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Hallo Gorsenaren!
Opnieuw jullie Voorzitter

hebben dit jaar een herkansing. De
derde zaterdag in april (16 april 2022)
gaan de boten, normaal gesproken,
weer te water.

20 maart 2015 heb ik de voorzittershamer aan Mirjam gegeven en na ruim
6 jaar heeft Mirjam de hamer weer aan
mij gegeven, tijdens de ALV op 19 juni
2021.

2022 is een jubileum jaar voor WSV de
Gors. Wij hebben er zin in, ik hoop jullie
ook. Blijf je mailing goed volgen, zoals
tijdens de ALV getoond, zijn we heel
wat van plan.

Mirjam, bedankt voor al die jaren inzet
en wat voor jaren; statuten en haven
regelement aangepast, vele extra vergaderingen, zelfs extra ingelaste Algemene ledenvergaderingen en dan daarna
ook nog de uitbraak van Corona, met
alle bijbehorende maatregelen.

Wat we nu al weten:
- 10 maart officiële receptie voor
genodigden
- 12 maart receptie voor alle leden
- 1ste weekend in september feestweekend

Ik ben blij dat jullie het eens waren
met mijn benoeming tot voorzitter en
zoals jullie gewend zijn van mij, zal ik de
belangen van de Gors zo goed mogelijk
behartigen.

Met vriendelijke groet,
Erik Berendsen
Voorzitter

Tot ons verdriet hebben wij deze zomer
van de volgende leden afscheid moeten
nemen, Joop Timmer, Yvonne Slob,
Kees Slob en Rinus Buizer; zij waren allen
op hun manier erg bij onze vereniging
betrokken. We zullen jullie missen. Wij
wensen de familie heel veel sterkte toe.
En dan is het alweer najaar en gaan
de boten er 6 november uit. Allen die
vorig jaar het water uit zouden gaan,
7

Vanuit de Redactie
Hier is dan weer een geheel nieuw Gorsje. Dit keer met zijn drietjes in plaats van
met ons vieren gemaakt. Admar Verschoor heeft namelijk de redactie verlaten
en het was echt wel even aanpoten om zonder hem dit Gorsje samen te stellen.
Maar het is gelukt. Dus nu is er een vacature in de redactie, en nieuw bloed is
meer dan welkom.
In dit Gorsje hebben we de gebruikelijke
inbreng van het bestuur. Maar door
wat bestuurswisselingen is het toch net
even anders. Zo is ‘Hallo Gorsenaren’
dit keer van de hand van Erik Berendsen
als de nieuwe voorzitter. Hij was in
de periode tot maart 2015 al eerder
voorzitter, dus hij is bekend met het
schrijven van deze rubriek.
Het sociaal verslag over 2020 is nog
geschreven door Roos Overes. Dit
was één van haar laatste taken als
secretaris. Deze rol zal nu vervuld
gaan worden door Jan van Esch. Jan is,
voor de trouwe lezers van het Gorsje,
een bekende, aangezien hij ons in de
afgelopen edities op de hoogte heeft
gehouden van de voortgang van zijn
nieuwe boot. Maar dit keer heeft hij
een stuk geschreven om zichzelf als
nieuw bestuurslid voor te stellen. Nu
dacht ik Jan te kennen, maar hierin
stonden toch nog enkele dingen die
ik niet wist. Erg leuk!

commissaris Gerard van Dijk geeft een
kijkje in de planning van de aankomende
winterwerkzaamheden. ‘De Groene
Gors’ is weer geschreven door Jan
de Gier, en dit keer voorzien van niet
enkel foto’s, maar ook van 2 filmpjes
die je kunt zien als je de QR code scant
op je smartphone of tablet. Ook als
redactie gaan wij met onze tijd mee.
Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering in juni heb ik Vivian en
Erik persoonlijk ontmoet. Zij liggen als
nieuwe aspirant leden met hun boot
in de kleine haven en stellen zich aan
jullie voor in ‘Vanaf de Preekstoel’. Dit
is een heel leuk stukje geworden, met
niet enkel foto’s van henzelf, maar ook
van hun blije hond Bram.
In onze rubriek ‘Op naar de 50 jaar’
kunnen de ervaringen van een passant
niet ontbreken. En dus heb ik zelf Henk
Heemskerk geïnterviewd. Henk is een
zomergast die al ruim 25 jaar onze
haven aandoet. Hij heeft nog meegebouwd aan ’t Baken en een aantal jaar

De ‘Gorsenalia’ zijn als gewoonlijk
verzorgd door Bas van Dorland. Onze
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geleden heeft hij Dick van Heemst nog
mollen leren vangen. Hier zijn we nog
steeds blij mee, want de mollen blijven
ons terroriseren. Kortom, als afsluiter
van de rubriek ‘Op naar de 50 jaar’ is
Henk de meest aangewezen persoon.

uitgebreid verhaal van 9 (!!) pagina’s
handgeschreven tekst. Gelukkig heeft
Eef een prachtig handschrift dat het
overtypen een heel stuk makkelijker
maakte.
Uiteraard komen de overige vaste
rubrieken ook aan bod in deze editie.
Kortom, het is een Gorsje geworden
waar opnieuw veel mensen aan hebben
meegewerkt. Dankzij de redactie, het
bestuur en de leden (en dit keer tevens
een passant) hebben we ook ditmaal
een mooi clubblad kunnen maken.

Meindert Veen heeft zelf gereageerd
op onze oproep voor kopij en ons een
heel leuk verhaal gestuurd over zijn
vaartochtjes met zijn kleindochters. Al
eerder plaatsten we een paar artikelen
waarin Meindert beschreef hoe zijn
kleinzoon een gekregen boot aan het
opknappen was. Leuk om te zien dat
de watersport in de genen van de familie
Veen wordt doorgegeven aan het
nageslacht.

Namens de redactie wens ik jullie dan
ook heel veel leesplezier toe!
Met vriendelijke groet,
Mirjam van Eijsden

Over nageslacht gesproken; Maud
Berendsen heeft als 3e generatie van
de Berendsen clan ook een stuk ingestuurd over haar werkzaamheden bij
de marine. Prachtig om te lezen hoe
het er op een fregat aan toe gaat.

P.S. In het midden van dit Gorsje bevindt
zich een heuse ‘pin-up’. Deze prachtige
dronefoto’s zijn ingestuurd door Waldo
Goené. Aan u de keus welke zijde van
deze middenpagina u op gaat hangen.

En natuurlijk mag er in een Gorsje
ook geen reisverhaal ontbreken. Ikzelf
had gehoord dat Eef en Marrie zo’n
leuke tocht hadden gemaakt naar het
noorden en zij waren zo vriendelijk om
dit op ons verzoek op papier te zetten.
Het werd een heel persoonlijk en
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Admar bedankt!
Sinds april 2014 is Admar Verschoor
een actief lid van de redactie geweest.
In eerste instantie had hij de enorme
klus van het samenstellen van de tekst
onder zijn hoede. Dit heeft hij een
aantal jaren gedaan totdat we met
een ander systeem gingen werken en
Mirjam dit van hem overnam.
Later werd hij onze vaste contactpersoon met de drukker en zorgde hij
dat de tekst daar werd afgeleverd en
de gedrukte Gorsjes weer werden opgehaald. Daarnaast deed hij altijd
de rubriek ‘Vanaf de Preekstoel’ en
zorgde hij dat Shauny het recept voor
‘Vanuit de Kombuis’ aanleverde.
Maar nu heeft Admar aangegeven te
willen stoppen omdat hij het te druk
heeft gekregen met zijn werk en zijn
nieuw te bouwen huis. Een heel begrijpelijke reden, hoewel wij het
natuurlijk heel jammer vinden dat
Admar de redactie gaat verlaten.
Wij willen Admar (en natuurlijk ook
Shauny) hartelijk bedanken voor hun
inzet in de afgelopen jaren!! Om dit
tot uiting te brengen, hebben we hem
een bierpakketje aangeboden dat hij
met plezier in ontvangst nam.
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Oproep
Ben je goed in het schrijven van teksten?
Heb je creatieve ideeën?
Vind je het leuk om (leden) te interviewen?

We hebben joú nodig!
Wil je deel uitmaken
van de redactie van ‘t Gorsje?
Stuur een berichtje naar: redactie@wsvdegors.nl

‘t Gor
sje

Wate

Jaa

rsporrgatvng 41, editie 1, april
erenig 2021
ing De
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Bakennieuws
Nieuws vanuit de Activiteiten
Commissie

Gelukkig lijkt het er nu dan toch echt
op dat we eindelijk weer wat kunnen
organiseren, zonder schermen en op
afstand, maar gewoon zoals we dat
gewend zijn. De uitnodigingen voor
een traditioneel snertconcours zijn er
uit! We hopen dat veel mensen deze
kans grijpen om weer gezellig samen
te zijn. Waarbij we hopen dat het een
groot succes wordt en iedereen voornamelijk weer geniet van het samen
zijn. Dit smaakt naar meer. Hou daarom goed alle informatie kanalen in de
gaten voor toekomstige events!

Nadat er dit voorjaar langzaamaan
weer zicht was op wat meer vrijheid en
mogelijkheden stonden we helemaal
klaar in de startblokken om eindelijk
weer een havendag te organiseren. We
dachten aan een wat kleinere opzet
dan normaal en keken er naar uit.
Maar helaas werden de regels weer aangetrokken en moesten we besluiten ook
in 2021 geen havendag te organiseren.
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Gorsenalia
Gorsenalia najaar 2021
Het volgende leden zijn overleden;
Timmers, Joop			
Gorinchem
Slob, Cees			
Noordeloos
Slob-de Jongh, Yvonne		
Arkel
Buizer, Rinus			
Arkel
Sinds het voorjaar zijn er weer een aantal nieuwe leden bij de Gors ingeschreven:
Naam				

Woonplaats			

Lidstatus

Beer, Robin de			
Arkel				
Aspirantlid
Beusekom, Diderik van		
Arkel				
Aspirantlid		
Jong, Christina de		
Gorinchem			
Aspirantlid		
Cardol, Raymond		
Hardinxveld Giessendam
Aspirantlid		
Post, Lynn			
Arkel				
Aspirant-jeugdlid
Jong, Peter de			
Hoogblokland			
Aspirantlid		
Winde, Madelaine De		
Arkel				
Aspirantlid		
Nieuwpoort, Guyon van		
Arkel				
Aspirantlid		
Schrijver, Yvonne		
Haaften				
Gezinslid		
Links, Robert			
Gorinchem			
Aspirantlid		
Snoei, Gijs			
Vuren				
Aspirantlid		
Riet, Nico			
Gorinchem			
Aspirantlid		
Kraaijveld, Ad			
Gorinchem			
Aspirantlid		
Hartog, Egbertus den		
Nieuwland			
Aspirantlid		
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Het lidmaatschap van de volgende leden werd beëindigd:				
				
Naam				
Woonplaats						
Hulst, Frans van der		
Gorinchem						
Ingerman, Daan			
Dordrecht						
Korte, Bas			
Arkel							
Horst, Eric van der		
Arkel						
Heemskerk, Wim		
Arkel							
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Wel en Wee
Wel en Wee oktober 2021

gelukkig dat – ondanks de Coronabeperkingen - er veel meeleven is
binnen de Gors. En we horen ook hoe
goed dit meeleven deze leden dan
doet.

In het afgelopen half jaar is niet alleen
het coronavirus onderwerp van gesprek geweest met de Gorsenaren die
we hebben gesproken vanuit “Wel en
Wee”. Ziektes zoals Parkinson, A.L.S. en
kanker – maar ook “ongelukkig vallen”
kwamen o.a. voorbij. Helaas zijn ons
ook dierbare Gorsenaren ontvallen. We
hebben met een telefoontje/kaartje/
bezoekje of bloemetje geprobeerd wat
bij te staan namens de Gors.

In het Corona-jaar hebben we elkaar
minder face-to-face kunnen ontmoeten.
Dat heeft ook eenzaamheid en irritaties
groter gemaakt dan tevoren, dus het
was heel fijn dat de maatregelen eindelijk versoepeld konden worden.
Dit is ook goed te merken op de zondagen waar het klaverjassen weer van
start is gegaan; het is een blij treffen
van elkaar. Maar dat komt vast elders
in het Gorsje nog ter sprake.

In de Algemene Ledenvergadering hebben we aangegeven dat wij het stokje
graag willen gaan overdragen en gelukkig heeft Sonja Bakker zich gemeld om
het van ons over te nemen. In verband
met het overlijden van haar vader (ook
een bekende Gorsenaar in vroegere
jaren) hebben we het moment van
overdragen nog even uitgesteld. We
zullen u per mail op de hoogte stellen
als zij het stokje definitief overneemt.
U kunt haar dan inlichten als u weet
van een Gorsenaar die een telefoontje/
kaartje/belletje op prijs zou stellen
i.v.m. Wel en Wee. (Dit mag natuurlijk
ook uzelf zijn!)

Voor nu eindigen wij ons laatste verslagje vanuit de Wel en Wee-commissie.
Simon en Roos Overes

De meeste keren dat we contact hebben met een zieke Gorsenaar horen we
17

In Memoriam
Joop Timmers
Op 4 mei jl. is Joop Timmers op 80-jarige
leeftijd overleden.
Bezige handen en een sterke wil, vielen
na een bewogen leven in één keer stil.
De bovenstaande regel op zijn rouwkaart typeert Joop. Een harde werker
en een tikkeltje eigenwijs. Joop was
een betrokken lid van onze vereniging.
Ook maakte hij deel uit van de groep
havenmeesters. Ondanks zijn toch al
hoge leeftijd bleef hij enthousiast de
passanten verwelkomen met een praatje
en een grapje.
In verband met zijn gezondheid moest
hij vorig jaar hun boot L’Accompli verkopen. Iets wat hem echt aan het hart
ging. Jarenlang was hij samen met Ria
op de boot te vinden en maakten ze
lange tochten in de zomer.

Beste Gorsenaren,
Via deze weg wil ik iedereen bedanken
voor het medeleven wat wij hebben
mogen ontvangen na het overlijden
van mijn man Joop Timmers.

Het bestuur, de leden en de collega
havenmeesters wensen Ria en de verdere familie heel veel sterkte toe
bij het verwerken van dit grote verlies.

Het heeft ons als familie veel steun
gegeven.
Met vriendelijke groet
Ria Timmers
18

Yvonne Slob
Op 12 september j.l. Is Yvonne Slob
overleden.
De laatste maanden liet haar lichaam
haar in de steek en moest ze uiteindelijk het leven loslaten.
Ze was vaak op de Gors te vinden en in
het Baken heeft ze menig pilsje getapt
en bitterbal gebakken.
Altijd in voor een feestje en een gezellige babbel.
Haar afscheid was dan ook geheel naar
haar wens, niet te veel drama, het
leven moet gevierd worden.
Ze gaf op het bedankkaartje iedereen
nog een boodschap mee:
Wees lief voor elkaar!
Laten we dat vooral proberen na te
leven!

19

20

Mededelingen
Mededelingen van het bestuur

de vuilcontainers, maar neem het a.u.b.
mee naar huis. Vooral verfrestanten
kunnen ons veel geld kosten. Zelf kan je
deze bij de milieustraat gratis aanbieden.
Dit geldt ook voor olierestanten, dan
wel oliehoudende lappen.
Zorg ervoor dat het vuil dat vrijkomt bij
onderhoud op de wal (schuren/borstelen/
steken) altijd netjes opgevangen en
afgevoerd wordt.

Rookverbod incl. E-sigaret
De wetgeving omtrent het rookverbod
in openbare gebouwen, horeca en
clubhuizen is al in juli 2020 aangepast.
Alleen is daar door de corona maatregelen geen aandacht aan besteed.
Vanaf die datum is nl. de e-sigaret met
en zonder nicotine houdende stoffen
toegevoegd aan het rookverbod.
Dat wil zeggen dat vanaf nu ook iedereen zich moet houden aan het nieuwe
rookverbod op onze haven daar waar
een rookverbod van toepassing is.
E-sigaretten zijn dus niet toegestaan in
‘t Baken, Havenkantoor en ‘t Gemak.

Mededelingen vanuit het Bestuur
m.b.t. de kleine haven
Misschien is de titel van mijn geschreven
stukje niet helemaal de juiste; we zijn
tenslotte 1 haven die uit 2 gedeeltes
bestaat, toch noem ik ze maar de grote
en kleine haven.

Olievervuiling
De winter komt er weer aan, dus de
boot moet weer winterklaar gemaakt
worden. Afgelopen jaar zijn er een
aantal olie vervuilingen geweest na
afloop van de winter. Dit kwam vooral
doordat in diverse boten de bilgepomp
op automaat stond.
Zorg er dus voor dat dit niet meer het
geval is, en controleer ook regelmatig of
er water in je bilge staat.

Vuile en half gezonken boten
Ik loop vrij regelmatig op de kleine
haven rond en zie tot mijn verbazing
steeds weer boten die bijna op zinken
liggen of waarvan het afdekzeil half
is afgewaaid, dan wel boten die niet
onderhouden worden en er vuil en
verwaarloosd bij liggen.
Het is niet leuk en gezellig als jouw
buurman zijn boot wel goed onderhoudt en hij ligt naast een verwaarloosde boot.

Afval
Wanneer er onderhoud aan je boot
gebeurt, deponeer dan niet je afval in
21

Is er een week regen geweest, ga dan
even kijken of je boot vol met water
staat. De havenmeester is niet verantwoordelijk voor jouw boot als hij
op zinken ligt.
De rubberboten zijn mooi afgedekt,
maar als er een buitje regen valt, dan
staat het zeil vol met water. Dus ga regelmatig naar je boot om je zeil netjes om
je boot vast te maken of laat het anders
zonder zeil - dat ziet er beter uit.

Vissersbootjes (roeiboten)
Achter de loods staat een rek voor
het opslaan van de spud-palen voor
de roeiboten. Bij diverse controles dit
jaar blijkt dat 90% niet meer gebruikt
wordt.
Wij gaan dit rek opruimen op of na 1
december. Willen diegenen die nog
spudpalen in het rek hebben liggen
en deze nog gebruiken, deze gelabeld
op het roeibotenrek leggen, zodat we
weten van wie ze zijn.

Lege Boxen
Bij het rondlopen door de kleine haven
valt het op, dat in de zomermaanden
diversen boxen leeg zijn. Je zou zeggen,
dat is een goed teken; dan genieten die
leden optimaal van hun boot.
Nu zijn er gelukkig leden die, als ze hun
sloep meenemen op vakantie, ze dat
komen melden bij de havenmeester,
22

maar er zijn er die zich niet melden
als ze de boot thuis laten liggen of een
weekend uit de haven zijn. Met deze
lege plaatsen kunnen wij andere watersporters heel blij maken.

sloepen komen en er te weinig plaats
is in de grote haven, gaan we de lege
boxen in de kleine haven verhuren aan
passanten.
Melden bij de havenmeester
- Als de boot in het voorjaar te water
gaat (1 week van tevoren melden);
- Als de boot in het najaar mee naar
huis gaat;
- Als de boot één of meerdere nachten
of weken niet in de haven is;
- Als de boot in het seizoen elders ligt;
- De boot ‘s zomers op de trailer blijft
staan of in de box komt te liggen.

De Havenmeester
Als havenmeesters zien we veel en
hebben we regelmatig contact met de
leden van de grote haven.
Dat missen we een beetje van de
kleine haven. Door je te melden bij de
havenmeester, krijgen we ook meer
inzicht in wat er zich in de kleine haven
afspeelt.
Wij als vereniging, zijn heel blij dat we
‘s zomers veel passanten krijgen, waardoor ons liggeld heel laag gehouden
kan worden.
Een ligplaats aan een passant kunnen
wij aanbieden als er een box vrij is.
Doordat er steeds meer passanten met

Als er geen melding bij de havenmeester
bekend is, gaan wij de lege box verhuren aan een passant die een plaatsje
zoekt voor 1 of meerdere nachten.
Gerard van Dijk
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Sociaal Verslag
Verenigingsjaar 2020

erg dat er ten teken van het dichtbij
zijn van de corona een bootje na het
“boten te water gebeuren” blijft staan
op de parkeerplaats - de eigenaar is
aan corona overleden. Een stil symbool
dat ons bij de les houdt.

In het verkorte sociaal verslag van
2019 maak ik al even melding van de
start van 2020. We beginnen 2020 nog
onwetend van de dreigende pandemie
met de gezellige Nieuwjaarsreceptie
op 11 januari. De AC overtreft zichzelf
met allemaal heerlijke borrelhapjes en
de presentatie van het thema en de
bestemming van de openingstocht is
zonder meer flitsend te noemen. In de
video worden we versneld meegenomen
langs allemaal havens die we NIET
gaan aandoen; weergegeven door het
DUBBEL ROOD dat het thema wordt
van de voorgenomen openingstocht.
De bestemming: Strijensas.

Op de vertaalde coronamaatregelen
die door het Bestuur worden genomen,
krijgen we reacties van zowel begrip
als onbegrip en daarmee is het op de
Gors een afspiegeling van de maatschappij, waarin ook verschillende
visies op de maatregelen de ronde
gaan doen - zeker na de eerste lock
down.
De Gors kan op 1 juli 2020 open voor
gasten en in het hoogseizoen zijn er
momenten waarop het even lijkt alsof
er geen corona meer is. We draaien
naar omstandigheden nog een redelijk
goed seizoen met elkaar. Binnen de afgekondigde hygiëne maatregelen wordt
ook extra schoonmaak georganiseerd,
dit tot grote tevredenheid van de havenmeesters en gasten.

Dan gooit de pandemie roet in het
eten van alle geplande activiteiten.
Alle activiteiten die normaal door de
activiteitencommissie georganiseerd
worden, vinden geen doorgang en de
boten gaan “coronaproof” te water
met een kleine werkploeg en geen
publiek. Het Bestuur is veel bezig met
de vertaling van de persconferenties
naar de werkelijkheid van alledag
voor de Gorsenaren; het uitgangspunt
hierbij is “Better safe than sorry “ –
we willen geen onnodig risico nemen
met onze kwetsbare groep. Het is al

De Algemene Ledenvergadering kan
niet fysiek georganiseerd worden,
dus willen we als Bestuur een digitale
versie voorbereiden. Dit stuit echter
op weerstand bij een groep actieve –
25
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maar wel oudere – Gorsenaren. Hun
geluid wordt gehonoreerd door geen
digitale ALV te organiseren. Toch moet
er wel één en ander besloten worden
door de ALV, dus we kiezen voor de
vorm van een enquête waar de leden
hun stem in kunnen uitbrengen. De
deelname aan de enquête overstijgt
zelfs het gemiddelde aantal deelnemers
bij een reguliere/fysieke aanwezigheid wat het Bestuur tot tevredenheid stemt
in deze andere tijden. De uitslag is
opgenomen in het november Gorsje
van vorig jaar.

De cijfers van 2020 en – omdat deze in
het verkorte verslag van 2019 ontbraken –
ook nog even de cijfers 2019:
Aantal nieuwe leden 2019:
Aantal beëindigingen 2019:
Overleden in 2019:		
Aantal nieuwe leden 2020:
Aantal beëindigingen 2020:
Overleden in 2020:		
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53
4
35
19
3

Tot zover het verslag over verenigingsjaar 2020. Zeker niet het gemakkelijkste
jaar voor mensen om mee te maken,
maar toch zijn we blij dat we er als
Gors met elkaar weer goed doorheen
zijn gekomen!

Het Bestuur vindt het ook jammer dat
we zo weinig met elkaar kunnen doen.
Daarom wordt er op 28 november
door de voorzitter van het Bestuur een
online pub quiz georganiseerd. Hieraan
doen 26 Gorsenaren mee. Hoewel het
voor sommigen erg onwennig is, vindt
iedereen het aan het eind toch zeker
een geslaagde avond geweest - waarin
het leuk was elkaar weer even te ontmoeten ook al was het digitaal!

Roos Overes
Secretaris WSV de Gors
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De Groene Gors
Een jaar vliegt voorbij. Dat een vaarseizoen snel gaat, is ook goed te zien
aan het groen op en rond de haven.
De bomen zijn eind maart nog kaal,
wanneer er volop werkzaamheden
gaande zijn om de haven weer voor de
zomer netjes te maken. In april zijn,
in een normaal jaar, de booteigenaren
op de wal druk met schuren en
verven. Dezelfde tijd komen er weer
frisse groene blaadjes aan de bomen.
Niet veel later komen de eerste boten
onder hun winterzeil vandaan. Rien
de Wit was al weer druk bezig om de
nestvlotjes voor de visdiefjes klaar te
maken en de dijk langs de haven was
eind mei weer mooi geel gekleurd en
de meidoorn bij de containers stond
erg mooi in bloei. Tevens hoorde je
ook het gekwetter vanaf de reiger- en
aalscholvernesten aan de overkant van
de Linge. In juni ging het onkruid
weer flink groeien en werden de eerste
molshopen gesignaleerd. De notenbomen stonden in bloei. De vakanties
gaan beginnen! Helaas was juli een
te natte maand. Hierdoor groeide
het gras erg hard en moest het echt
wekelijks gemaaid worden. Zo ook het
onkruid, dat groeide tegen de klippen
op. In de maand augustus bleef het
groeizaam weer. De wilgenbomen
kregen al een extra snoeibeurt om de

laaghangende takken te verwijderen.
In september waren de walnoten al
groot geworden zodat je ze goed zag
hangen. Ja, en dan is het zover!! De
noten vallen in oktober en die vinden
gretig aftrek. Ook betekent deze
maand dat het vaarseizoen weer voorbij is. Het snoeien van de bomen gaat
dan beginnen. Wanneer dit Gorsje uitkomt, zijn er al veel bomen gesnoeid,
waaronder ook de notenbomen. Met
dank aan Marco Schrijver. Gelukkig
kunnen we ons snoeiafval altijd goed
kwijt in de grote laadbak die Wim Loeve
altijd brengt en haalt. We moeten hem
alleen zelf volgooien! In november
gaan we de wilgen weer snoeien.
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groenploeg van zo’n 40 mensen (dat
is exclusief de vaste grasmaaiploeg).
Afgelopen seizoen is toch gebleken
dat we vooraf nooit weten wat voor
weer het wordt. Afgelopen zomer was
groeizaam te noemen. Dan is één maal
in de maand te weinig om het groen
bij te houden. Voor volgend seizoen
zijn we aan het bekijken of het slimmer
kan. Natuurlijk hebben we dan iets
meer mensen nodig in de groenploeg.
Gezien ons aantal leden met een boot
die per jaar een werkplicht hebben van
12 uur, moet dat haalbaar zijn. Hoe we
het werken volgend jaar gaan indelen,
vernemen de leden van de groenploeg
via de mail.
De groenploeg heeft geprobeerd de
haven op een natuurlijke manier mooi
groen en netjes te houden. Helaas is
dat niet helemaal gelukt. Bij het parkeerterrein bij de kleine haven (grind)
liepen we steeds achter de feiten aan.
Hier ontkomen we er niet aan om in de
toekomst wat middelen tegen onkruid
te gebruiken.

Ik ben trots dat we het samen zo netjes
kunnen houden. Natuurlijk is er altijd
wel eens iets waar iemand iets van
vindt en waar het inderdaad soms
net niet gesnoeid is of waar nog wat
onkruid staat. Soms staan we op een
zaterdag ook wel eens met te weinig
mensen omdat collega groenwerkers
andere afspraken hebben of hun
werkdatum niet in hun agenda hebben
genoteerd. Maar toch heb ik het gevoel dat we met elkaar het groen weer
netjes hebben bijgehouden. Bedankt!
Volgend jaar is het ons 50 jarige bestaan. We gaan ervoor om het groen
er dan op zijn mooist uit te laten zien.

De mollen zijn lang weggebleven en
toen ze kwamen, zijn ze vakkundig
gevangen door Meindert en Dick. We
hebben wel het idee dat de keizerskroon heeft gewerkt en daarom zetten
we er nog een paar bij. Deze keer
zetten we er gaas omheen.

Nog even tot slot: onze speeltuin is aan
nieuwe speeltoestellen toe. De wip is
al gebroken! We willen komende winter
kijken of we nieuwe speeltoestellen

Er is, zoals je hebt kunnen lezen, weer
veel werk verzet om de haven netjes
te houden. Dit doen we met een
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kunnen neerzetten. Nu ben ik uit de
kleine kinderen en heb niet zo gauw
een idee. Natuurlijk kunnen we één
van alles neerzetten, maar als het niet
gebruikt wordt, is het zonde. Dus vragen
we jullie om ons ideeën door te geven.
Waar de kleine kinderen en misschien
ook de oudere jeugd wat aan zouden
hebben. Mail je ideeën naar
groen@wsvdegors.nl
Jan de Gier
Scan de onderstaande QR codes voor
2 filmpjes die Nel van der Post heeft
gemaakt van de snoeiwerkzaamheden.
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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

Stationsweg 21 Gorinchem
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0183-62 79 99

Lente op de Gors
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Winterwerk
Na een zomer varen met corona regels, hebben we hopelijk toch genoten van ons
mooie Nederland. Als in april de boten in het water gaan (afgelopen winter zijn ze
er dan wel niet uitgegaan), denken we dat de zomer heel lang duurt, maar ondertussen staan de boten alweer op de kant. Dan is het weer tijd voor de winterploeg
om aan de haven te gaan werken, zodat deze er mooi bij komt te liggen voor ons
50 jaar jubileumfeest.
Winterwerk 2021/2022

opgehaald. Dat is ook een hele klus.
Gelukkig hebben wij twee leden die
goed met een kraantje in de zandbak
kunnen spelen.

We hebben weer een hele lijst met
werkzaamheden, het onderhoud van
de haven wordt gelukkig wel minder.
Het grootste werk waren de afgelopen
jaren altijd de drijvers, maar daar
hebben we de eerste 20 jaar weinig
onderhoud aan.

De AC ruimte in het “Ruim” gaan we
uitbreiden om overtollige stoelen en
tafels op te slaan die we eventueel

De roosters krijgen deze winter een
extra schoonmaakbeurt. Dit is een
jaarlijks terugkerende taak in het voorjaar. Hiervoor hebben we nu ook een
professionele zelfaanzuigende hogedrukreiniger aangeschaft, waardoor
we bij te lange afstanden van de vaste
water aansluitingen geen slangen meer
moeten uitleggen. We gaan kijken of
we met de winterwerkers de roosters
optimaal schoon kunnen krijgen, zodat
we in het voorjaar een stuk minder
werk hebben.
De bedoeling is ook dat de betonplaten
op de Westzijde en de Dijkzijde worden
36

kunnen gebruiken bij vergaderingen of
feestjes.

ze leuk lijkt om klusjes te doen om de
haven zo mooi en netjes mogelijk te
maken.

Dit zijn de grotere werken. Zo zijn er
nog tientallen kleinere klusjes die nog
uitgevoerd moeten worden.

Stuur me een mailtje of bel me even,
extra handjes zijn altijd welkom.

We gaan afscheid nemen van de
heicat; deze is niet veilig en niet meer
te verzekeren. De afgelopen jaren is
hij ook niet meer gebruikt, omdat we
ongelukken wilden voorkomen.

We hopen deze winter weer normaal
te kunnen werken zonder corona
regels en dat we weer een nuttige en
gezellige tijd met elkaar hebben.
Commissaris,
Gerard van Dijk

Er zijn verschillende leden (ook nieuwe
leden) die geroepen hebben dat het
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Kaartmiddagen
De klaverjaszondagen

ten. Zo hebben Marco Schrijver en Ben
Stijsiger al twee keer mee gedaan.

Hallo allemaal,
Interesse? Iedere zondagmiddag van
14.45 uur tot ca 18.30 uur spelen we
vooral voor de gezelligheid een competitie. Leeftijd deelnemers varieert
van bijna 30 tot bijna 90 jaar.

Na een kleine pauze van anderhalf
jaar zijn we weer begonnen met het
klaverjassen op zondag. Het was even
allemaal weer wennen. Hoe zat het
ook al weer met alle regels? Op 5 september hebben 4 fanatiekelingen (Alie,
Mieke, Adri en Jelle) al even geoefend
op een zonnige dag op het terras. Met
het mooie nazomer weer in september
was de animo om eerder te beginnen
dat gewoonlijk nog niet aanwezig.

Goed om te weten dat iedereen mee
mag doen en dat je echt niet iedere
week van de partij behoeft te zijn. We
spelen 3 rondes en je maat wordt
bepaald door loting. Naast klaverjassen
genieten we van een biertje, wijntje,
frisje, watertje of een advocaatje met
(teveel) slagroom of stukje kaas/worst/
bitterbal.

Het was 3 oktober dan zover. Even geen
Formule 1 in ’t Baken, maar gewoon
ouderwets klaverjassen. Het was de
eerste kaartzondag van het nieuwe
seizoen. We zaten met 3 tafels, dus we
hadden een leuke opkomst. Aat (Een
kennis van Fred en Nel van de Post)
ging er met de eerste prijs vandoor:
Een vijfde staatslot.

Met vriendelijke kaartgroeten
en graag tot ziens,
De kaartcommissie

We zijn inmiddels al weer 3 weken
onderweg tijdens het schrijven van dit
stukje. We hebben een aantal mensen
welke helaas nog niet hebben kunnen
klaverjassen. Gelukkig hebben we ook
weer nieuwe mensen gevonden, die
het gezellig vinden om te komen kaar39
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Technische tip
Technische tip: Dreft
Maak de bilge (ruimte onder de motor)
schoon en spuit er wat Dreft (goed
afwasmiddel) in. Dit breekt eventuele
olie lekkage direct af.
Zorgt er dus ook voor dat er altijd een
extra fles Dreft aan boord staat om
olie vervuilingen in en rondom de boot
direct te neutraliseren.
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Ingezonden Stuk 1
Groetjes vanaf zee!

volgens weer volledig is opgebouwd,
er nieuwe bemanningsleden op zijn
geplaatst en we hebben getraind,
zodat we nu met een goed getrainde
bemanning het schip kunnen inzetten
tot in het hoogste geweldspectrum.
Onze bemanning bestaat momenteel
uit ongeveer 165 mensen met allemaal
verschillende functies en nevenfuncties. Zo is een kok niet alleen kok, maar
is deze ook onderdeel van de medische
actiedienst, kan met de scheepsvliegdekploeg er voor zorgen dat de helikopter wordt vast gemaakt aan het dek
bij het landen, assisteert bij meerrol
bij het plaatsen en vast maken van de
valreep, maar kan ook ingezet worden

Afgelopen 1,5 jaar heeft niet alleen
COVID-19 er voor gezorgd dat ik wat
minder op de haven was te zien, dit
had met name ook te maken met mijn
werk. Graag neem ik jullie even mee
in de wereld van de Koninklijke Marine
en in het bijzonder Zr. Ms. Van Amstel.
Een veelzijdig fregat van ruim 120
meter lang dat zich specialiseert in
onderzeebootbestrijding.
Het schip is tot het begin van de zomer
bezig geweest met een langdurig opwerktraject. Waarbij het schip helemaal
uit elkaar lag tijdens onderhoud en ver-

Overzicht eenheden die deelnamen aan Joint Warrior 21-2 (een grote internationale oefening)
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achter een .50 wanneer er een verhoogde dreiging is. Enorm divers dus!
De Operationele Jaarplanning van de
Koninklijke Marine bepaalt waar wij
worden ingezet. Sinds 6 september
maken wij onder deel uit van Standing
NATO Maritime Group 1 (SNMG1).
SNMG1 vormt de maritieme component van de NATO Respons Force,
de snelle reactiemacht van de NATO.
SNMG1 bestaat momenteel uit schepen
uit diverse NATO landen. Landen die
hier momenteel een bijdrage aan
leveren zijn: België, Canada, Spanje,
Portugal en Noorwegen en natuurlijk
Nederland, maar deze samenstelling
wisselt regelmatig. Gedurende de

komende maanden trainen wij binnen
de groep, nemen we als groep deel aan
internationale oefening, maar kunnen
wij tussentijds ook ieder moment ingezet worden door de NATO. De planning
kan dus nog wel eens wijzigen! Momenteel varen we rond in Noord Europa en
hebben we twee havens aangedaan,
Glasgow en Edinburgh. Hopelijk komen
daar deze reis nog een paar mooie
havens bij, want dat zijn toch vaak de
hoogtepunten, helemaal als je de wal
op mag!
Een paar mooie foto’s:

En een foto van een bevoorrading op zee (brandstof) met HNoMS Maud
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Ingezonden Stuk 2
Varen met mijn kleindochters
Enige weken geleden kwam ik Bert
Vonk tegen op de vereniging. Wij
raakten in gesprek en hij vroeg: ‘Heb
je nog gevaren met je kleindochter
Ilse?’, want hij wist dat ik zou gaan
varen met haar. En dat had ik. ‘Dan
heb je vast een hoop foto’s van haar
gemaakt,’ zei Bert, ‘misschien kan je
een verhaaltje schrijven voor in het
Gorsje?’
Ik dacht bij mezelf: ‘Een stukje in het
Gorsje schrijven; ik zou niet weten
hoe ik zou moeten beginnen en wat
te moeten schrijven.’ Maar later dacht
ik: ‘Ach, ik kan het altijd proberen.’
Wel, hier gaat hij dan:
Op vrijdag 23 juli 2021 ben ik dan gaan
varen met Ilse richting Schoonhoven,
via het Merwedekanaal en de Lek. De
planning was eerst dat wij naar Tilburg
zouden varen, maar in verband met het
hoge water kon dat niet en dus wilden
wij dan maar naar de Biesbosch. Maar
ook die richting ging niet door, aangezien die ook afgesloten was. Dus toen
maar naar Schoonhoven. Ilse maakte er
geen punt van. Zij vond het al leuk dat
wij aan het varen waren. Mijn kleindochter Ilse, is 15 jaar en een leuk meisje
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om te zien, maar dat zullen alle opa’s
wel zeggen, denk ik. In de regel hebben
zij op die leeftijd wel andere plannen
dan om met opa, mee te varen.

voorstellen dat u het zwaar hebt gehad
bij opa. Het was ballen binnenboord,
ballen buitenboord, mast omhoog,
mast om laag. Daar word je echt moe
van.’

Ilse kon goed met de boot overweg;
goed sturen, afmeren en stootkussens
binnenboord halen en buitenboord
hangen als wij tegen de kant aangingen
en bij de bruggen de mast omhoog
en mast omlaag. En dit zonder te
mopperen.

Tja, het is maar een kort verslag of
verhaaltje geworden maar het was ook
maar een klein tochtje, dus daarover
is niet zoveel te schrijven. Maar ik ben
trots op mijn kleindochter Ilse, omdat
zij nog steeds met opa, mee wil varen.
Dat geldt voor al mijn kleindochters
want die willen nog steeds meevaren.
En uiteraard mijn kleinzoon ook.

Ik heb er een hekel aan dat als ik vaar
de stootkussens buitenboord hangen.
Tijdens het varen moeten de ballen
binnenboord. Je ziet vaak hele mooie
jachten varen met alle ballen buitenboord – ik vind het geen gezicht, het
verpest de hele boot.

Tja, ik heb dan wel met mijn kleindochter Ilse gevaren, maar nu kwam
mijn andere kleindochter Emma, die
wilde ook met opa gaan varen. En daar
kwam opa niet onderuit. Patrick (mijn
zoon) ging ook mee want Emma is 7
jaar, dus vond ik het onverantwoord

Toen wij weer thuis waren, zei Ilse,
tegen oma (Ria): ‘Oma ik kan mij best
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om alleen met Emma te gaan varen
omdat wij de Merwede op moesten
om naar de Biesbosch te gaan. Want
op een doordeweekse dag kan het
behoorlijk druk zijn op de Merwede.

want het containerschip moest de
Nieuwe Merwede op. Tja, en toen had
ik een probleem…
Ik wilde naar bakboord uitwijken, maar
kreeg nul op het rekest want er zat
een vrachtschip pal achter mij en die
gaf mij geen ruimte om uit te wijken.
Hij had zelfs geen aandacht voor mij.
Maar gelukkig voor mij zag het containerschip mijn probleem en stopte
af, zodat ik hem aan zijn verkeerd wal
kon passeren. Zo zie je maar, je kan
nooit zeggen: ‘Zulke dingen zullen mij
nooit gebeuren.’, want het gebeurde
mij dus wel.

Op vrijdag 10 september vertrokken
wij van de Gors, via de jachtensluis in
de Lingehaven naar de Biesbosch. Op
naar de sluis van Werkendam (Biesboschsluis). En inderdaad, het was
goed druk met beroepsvaart op de
Merwede. Ik was blij dat Patrick ook
mee was, want ik had alle aandacht
nodig voor de drukke scheepsvaart.
Over het algemeen genomen heb ik
nooit last van de beroepsvaart, meer
van die snelle kruisers. Maar meestal
heb ik daar ook geen problemen mee.
Tja, je slingert wat, maar dat weet je
als je op de grote rivieren vaart. Maar
goed, het was goed opletten geblazen
op de Merwede, en ik voer volgens de
regels kort stuurboord wal. Maar ja,
soms moet je van je stuurboord kant af
voor vrachtschepen die verkeerde wal
varen. Maar over het algemeen zijn de
rivieren zo breed dat je genoeg ruimte
overhoudt om stuurboord aan
te houden.

Maar voor de rest is alles goed gegaan.
De Argo, is heelhuids bij de Biesboschsluis, aangekomen en we hebben afgemeerd bij de watersportvereniging
van Werkendam waar wij ook Simon,
tegen kwamen. Die lag in een deuk hoe
wij in de box, afmeerden. Maar dat is
weer een verhaal apart.
Na een nachtje gelegen te hebben in
de haven, gingen wij de volgende
morgen de Biesbosch in. Leuk plekje
opgezocht - kop op de wal en achter
aan de palen. Emma, heeft zich prima
vermaakt met de volgboot die wij
meehadden. De Argo, viel droog en
daar hebben Patrick en ik gebruik van
gemaakt om de Argo aan de onderkant helemaal schoon te boenen.

Maar in dit geval ging die vlieger niet
op. Er kwam een leeg container schip
aan die verkeerde wal voer. Hij had het
blauwe bord uit. Maar ik dacht met
mijn goeie gedrag: ‘Ik ga nog meer
stuurboord en dan heeft dat schip alle
ruimte.’ Maar ik kreeg geen ruimte

Meindert Veen

47

48

Even Voorstellen
Onze nieuwe secretaris: Jan van Esch

Ik ben geboren in Sleeuwijk en als kind
ging ik al bij de haven kijken naar de
boten. Er lag van alles: kraanschepen,
sleepboten, beunschepen en pleziervaartuigen. Met de indrukken die ik
opdeed, maakte ik thuis tekeningen
van boten en bouwde ik zelf allerlei
miniatuur vaartuigen, van materiaal
dat ik in de schuur van mijn vader vond
of soms zelf kocht van mijn zakgeld. Ik
las ook veel over boten en varen. Als
kind zat ik ook bij de Scouting en vanaf
mijn twaalfde zeilde ik met een Lelievlet in de Biesbosch.

Mijn naam is Jan van Esch. Ik ben
getrouwd met Juli en heb een zoon van
23 jaar en een dochter van 21 jaar oud.
Ik ben sinds 2006 lid van De Gors en
sinds de ALV van juni secretaris in het
bestuur. Mijn beroep is schade-expert
in de maritieme wereld.

In de winter was het botenonderhoud.
Altijd met veel plezier. Vanaf mijn zestiende
had ik zelf een polyester zeilbootje dat
ik helemaal heb opgeknapt. En daarna
natuurlijk lekker varen in de Biesbosch.
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Toen ik later bij de leiding kwam, voeren
we met een oud motorjachtje dat met
plamuur drijvend werd gehouden. Ook
de Mercedes OM636 motor was niet
meer zo best en met beperkte middelen
en met hulp van sponsoren bleef de boel
maar net werken. Ondertussen was ik
begonnen op de Hogere Zeevaartschool
in Rotterdam, opleiding Marof. Daar
leerde ik voor stuurman en scheepswerktuigkundige Grote Handelsvaart.
Een combifunctie dus.

oplossing van probleemgevallen. Dat
vak leek mij wel wat en zodoende ben
ik sinds 1998 werkzaam als schadeexpert. In opdracht van cascoverzekeraars
onderzoek ik schadegevallen. Hoe waren
de omstandigheden, wat is er gebeurd,
wat is de oorzaak en wat zijn de redelijke
reparatiekosten? Dat zijn zo’n beetje
de hoofdvragen die in elk dossier beantwoord moeten worden. Het begint
met een paar belletjes en onderzoek
aan boord of bij een scheepswerf, en na
heel veel uitzoekwerk en correspondentie
beschrijf ik alles in een expertiserapport.
Op basis van dit rapport beslist de
verzekeraar of er dekking is en worden
de schadeherstelkosten al dan niet
uitgekeerd aan de verzekerde. Het is
een boeiend vak met veel verantwoordelijkheid en soms avontuur, waarin
zowel mensen als technische zaken een
rol spelen.

Na een jaar varen op de fruitjager
“Peggy Dow” besloot ik aan de wal
te gaan werken. Het leven aan boord
was toch wel sociaal-arm en ik miste
mijn vrijheid. Na een tijdje bij een
scheepsdieselmotorenbedrijf gewerkt
te hebben als service-engineer, kwam
ik aan de slag als hoofd van de servicedienst bij een bedrijf dat deed in keerkoppelingen en andere voortstuwingssystemen. Daar heb ik in zeven jaar
heel veel geleerd van de techniek en
ook hoe de maritieme toeleveranciers
samenwerken.
Schade-experts kwamen bij mij in de
werkplaats schades opnemen en bespreken en ik raakte betrokken bij de

Nadat ik samen met vrienden bij de
Scouting, een sleepvletje van zeven
meter had gebouwd, gebruikte ik deze
soms om lekker alleen of met mijn
gezin te gaan varen. Zo kwam het idee
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om zelf een boot te hebben, waar we
wat langer op zouden kunnen verblijven
en die helemaal van mezelf was.
Zodoende kwam in 2003 de Theodoor
op mijn pad, een recreatiesleper van
12 meter. Er was echter nogal wat op
aan te merken en daarom heb ik deze
helemaal gestript, en daarna weer vanaf
kaal casco opgebouwd. Vanaf 2006
heeft de Theodoor in de haven van De
Gors gelegen.

Momenteel ben ik in mijn vrije tijd
bezig met schuren en plamuren, om de
opbouw binnenkort zo strak mogelijk
in de tweecomponenten polyurethaanlak af te kunnen werken. Een enorme
klus, waarvan ik later de vruchten hoop
te plukken in de vorm van makkelijk en
weinig onderhoud.

Omdat ik eigenlijk uitgeklust was en
iets meer ruimte zocht voor de toekomst, heb ik de Theodoor afgelopen
zomer verkocht en ben ik sinds vorig
jaar een nieuwe boot aan het bouwen.
Misschien hebben jullie al wel eens iets
hierover gelezen in ’t Gorsje.

Heb je met zo’n baan en deze hobby
dan nog wel tijd voor een bestuursfunctie? Dat vroeg ik mezelf ook wel
eens af ja. Maar ik vind het ook gewoon leuk om samen met een fijn
clubje mensen na te denken over
beleid of activiteiten en om dingen te
regelen of verder te optimaliseren.
Omdat mijn nieuwe boot nog niet te
water ligt, kom ik momenteel niet zo
vaak in de haven. Vanaf halverwege
2022 hoop ik echter dat dit anders is.
Graag tot ziens!
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Oproep
Arkel Christmas Village 2021
Beste leden,
In december 2020 was Arkel super
mooi verlicht.
Het zal leuk zijn als we ook als “kerstdorp” bekend komen te staan. Daarom
zien wij dit een jaarlijks terugkerend
evenement worden.
Mede omdat ons jubileumjaar er aan
komt zouden wij als leden van de Gors
het mooi vinden indien u de boot in
december tijdens Arkel Christmas
Village verlicht.
Doet u mee?
Vriendelijke groet,
Redactie ’t Gorsje
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Reisverhaal
Onze Vakantiereis

verhuisd. Na 4 dagen in Hoornaar te
zijn, kreeg ze ook nog een beroerte,
maar daar kwam ze gelukkig weer
bovenop. Na overleg met de dokter
en de kinderen toch maar besloten
om op vakantie te gaan.

Na veel wikken en wegen hebben we
toch besloten om met vakantie te
gaan. Het afgelopen half jaar was nl.
nogal hectisch geweest. De te vroeggeboren kleindochter van Marrie
moest na 4 maanden na haar geboorte
al een hartoperatie ondergaan. Hier
kwam ze gelukkig goed doorheen, dat
was een geruststelling. Ook Marrie’s
moeder baarde ons inmiddels steeds
meer zorgen. Ze is 95 jaar en uiteindelijk kon ze naar het Gasthuis. Na 2
maanden daar te zijn geweest mocht
ze naar Hoornaar in de opvang. Uiteindelijk hebben we haar dus 2 keer

En toen kwamen de overstromingen in
Limburg en op de grote rivieren. Wel
of niet gaan? In het voorjaar hadden we
besloten richting Friesland-GroningenDrenthe te gaan. Ik had een prachtig
boek van Drenthe, dus gaan.
Vrijdag 30 juli 2021
Volle tanks en de motor technisch
goed in orde. Via het Merwedekanaal
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kregen we een vrachtboot achter
ons aan. Hij vond het kennelijk leuk
om achter ons te varen. Uiteindelijk
maar laten passeren terwijl de Lek 2x
zo breed was. Dat is bootje pesten…
Je moet oppassen dat je niet tussen
de kribben belandt. In Wageningen
overnacht bij de watersportvereniging.
Borrel op en daarna de motor nagekeken en vetpot aangedraaid.

naar Vianen. Daar door de sluis de
Lek op. Flinke stroming en hoog water
en doorgevaren naar Culemborg. We
waren laat vertrokken, en dus ook laat
aangekomen. Eerst aan de borrel, we
hadden geen zin meer om te koken,
dus op de wal een etentje. Gelijk maar
goed beginnen.
Zaterdag 31 juli 2021
Vertrokken uit Culemborg. Mooie stad
met veel oude panden in het centrum.
Veel wind en een flinke tegenstroming
van ca. 5-6 km per uur. Dan maar wat
meer toeren erop (DAF). Twee sluizen
gepasseerd – weinig hoogte verschil.
Normaal ongeveer 2 meter. Inmiddels

Zondag 1 augustus 2021
’s Morgens uit Wageningen vertrokken.
Nog 1 sluis te gaan bij Driel (dachten
we), maar de waterkering stond open
vanwege de hoge stroming en hoog
water. Toch maar weer wat meer
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toeren op de motor. Onvoorstelbaar
zoveel stroming! Inmiddels Arnhem
gepasseerd richting de kop Neder-Rijn
en IJssel. We kregen toen de stroming
mee en voeren toen 20 à 21 km per
uur. Inmiddels de Giesbeekse Plassen
op. Het was een vermoeiende dag
geweest. Bij WSV De Mars aangelegd.
Eerst een borrel en daarna lekker eten
in het clubhuis. We zijn de plassen met
de rubberboot rond geweest. Veel
havens en bungalow parken. Ongeveer
30 jaar geleden was het een zand en
griendplas. We lagen toen wild aan het
strand of voor anker; hele rijen bootjes
tegen de strandjes. Nu is het één groot
recreatiepark.

Meer bootjes dan water in de grachten
(botsbootjes) druk-druk-druk. Mooie
natuur in de omtrek.
Donderdag 5 augustus
Nu richting Assen. Onderweg wilde
de motor niet starten. Kon de oorzaak
niet vinden. Dan maar de startkabels
erbij halen en via de huishoudaccu’s
gestart. Na veel zoeken de oorzaak
gevonden: een deel van de diodebrug
was verbrand. Omloop naar de motor
aangelegd en zo voorlopig het probleem opgelost. Via de Victron Centaur
alle 3 de sets accu’s via walstroom opgeladen. Geen problemen meer gehad.
’s Middags in Havelte en daar de nacht
doorgebracht.

Maandag 2 augustus 2021
Vroeg op, want we willen die avond in
Zwolle zijn. Stroming mee, dus we kunnen een flinke afstand varen. ’s Avonds
om 19.00 uur lagen we in Zwolle in het
centrum.

Vrijdag 6 augustus
Rust- en fietsdag. Mooie omgeving.
Marrie was daar al een keer geweest.
Er was daar een restaurant waar je
heerlijk spareribs kon eten. ’s Morgen
koffie met gebak en gereserveerd voor
het avondeten. De dag was goed, veel
gefietst, alleen ’s middags een flinke
bui en bij de Chinees geschuild en
koffie gedronken. Toen naar huis en
’s avonds lekker gegeten.

Dinsdag 3 augustus
Eerst de stad in geweest en daarna
vertrokken naar Meppel. Veel moois
en natuur gezien. Veel ooievaars
onderweg in weilanden en bomen.
Ook een verrassing voor mezelf; mijn
vorige boot (Combi Kotter) lag in een
jachthaven voorbij Zwolle. Hij zag er
schitterend uit.

Zaterdag 7 augustus
’s Morgens werden we verrast (we
lagen aan de wal, dicht bij een boerderij). Daar liepen 4 paarden en 1
paard apart. De paarden waren de
avond ervoor zeer onrustig geweest.
Wat bleek? ’s Morgens kwamen we
uit bed en zagen we dat er een veulen

Woensdag 4 augustus
Rustdag. We zijn gaan fietsen richting
Giethoorn. Dit keer bijna geen Chinezen, maar veel toeristen uit eigen land.
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was geboren. Amper 1,5 uur oud. Bij
de moeder hing de navelstreng er nog
aan. Diverse foto’s genomen. Mooi
om zoiets te zien, moeder natuur.

een terras gezeten.
Maandag 9 augustus
Vertrokken naar Groningen. Dag van
veel wachten voor bruggen en sluizen.
Tegen de avond stukken met de koeling.
Motor impeller stuk en vervangen voor
de spoorbrug van Groningen. Na reparatie draaide de spoorbrug niet meer.
Morgen nieuwe kans.
Dinsdag 10 augustus
Om 9 uur door de spoorbrug en om
10 uur vast in het centrum van
Groningen. We gaan de stad in. Mooi
centrum, maar wel een studentenstad.
We wilden om 15.00 uur de stad uit,
maar we kregen te horen dat de brug
niet meer zou draaien i.v.m. werkzaamheden. De nacht overgebleven.
’s Avond met het bijbootje de grachten
op geweest. Rondje centrum gedaan.
Onvoorstelbaar wat daar ligt – echt
een teervloot van de jaren 1900 tot
1950. Soms lagen er mooie oldtimers
bij, maar ook brandhout dat op zinken
lag. De bomen en onkruid groeiden
in de zwaarden en de roeren van de
schepen. Maar er lagen ook 3 mast
klippers tussen. Terug naar de boot
om te eten, te borrelen en tv te kijken.
Onze aandacht werd getrokken door
een koppel aan de wal; een man in een
scootmobiel samen met een magere
vrouw. Ze vroegen om geld omdat van
de man alles gestolen was en ze naar
Rotterdam moesten. Naar de Politie
gestuurd, maar volgens hen deden die
zogenaamd niets. Wij dachten dat het

Om half elf weer vertrokken richting
Assen. Bij sluis Assen een klein ongeval
met Marrie. Ze gleed uit door al het
kroos en kwam tegen de sluiswand
aan. Arm bezeerd. En ’s avonds was ik
het filter in de motorruimte aan het
schoonmaken. Ondanks dat ik haar
gewaarschuwd had dat ik in de motorkamer zat, viel ze toch in het luik van
de kuip. Veel blauwe plekken, maar
gelukkig niks gebroken.
Zaterdag 8 augustus
Rustdag. Mooie stad Assen. We lagen
midden in het centrum en hebben op
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drugsverslaafden waren. Daarna kwam
er een knul met grote fietstassen die
sprak ons aan. Hij zei dat hij dakloos
was en vroeg of hij aan boord kon
slapen. Ook weer geweigerd. Die nacht
hebben we alles goed vergrendeld
en opgeruimd (fietsen en BBmotor).
Afgesproken dat als we die nacht iets
hoorden dat we dan direct uit bed
zouden gaan en kijken. We hadden
2x iets gehoord, maar dit bleek loos
alarm.

schepen gingen we op pad. We hebben
zo’n 100 bruggetjes en een 20-tal sluisjes gepasseerd. Alles verliep vlot en dat
hebben we in diverse dagen gedaan.
Mooie dorpen en stadjes gepasseerd
en mooie natuur, doch voor ons zat het
er niet in om te rusten.
We kregen namelijk bericht dat het
niet goed ging met Marrie’s moeder,
dus zo vlug mogelijk naar huis. Dat
ging niet echt, want 3 à 4 km per uur
is niet snel en dus hebben we maar
langer doorgevaren. We hebben mooie
dingen gezien op de Turfroute en ook
langs het Openlucht museum gevaren.
Als je deze route wil varen, moet je
daar 3-4 weken voor uittrekken, maar
dat hadden we niet. Toen we op wat
groter water kwamen, konden we aan
de terugreis beginnen.

Woensdag 11 augustus
Om 10 uur door de Emmabrug gevaren
richting Veendam. In Groningen het
bootje zien liggen waarop een kind
door een explosie was overleden. Zag
er droevig uit. Daarna diverse scheepswerven gezien waar nog grote zee
coasters worden gebouwd. Om 14.15
aangekomen bij het sluisje van Veendam. Daar moesten we wachten op de
stoomtrein die door vrijwilligers wordt
onderhouden. Dit is een toeristische
trein die 2x per week heen en weer
rijdt naar Stadskanaal. Mooi plaatje
met zeer oude wagons. Overnacht in
Veendam om vanuit daaruit de Drenthe
route te beginnen.

Als ik de hele route zou beschrijven
dan zou ik nog heel wat bladzijdes nodig
hebben. Maar ik raad het iedereen aan
om het een keer te doen. Het is een
soort driehoek die je vaart. Wij zijn
het Coevorden Vechtkanaal opgevaren
richting Gramsbergen, Almelo en richting Overijssels kanaal. Zijkanaal naar
Almelo en Twentekanaal naar Eefde
door de jachtensluis en daarna naar de
kop van de IJssel. Nog flinke stroming
tegen maar minder dan op de heenreis.

We hadden een prachtig boekwerk
waarin alles werd omschreven met ook
de nodige fietsroutes en veel informatie
over Drenthe. Het is een route die ik
niet gauw vergeten zal. De lengte en
de breedte van onze boot was geen
probleem, maar met de diepgang ging
het soms maar net. Met een aantal

In Almelo kregen we een vlaggetje
van Overijssel en in Almelo aangelegd
bij WSV Almelo. Daar kregen we veel
informatie hoe de havenmeesters in
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Arkel functioneren. Een van onze havenmeesters had er kennelijk een hoop
over verteld. Zo hoor je nog eens wat
over onze haven. Je kon er ook goed
eten.

Dus beste mensen en leden: geniet van
onze haven en het varen. Ik ben trots
op al die jaren dat ik het mee mocht
maken.
Met vriendelijke groet,
Eef en Marrie

In Rheden hebben we bij WSV De
Engel overnacht. We zagen ook nog
de Grienduil van Bas Stevens voorbij
varen. Was weer aardig verbouwd.

P.S. Er is een boekje met de brug- en
sluistijden van Groningen en Drenthe
verkrijgbaar bij de brugwachters

De volgende dag richting Vianen, de
sluis door en we dachten daar een
plaatsje voor de nacht te vinden. Doch
alles lag vol. Zelfs in de jachthaven.
Dan maar door naar Meerkerk, ook vol,
wat nu? WSV Arkel gebeld, er was daar
nog 1 plaatsje buitenop. Dan maar
door. Om 20.00 uur waren we weer in
onze thuishaven. De volgende dag gelijk
naar Marrie’s moeder in Hoornaar.
De weken daarna is Marrie daar veel
geweest. Helaas is ze op 15 september
overleden aan een longontsteking.

Boek: Fietsroutes Grenzeloos varen
door Drenthe (V.V.V. Drenthe)
https://www.recreatieschapdrenthe.nl/
files/grenzeloos_varen_door_drenthe
_2016-2017_-_nederlandstalig.pdf

Het is een drukke tijd geweest en nu
gaan we ons leven weer oppakken. Op
naar de kaartmiddagen in het clubhuis
op zondag. Er kunnen nog wel wat
leden bij de kaartclub. Ikzelf ga me
verheugen op het 50-jarig bestaan
komend jaar van WSV De Gors. Tweederde van mijn leven heb ik De Gors
meegemaakt. Veel leden zien komen
en gaan en van oudleden afscheid
moeten nemen. Veel in al die jaren
zien veranderen en verbeteren. 50 jaar
is niet niks.

Aantal draaiuren DAF: 82 uur
Verbruik diesel: 550 liter
Gemiddelde per uur: 6.5 liter
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Op naar de 50 Jaar
In de afgelopen jaren hebben we al flink wat mensen geïnterviewd in de aanloop
naar ons 50-jarig jubileum dat we volgend jaar groots gaan vieren. Zo hebben
we de oprichters, eerste havenmeesters, bestuursleden, leden van verdienste,
vrouwen van bestuursleden, eerste leden en de eerste clubtochten de revue laten
passeren. Maar wat er natuurlijk mist, is een interview met een passant die al
jaar en dag bij ons op de haven komt.
Dit keer dus een interview met
Henk Heemskerk.

door Nederland en België. En op deze
tochten doet hij dus ook steevast De
Gors aan.

Hij is een graag geziene gast bij ons
op de haven met zijn SK Spiegelkotter
‘Passie’. Met zijn 82 jaar vaart hij nog
iedere zomer voor zo’n 5 ½ maand solo

Sinds 2 weken is hij weer thuis in
Woerden waar ik hem bel en een heel
gezellig gesprek met hem heb.
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Hoe lang vaart u al?
Ik vaar al sinds mijn 12e. Eerst met een
autoband met een touw eraan, vervolgens een kano, gevolgd door een open
zeilbootje. Toen volgde er een zeilboot
met een kajuitje - een Fellowship 27 en deze hebben we 22 jaar gehad. Dat
laatste jaar hebben we de mast eraf
gehaald en hebben we een reis over de
Maas, Moezel en Rijn gemaakt. Vervolgens is toen de zeilboot verkocht en is
er een IJlstervlet van 9.60m voor in de
plaats gekomen. Hiermee hebben we
de binnenwateren ontdekt en zijn we
zelfs naar de Middellandse Zee gevaren.
Deze tocht duurde 5 maanden.
In 2005 hebben we mijn huidige boot,
een SK Spiegelkotter genaamd ‘Passie’
gekocht. Hiermee zijn we ook weer
naar Frankrijk gegaan. Gelukkig heeft
mijn vrouw nog van deze boot kunnen
genieten, want ze is helaas in 2010
overleden. Sindsdien vaar ik alleen. Ik
red het, want ik wil niet afhankelijk zijn
van mijn kinderen.
Hoe lang komt u al op De Gors?
Als ik zo terug ga rekenen, moet dat
zeker al meer dan 25 jaar zijn. Ik heb
nog geholpen met het leggen van de
binten onder het Baken en dat staat er
ook al sinds 2002. En daarvoor kwam
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ik er al. Ik hoor nog net niet bij de inventaris, maar het scheelt niet veel.
Hoe bent u zo op De Gors verzeild
geraakt?
Als we met de zeilboot vanuit Woerden
naar Zeeland gingen, maakten we altijd
een tussenstop op De Gors.

dus naar België of naar het noorden.
Meestal blijf ik dan 2-3 nachten en ga
dan naar Geldermalsen om te tanken.
Op de terugweg kom ik dan weer 2-3
nachten bij jullie en daarna begint dan
echt mijn grote reis. Meestal lig ik in de
voor- en nazomer een paar dagen bij
jullie in de haven.

Wat is uw indruk van De Gors?
Ik vind het een gezellige en gemoedelijke haven met ontzettend schoon
sanitair. Ik voel me er thuis, het voelt
altijd weer oud en vertrouwd. Mijn
jaarlijkse tocht is altijd eerst naar jullie
toe. Dit is dan al ergens in april. Op
De Gors beslis is dan waar de tocht dit
jaar naar toe gaat; naar het zuiden,

Wat is de reden dat u steeds op
De Gors terugkomt?
De gezelligheid en de gemoedelijkheid
bij jullie blijft altijd trekken. Door de
jaren heen heb ik heel wat mensen
op jullie haven leren kennen, waarvan
er nu ook helaas een flink aantal zijn
overleden. Maar gelukkig zijn er nog
steeds bekende gezichten waarmee ik
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een praatje maak, waaronder Meindert,
Mirjam en natuurlijk Fred en Nel. Ook
is alles nog lekker betaalbaar bij jullie.

Zijn er nog dingen die u mist op De
Gors?
Nee, eigenlijk niet. Ik kan een gasfles
bij jullie kopen en voor diesel ga ik naar
Geldermalsen. Ik heb het dik naar mijn
zin bij jullie, ik zou echt niet weten wat
er veranderen moet.

Welke routes vaart u zoal?
Dit jaar ben ik naar de kop van Groningen
geweest, toen de Friese meren, vervolgens het IJsselmeer overgestoken en
via de kop van Noord-Holland zo langzamerhand weer op huis aan.

Heeft u nog een advies aan De Gors?
Ga vooral zo door! De toekomst voor
de pleziervaart is natuurlijk een beetje
onzeker met de eventueel aankomende
beleidswijzigingen vanuit de regering
zoals bijvoorbeeld het willen laten verzegelen van de afsluiter van het toilet
en ook is het nog maar de vraag hoe
lang er nog met diesel gevaren mag
worden. Maar ik wens dat jullie nog
lang mogen bestaan.

Ook ga ik nog wel naar Vlaamstalig
België, dus vanaf Brussel richting de
Noordzee. Ik kom eigenlijk door heel
Nederland. Ik zie mijzelf een beetje als
een waterzwerver. Ik geniet intens van
de boot, de omgeving en de mensen die
ik ontmoet. Thuis is het maar weer saai.

Tot slot vertrouwt Henk Heemskerk
me nog toe dat hij alle Gorsjes van de
afgelopen 10 jaar heeft gespaard en
er nog regelmatig naar teruggrijpt om
ze te herlezen. Het is dan leuk dat hij
nu als hekkensluiter van de rubriek
‘Op naar de 50 jaar’ er zelf instaat.
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Vanaf de Preekstoel
Wie:
Wij zijn Erik Huisman en
Vivian Stemerdink

Wij zijn lid van de Gors omdat:
De haven zo mooi is. Als je door de
slagbomen bent, voelt het als vakantie.

Naam van onze boot:			
Bootje van Oranje

Favoriet vaargebied:
Toch de Linge. De ijsvogeltjes, het vaartempo, de beschutting van de oevers,
de blije bek van onze hond Bram en
het zwemmen in het schone water. De
Linge maakt ons gelukkig.

Waar komt de naam vandaan:
De kleur van de boot is knaloranje.
Wat voor boot: 			
Een Whaly 450 Classic

Mijn ideale schip is:
Bijvoorbeeld de Maril 880 Cabin sloep.
Dromen mag.

Wij varen sinds:
Onze jeugd. Wij zijn van oorsprong
zeilers, maar varen nu lekker relaxed
met het motortje.

Onmisbaar aan boord:			
Onze hond Bram
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Favoriete gerechten aan boord:
Sushi en muntdrop.

Leukste klus op de Gors:
Ik heb nog maar 1 klus gedaan, bardienst met Erik. Dat was heel erg leuk.

Mooiste vaarbelevenis:
Met een klein motorbootje in Griekenland de zee op.

Valt er nog iets te wensen:		
Dat wij nog heel lang lid blijven van de
Gors en dat iedereen gezond en gelukkig blijft.

Grootste angstmoment op het water:
Op de Loosdrechtse plassen toen wij
overvallen werden door onweer. In de
storm met donder en bliksem terugzeilen, dat was echt doodeng.

Tenslotte:
De Gors is een gezellige vereniging.
Wij zijn zeer vriendelijk door de Havenmeesters en andere leden wegwijs
gemaakt.
Wij voelen ons hier thuis.

Op de 2e plaats:
Toen wij de eerste keer met ons bootje
van Oranje naar onze ligplaats in de
kleine haven moesten manoeuvreren,
dat was ook best eng.

Met vriendelijke groet,
Erik en Vivian
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Vanuit de Kombuis
Oostere roerbak met kip
10 min. | 4 personen
Ingredienten:
- 800 gr Chinese roerbakgroenten
- 1 pak (wok)noedels
- 4 eetlepels woksaus (bijvoorbeeld
Teriyaki)
- 400 gr gerookte kip in blokjes (evt.
gebakken kipfilet)
- 1 rode peper naar smaak
- Sesamzaadjes
- Wokolie
Bereiding:
Verhit een beetje wokolie in een pan.
Voeg de roerbakgroenten toe en bak
deze 3 minuutjes, voeg ook de rode
peper in stukjes toe. Giet de woksaus
erbij en roerbak nog een minuutje.
Kook ondertussen de noedels in 2
minuten gaar. Voeg de stukjes gerookte
kip toe aan de roerbak. Meng de wokschotel met de noedels en garneer met
wat sesam.
Eet smakelijk!
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