gaten dat we op
deze manier de wereld naar de kloten
helpen. Corona mag geen excuus zijn.

Ter hoogte van het kasteel van Heukelum
hebben ze een aantal bomen omgezaagd. Misschien is het een preventieve
actie voor het behoud van het dijkje
dat bij extreem hoog water toch dienst
zal moeten doen om Heukelum te
beschermen. De Linge wordt nu op
niveau gehouden maar het kan een
keer nodig zijn. Ik vraag mij wel af of
al die kastelen en herenhuizen wel op
een eerlijke manier zijn ontstaan. De
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handel in de gouden eeuw verdient
niet altijd de schoonheidsprijs. Het ging
vaak ten kostte van de inheemse bevolking elders. Naast vrijheid en rijkdom
was er ook armoede en onderdrukking.
Er is eigenlijk niets nieuws onder de zon.
Uitbuiting en onderdrukking is er nog
steeds. Kijk maar wat er in de wereld
gebeurd. Misschien te eenvoudig
gedacht maar als er elders winst wordt
gemaakt gaat het altijd ten koste van
de ander. Stel dat alle werelddelen
een levensstandaard zouden hebben,
vergelijkbaar met de onze, dan zou dat
binnen het huidige monetaire systeem
helemaal niet mogelijk zijn. Niet te veel
piekeren Nol.

liefde zouden leven en werken zou het
de hemel op aarde zijn zoals in Thule.
Blijven dromen Nol.
Ik ben praktiserend lid van de zwerfafvalbrigade en vraag mij af of de Linge
ook schoongehouden wordt. En zo ja,
wie doet dat dan? Bij De Gors ziet het
er altijd schoon uit. Een dezer dagen
ga ik het dijkje af richting Leerdam om
rotzooi op te ruimen. Het ergert mij
inmiddels niet meer al die rotzooi en
dat komt omdat ik hoop dat het ooit
goedkomt. De manier waarmee maakt
me niet uit. Door al het onttrekken van
fossiele grondstoffen denk ik wel eens
dat de aarde zich tegen ons keert. In
ieder geval heb ik al een aantal nuttige
dingen gedaan van de week. De redactie
van De Gors geholpen aan een verhaaltje,
de buurman gestimuleerd om te gaan
wandelen, de heftige emoties van zijn
gast kunnen temperen, vanavond de
boodschappen uit de auto gehaald zodat
Nienke werd ontlast en de komende
week de rotzooi opruimen. We gaan
weer een nieuwe week in. Wie weet
wat deze week weer brengt. Nog even
volhouden tot het weer iets normaler
wordt. Een beetje mijmeren, filosoferen
en relativeren.

Ik heb bijna 39 jaar bij dezelfde baas
gewerkt wat ik op zich geen prestatie
vind. In allerlei functies die altijd tot
verbetering van mijn positie hebben
geleid, in de positieve zin dan. Veel
directeuren en managers leren kennen
en overleeft van allerlei pluimages. Wat
mij het meest heeft verbaasd is dat veel
mensen zich een rol hebben aangemeten
en uitvoeren dat gebaseerd is op angst.
Ik heb dat wel eens uitgesproken in een
vergadering. Het werd toen heel stil.
De combinatie en menselijk en slim
wordt door veel leidinggevenden niet
gewaardeerd. Ik ben er op mijn werk
enkele tegengekomen. Deze mensen
koester ik. Als alle mensen op basis van

Groet,
Nol Macleane
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Even Voorstellen
In even voorstellen: Marco en Yvonne
Wij zijn Marco en Yvonne. In het voorjaar 2020 hebben we een klein speedbootje gekocht, maar we kwamen er al
snel achter dat we er niet op konden
slapen. Dus kochten we een grotere.
Nadat we er de hele zomer mee door
Nederland zijn getoerd, en we het
helemaal fantastisch vonden, en eigenlijk een andere tent moesten kopen,
gingen we op zoek naar een tent voor
op ons bootje. Na wat speurwerk
kwam ik een mooie tent tegen. Er zat
alleen nog een boot aan vast, wel wat
groter, maar toch even babbelen. Tot
onze verbazing waren we het zo eens
om in te ruilen voor onze huidige
boot.

de boot want ja we hebben een keuken,
WC, enzovoort....

Maar nu nog een haven!!! Ik, Marco,
ben al twintig jaar aspirant-lid van de
Gors, dus maar even een mailtje gestuurd en we waren van harte welkom
in Arkel.

Onze boot hebben we Lindy genoemd
naar onze twee dochters. Het is een
speedcruiser Fairline 33 Targa.
Met vriendelijke groet,
Marco en Yvonne

Nu zijn we niet meer weg te slaan op
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Oproep: Sloeproeien
Oproep: Kom mee roeien met onze
prachtige sloep!

Wie wil er niet eens roeien door Venetië
of Londen?

Met onze St-Ayles sloep is het heerlijk
roeien. Het is voor alle leeftijden en
het is echt niet moeilijk.

Verras ons, en kom ook eens meeroeien!
Meld je aan via 06-12599582 of via
www.wvdemerwede.nl

We zoeken roeiers en stuurlui. Onze
thuishaven is Gorinchem. We doen
mee aan tal van evenementen en wedstrijden zodra het weer kan.

Bereidt je voor en doe mee op het WK
in Nederland in 2022.
Meer info over de sloep op
www.stayles.nl
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Mijn Boot en Ik
Arend de Gier over ‘Mijn boot en ik’

meeste plezier aan het zelf bouwen
van (type boot) de Tuimelaar. Helaas
maakten wij hier te weinig gebruik
van ivm vele werkzaamheden in het
buitenland en andere hobby’s zoals
duiken in bij voorkeur Azië.
Ook ben ik, hobbymatig, houten kajakken en Canadese kano’s gaan bouwen.
(Hier misschien meer over in een volgend Gorsje.)

Al vanaf de oprichting van de Gors ben
ik, Arend de Gier, lid van de vereniging.
In het begin meevarend met mijn
ouders en broer op de Krooshapper
en met mijn speedbootje. Misschien
herinneren sommige leden van het
eerste uur ook nog mijn zelf opgeknapte
tukker roeiboot ”Arends bootje” van
2 meter 40 lang.

Door Covid19 verviel het reizen en na
het huren van een sloepje voor een
dagje begon het toch weer te kriebelen.

Ik heb, samen met Mariette, verschillende boten gehad maar beleefde het
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In september 2020 zijn we gaan zoeken
naar een betaalbaar sloepje (viel niet
mee die waren enorm gewild door de
pandemie en de mooie zomer).

en vaatkwast de binnenzijde schoongemaakt en opeens was die binnenkant niet meer zwart maar groen. De
binnenkant helemaal opnieuw geverfd
en dat ziet en ruikt nu weer fris.

Uiteindelijk ben ik gevallen voor een
40 jaar oude Breedendam sloep P20
van 5,90 lang met een polyester onderschip en houten betimmering.
Dit sloepje werd met pijn in het hart
verkocht door de erfgenamen van
de eigenaar, die het niet zagen zitten
om de sloep op te laten knappen, het
houtwerk was hier en daar flink aan
het rotten en elektrisch en motorisch
was er ook wel wat werk te verzetten.
Ook de originele kussens waren nodig
aan vervanging toe.
Deze winter heb ik de sloep bij mij
thuis op een trailer in de garage voor
het grootste gedeelte opgeknapt.
Om te beginnen heb ik liters vieze diesel
uit het onderschip geschept en de
motor eruit gehaald.
Daarna de oude mahonie houten betimmering eruit gehaald op de vloer en
motorkast na. Bij het verwijderen van
de teakhouten dekken bleek ook dat
de balken aan het rotten waren. Waarschijnlijk was er 40 jaar niet schoongemaakt. Met een speciale ontvetter
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Een aantal jaar geleden kon ik aan een
mahoniehouten boomstam komen die
in plakken was gezaagd voor een kano
en tafel project, die kwam nu goed uit.
Het voor- en achterdek zijn vervangen
en van teakhout voorzien. En de banken
met rugleuningen zijn vervangen door
22mm massief mahoniehout.
Van al het overige hout tig lagen oude
vernis afgehaald, goed geschuurd en
van 2-componenten vernis voorzien.
De “gouden” leeuw op het roer was
zijn neus verloren, dus die heb ik
ook gerepareerd en voorzien van een
nieuw bladgoud laagje. Van een goede
kennis kreeg ik een mooie bijpassende
antieke vlaggenstok met “gouden”
knop.
De motor, een Vetus van 11 pk, schoongemaakt en alle filters, slangen en
pakkingen vervangen en weer mooi
geel gespoten.
Op het onderwaterschip zat een dikke
koek van lagen antifouling, deze allemaal weggeschrapt en het onderwaterschip met 5 lagen 2-componenten
epoxy verf weer goed waterdicht
gemaakt en voorzien van nieuwe laag
antifouling.
De kussens zijn vervangen en ik heb
een afdekzeil laten maken zodat het
hout beschermd is tegen de invloed
van zon en regen.
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De cabriolet kap is gerepareerd en gewassen en opnieuw geïmpregneerd en
we gaan deze zomer eerst bekijken of
deze zo bevalt voordat we een nieuwe
laten maken.
Al met al een grote klus en aankomende
winter moet ik nog het teakhouten
dek in de kuip, de motorkist en stuurkolom vervangen en het polyester
onderschip, wat nu nog de originele
coat is, verven.
De sloep is omgedoopt naar Balandra,
dit is Spaans voor sloep.
In plaats van een vakantie naar Indonesië
en Spanje hebben we door Covid19
een leuke sloep gekocht met daarom
een toepasselijke Spaanse naam (Secoki
is sloep in het Indonesisch maar dat
was toch wat lastiger uit te spreken).
We hopen deze zomer een ligplaats te
hebben in de haven en veel plezier van
onze sloep te gaan hebben. Doordat
we er ook een goede trailer bij gekocht
hebben, zijn we van plan om ook eens
on tour door Nederland te gaan en
leuke tochtjes te maken met onderweg
een overnachting in een B en B of een
vakantiehuis met ligplaats in Friesland
te huren.
Uiteraard zou ik het leuk vinden dat
je de Balandra eens in het echt komt
bewonderen!
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Reisverhaal
Aangezien wij geen reisverslag hebben ontvangen, dit keer een verslag uit de
oude doos uit 2009 van Bert Vonk. Maar dit keer opgeleukt met kleurenfoto’s.
Rondje Berlijn 2009

landse en Belgische wateren te hebben
doorkruist, wordt de wens om zo’n ervaring best nogmaals te willen opdoen,
steeds duidelijker. Daarmee is eigenlijk de eerste vraag al beantwoord.
Natuurlijk moet het in de eerste plaats
passen in de tijd die je ter beschikking
hebt. Wat ook weer afhankelijk is van
wat je onderweg allemaal wenst te
gaan zien.
Bewust kiezen we hier voor de term
‘onderweg’. Omdat, wanneer je alleen
Berlijn goed wilt bekijken en de speciale
attracties wilt bezoeken, je natuurlijk

Waarom begin je aan zoiets? Hoe moet
je je voorbereiden? Waar moet je aan
denken etc.?
Na onze gemeenschappelijke reis van
de Torn-Toe en de Deining naar Parijs
in 2003 die mooi, leuk en zonder problemen was verlopen, komt automatisch
de vraag langs wat de volgende uitdaging kan zijn.
Na enkele jaren opnieuw de Neder-
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vlotter met de bus of trein kan gaan.
Een oud collega drukte het goed uit.
‘Das Ziel ist die Reise’. Met andere
woorden, het doel van zo’n onderneming is ook opnieuw te ervaren, dat
onze hobby ‘varen’, een lange reis
maken, en het ontdekken van nog
onbekende plaatsen, goed is te combineren.

Friesland, Groningen naar het Zuidlaarder¬meer en van daaruit via de
nieuwe verbinding het Noord-Willemskanaal. Stadskanaal naar Ter Apel, dan
Musselkanaal (hier kan je nog goed
tanken) en over het Haren-Rüttenbroek
kanaal naar Haren. Onze eerste overnachtingplaats in Duitsland, na ca. 20
bruggen en 3 sluizen. Tot aan de grens
alles nog handbediend en vanaf de
grens alles op afstand, melden per marifoon. Veel smal vaarwater, maar goed
te doen. Bij Haren schut men dan af in
de Ems. Natuurlijk kan je ook kiezen
voor de route via Delfzijl, de Dollard en
dan bij Emden de Ems op. Deze rivier
loopt hoofdzakelijk van Noord naar
Zuid tot aan Dortmund.

Bij de vraag ‘hoe en wat moet je voorbereiden’, speelt in de eerste plaats
‘hoe ga je er heen en kunnen we zonder grote omwegen ook weer terug’.
Dit werd door Wim van Deventer uitgezocht en prima voorbereid. Ook
technisch moet je aan de verschillende
bekende zaken denken en zo nodig
samen reserve onderdelen verzamelen.

Het is even wennen aan wat andere
spelregels en borden, maar het went
wel snel, zeker wanneer je door een
stommiteit je ankerlicht verspeelt. Er
wordt namelijk nergens de brughoogte
vermeld, alleen in de beschrijving van
het vaarwater, alle bruggen zijn standaard 5,25 hoog, met uitzondering
van een die 4.75 m. was (moet je ook
niet voorop gaan varen).

Natuurlijk zie je dan vaak dat wat je
nodig hebt, je net niet bij je hebt. Maar
de ervaring leert ook als de voorbereiding redelijk goed is, je ook weinig
problemen krijgt. Belangrijk is natuurlijk ook dat je papieren (ICP en ICC) en
verzekering op orde zijn. Let op: op de
Rijn is ook voor de kleinere vaart een
vaarbewijs verplicht. Controle komt
bijna niet voor, maar natuurlijk wel bij
een calamiteit.

Ter hoogte van Enschede vaar je dan
het Mittellandkanaal op. Lengte 325
km. Dit kanaal loopt hoofdzakelijk van
West naar Oost tot ter hoogte van
Magdeburg. Daarna wordt het ElbeHavel kanaal. Absoluut niet saai, wel
lang. Heuvelachtig landschap; het ene
moment tussen de bergen en later
weer ver boven het maaiveld. Weinig

Een kleine dag vroeger dan eerst
gedacht, omdat Janny, Adri en Rikus
bereid waren wat eerder het havenmeesterschap van ons over te nemen,
konden we vertrekken.
Via bekend water, de Gelderse IJssel,
48

sluizen, wel veel, heel veel bruggen:
meer dan 400, alle op 5,25 hoogte met
natuurlijk weer de uitzonderingen.
Intensief wordt hier geïnvesteerd in
zowel bruggen als ook in de verbreding
van het kanaal.

heel veel de deur uit. Hoezo crisis? Niet
dat ze nu spotgoedkoop zijn. Maar als
je dan ook nog een boot wil blijven
varen, blijft het voor velen toch passen
en meten.
Bij Hohenwarthe, net voorbij het aquaduct over de Elbe, zak je in een sluis
van 190 m bij 12,5m. 19m naar beneden naar het Elbe-Havelkanaal.

Ook zijn er enkele aquaducten. Eerst
over de Weser en later over de Elbe,
beide op een hoogte van 15 tot 20 m.
Heel indrukwekkend en voor de vaart
wel lekker vlot. Overnachten op het
kanaal is goed mogelijk, maar dan lig
je wel bij de doorgaande vaart. Op
veel plaatsen zijn goede, soms kleinere
jachthavens. Het prijsniveau is veelal
gelijk. ca. € 1,- per meter, met uiteenlopende voorzieningen. Eten kan je
onderweg in bijna alle havens en
soms heel goedkoop.

Daar kwamen we na wat zoeken in een
jachthaventje terecht waar je normaal
niet snel zou belanden, achter de
Niegrippersee. Heel helder water maar
alleen geschikt voor kleinere schepen.
Eerst niemand te bekennen, later
kregen we toestemming om te blijven. We lagen wel met de kop van ons
schip onder de dakgoot van de kleine
open kantine (5 x 2 m). Alles gebouwd
boven het water. Privédouche van
het modernste soort. Helemaal alleen.
Vreemd, maar leuke ervaring.

Uiteraard hebben we hij VW in Wolfsburg de omvangrijke tentoonstelling in
Autostad bezocht. De fabriek was door
bedrijfsvakantie helaas gesloten. Even
niet aan varen, maar aan rijden denken. Je kan hier ook je eigen nieuwe
auto zelf afhalen. Er gaan er per dag

Vanaf Brandenburg is het een aaneenschakeling van kleinere en grotere
meren in de richting Berlijn. Mooie
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landschappelijke omgeving, heuvelachtig, helder diep water, geen stroming
en veelal beschut.

voorbij, je kan uitstappen en later weer
verder rijden (Hop on - Hop off). Teveel
om ze alle hier nu op te noemen en
later hebben we verschillende plaatsen
nogmaals uitvoerig bezocht. Een paar
kunnen we wel noemen zoals de
Reichstag, Berlinerdom, Brandenburger
Tor, Gedächtniskirche, Unter den Linden,
CheckPoint Charlie, etc. etc.

Uiteindelijk beland je dan in de omgeving van Potsdam, voorstad van
Berlijn. Hier zijn heel veel meren met
evenzoveel jachthavens. Berlijn en zijn
directe omgeving is zo groot als de
gehele provincie Utrecht. Heeft 3,5
miljoen inwoners, veel parken en heel
veel water; bijna 1/3 van de regiooppervlakte. En daardoor niet te vergeten zo’n 1200 bruggen, alleen al in
de stad.

Wat erg opvallend is als je wat intensiever met Berlijners praat is dat iedere
keer toch nog·’die Wende’ november
‘89 in beeld komt. De muur is bij velen
nog een dagelijks terugkerend thema,
dat nog lang niet uit de invloedsfeer
weg is. Wist u trouwens dat de muur
160 km lang was?

Potsdam
Na wat zoeken en onder enkele, zoals
later bleek, bekende bruggen te zijn
doorgevaren, een jachthaven gevonden
die niet al te ver van station Potsdam
af lag. Afgesloten terrein met constante bewaking; ideale uitvalsbasis voor
stadsbezoek. De volgende dag per trein
eerst naar het “Hauptbahnhof” in Berlijn
en met de bekende citybussen ter oriëntatie een rondtoer gemaakt door de
stad. Alle bekende plaatsen komen dan

Ook de omgeving Potsdam is meer dan
de moeite waard om uitvoerig te bezoeken. lk noem alleen maar Cecilienhof,
de plaats waar Churchill en Stalin in ‘46
Duitsland verdeeld hebben, de burcht
Sanssouci en het immense complex
Neues Palast, van koning Willem II en
natuurlijk de stad Potsdam zelf met
het Holland Viertel en zijn kopie van
de Brandenburger Tor.
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plaatsen maar door de drukte met
onder andere heel veel rondvaartboten, krijg je niet de gelegenheid alles
goed te bekijken. Toch is het zeker de
moeite waard deze tocht te maken.
Overnachten wordt niet aanbevolen,
ook door de rechte damwand met
onrustig vaarwater. Overnacht hebben
we daarom aan het einde van de Spree,
door een sluis richting Spandau. Van
daaruit zijn we per S-Bahn de volgende
dag opnieuw de stad ingegaan. Je voeten
gaan protesteren en je moet er dus
een punt achter zetten. Er is echt voor
weken genoeg te zien.
Hannover
De volgende stop was Hannover. Nooit
gedacht dat dit zo’n grote stad met
heel veel groen en parken was. Vooral
de orangerie met zijn tropische planten
en hele grote siertuinen, fonteinen met
heel veel beelden, alsook het stadhuis
is meer dan een bezoek waard. Door
verschillende maquettes wordt daar
een beeld van het heden en roerige
verleden gegeven. Ook de ‘Altstadt’ is
zeker een bezoekje waard. De volgende
stad was Osnabrück. Het laatste stukje
hier naar toe moest met de trein omdat de haven alleen voor beroepsvaart
geschikt is. Er was op onze bezoekdag
een heel aparte gezellige groente- en
fruitmarkt. Ook hier weer compleet
gerenoveerde vakwerkhuizen met zeer
speciale beschilderde wandelementen
die veel over de vroegere en ook latere
geschiedenis laten zien. Een oudere
heer nam de moeite ons uitvoerig het

Na enkele dagen slenteren maar weer
eens een poosje varen (wat een luxe).
Van zuid-west door de stad naar zuidoost. Eerst een kanaal (Teltowkanaal)
naar de Dahme en overnachting in
Schmockwitz. Hier waren in ‘36 de
Olympische roeiwedstrijden. Ruim
breed vaarwater met heel veel bos er
omheen.
Volgende dag via de Muggelsee (wat
groter dan het Tjeukemeer) naar de
voorstad Kopenick. Mooie plaats aan
het begin van de rivier de Spree, die
vanaf hier in noordwestelijke richting
dwars door Berlijn stroomt. Je komt
langs heel veel beroemde en bekende
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een en ander te verduidelijken.
’s Avonds in het clubhuis voor € 8,50
p.p. vorstelijk gegeten.
Een aparte en leuke belevenis was nog
een jachthaven in de plaats Fruestrup,
aan een doodlopende zijtak van het
Dortmund-Ems kanaal. Hier moeten
de opvarende van schepen die aan de
andere kanaalkant liggen waarop de
gebouwen van de vereniging staan,
zelf een handbediend pontje bedienen.
Iets voor de Gors? Dan hoeven enkele
leden veel minder om te lopen. De
constructie was heel vindingrijk; met
borden erboven met de vermelding
Dover en Calais. Hiervandaan hebben
we ook nog een dag een bezoek gebracht aan de stad Munster.

Voordat we via het Weser-Datteln
kanaal zijn opgevaren in de richting van
de Rijn, hebben we eerst nog de oude
botenlift in Henrichenburg bezocht.
Wel even moeten zoeken hoe destijds
deze lift nu aangedreven werd. De
opzet was zo min mogelijk waterverlies
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te realiseren tijdens het schutten. Dit
gebeurde door het toepassen van drie
grote dobbers onder de lift die weer
dreven in iets grotere ronde betonnen
vaten. Het hele zaakje werd recht gehouden door een centrale aandrijving
van een spindelsysteem op alle vier
de hoeken van de bak. Nee, ze waren
vroeger zo dom nog niet!

Er valt nog heel veel meer te vertellen,
maar dat kan niet in 1 Gorsje.
Tot slot via de Rijn, het Pannerdens
kanaal en de Neder-Rijn met nog een
tussenstop bij Sluis Driel weer richting
Arkel met een voldaan gevoel.
Marlène Dietrich zong het terecht:
‘Berlin ist eine Reise werd. ’
Bert Vonk

P.S. Tot slot nog een kleine aanvulling.
10-4-2021
Wanneer je nu een dergelijke tocht planning gaat maken, kan het duidelijk korter.
Niet meer via Groningen maar nu via Meppel, Hoogeveense Vaart naar Hoogeveen
dan de Verlengde Hoogeveense Vaart via Erica het Bargermeerkanaal richting
Emmen en voor Emmen het nieuwe Koning Willem Alexanderkanaal op door het
Veenparkkanaal. Plan hiervoor zeker een dag want ook hier is het de moeite
van bezoeken waard met uitstekende overnachtingsmogelijkheid. Daarna het
Stads-Compascuumkanaal (in Ter Apel is ook een goede overnachtingsmogelijkheid) en dan een klein stukje terug het Haren-Rutenbrock-Kanal. De grens over.
Bij Haren kom je dan in de Ems. Bij Huntel volgt dan het Dortmunt-Ems kanaal
tot Bevergern en hier volgt dan de splitsing naar het Mittellandkanal.
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Plaats je Vlag!

WSV De Gors
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Vitamientje, Buiten Kooigat Biesbosch

Staat de foto van jouw Gors-vlag
in de volgende editie?
De meest originele foto
wint een prijs!
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Op naar de 50 Jaar
Dit keer een inzending van Wieke v.d. Beemt over de gezamenlijke tochten.
Club tochten uit het verleden waren
mooi en gezellig, meestal was het weer
aangenaam en was na de puzzelvaartocht de gezelligheid groot. Rond
een uur of vier was iedereen weer
aangekomen op de overnachtingsplek.
Meestal was de Biesbosch het gebied
waar we heen gingen, maar soms ook
de afgedamde Maas. De Put van Veen
was toen nog gebied dat nog geen
echte bestemming had en op een paar
oude baggerbakken na was hij leeg.

tegen was gekomen op een bepaald
punt. Maar er waren ook zaken die
gingen over hoe goed je bemanning
was met het roer. Er was bijvoorbeeld
een tocht waarbij de vrouw ook moest
laten zien dat ze kon varen. Er werd
een boot helemaal omkleed met oude
matrassen en die lag dan voor anker.
De vrouw van de kapitein moest dan
de boot in een mooie vaarbeweging zo
keurig mogelijk zien af te meren tegen
het matrassenschip. De kapitein moest
in het gangboord staan en mocht
alleen op een lieve manier aanwijzingen
geven. Veel vrouwen deden het geweldig goed, soms tot verbazing van

Tijdens deze tochten moest je goed
opletten waar je langs voer, want er
werd gevraagd wat je voor speciaals
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1982 7e bb-tocht groepsfoto

de kapitein die waarschijnlijk stiekem
dacht: ‘Ze doet het bijna beter dan ik.’

Op een keer was er een storm / windhoos voorspeld met Hemelvaart die
om ca 16.00 uur over de Biesbosch
zou trekken. De tent die we hadden
opgebouwd in het Gat van de Turfzak
braken we af en we bouwden hem weer
op achter een dijkje, zodanig dat hij er
niet bovenuit stak. Toen de wind met
meer dan 100 km per uur overkwam,
lagen de boten gelukkig bijna allemaal
goed beschermd in de smalle geul met
veel bomen ervoor zodat die de wind
afremden. En de dijk zorgde ervoor dat
ook daar de wind geen vat op had. Het
waren tenten die van een aantal dekzeilen provisorisch met stokken en
touwen geconstrueerd waren; in die
tijd hadden we nog geen echte goede
feesttent. Die kwam er pas na deze
heftige dag die voor veel watersporters
dramatisch was. Zeker langs de kust en
op zee heeft dat veel schade opgeleverd
en waren er veel boot bezitters die daar
jaren angst van hebben ondervonden.
We hadden tegen alle leden gezegd

Een andere leuke truc was het achteruit slalommen tussen stokken door.
Dat was voor veel motorboten geen
eenvoudige klus, want boegschroeven
waren er nog niet. Hele goede stuurlieden lukte het wel maar de meesten
kregen het niet voor elkaar. Ik en Ad
van Mill hadden een zeilboot en dat
scheelde best wel wat door het grote
roer. Ook Hein de Rooij met zijn Doerak
deed het bijzonder goed en uiteraard
nog een paar anderen.
Een andere taak was ringsteken. Je
moest tussen 2 boten doorvaren waartussen een lijn gespannen was waaraan
een oog zat. Staande op de voorpunt
moest de vrouw of een van de kinderen
dan proberen met een steel door de
ring te steken en ook hem daarna te
geleiden en weer vrij te varen.
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dat zij op tijd in het geultje moesten
zijn omdat we als organisators de zorg
hadden om alles veilig te laten verlopen. Alleen Ad van Mill was er nog
niet en pas na de storm kwam hij
binnen varen. Gelukkig voor iedereen
had hij met de nodige bange momenten
ergens tegen de wal in de Biesbosch
de windhoos overleeft met alleen een
groot gat in zijn glas-in-lood kajuitdeur.
Het feest kon beginnen en in de tent
hadden wij allerlei lekkere hapjes klaarstaan en ook werd er iets warms geserveerd. Het was ‘s avonds takkenweer
en velen bleven dan ook aan boord
waardoor er veel te veel eten was.

1981 6e BB-tocht allen eten zon

Daarnaast hadden we de opdracht
gegeven om voor de start van de tocht
die dag een taart in te leveren die de
jury zou keuren en daarna op alle boten
zou verdelen. Het proeven lukte ons bijzonder goed en soms moest er bij een
taart de rem op want zo lekker was die.

Gors 1981 6e BB-tocht spel 6-pers. loopski

Een andere keer had Jan de Gier Sr.
samen met een lid die politieman was
een alcohol tester mee genomen. De
tests waren over de datum voor de
politie maar nog wel bruikbaar voor ons.
Rond 16.00 uur kwamen we aan op de
overnachtingsplek en toen kwamen ze
in uniform langs met de test strips. Toen
bleek dat we de avond er voor redelijk
gezellig hadden doorgebracht en dat het
bier rijk had gevloeid, want de test was
bij velen positief ook bij mij, echter had
ik deze dag nog geen druppel op.

1985 10e BB-tocht spelletjes tweelingrace
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Ga je Stoppen
met Varen?
In vervolg op mijn eerdere stukjes over mijn boot, kan ik ondertussen wat meer
vertellen over mijn nieuwe boot.
Ga je stoppen met varen? Deel 3

de revue gepasseerd zijn. Door mijn
ervaringen met de Theodoor en met
andere eerder gebouwde boten en
mijn beroepspraktijk had ik al behoorlijk scherp wat ik wel en niet wilde.
Daarnaast had de werf ook veel ervaring en inbreng, en zijn we uiteindelijk tot een mooi gebalanceerd
detailontwerp gekomen.

Nadat de keuze was gemaakt voor
een dieselmotor en schroefassysteem,
werd het tijd om het ontwerp van het
casco verder uit te werken. In eerste
instantie ging dat om een algemeen
plan, waarin het zijaanzicht, bovenaanzicht en de indeling getekend zijn.
Na vele overleggen, uitzoekerij en afwegingen, is dit het uiteindelijk geworden:

In de zomer van 2020 is de werf begonnen met de bouw van het casco.
De eerste staalplaten werden in de
juiste vorm gesneden en aan elkaar
gehecht. Het begon met de bodemplaten. Daar zijn de zijden op gezet
en daarna de dekken.

Hierna kwam de fase waarin de details
verder uitgewerkt moesten worden.
Waar moet het machinekamerschot,
de brandstof- en watertanks, het
stuurwerk, hoe groot moet de scheg,
hoe moeten de uitlaten van de motor
en cv-ketel lopen? Dit zijn nog maar
enkele van de vele onderwerpen die
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Hierna volgde het machinekamerschot
met de brandstoftank en werden alle
spanten tegen de huid gelast.

In de tweede helft van 2020 ben ik
vele malen naar de werf geweest om
de stand van zaken te bekijken en te
overleggen. Veel dingen werden in het
werk bepaald, omdat het praktisch is
om ter plaatse dingen in te meten en
te kijken wat handig zou zijn. Daarnaast
ontstonden ideeën ook vaak tijdens
het bouwproces.

Begin januari 2021 was het zover dat ik
zelf mee ging werken bij de werf. Alle
lasnaden moesten worden schoon
gemaakt. De ondertussen aanwezige
vliegroest moest verwijderd. Vele
dagen heb ik doorgebracht binnen in
het casco. Op mijn knieën, goed ingepakt met een dikke overall, slijpbril,
oorkleppen, muts en handschoenen.
Gewapend met een haakse slijper met
afbraamschijven, lamellenschijven en
komborstels. Een schrapijzer en staalborstel. Een boormachine met frezen
en roterende staalborsteltjes. En een
stofzuiger niet te vergeten, want van
al dat slijpen krijg je onnoemelijk veel

Eind 2020 was het zover dat de stuurhut opbouw gemaakt werd. Hier
waren ook veel overleg en afwegingen
mee gepaard gegaan. Wat mocht de
maximale hoogte worden, hoe groot
moesten de ramen? Schetsen en foto’s
vlogen heen en weer tussen de werf
en mij.
Uiteindelijk stond de stuurhut er op en
werden de boeiing, de stootlijsten en
de duwsteven gemaakt.
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zwart stof. Jullie kunnen raden hoe
mijn gezicht er aan het eind van de dag
uit zag en wat er in mijn zakdoek zat als
ik mijn neus snoot.

motor moest namelijk op zijn plaats
gezet worden voordat het dek daarboven gesloten werd. Ik ga er van uit
dat deze er niet meer in zijn geheel uit
hoeft. En anders wordt het in delen
uit elkaar nemen, want die zouden
nog net door het machinekamerluik
passen.

Na al dat voorbereidende werk kon
ik dan eindelijk met de kwast aan de
gang. Alle lasnaden en binnenhoeken
verven met twee-componenten primer.
Hieronder een impressie van het
achterste deel van de machinekamer,
met zicht op de fundatie van de stuurcilinders.

Momenteel ben ik aan de buitenzijde
alles aan het schoonmaken en op
dezelfde wijze als binnen aan het voorbereiden, zodat de werf binnenkort
het gehele casco aan de binnen- en
buitenzijde in de tweecomponenten
primer kan spuiten. Voorlopig heb ik
nog genoeg te doen, voordat jullie mijn
nieuwe boot op de haven zien.

Ook heb ik de motorfundatie en de
scheg aan de binnenzijde op de zelfde
wijze behandeld, en daarna wit afgelakt in de tweecomponentenverf. De

Jan van Esch
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Vanaf de Preekstoel
Wie?
Bas van Dorland.

Favoriet vaargebied?
Heb eigenlijk geen voorkeur, overal waar
ik kom met de boot blijf ik genieten.

Naam van de boot?
Biscaya.

Mijn ideale schip is?
Lastig te zeggen, ik ben in het verleden
al aardig vaak gewisseld van boot en
ben zelfs de tel al kwijt, maar….mijn
huidige schip, de Biscaya biedt genoeg
ruimte en comfort om lang op te verblijven en is tot nog toe wel mijn meest
ideale schip voor mij geweest

Waar komt de naam vandaan?
De boot had de naam al toen ik ‘m kocht,
de vorige eigenaar vond het een leuk en
toepasselijk liedje van James Last.
Wat voor boot is het?
Het is een motorkruiser van het merk
Condor 11,7 x 3,8m in Heusden gebouwd.

Onmisbaar aan boord voor jullie is?
Een goede kachel voor in de koude
wintermaanden.

Hoelang vaar je al?
Ongeveer 30 jaar, op mijn twaalfde
had ik mijn eerste bootje, dat was een
polyester zeilvletje.

Favoriete gerecht aan boord is?
Fusilli met kip spinazie en boursin.
Mooiste vaarbelevenis is?
Dat was op een dag dat de regen met
bakken uit de hemel kwam, ik voer
toen met een open consolebootje
door de Brabantse Biesbosch, door
de regen liet de Springbalsem langs
de waterkant een heerlijke geur los
en in combinatie met de watervogels
en toch een beetje het gevoel van
door de jungle te varen in die smalle
slootjes kan ik dit wel als mijn mooiste
vaarbelevenis herinneren.

Hoeveel uur op de motor(ongeveer)?
7600 uur.
Samenstelling bemanning?
Ik en mijn hondje Honey wonen aan
boord, in de vakantie’s gaan mijn
vriendin Wendy en twee van onze vier
kinderen mee.
Wij zijn lid van de Gors omdat?
Het een hele leuke gezellige mooie en
verzorgde haven is.
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Grootste angstmoment is?
Dat was in een storm op het Gooimeer, we waren onderweg richting
Amsterdam, omdat er toch echt flinke
golven waren ontstaan dacht ik ter
hoogte van Huizen hogerwal op te
zoeken door van de hoofdvaargeul af
te gaan en via de recreatiebetonning
wat dichter bij de wal te gaan varen.
Na 100 meter lagen we zo goed als stil
door het Fonteinkruid wat er groeit.
Achteruit draaien had geen zin meer,
hierop het anker gepresenteerd
zwembroek aan en het water ingedoken om de waterplanten uit de
schroef te halen. De boot ging door
de golven goed op en neer daardoor
vond ik het wel heel eng om onder

water de schroef vrij te maken, ik
moest echt helemaal onder water
duiken om er bij te kunnen. Gelukkig
was er inmiddels wel een boot van de
KNRM ter plaatse gekomen om een
oogje in het zeil te houden, dat gaf
me dan wel weer een veilig gevoel.
Leukste klus op de Gors is?
Ik heb een bestuurstaak in de vorm van
administratief commissaris, hierdoor
heb ik heel veel leuke (ook minder
leuke) mensen leren kennen. Tot nog
toe vind ik dit nog het leukste van de
taakjes die ik op de Gors gedaan heb.
Valt er nog iets te wensen?
Ik ben tevreden.
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Vanuit de Kombuis 1
Aspergesoep
30 min. | 290 kCal | 6 personen

Giet dit beetje bij beetje bij de roux
en blijf met een garde roeren zodat er
geen klontjes ontstaan.
Als alle bouillon is toegevoegd roer
je de kookroom er door en voeg je
de gekookte asperges in stukken toe.
Proef of de soep goed op smaak is en
voeg eventueel een snufje peper en/
of zout toe.
Voeg de hamreepjes (gedeeltelijk) toe
aan de soep. Schep de soep in borden
en garneer eventueel met stukjes ei,
hamreepjes en wat fijngehakte peterselie.

Ingredienten:
- 2 sjalotjes
- 700 gram witte asperges (geschild)
- 2 blokjes kippenbouillon
- 1,5 L water
- 200 ml kookroom of slagroom
- 80 gram bloem (maizena indien gluttenvrij gewenst)
- 70 gram boter
Optioneel:
- 2 eieren
- 150 gram reepjes beenham
- Verse peterselie om te garneren

Viariatie tip: ook erg lekker met gerookte zalm en prei in dunne ringetjes
gesneden!

Bereiding:
Snijd de asperges in stukken. Kook ze 5
minuten in ongeveer 1,5 liter water en
laat daarna nog 10 minuten nagaren in
het water.
Hak de sjalotjes fijn. Smelt de boter
in een soeppan en fruit de sjalotjes
hierin aan. Voeg dan de bloem toe en
roer met een garde tot een roux en
laat deze 5 minuten zachtjes bakken
en garen.
Giet de asperges af en vang al het
kookvocht op. Los de bouillonblokjes
op in het het kookvocht van de asperges.

Eet smakelijk!
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Vanuit de Kombuis 2
Gemakkelijk recept dat op de boot zonder koken te bereiden is. Je hoeft alleen
wat water te koken. Ook prima in te vriezen en in bevroren toestand mee te
nemen aan boord. Dit is een heerlijk recept voor een warme zomerdag aan boord.
Couscoussalade met zalm en spinazie
Bijgerecht voor 4 personen of hoofdgerecht voor 2 personen
Ingredienten:
180 gram couscous
200 gram gerookte zalm in kleine
reepjes
300 ml bouillon gemaakt van een (vis)
bouillon blokje
60 gram verse (baby)spinazie
3 lente uitjes in ringetjes gesneden
100 gram fetakaas in kleine blokjes
45 gram fijngehakte walnoten
chilipoeder
Bereiding:
Doe de couscous, spinazie, lente uitjes
en de chili poeder in een kom en voeg
de bouillon toe. Roer goed door elkaar
en laat 5 minuten staan. Roer daarna
nogmaals om totdat de couscous los is.
Voeg de in reepjes gesneden zalm, de
walnoten en de blokjes fetakaas toe.
Roer alles goed door elkaar. Serveer
lauwwarm of koud.
Eet smakelijk!
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