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Van de Jubileumcommissie 
 

Een Eeuw Groninger Motorboot Club. 

Even een update voor alle leden van de GMC, die het nog 
niet weten, nog even gewacht hebben of het gewoon 
vergeten zijn het volgende: 

Op vrijdag 6 mei is er een receptie op de Witte Zwaan voor 
diegenen die niet naar het feest gaan. Uiteraard met een 
drankje, hapje en muziek. 

Op zaterdag 7 mei gaan we met tenminste 30 versierde 
boten en sloepen door het centrum van Groningen naar 
Garnwerd, vergezeld door het museumschip PW 17 
(Emma). ‘s Avonds hebben we dan feest, inclusief eten, 
muziek en entertainment. Er is vrij afmeren en parkeren 
voor de boten en auto’s. 

Op zondag 8 mei gaan we ’s morgens eerst even 
koffiedrinken in het restaurant en ’s middags weer 
gezamenlijk, via het Van Starkenborghkanaal, naar de GMC-
haven. Nog even napraten op de Witte Zwaan onder het 
genot van een kopje koffie of thee. 

P.s. Het nauwkeurige programma staat vermeld in het 
Steigernieuws no. 59 (najaar 2021) en op de website van 
onze Groninger Motorboot Club (groningermotorbootclub.nl 

 

Johannes Hamstra
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Van de Voorzitter  
 
Gelukkig kwam er dan eindelijk eens goed nieuws, over deze voor ons zo vervelende en 
ingrijpende pandemie. Wat hebben we allemaal gesnakt naar het afbouwen van de 
coronamaatregelen. Zo het lijkt heeft deze pandemie ook de GMC niet overgeslagen, doch 
alleszins lijken de gevolgen zeer mee te vallen. Maar juist op tijd kwam de versoepeling en 
hoefden we geen moeilijke beslissing te nemen over uitstel of afblazen van de festiviteiten 
van het 100-jarig bestaan van onze GMC.  

Velen hebben zich inmiddels opgegeven om met de boot mee te varen naar Garnwerd. Zoveel 
boten zijn reeds ingeschreven, dat het nog een hele klus wordt om die allemaal goed door of 
langs de stad te manoeuvreren.  

Voordat we de vlaggen kunnen hijsen zal er nog heel wat werk verzet moeten worden. 
Schoonmaken, schilderen om maar een paar dingetjes te noemen. Hier zijn weer vele 
handjes voor nodig.  

Wij roepen iedereen op zijn schip, boot of sloep feestelijk uit te dossen en dan ook diegenen 
die niet meevaren en in de haven blijven. Laat je zien.  

Bijna zou je het nog vergeten, maar er staat ook weer een nieuw vaarseizoen voor de deur, 
waarin na 2 jaren corona de zaak weer echt los kan. Wij hebben er vertrouwen in dat ook dit 
jaar weer vele passanten onze haven weten te vinden. De havenmeesters zijn er klaar voor. 

In het bestuur wordt druk gewerkt en gerekend hoe we onze accomodatie meer bij de tijd 
kunnen brengen. Sanitair kan een opknapbeurtje gebruiken en dan zijn er ook nogal vaak 
woorden gevallen als zonnepaneel, verduurzaming, van het gas af etc. Wellicht kunnen we 
jullie tijdens de ALV van 20 april a.s. hierover reeds wat meer informatie geven. 

Ja en die ALV kan dan, na 2 jaar schriftelijk te zijn afgehandeld, gelukkig weer helemaal 
fysiek gehouden worden. Fijn om iedereen dan weer te mogen en kunnen begroeten. We zien 
er naar uit. 

Een mooi vaarseizoen in goede gezondheid en samen op naar de volgende 100. 

Egbert Hammingh - Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

1. Steigernieuws  
2. Platbodem 
3. Bezos 
4. Niemeijer 
5. Botter 
6. Evergiven 
7. Sluishaak 
8. Fender 
 

9. Remstoel 
10. Marifoon 
11. Jaagpad 
12. Tros 
13. Zwaaikom 
14. Oving 
15. Vingerpier 
16. Hooghoudt 
 

Oplossing: honderd jaar 

Antwoorden kruiswoordtest 
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GMC’er in Beeld – Luc Alkema 
Wie: 
Luc  Alkema  56 jaar. 

Hoelang ben je al lid van de GMC: 
Ik ben lid vanaf 2019. 

Wat voor type boot bezit je en wat is de naam van de 
boot: 
Deze boot, een Lemsteraak 10.05 x 3.80,  gebouwd door 
Jachtwerf Van Rijnsoever naar De Boer ontwerp heb ik nu 3 
jaar.  De naam van de boot is Bolleboos. 

Heeft de naam van de boot nog een betekenis: 
De vorige eigenaar heeft de boot laten bouwen en het schip 
Bolleboos genoemd omdat niets recht maar alles bol en rond 
is. 

Heb je hiervoor ook al een boot gehad? 
Ik ben opgegroeid met boten, mijn vader was kapitein-eigenaar van een kustvaarder en in de 
zestiger jaren heeft hij het schip verkocht. Daarna heeft hij altijd een zeiltjalk gehad. Mijn 
vader was trouwens een hele goede wedstrijdzeiler. Ikzelf heb alleen maar polyester 
zeilboten gehad, zoals Dehler en een Bavaria. Dit is mijn eerste stalen zeilboot. Het viel mij 
op dat dit schip hele goede vaareigenschappen heeft. 

Doe je het onderhoud zelf of besteed je dat uit: 
Meeste onderhoud doe ik zelf, ik vind het fijn om met de boot bezig te zijn. Omdat ik 
regelmatig in de afgelopen zomer naar mijn bedrijf toe moest hebben we in de jachthaven de 
Bloemert aan het Zuidlaardermeer gelegen. Hier hebben we al het houtwerk een grote beurt 
gegeven. Er zit heel veel houtwerk op de boot dus schuren en lakken. Onderhoud van de 
motor doe ik zelf, maar als er iets moet worden gerepareerd, besteed ik het uit.  

Welke reizen heb je al gevaren: 
Ons vaargebied is het IJsselmeer en de Wadden. De eerste 
2 jaar hebben we met dit schip meest op het IJsselmeer en 
de Wadden gezeild. Vooral een paar dagen Terschelling of 
Schiermonnikoog vinden we geen straf om daar te 
vertoeven. We willen ook nog een keer naar Zeeland. 

Heb je nog meer hobby’s: 
Surfen was vroeger mijn sport en dat heb ik tijdens de 
afgelopen zomer op het Zuidlaardermeer weer opgepakt. 
Mijn andere hobby is tevens mijn werk en dat is het 
houden en verkopen van Koikarpers. We waren in het 
Noorden van Nederland de eersten die waren begonnen 
met het verkopen van deze vissen. Elk jaar gingen we naar 
Japan om bij de vele kwekers de mooiste vissen te 
selecteren voor de verkoop in ons bedrijf. Maar in verband 
met corona gingen we de laatste paar jaar niet meer naar 
Japan. Ja ik kan uren vertellen over deze bijzondere vissen, 
maar het is misschien handig om op onze site te kijken als je hierover meer wil weten. 
www.koicentrumnoord.nl. 

Jan Groeneveld

De Bolleboos op het. Paterswoldsemeer 
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Van het Bestuur 
Allereerst: De inval in Oekraïne; het voelt ongemakkelijk om daar niets over te zeggen, als 
we wel allemaal dingen van GMC vermelden die voor ons min of meer belangrijk lijken, terwijl 
daar oorlog heerst. We beperken ons tot één woord: Verschrikkelijk !!! 

We willen jullie informeren over een aantal onderwerpen waaraan het bestuur de afgelopen 
periode aandacht geschonken heeft: 

- Parkeerplaatsen: het lijkt erop dat ‘onze’ parkeerplaats langzamerhand volloopt met 
langparkeerders, die het onlangs ingestelde parkeerverbod aan de andere zijde van het 
Damsterdiep en bij Praxis willen ontlopen. We overleggen met de gemeente om voor onze 
leden voldoende parkeer-ruimte te houden. 

- Havenkantoor: er is o.a. afgesproken dat wij sneller geïnformeerd worden over actuele 
scheepvaartberichten v.w.b. de stad Groningen. Dat heeft geleid tot een aantal actuele  
berichten die onlangs aan alle GMC leden zijn gezonden. 

- Eemskanaalzone-ontwikkeling / stadshavens: er is met de gemeentelijke 
plannenmakers van dit omvangrijke plan gesproken over de implicatie van de plannen voor 
onze haven in de toekomst (waarschijnlijk over 6, 7 of 8 jaar). Niets staat op dit moment al 
vast maar het kan grote gevolgen hebben voor onze haven. We moeten daar dan ook veel 
aandacht aan blijven besteden en onze aandacht niet laten verslappen. Nadere informatie op 
de ALV. 

- 100-jarig jubileum: gelukkig lijkt het erop dat corona geen spelbreker lijkt te worden. 
Zoals bekend heeft de jubileumcommissie een groot feest gepland op 6, 7 en 8 mei. 

- Eiland- en Havenzaken: elke bestuursvergadering bespreken we maatregelen die moeten 
worden genomen om alles in onze haven en op ons eiland goed op orde te houden. 

- Sanitaire-ruimte Haven: deze ruimte zal aangepast moeten worden aan de eisen en 
wensen van deze tijd, dat vergt een prijzige verbouwing. Op de ALV volgt daarover verdere 
info. 

- Zonnepanelen: op het dak van ons schiphuis lijkt het plaatsen van zonnepanelen financieel 
gunstig na kostbare aanschaf. We kunnen dan van het gas af en onze elektriciteitsrekening 
gaat zeer fors omlaag. Ook hierbij informatie op de ALV. 

Namens het bestuur: Egbert Hammingh 

 

 

 

 

 

ALV zoals al in Steigernieuws nummer 59 vermeld: 

20 april 2022 om 20.00 uur in de Witte Zwaan. 
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Van de Redactie 
 
Vanwege het 100-jarig bestaan houdt u nu een feestnummer in handen, wat dikker dan 
normaal, met o.a. een overzicht over de GMC in de afgelopen eeuw en een gesprek met ons 
erelid Johan Dijken. En natuurlijk de vaste rubrieken zoals een bijdrage van het bestuur en 
een interview met een van onze adverteerders, ditmaal de werf No Limit Shipyards. 
 
En dan weer onze vaste oproep: lever een bijdrage voor het volgende nummer! 
Steigernieuws is niet alleen voor de GMC maar vooral ook van de GMC. En de GMC, dat bent 
u ! Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd, vooral als u het wilt aanleveren in een gebruikelijk 
lettertype/grootte, bij voorkeur niet langer dan 3 pagina’s en de foto’s apart (maximaal 4), 
dan zetten wij die er wel in. Grotere bijdragen kunnen ook, maar die worden dan verdeeld 
over meerdere nummers, of kunnen geplaatst worden op de website. 
 
De uiterste datum van inzending is 1 september. 
Het adres: steigernieuw@groningermotorbootclub.nl 

 
De redactie 

 
 
 

 
 
 

    
NEW SIN GUANG Chinees-Ind. en Kantonese specialiteiten  

 
Openingstijden:  maandag t/m donderdag  16 - 21u     

vrijdag t/m zondag en feestdagen  12 - 21u 
Pop Dijkemaweg 2      9731 BE  Groningen      Tel.: 050 5427011 

 
In gezellige Chinese sfeer dineren | Specialiteiten uit geheel China | Uitsluitend verse producten | 

Ook voor zakenlunches, recepties, feesten en partijen |U kunt ook telefonisch bestellen | 
Onze catering service bezorgt ook bij u thuis of op uw bedrijf, zowel hapjes als complete diners 

vanaf 20 personen Voor vragen en/of suggesties kunt u altijd contact met ons opnemen | Zoekt u 
een leuk cadeau? Wij hebben diner cheques vanaf € 10,-
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Redactiewissel 
 
Bedankt Tineke Walstra! 
 
Tineke gaat de redactie verlaten. Die heeft ze in 2017, dus 5 jaar 
geleden, onder haar hoede genomen. Daar zit meer aan vast dan je 
misschien zou denken: plannen, oproepen, samenstellen, eigen 
stukjes schrijven, GMCers motiveren dat ook te doen, deadlines 
bewaken, contact onderhouden met adverteerders, overleg met het 
bestuur, met de drukker. Ze heeft het gedaan met toewijding, 
creativiteit en humor. Ze heeft de overgang begeleid naar een 
nieuwe drukkerij. 
Al met al is er veel tijd in gaan zitten en nu is het mooi geweest. 
Tineke gaat samen met haar man Wim reizen, in de caravan door 
heel Europa, in de boot (de Laguz) door het noorden. Veel plezier 
Tineke, we zullen je missen en wensen je een fijne tijd toe! 
 
Maar er komt ook iemand voor terug: welkom Annelies Oldejans! 
 

Annelies is intussen de redactie komen versterken en heeft zich daar 
met enthousiasme in gestort. Ze heeft samen met haar vriend een 
sloep (de Kroet) en is medio vorig jaar lid geworden van de GMC. 
Daar voelde ze zich meteen thuis en wel zodanig, dat ze de 
kennismaking wilde verdiepen door iets voor de club te gaan doen. 
Toen ze in het vorige Steigernieuwsnummer las dat de redactie 
vooral iemand zocht met digitale kwaliteiten, besloot ze zich 
daarvoor aan te melden. 
 
Annelies heeft een bedrijfskundige achtergrond en is projectmanager 
bij een digitaal bureau. Ze woont aan het Eemskanaal, Dok 1, samen 
met haar vriend Tim Slagter die manager is van een restaurant in 
Zuidlaren. Haar hobby's zijn koken en uitgaan, al is van dat laatste 
door de corona de afgelopen tijd niet veel terechtgekomen. 

 
Annelies is een gezelligheidsmens, zoekt de connectie maar is ook digitaal vaardig, wat voor 
een blad als Steigernieuws steeds belangrijker wordt. We zijn blij met haar komst!  
 

Rob Meijer 
 
 
 
Maar de redactie blijft dus beperkt tot 3 mensen: Annelies, Egbert en Rob. Dat blijft aan de 
bescheiden kant. Dus nogmaals een oproep aan eenieder die het leuk vind af en toe een 
stukje te schrijven of iemand te interviewen: meld je aan, wees welkom bij de redactie. Er 
zijn diverse dingen te doen, en we vinden samen wel een klus die het beste bij jou past. 
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100 jaar GMC 
 
 
 

 
GMC in de zwaaikom van het Verbindingskanaal. Tekening J. Hoogt 

 
 
In ons Stuurhuis staat een rij dozen waarin zich het complete archief van de GMC 
bevindt, van de eerste aanzet en de uitnodigingen voor een oprichtingsvergadering 
tot en met de verhuizing naar onze huidige locatie. Notulenboeken, correspondentie 
met diverse instanties, bouwtekeningen, krantenknipsels, foto’s en nog veel meer. Ik 
mocht het allemaal inzien voor het schrijven van dit artikel. Daarbij heb ik veel gehad 
aan de samenvatting die het bestuurslid dr. J.P.W.F. (Hans) Lakke er in 1996 van 
heeft gemaakt. Die samenvatting heet ‘Het wel en wee van de GMC 1922–1990’ en is 
te vinden op onze site. Vervolgens heeft ons oud-lid Nico Smid, die archivaris van zijn 
beroep was, de stukken aangevuld en geordend, en op de juiste manier opgeborgen. 
Beiden hebben ze het archief toegankelijk gemaakt. Voor de meer recente 
geschiedenis heb ik nog kunnen terugvallen op de ‘Tijdlijn historische momenten van 
de GMC’, opgesteld door onze oud-secretaris Ger Spaan, welk stuk eveneens op onze 
site staat en jaarlijks door het bestuur wordt bijgewerkt. 
 
Het hierna volgende is een vogelvlucht over al die stukken, waarbij ik bijzondere 
aandacht heb geschonken aan het oprichtingsjaar 1922, nu dus precies een eeuw 
geleden. Ik wens u veel leesplezier. 
 
 

           Rob Meijer 
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Hoe het allemaal begon... 
 
100 jaar geleden, in april 1922, besloot een 20-tal mensen de GMC op te richten. Wie waren 
die mensen en wat was dat voor tijd? 
 
Het was vooral een roerige tijd. Vier jaar tevoren was de Eerste Wereldoorlog geëindigd. En al 
was Nederland neutraal gebleven: onze economie had er ernstig onder geleden. Er was 
schaarste, werkloosheid, woningnood. Er waren krottenwijken, bittere armoede en 
werkverschaffing (bijv. het graven van het Van Starkenborghkanaal, met de hand). Verder 
had de oorlog de bestaande orde flink door elkaar geschud. Het socialisme kwam op, Troelstra 
deed een mislukte gooi naar de revolutie, vrouwen streden voor hun kiesrecht. De vakbonden 
kregen invloed, er kwam een winkelsluitingswet. Telefoon, tram en auto deden hun intrede - 
evenals de Spaanse griep. Boeren richtten de Avebe op, kunstenaars De Ploeg. 
 
Maar er waren ook volop kansen voor het bedrijfsleven. Groningen had het keurslijf van de 
vestingwerken afgeschud en overal verrezen nieuwe woonwijken: de Schilderswijk, de 
Hoogte, de Oranjebuurt. Alom werd goede bestrating en moderne riolering aangelegd. 
Industriële bedrijven als Scholten, Fongers, Wolters kwamen tot bloei dankzij mechanisatie. 
Stoomkracht werd ingehaald door elektriciteit. 
 
Vooral die laatste ontwikkeling deed een flink aantal installatiebedrijven uit de grond schieten. 
Huizen werden massaal voorzien van elektrisch licht, stopcontacten, wasmachines, 
stofzuigers. De grotere, hogere huizen kregen soms zelfs een lift. 
 

Een van die bedrijven is dat van J.J.Swaagman Lzn, 
gevestigd in een groot, nieuw pand aan de 
Praediniussingel, die niet lang daarvoor was aangelegd op 
de plaats van de ontmantelde 
vestingwerken. Het pand staat er 
nog steeds, op nr 53. Blijkens zijn 
advertentie in het adresboek van 
1921 is Swaagman gespecialiseerd in 
Complete Electrische Licht- en 
Krachtinstallaties, Huistelefoons en 
Liften. 
 

Op een foto uit die tijd ziet 
Swaagman er uit alsof het hem voor 
de wind gaat en dat zal ook wel het 
geval geweest zijn. Ik stel hem mij 
voor: harde werker, succesvol 
zakenman, sinds jaar en dag 
geworteld in Groningen met een bloeiend bedrijf. 
 
Hij heeft een boot. Niet zo’n groot stalen exemplaar 
waarmee wij tegenwoordig verre reizen maken – daarvoor 
heeft hij trouwens ook helemaal de tijd niet. Nee, het is 
zo’n mooi mahoniehouten geval, glanzend gepoetst, heel 
geschikt om er op een zonnige zondagmiddag een stukje 
mee uit varen te gaan. Maar het ligt bij de Vereniging 
Watersport Paterswolde, en dat meer heb je na een paar 
keer op en neer varen wel gezien. Swaagman kijkt 

peinzend uit zijn raam over het water van de Zuiderhaven. Hij kent een collega die ook zo’n 
bootje heeft, Bos, van de borstelfabriek in de Poelestraat, en er zijn er wel meer. Je moet hier 
samen toch iets bij de gemeente kunnen regelen? Een eigen vereniging in de stad, met een 
botenhuisje, dat zou mooi wezen …… En hij belt Bos op, telephoon nr. 908. 
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Bos is meteen vóór. Ik vraag die jongens van Mulder, van de beddenzaak hier aan de 
overkant, of ze mee willen doen, zegt hij, die hebben ook een boot. En Timmer, uit Helpman, 
die ken jij toch ook wel? En wat dacht je van die schoonzoon van Scholten, Mr. Oving? Als je 
Oving voor je plannen kunt winnen... 
 
Ja, of het precies zo gegaan is weet ik niet. Maar wel dat er op zaterdag 8 april 1922 een 
briefje uitgaat van J.J.Swaagman en J.C.G. Bos, gericht aan een handvol collega-
zakenmensen en middenstanders, om de maandag daarop in Hotel Willems bij elkaar te 
komen en te brainstormen over de mogelijkheden. Zo zag dat briefje er uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En hoewel het kort dag is, zitten de maandag daarop, dus op 10 april, behalve Swaagman en 
Bos in hotel Willems bij elkaar: 
 

L. Hooghoudt, Nieuwe Ebbingestraat 92, likeurstoker; 
J. H. Mekel, Peperstraat 23-25, bakkersartikelen; 
J. Meijer, Kattendiep 30, zakkenverhuur; 
P. Mulder en J.H. Mulder, Poelestraat 46-48, beddenzaak; 
Mr. H.E. Oving, Heresingel 30, directeur Scholtenconcern; 
D.E. Schuitema, Damsterdiep zz 3, levensmiddelengroothandel; 
J. Timmer, Emmastraat 6, Stoomtimmer- en meubelfabriek; 
A.H.B. Ubink, Tussen beide Markten 11, chef sigarenzaak. 
 

Bos zit de bijeenkomst voor; Swaagman verklaart zich bereid het secretariaat voorlopig op 
zich te nemen. Timmer notuleert. De aanwezigen besluiten een “club voor houders van motor 
pleiziervaartuigen” te beginnen. En ze laten er geen gras over groeien: er wordt een 
oprichtingsvergadering belegd voor vrijdag 21 april, eveneens bij Willems. Daar zullen nog 
eenige liefhebbers, thans niet ter vergadering aanwezig, voor worden opgeroepen, waarna de 
zeer geanimeerde bijeenkomst door den voorlopigen Voorzitter werd gesloten. 
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Op vrijdag 21 april zijn de genoemde belangstellenden opnieuw aanwezig, en daarnaast: 
 
A.L. Gerretsen, Soephuisstraat 14/14a, electrotecnisch 
bureau; 
S.J. van der Meulen, Emmastraat 12, electrotechnisch 
bureau; 
D. van der Woude, Herestraat 69, gas, electra, cv, sanitair; 
H. Hindriks, Noorderhaven ZZ 21a, electrische drukkerij; 
W. de Jong, Anna Paulownastraat 23, scheepsbouwer; 
H. Heikens, Winschoterstraat 5, fabrikant; 
J. Bijmolt, Poelestraat 8, banketbakker; 
T.L. Kwint, boekhouder bij het abattoir; 
R. Mulder, Gedempte Boterdiep 60, Trap- en rekkenmagazijn. 
 

Kortom: een keur van 20 heren uit het Groninger 
bedrijfsleven. 
 

De vergadering verloopt, aldus de notulen, opnieuw zeer 
geanimeerd – er zal wel een borreltje bij gedronken zijn. 
Swaagman, Bos en Timmer worden tot bestuurders gekozen. 
Er wordt al gebrainstormd over een reglement, maar Oving 
merkt op dat je beter meteen ook statuten kunt maken en 
die ter koninklijke goedkeuring voorleggen, dan kan de 
vereniging onroerend goed verwerven. Hij wil dat wel 
regelen. Timmer ontvouwt ter plekke een voorlopig plan voor 
een botenhuis, dat algemene bijval oogst. 
 
 

Het is ook Timmer die een naam voor de vereniging     
 voorstelt, namelijk de: 

 

Groninger Motorbootclub 
-------------------- 

… en hoe het verder ging in dat eerste jaar 1922. 
 
De vaart zat er in! 
 

Op 1 juni zitten de leden weer bij elkaar, ditmaal in café-
restaurant De Pool, destijds het middelpunt van het Groninger 
verenigingsleven, gevestigd op de hoek van de Grote Markt 
en de Oude Ebbingestraat. Timmer wordt voorzitter, Bos 
secretaris en Swaagman penningmeester. Mr.Oving heeft 
intussen statuten en een huishoudelijk reglement opgesteld, 
die beide door de aanwezigen worden goedgekeurd. 
 

Swaagman toont de 
vergadering het ontwerp 
voor een clubvlag, 
ontworpen door zijn 
dochter Lidy, die op de 
tekenacademie zit. Ook 
daarin kunnen de leden 
zich vinden. Het ontwerp 
is sedertdien nooit meer 
echt gewijzigd! 
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De eerste tocht wordt georganiseerd, naar Zuidlaren, met zes deelnemers. Dat ging overigens 
nog lang niet zo makkelijk als tegenwoordig: voor de opening van de brug bij Waterhuizen 
bijvoorbeeld moest nog een vergunning worden aangevraagd. Het Noord-Willemskanaal was 
op zondagen zelfs gesloten. Er wordt daarom een 'Commissie voor bruggen en vaarwegen' 
ingesteld. Mr. Oving – deze belangrijke figuur zal straks nog nader belicht worden - 
onderhoudt het contact met de Provinciale Waterstaat. 
 
Op 15 juli vindt in De Pool opnieuw een belangrijke vergadering plaats. De statuten worden 
formeel vastgesteld. Mr. Oving zal er koninklijke goedkeuring op aanvragen. Verder wordt in 
beginsel besloten een botenhuis te bouwen in de zwaaikom van het Verbindingskanaal. Er 
wordt een geldlening voor uitgeschreven in delen van 100 gulden. 
 
11 augustus, De Pool: de plannen nemen vaste vorm aan. Een 10-tal leden brengt 12.000 
gulden bij elkaar (waarvan Oving een derde voor zijn rekening neemt). De ligplaatsen in het 
te bouwen botenhuis worden verdeeld. De verwachte huuropbrengst is 1300 gulden per jaar. 
 
De vergunning wordt op 8 augustus aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Groningen. 
 
 

28 oktober, De Pool: De bouwvergunning is 
binnen. Het werk wordt op 30 oktober gegund aan 
aannemer G. van Huizen, inmiddels ook lid van de 
GMC en een van de geldschieters. Hij zal de bouw 
voltooien binnen de afgesproken termijn van 10 
weken en binnen de begroting blijven. 
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Bij koninklijk besluit van 4 november worden de statuten goedgekeurd, en gepubliceerd in de 
Nederlandse Staatscourant: 
 

 

 
 

15 december, De Pool: De bouw is in volle gang. De opzet was aanvankelijk het botenhuis aan de 
landzijde open te laten, maar de leden besluiten alsnog tot afsluiting. 
Iets na de jaarwisseling is alles klaar. In minder dan een jaar tijd is een idee tot werkelijkheid 
geworden. En dat ziet er zo uit: 
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Uitgelicht: Mr. H.E. Oving 
 
Hermannus Ellens Oving is voor de GMC van doorslaggevende 
betekenis geweest. Zonder hem zou de vereniging niet zo'n vliegende 
start hebben gemaakt, ja misschien niet eens van de grond zijn 
gekomen. Alle reden dus om deze belangrijke figuur wat nader te 
beschouwen. 
 
Oving was niet eens een stadjer. Hij wordt op 7 mei 1868 geboren te 
Zwolle als zoon van een juwelier. De naam Oving is ook in Groninger 
juwelierskringen bekend, maar Herman Oving kiest voor een ander 
vak. Hij gaat rechten studeren en wordt advocaat en procureur. Waar, 
dat heb ik niet kunnen vinden. Waarschijnlijk niet in Groningen, want 
als hij 1897 trouwt staat in de huwelijksakte dat hij woont te 
Helpman, tot voor kort in Utrecht. 

 
Hij trouwt de dochter van J.E.Scholten, Cato. Zijn 
schoonvader stelt hem niet lang daarna aan als directeur 
van de N.V. Veenderij & turfstrooiselfabriek ‘Klazienaveen’. 
Het echtpaar neemt in 1902 zijn intrek in het pand 
Heresingel 30, een woonhuis dat was ontworpen door de 
bekende Groninger architect 
J. Maris als een vereenvoudigde versie van het Scholtens-
huis aan de Grote Markt. Herman en Cato zullen er 28 jaar 
wonen en er 2 dochters krijgen. 
 

In 1922, wanneer hij de GMC mede-opricht, staat Ovings carrière op hoog niveau. Zijn 
schoonvader is in 1918 overleden en naast diens zoon Willem Albert II heeft Oving de 
algehele leiding over het Scholten-concern.  
 
In Groningen zowel als in Haren is hij een gezien man, 
die evenals zijn overleden schoonvader een belangrijke 
rol speelt in het sociale leven. Zijn inspanningen bij de 
oprichting en de financiering van de GMC zijn daarvan 
een voorbeeld, maar ook zijn initiatief om een sluisje te 
laten aanleggen naar het Paterswoldsemeer. Bij de 
opening daarvan in 1928 vaart hij met zijn boot de 
'Libelle' door de sluis, met aan boord zowel de 
burgemeester van Groningen als die van Haren. 
 

In 1930 verhuist Oving naar Haren, waar hij voor zichzelf 
en zijn (schoon)familie een kapitale villa laat bouwen, de 
‘Lindenhof’ aan de Julianalaan 11. Daar woont hij tot zijn 
overlijden, op 21 oktober 1939. Hij wordt 71 jaar. 
Hij wordt niet begraven in het grote Scholten-graf op de 
Zuiderbegraafplaats, maar op de Eshof in Haren, samen 
met zijn echtgenote. 
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Tot zover het oprichtingsjaar, waaraan ik bijzondere aandacht heb geschonken. De verdere 
geschiedenis van de GMC zal ik meer als samenvatting beschrijven, in blokken van 10 jaar. 
 
De rest van de jaren 20 
Na de vliegende start in het oprichtingsjaar gaat het de vereniging voor de wind. In deze 
twintiger jaren loopt het ledental op naar 33. Dat lijkt nog bescheiden, maar uit de statuten – zie 
artikel 4 – blijkt dat je niet zomaar lid kunt worden: je moet worden voorgedragen en de zittende 
leden beslissen over je toelating. Dat onderstreept het elitaire karakter van de GMC in die eerste 
jaren: pleziervaart was voorbehouden aan de gegoede burgerij. 
 
Vergaderingen worden steevast gehouden in café De Pool. Het botenhuis krijgt elektrisch licht, 
aangelegd door het bedrijf van Swaagman – ons kent ons. Toertochten naar de Drentsche Aa, 
Zuidlaren, Leekstermeer, Roden, Schildmeer, Winsum (heen over het Boterdiep en via Reitdiep 
terug), Grouw, Sneek. Gondelvaarten, een behendigheidswedstrijd. 
 
In 1925 lijkt het de vereniging een goed plan om een sluisje te laten aanleggen om van het 
Hoornse diep door te kunnen steken naar het Paterswoldsemeer: wilde je daarheen, dan moest je 
bootje met een kraan over de Hoornse dijk worden getild. 
Het is opnieuw mr. Oving die de koe bij de horens vat. Daarbij speelt wellicht een rol dat zowel De 
Paalkoepel als de Watersportvereniging Paterswoldsemeer scheppingen van zijn schoonvader Jan 
Evert Scholten waren geweest. Hoe dan ook, de financiering geschiedt op eenzelfde wijze als het 

botenhuis: de benodigde gelden (24.000 gulden) worden 
bijeengebracht door de leden van de GMC, waarbij mr. 
Oving opnieuw het overgrote deel fourneert. Het sluisje 
komt er, en mr. Oving vaart er bij de officiële opening in 
1928 als eerste doorheen met zijn 'Libelle' – de mooiste 
en de grootste boot binnen de GMC. Aan boord twee 
burgemeesters: die van Groningen en van Haren. 
Aansluitend zijn er behendigheidswedstrijden op het 
Paterswoldsemeer en houdt mr. Oving een receptie in De 
Paalkoepel. Het bestuur wordt uitgebreid met 2 personen. 

Het sluisje nu 
 
De jaren 30 
Dit decennium wordt vanzelfsprekend beheerst door de grote depressie, ingezet na de beurskrach 
van 1929 in New York: globalisering was er toen ook al! De recessie zal zich enkele jaren later ook 
binnen de GMC doen gevoelen. Niettemin stijgt het ledental door naar ruim 40. Toertochten naar 
o.m. Zuidlaren. 
 
De vergaderingen vinden afwisselend plaats in café de Pool en hotel Willems. Mr. Oving verhuist 
naar Haren en stationeert zijn 'Libelle' op het Paterswoldsemeer, maar blijft wel lid van de GMC. 
 
Het 10-jarig bestaan wordt groots gevierd met een bijeenkomst (met 22 boten) bij het paviljoen 
van het Familiehotel aan het Paterswoldsemeer, en 's-avonds een diner met 45 personen (w.o. de 
dames van de leden) in De Pool. Swaagman houdt een toespraak en memoreert de afgelopen 10 
jaar. Hij wordt tot erelid benoemd. Later valt dit ook Bos, Timmer en de Mulders ten deel, allen 
mannen van het eerste uur. 
 
Feestavonden vinden ook plaats in Huize Maas, aan de Vismarkt. 
 
In het Paterswoldsemeer wordt een eiland gehuurd. Een succes: er wordt veel gebruik van 
gemaakt. De GMC koopt het eiland na enkele jaren voor 490 gulden (!). De voorzitter stelt 
persoonlijk wilgen en populieren beschikbaar met het oog op beschutting tegen de wind. 
 
1937: grote gondelvaart door de stad. 1938: opening van het Van Starkenborghkanaal door 
koningin Wilhelmina. De GMC luistert de feestelijkheden op met 7 gepavoiseerde boten. 
Aan het eind van dit decennium overlijdt mr. Oving, diep betreurd door de vereniging. 
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De jaren 40 
 
De oorlogsjaren betekenen een volledige stilstand van het pleziervaartbedrijf omdat de 
bezetter een vaarverbod uitvaardigt. Bovendien is er geen brandstof meer te krijgen. De 
Wehrmacht vordert van enkele leden hun boot. Ook moet de GMC dulden dat de Wehrmacht 
en de Hollandse Waterpolitie enkele ligplaatsen in het botenhuis en buiten krijgen. Er lijkt wel 
voor te worden betaald. Het eiland is onbereikbaar, en verwildert. 
De vergaderingen gaan wel door en worden gehouden in De Pool, restaurant Riche 
(Vismarkt), café Bleeker (Vismarkt); voorts in De Faun, Suisse, Riche en De Oude Meet (alle 
in de Herestraat). 
 

Tijdens de bevrijding wordt het botenhuis flink beschadigd. Café De Pool aan de Grote Markt 
wordt aan flarden geschoten. Erger is dat de zoon van Swaagman in Duitsland is gesneuveld. 
Uit het jaarverslag van 19 oktober 1945: 

 

Na de oorlog komt alles weer langzaam op gang. Brandstof is nog steeds schaars. Maar het 
jaarverslag van 45/46 toont een eerste sprankje hoop, met dank aan de Canadezen: 
 
Het botenhuis wordt weer opgeknapt. Erelid Bos, man van het eerste uur, overlijdt. In 1947 is 
er weer wat ruimte voor feestelijkheden, in Huize Maas, t.g.v. het 25-jarig bestaan. 
 
Het ledental, in de bezettingsjaren stagnerend, groeit aan het eind van dit decennium hard en 
bereikt een stand van 75. Ook financieel staat de GMC er goed voor. 
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De jaren 50 
 
Vergaderingen in café Bleeker. De vereniging bloeit. Een gondelvaart in augustus 1953 trekt 
tienduizenden belangstellenden. Het ledental beloopt halverwege dit decennium al rond de 
90. De gemeente legt een aanlegsteiger voor passanten aan bij het botenhuis. 
 

Toertochten. Feestavonden met wel 300 deelnemers in Huize Maas en Frigge (Herestraat), 
met grote namen als De Selvera's, Fred Kaps, Mieke Telkamp, de Wama's. Maar de aanleg 
van een telefoon wordt als te duur verworpen. 
 
De jaren 60 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bestuur in de jaren 60, met mannen als D.A. Schuitema, J. Bijmolt, H. Raangs, A. Bloemker, B. Albers. 
 

De vereniging groeit gestaag door, naar 113 leden. Vergaderingen bij Bleeker, feestavonden 
in Maas en Frigge met o.a. Rudi Carell, Corry Brokken, Annie Palmen, De Spelbrekers, The 
Fouryo’s. 
 

Oprichter Swaagman overlijdt op 30 september 1962. Met hem was het allemaal begonnen. 
 
De jaren 70 
 
Het aantal leden groeit naar 134. Vergaderingen bij Bleeker, de Faun, Koos Kerstholt 
(Vismarkt), de Bolderij (Sint Walburgstraat), Familiehotel (Paterswolde), het Boschhuis 
(Hereweg) en het Scheepvaartmuseum (Brugstraat). De beschoeiing van het eiland blijft een 
terugkerende kostenpost. Er gaan stemmen op het eiland te verkopen, maar een meerderheid 
van de leden is daar tegen. Feestavonden in de Doelen aan de Grote Markt met o.a. Roelof 
Stalknecht. 50-jarig bestaan gevierd in de Coendersborg met een zeer geslaagd optreden van 
Rients Gratema en combo. Zeiljachten met motor (‘motorsailers’) worden toegelaten. De 
gemeente legt, na jaren touwtrekken, 2 nieuwe steigers aan. De belangstelling voor 
gondelvaarten neemt af. 
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De jaren 80 
 
Recessie. Aantal leden loopt terug naar 100 maar wast later weer aan tot 125. 
Vergaderingen: Boschhuis, later café Westerhoff aan de Rijksweg. Aanleg douche. 
Telefoonaansluiting. Bestuur overweegt diverse malen de verkoop van het eiland, met name 
vanwege de steeds terugkerende beschoeiingskosten, maar dit stuit even zo vaak op (soms 
heftig) verzet van de leden. 
 

Er komt een tweede jachthaven in de stad, in de Oosterhaven. Feestavond t.g.v. het 65-jarig 
jubileum in de twee Provinciën (Paterswolde). Eerste plannen voor bebouwing in de zwaaikom 
en dus voor de verhuizing van de GMC. 
 
 
 
Het bestuur eind jaren 
80. 
 
Boven, v.l.n.r.: 
 

Johan Dijken 
(havencommissaris), 
Wim van der Kaaij 
(eilandcommissaris), 
Koos Feenstra 
(voorzitter), 
Willem Overbeek 
(2e secretaris), 
Ko Huizing (lid). 
 
 
Onder, v.l.n.r.: 
 

Jim Aarents 
(vice-voorzitter), 
Henk de Groot 
(penningmeester), 
Hans Lakke 
(1e secretaris). 
 
 
 
 
 
De jaren 90 
 
In de zwaaikom zal het nieuwe Groninger Museum verrijzen. Na 70 jaar verlaat de GMC zijn 
plek in de binnenstad en verhuist op 15 mei 1991, onder leiding van de bestuursleden Johan 
Dijken en Ko Huizing, naar de huidige locatie: het Niestern terrein. Zie voor een beschrijving 
daarvan Steigernieuws nr. 58. Bouw van een geheel nieuw botenhuis en steigers, gefinancierd 
door de gemeente Groningen, die in 1995 het botenhuis 
aan de vereniging in eigendom overdraagt. De haven en 
de steigers worden van de gemeente gehuurd. 
 
Op de nieuwe locatie blijft het de vereniging goed gaan. 
Het ledental stijgt naar 160. Vergaderingen in de cafés 
Westerhoff en Leto. Het 70-jarig bestaan wordt gevierd 
met een  tocht op de “Germania” naar Leer. Het eerste 
nummer van Steigernieuws verschijnt in 1992. Voor een 
partnerlidmaatschap blijken de geesten nog niet rijp. 
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In 1997 wordt het 75-jarig bestaan gevierd. Receptie en vaartocht op het schip Warsteiner 
Admiral uit Leer. De gemeente laat een golfbrekerconstructie bij de haveningang aanleggen. 
Het stuurhuis wordt aangesloten op aardgas. 
 
De jaren 2000 – 2010 
 
Het partnerlidmaatschap wordt nu wel ingevoerd en ook 
statutair bekrachtigd. De 'gewone' leden worden vanaf nu 
aangeduid als 'hoofdleden'. Het ledental blijft stabiel. 
 
Verder gebeurt er veel in dit decennium. Opening van de “Witte 
Zwaan”, het zal ons vaste punt van bijeenkomst worden. Plaat-
sing van een vuilwaterstation voor 27.613 euro. De gemeente 
Groningen en de stichting Recreatietoervaart dragen samen 
met 20.000 euro bij. Invoering toeristenbelasting. De houten steigerplanken worden 
vervangen door kunststof exemplaren, beschikbaar gesteld door de gemeente. Plaatsing van 
nieuwe elektrazuilen (6 en 10 amp.), voor een bedrag van 24.167 euro, de oude paaltjes 
gaan naar het eiland. Daar wordt bovendien de beschoeiing (opnieuw) aangepakt. Een 
toiletvoorziening op het eiland stuit voorlopig af op de kosten en een ontbrekende riolering. 
De haven wordt voorzien van een wasmachine en -droger, en van wifi. De havenmeester 
krijgt de beschikking over een computer. De GMC ontwikkelt een website. 
 
De jaren 2010 – 2020 
 
De recreatievaart lijkt minder populair te worden. Voor het 
eerst sinds lange tijd loopt het aantal leden terug (uiteindelijk 
tot 129) en de GMC dreigt te vergrijzen. Het eiland wordt 
getaxeerd op 60.000 euro, staat opnieuw voor grote 
investeringen, en de discussie over de verkoop ervan laait weer 
op. Maar opnieuw willen de leden daar in meerderheid niet 
aan. In plaats daarvan worden nu plannen gemaakt het eiland 
van sanitair te voorzien. Overleg met het Meerschap over de 
aanleg van riolering. 
De haven krijgt een stortbak voor chemisch afval, toiletten en douches worden vernieuwd, de 
elektrazuilen verzwaard naar 16 amp. De boekhouding van de GMC wordt geautomatiseerd. 
 

Lid en oud-voorzitter Aldert Hesseling begint in 2013 aan een wereldreis 
met zijn zeilschip de “Necton” en wordt uitgezwaaid. 
 
In datzelfde jaar ontstaat een bestuurscrisis. Het zittende bestuur, 
verdeeld door interne twist, treedt af. Een 6-tal leden vormt een 
interim-bestuur, dat in de twee daarop 
volgende jaren geleidelijk weer wordt 

vervangen door nieuwe, permanente, leden. Herziening van de 
statuten en de diverse reglementen. Instelling van een 
vrijwilligers-avond. Barbecue op het eiland voor alle leden. 
 

Aldert Hesseling keert in 2015 behouden terug na een 
geslaagde tocht om de aarde en wordt feestelijk ingehaald.  
 
Het schiphuis wordt uitgebreid met een apart kantoortje voor de 
havenmeester.   
 
De beschoeiing van het eiland wordt vervangen door kunststof, die naar verwachting 
minstens 40 jaar intact zal blijven. 
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Belangrijk is de aanleg van een afvoerleiding voor het toilet, 
aangelegd en grotendeels bekostigd door het Meerschap en de 
gemeente Haren. Voor rekening van de GMC zijn slechts de 
aanleg van de waterautomaat en de drinkwatervoorziening. 
NB: over die toiletvoorziening op het eiland werd al in 1935 
gesproken. De bevalling heeft dus 84 jaar geduurd! 
 
In de haven wordt de langsteiger verbreed. Aan de westelijke 
zijde ervan kunnen sloepen aanmeren, deze categorie is sinds 
kort ook welkom bij de GMC. De hoofdsteiger en de 
vingerpieren worden geheel vernieuwd. 
 
De Belastingdienst erkent de GMC als watersportvereniging 
met opleidingstaken (zeilcursussen voor de jeugd, vaarbewijs- 
en marifoonopleidingen) hetgeen ons vrijstelt van BTW. 
 
Het 95-jarig bestaan wordt gevierd in de Rietschans aan het 
Paterswoldsemeer. 
 
De jaren 2020 en verder …...... 
 
De coronapandemie legt een groot aantal activiteiten plat. Vergaderingen kunnen niet meer 
fysiek plaatsvinden en moeten digitaal worden gehouden. Recepties en andere 
feestelijkheden worden afgelast. Maar het varen kan gewoon doorgaan en het watertoerisme 
ondervindt zelfs een opleving, zodat ons ledental explosief stijgt naar – momenteel – 180. 
 
Financieel zijn we gezond. De vereniging bruist van activiteiten en de bijbehorende 
commissies. De gebouwen en de steigers worden uitstekend onderhouden, de havenmeesters 
bewaren de orde, het bestuur waakt over dit alles als een goed huisvader. 
 
 
 
Het huidige bestuur. V.l.n.r.: 
 
Egbert Hamming, voorzitter 
Wim Copinga, havencommissaris 
Reinder Smid, secretaris 
Jan Beukema, eilandcommissaris 
Jos Arends, penningmeester 
Sietze van Heukelem, vice voorzitter 
 
 
 
 
 
 

 

In mei 2022 zal het 100-jarig bestaan van de vereniging 
worden gevierd. Wat aan het begin van dit verhaal ontstond in 
het hoofd van J.J. Swaagman Lzn, is nu een bloeiende 
vereniging die heel veel mensen de gelegenheid biedt om te 
genieten van de watersport. Het elitaire karakter verdween, 
het enthousiasme is gebleven. [    
          

  RM
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Interview met ons erelid 
 
Wie: Johan Dijken, geboortejaar 1939.   

Johan: hoelang ben je al lid van de GMC? 
Van af 1987 ben ik lid van de GMC.                                                                             
 
Was er toen al sprake van verhuizing? 
Ja zeker, in die tijd was er al sprake van dat de GMC na bijna 70 jaar de 
zwaaikom moest verlaten en eind jaren ‘80 werd de nieuwe locatie Niestern. 
 
Het lijkt heel lang geleden dat er werd begonnen met de bouw van 
het schiphuis in de nieuwe jachthaven, maar Johan kan het zich nog duidelijk voor 
de geest halen: 
Ja dat klopt, samen met Ko Huizing heb ik in een onderhandelingscommissie gezeten met de 
architect en de verantwoordelijke ambtenaren voor het begeleiden van de bouw van een 
nieuw schiphuis en steigers op locatie Niestern. Daar hebben we heel veel energie in gestopt. 
Het probleem werd groter omdat het schiphuis steeds duurder voor de gemeente uitviel. 
Houten klapdeuren werden gemonteerd voor de boxen maar dat was geen doen, de wind 
zorgde voor vervelende situaties. Dus weer op pad om de desbetreffende ambtenaar zover te 
krijgen om zelf even te kijken en we kregen het voor elkaar om nieuwe mooie roldeuren te 
laten plaatsen. Dus met veel tact en slimheid hebben we toch een geweldig schiphuis met 
elkaar kunnen realiseren. 
 
En toen de verhuizing naar de nieuwe stek: 
Ook weer samen met Ko Huizing waren wij deels verantwoordelijk voor de verhuizing van de 
oude naar de nieuwe haven. Het gaf best veel hoofdbrekens. Een aantal liggers van de 
gemeentehaven, die naast de haven van de GMC lag, wilden ook graag lid worden. Een 
tiental boten hadden toen geen plaats in de nieuwe haven. 
 
Wanneer ben je erelid geworden en had dat nog een bijzondere reden? 
Het bestuur verraste mij met het erelidmaatschap, ik meen zelf dat het in 1995 was. 
Waarschijnlijk was de bouw van het schiphuis en de verhuizing van invloed. Kijk, het moet 
een eer zijn maar het had net zo goed een ander persoon kunnen zijn. Je doet nooit iets 
alleen, je bent altijd bezig in teamverband. 
 
Is er nog iets waar je aan terugdenkt? 
Ja, aan het eiland, dat in het Paterswoldsemeer ligt. Jaren terug gingen er stemmen op om 
het eiland te verkopen met de reden dat het onderhoud te duur werd. Ik heb een pleidooi 
gehouden voor behoud van het eiland en gelukkig is het destijds door de leden en bestuur 
gehonoreerd. En nu, jaren later, is de upgrading bijzonder geslaagd, nieuwe beschoeiing, 
riolering, en een toilet en douchegebouwtje en een afvoersysteem voor het legen van 
vuilwatertanks. Het is nu een pareltje in het Paterswoldsemeer. En geloof me: dat deed me 
meer dan goed. 
 
Je voelt je zeer betrokken bij het wel en wee van de GMC: 
Dat klopt, de GMC is door de jaren heen in mijn hart gaan zitten, ik wil graag overal bij zijn, 
een beetje bijsturen en helpen waar mogelijk is, en ik vond het altijd fijn als men met 
onderhoud bezig ging, dan hup de overall aan en even een handje te helpen.  
 
Niet onvermeld mag ten slotte blijven, dat Johan een belangrijke rol heeft gespeeld bij het 
oplossen van de bestuurscrisis in 2013. Hij heeft toen de mensen bij elkaar geroepen die 
vervolgens, samen met hem, twee jaren lang een interim-bestuur hebben gevormd en zo de 
vereniging door een lastige en riskante periode hebben heen geholpen. 

Jan Groeneveld
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Wij verkopen uw schip vanaf 
uw ligplaats bij de GMC 

 

Uw boot en onze kennis en enthousiaste werkwijze staan 
garant voor verkoopsucces.  
Veel van de GMC-leden hebben we naar volle tevredenheid 
geholpen. 
Wilt u uw boot ook verkopen? Neem contact op voor een 
vrijblijvende kennismaking en taxatie. 

 

Overwijk Jachtbemiddeling 
Selmien East 29 
9247 TT Ureterp 
 
telefoon:  085 – 877 38 64 
Internet:  www.overwijkjachtbemiddeling.nl 
Email:  info@overwijkjachtbemiddeling.nl 
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Activiteiten seizoen Zomer 2022 – Winter 2022/23: 
 

 

                                                    
 
 
Kaarten en sjoelen 
De datums voor dit seizoen zijn, elke 2e maandag van de maand: 
 
2022 14 maart, 11 april, 11 oktober, 8 november, 13 december 
2023 09 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april 
 
Aanvang: 20.00 uur.            
Inleg: €4,50 per persoon. Voor elke deelnemer is er een prijs(je). 
 
 
100 Jarig bestaan GMC    
Vrijdag t/m Zondag 6-7-8 mei 2022 
Zie ‘Van de jubileumcommissie’ voor het volledige programma. 
 
 
Toertocht 
Maandag t/m zondag 9 t/m 15 mei 2022   
 
10:00 Palaver in het “Stuurhuis” met koffie en koek. 
10:30 Vertrek 
 
De tocht vaart dit jaar de noord-oostelijke route, maar dan tegendraads. 
 
 
Zeildag                             
Zaterdag 27 augustus 2022     
Voor jeugd en geïnteresseerde ouders en grootouders.  
Locatie: GMC eiland Paterswoldsemeer. 
 
 
Sluiting vaarseizoen 
Zaterdag 24 september 2022                                
Op de “Witte Zwaan” met een “Chinees – Indisch Buffet” en aansluitend live muziek. 
Eigen Bijdrage: €12,50 per persoon 
 
 
 

Wilt U meedoen met diverse activiteiten,  
geef u dan z.s.m door middel van het opgave formulier. 

 
De activiteitencommissie wenst U een geweldige zomer,  

met een behouden vaart in goede gezondheid. 
 

De activiteitencommissie: Gerda, Jan en Egbert
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Opgaveformulier Activiteiten 2022 
 
Toertocht 
Wij gaan mee met de toertocht 9 t/m 15 mei met  personen, met boot  

 
 
Zeildag 
Wij doen mee met de zeildag 27 augustus 

 
Categorie jeugd:     

Naam deelne(e)m(st)er 
 

 
Leeftijd 

 

 
I.b.v. zwemdiploma 

 

 Tel.nr. en naam 
ouder/begeleider                                                                                                                                                                  

 

 
Volwassenen:     

Naam deelne(e)m(st)er 
 

 
Zeilervaring ja / nee 

 

 

Seizoensafsluiting 
Wij komen op de seizoensluiting 24 september met ……….  personen. 
Heeft u een dieet of allergie, meldt dit vroegtijdig aan de commissie. 

 

Scheepsnaam  
 

Doorvaarthoogte (Minimaal)  
 

Naam booteigenaar  
 

E-mail adres  
 

 
Opgeven 
Het ingevulde deelname formulier kunt u op de volgende manieren inleveren:  

• afgeven aan één van de leden van de Activiteitencommissie  
• opsturen naar E. Hammingh, Wilhelminakade 32, 9717 AB Groningen. 
• mailen naar activiteitencommissie@groningermotorbootclub.nl 

 
Bij deelname aan één of meer van bovengenoemde activiteiten dienen de kosten 

minimaal 14 dagen voor de datum te zijn voldaan op bankrekening: 
 

ING bank nummer: NL85INGB0008199646   
t.n.v. Groninger Motorboot Club p/a E. Hammingh.
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Adverteerder uitgelicht: No Limit Shipyards 
 

In ieder nummer van Steigernieuws wijden we tegenwoordig een 
artikel aan een van onze adverteerders. Ditmaal ga ik op bezoek 
bij scheepsbouwer No Limit aan de Stockholmstraat nr. 3, voor de 
GMC geen onbekend bedrijf. Oudere GMCers zullen zich zelfs 
herinneren dat hier voeger de werf Veha zat. 
 
Ik tref de oprichter, Piet Wierenga, en vraag hem hoe het 
allemaal begonnen is. En dat is een mooi verhaal. 
 
Voor 1996 was ik aannemer, wist weinig van boten. Maar mijn 
vriend Evert Stel had er wel verstand van – hij zou later de 
stichting Vaarwens oprichten, voor ernstig zieke mensen. Op een 
dag voeren we naar Vlieland maar wegens slecht weer moesten we 
daar blijven. We zaten in de duinen te kijken over het gat tussen 
Vlieland en Terschelling toen daar opeens de reddingboot van de 

KNRM voorbij kwam, op weg naar een klus. Kijk, zei Evert, zóiets zou je nou als jacht moeten 
kunnen bouwen. Tja, meestal blijft het bij zo’n plan. Maar wat later liet Evert mij een paar 
schetsen zien, en vroeg wat ik daarvan vond. Lijkt wel erg op die reddingboot, zei ik, krijgen 
we daar geen last mee? 
We maakten een afspraak met de KNRM. Die had geen bezwaar, we mochten zelfs een paar 
dagen meevaren om het schip in actie te zien. Toen zagen we wel dat de ruimte aan boord 
heel beperkt was. Dat hebben we opgelost door o.a. de brede ronde tubes rondom de boot 
een D-vorm te geven en de gangboorden op te trekken tot de bovenkant van de tubes, wat 
een enorm stuk binnenruimte opleverde, wel 15 m2 extra. Dat is de basis van ons model 
geworden. Het schip is zeer stabiel, en varend tegen de zee in wordt ze als een eend over de 
golven heen getild. 

 
Het model sloeg aan. In de daarop volgende jaren hebben we op basis daarvan 
schepen gebouwd van 15 meter en meer, voor klanten in Nederland en de ons 
omringende landen. We betrekken de casco’s van Bouwmeester bv in Sappemeer, 
het schilderwerk besteden we uit aan Martini Jachtschilders in Kropswolde. Zelf 
werken we met 3 zzp-ers en 4 man in loondienst. Ook mijn beide zoons werken in 
het bedrijf, dat is verdeeld over twee bv’s: No Limit Ships voor de professionele 
markt en No Limit Yachts voor particulieren. Dat zijn wel twee werelden apart. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Ecolution 

 



Wv GMC Steigernieuws nummer  60 Jubileum 2022  29 

Hoe gaat het bedrijf om met de teruggelopen vraag naar nieuwe schepen? 
 
Wierenga: In 2015, toen voor ons de orderportefeuille leeg raakte, 
stelden mijn zoons voor om eens naar de Amerikaanse markt te 
kijken. In Florida zijn grote botenbeurzen, o.a. in Fort Lauderdale. 
We vonden een van onze klanten, Edzard Braam, bereid met zijn 
No Limit 1550 de oversteek te maken. Hij wilde het liefst via de 
Azoren en Bermuda, maar zoveel diesel kon dat jacht niet 
meenemen: er ging 4000 liter in de tanks en op advies van de 
bekende zeezeiler Henk de Velde werd gekozen voor de route langs 
Schotland, IJsland, Groenland en Newfoundland, waar je onderweg 
kunt tanken. Die reis heeft hij in 2016 probleemloos volbracht, in 8 
weken, en niet alleen met mooi weer: het kan daar spoken. 
 
De beurs in Fort Lauderdale werd een groot succes. Voor een 
Canadese opdrachtgever hebben we een jacht van 17,5 meter 
gebouwd (zie de folder rechts). Er kwam veel meer belangstelling, 
maar toen gooide de corona roet in het eten. 
 
Voor de terugweg wilde Braam hoe dan ook via de 
Azoren, en dus moest er toch een oplossing voor de 
tankcapaciteit komen. Die hebben we gevonden in de 
vorm van twee flexibele tanks van hetzelfde materiaal 
als de tubes rond het schip. Daar ging nog eens 2000 
liter extra in. Het betekende wel wachten op 3 dagen 
mooi weer, want die extra tanks lagen aan dek en 
verhoogden het zwaartepunt. Ze moesten dus als 
eerste leeg! Maar het ging allemaal goed, mijn zoon 
Peter is vanaf de Azoren meegevaren omdat het weer 
toen erg verslechterde en Braam niet verder durfde 
zonder monteur aan boord. Het zou zes dagen en zes nachten zwaar weer worden. Onderweg 
stuurde Peter mij een bericht: Wil ik dit wel meemaken? Nee! Maar een paar minuten later 
kreeg ik weer een bericht: Had ik dit willen missen? Nee! Schip en bemanning doorstonden de 
tocht glansrijk. 
 
Wat is jullie gemiddelde productie? 
 
We kunnen per jaar 2 à 3 van dit soort schepen bouwen. Het zijn er ook wel eens 4 geweest, 
maar dat was eigenlijk te veel. Je moet ook nog een privé leven overhouden. 
 
In wat voor prijsklasse vallen jullie schepen? 
 
Wierenga: de schepen waarover ik het nu heb gehad kosten anderhalf tot twee miljoen euro. 
Maar we bouwen ook kruisers van 5 à 6 ton, en slepermodellen in de orde van 130.000 à 
250.000 euro. Niet goedkoop dus, maar kwaliteit staat bij ons voorop. En voor de benodigde 
service reizen wij de klant op zijn verzoek achterna. 
 
Hoe ziet de toekomst er uit, waarbij ik ook denk aan elektrisch varen en waterstof? 
 
Wierenga: Elektrisch: ja, maar op zee is het altijd de hybride combinatie met diesel, anders 
kom je niet ver. Waterstof heeft onze belangstelling, het heeft ook zeker toekomst, maar 
momenteel is er nog geen infrastructuur en geen duidelijke wet- en regelgeving. Maar de 
gemeente Groningen bijvoorbeeld heeft duidelijk belangstelling. Over het milieu gesproken: 
we hebben destijds (2007–2012) ook de Ecolution gebouwd, in opdracht van Wubbo Ockels. 
Wierenga neemt mij nog even mee, het terrein op. Hij wijst zijn No Limits met trots aan, 
maar staat even zo graag stil bij het rondvaartbootje “Neptunus” dat op het Paterswoldse-
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meer dienst doet en hier in onderhoud ligt (ook de doorsnee-jachteigenaar is bij No Limit 
welkom: GMC-leden genieten zelfs korting). 

 
Dan schiet hem nog een anekdote 
te binnen: een van de No Limits 
wilde door het bekende sluisje naar 
het Paterswoldse meer. Geen 
denken aan, zei de sluiswachteres, 
veel te breed. Waarop het schip 
zijn tubes liet leeglopen en alsnog 
in de sluis paste. 
 
Ik zie nog voor me hoe die 
mevrouw keek, lacht Wierenga. 
 

 
 
 
 

Rob Meijer 
Piet Wierenga met zijn beide zoons.  
Links Peter, engineer, in het midden Bart, chef werkplaats. 
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Ledenbijdrage: Uit het stamboek – Behou(d)t het Goede 
 
In iedere editie van het steigernieuws is er ruimte voor een bijdrage van onze leden. Dit maal 
komt de bijdrage van Jan Eissens. Jan Eissens is betrokken bij de Stichting Stamboek Ronde 
en Platbodemjachten. Gerard Ten Cate heeft dit artikel geschreven voor de rubriek ‘Uit het 
stamboek – Behou(d)t het Goede’ uit de nieuwsbrief van de SSRP.  
 
De Botter 

 
Wat er allemaal ooit is vastgelegd .... 
 
Ergens vond ik een notitie dat in de Nederlandse 
bankbiljetten die tussen 1930 en 1940 gemaakt zijn, een 
watermerk zit waarin een botter met breefok te herkennen 
is. Dit was voor mij aanleiding om mijn blik deze keer eens 
op de botter te richten. 
 
Het Stamboek 
Toen ik onlangs met Jan Eissens onze schepenlijst doornam, 
viel ons op dat er zoveel botters in opgenomen zijn. 
Zevenentachtig om precies te zijn en zevenenvijftig hiervan 
hebben een plaquette. De overige hebben een nummer in 
de 9000 serie. Ze zijn ingedeeld in de categorieën A (12 
actief), D (5 actief), X (niet actief), V (verdwenen), R (1 in 
restauratie) en Z (niet actief en hebben nooit een plaquette 
gehad). 

Iemand die goed in het hoofdrekenen is, zal al uitgerekend 
hebben dat er op dit moment “slechts” 18 botters "actief" 
ingeschreven zijn. Dat is anders geweest. Van de 
lustrumreünie in 1965 bestaan de nodige foto’s van 
deelnemende botters. Botters zoals je ze nu nog ziet in de 
nodige oude Zuiderzeehavens zoals bijvoorbeeld 
Spakenburg, Volendam en Urk. De botter zoals in de 
visserij werd gebruikt. Je komt ze nog altijd zeilend tegen 
op het IJsselmeer en het Wad. Representanten van een 
vissend verleden. Vanaf 1968 hebben de meeste van deze 
botters en hun eigenaren zich verenigd in de Vereniging Botterbehoud. 
 
 

Vis- en jachtbotters 
 
De botters die actief opgenomen zijn in onze schepenlijst 
zijn jachtbotters. Schepen met een kajuit, ze hebben een 
duidelijk andere uitstraling, meestal glanzend in de lak, 
anders dan hun soortgenoten bij de Vereniging 
Botterbehoud. 
Wat leuk is, wanneer je de botters in onze schepenlijst 
bekijkt, zijn de onderlinge verschillen. De kleinste is de 'Jan 
Abels' met een lengte van 8 meter, een door J.K. Gipon 
ontworpen scheepje gebouwd van staal. De grootste is de 
'Brontoliet', eveneens een jachtbotter maar dan gebouwd 
van hout. Haar lengte is 16.90 meter. Meer dan twee keer 
zo lang! 
 

Botters tijdens de SSRP Reünie in 
Lemmer 1965 (foto Theo Kampa) 

Een curiosum, een stalen botter met 
“klapneus” 
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De oudste is de EB44 uit 1851, de jongste de BU105 uit 
1997. De stalen botters zijn zwaar in de minderheid. 
Uiteraard is het zo dat er binnen de groep botters de nodige 
types te onderscheiden zijn naar werf en omgeving waar ze 
traditioneel vandaan kwamen. 
 
De pioniersgeest van de SSRP 
 
Zoals ik in de eerste alinea al schreef, er zijn veel botters 
waarvan hun eigenaren hun schip ooit bij de SSRP hebben 
geregistreerd. Verklaarbaar, want de SSRP was in 1955 de 
eerste en enige behoudsorganisatie, waar historische en traditionele ronde en 
platbodemschepen onderdak vonden. Niet alleen jachten, maar ook veel oude 
bedrijfsvaartuigen, zoals de botters, nu eigendom van enthousiaste particulieren vonden er 
een plek. 
Wat de reden ook is geweest, de oude botters die oorspronkelijk uit de visserij afkomstig 
waren, verdwenen na verloop van tijd uit het blikveld van de SSRP. In De Waterkampioen 
van 1968 heeft Gait Berk een verslag in woord en beeld gemaakt van de eerste reünie van de 
Vereniging Botterbehoud. Deze vereniging is als behoudsorganisatie een andere route 
gevaren dan de SSRP, met een ander gebruik van de schepen, een andere presentatie en een 
andere benadering van de omgang met een traditioneel schip. 
 

 
De Schepenlijst in het Stamboek 
 
Nu is het zo dat een eenmaal in onze schepenlijst 
opgenomen schip er niet uit verwijderd wordt. Immers, bij 
de oprichting van de Stichting Stamboek Ronde en 
platbodemjachten, was het de bedoeling een soort 
volgsysteem voor historische schepen in het leven te 
roepen, dit naast het vastleggen van historisch relevante 
informatie over schepen, bouwers en de omgeving waarin 
ze "hun werk deden". Zelfs wanneer het maar over één 
schip of over één bouwer zou gaan. De plaquette is ooit 
bedacht om in een schip te monteren en het daarmee op 
ieder moment te kunnen herkennen. 
 
 

 
Wat is er geworden van de botters die wij uit het oog verloren zijn? Bestaan ze alle 
nog of zijn er die gesloopt zijn? Zitten de plaquettes, die ooit in de verschillende 
botters gemonteerd zijn, nog altijd in de schepen? 
 
Trouwens, wie weet iets over het watermerk dat ik noemde? 
 
Referenties:  
www.ssrp.nl/publicaties 
www.ssrp.nl/publicaties/goed-gebundeld/gerard-ten-cate-oudere-vlugschriften-uit-het-
stamboek-behoudt-het-goede 
 
 

Gerard ten Cate: “Uit het stamboek – Behou(d)t het Goede

Botters tijdens de SSRP Reünie in 
Lemmer 1965 (foto Theo Kampa) 

Een kwak aan de kuil 
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GMC’er in Beeld - Stefan Smit 
In de vorige editie is helaas een fout geslopen bij het 
plaatsen van het artikel van Jan Groeneveld, ‘Een GMC-er 
in beeld’. Het interview met Stefan Smit was niet 
compleet. In deze editie plaatsen we het stuk opnieuw en 
wensen veel u plezier met het lezen. 

Wie: 
Stefan Smit, 33 jaar. 

Hoelang ben je al lid van de GMC:  
Ik ben lid vanaf 2019. 

Wat voor type boot bezit je en wat is de naam van de 
boot:  
Polyester Motorboot type Saga 27 Foot (8.20 m) De naam 
van de boot is Swinder.  

Heeft de naam van de boot nog een betekenis: 
Het is Gronings en betekent Zwerver. Dit is mijn eerste boot en ik ben er ontzettend content 
mee. 

Doe je het onderhoud zelf of besteed je dat uit:  
Al het onderhoud doe ik zelf, ik vind het fijn om met de boot bezig te zijn. Afgelopen winter 
heb ik de motor uit de boot getakeld omdat hij niet lekker liep. De motor (merk Nanni 4 
cilinders 30 pk) heb ik in de winter bij ons in de garage voor een groot deel zelf gereviseerd 
en van een nieuwe verflaag voorzien. En natuurlijk alle andere reguliere onderhoud die een 
boot nodig heeft doe ik zelf. 

Heb je de technische kennis meegekregen vanuit je werk? 
Ik ben installateur van beroep en werk aan allerlei installaties in nieuwbouw en onderhoud 
aan zowel Electra, gas, water, airco, en natuurlijk ook warmte pompen (lucht/ water). 
Techniek heeft mij van jongs af aan altijd getrokken en dat heb ik niet van een vreemde want 
mijn vader Eggo Smit is ook een techneut. 

Ik hoorde dat de GMC ook al een beroep op jouw technische kennis heeft gedaan: 
Ja dat klopt, ik heb al een aantal klusjes gedaan o.a. op het eiland van de GMC in het 
Paterswoldsemeer en natuurlijk sta ik altijd open om advies te geven voor onderhoud en of 
nieuwbouw van de GMC. 

Welke reizen heb je al gevaren: 
Als kind ging ik met mijn ouders al mee op de boot. In het begin was het vaak 
Zuidlaardermeer maar later breide het vaargebied uit over heel Nederland. Maar deze zomer 
ben ik voor het eerst met mijn eigen boot met een vriend naar de randmeren gevaren en ook 
zijn we op de Loosdrechtse plassen geweest. Dat is ook de reden geweest dat ik lid ben 
geworden van de GMC waar ook mijn ouders al vele jaren lid van zijn. 

Heb je nog meer hobby’s: 
Auto’s pimpen en chip-tuning was mijn grote hobby maar dat is nu naar de achtergrond 
verdwenen en nu richt ik mijn aandacht op mijn boot. Het is natuurlijk wel een groot verschil 
in pk’s want mijn WV GTI heeft 350 Pk’s onder de kap en in mijn boot zit maar een 30 pk 
motor. Het is even wennen wat snelheid betreft maar naarmate je wat ouder wordt is de 
vrijheid op het water toch veel mooier. 

Jan Groeneveld
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Bij een feest hoort een drankje! 

Dat kan een glas wijn, bier, PSV (Port, Sherry, Vermouth) of een borrel zijn. Maar heb je wel 
eens aan een coctail gedacht? Aan boord. Al dan niet met alcohol, een cocktail is mét en een 
mocktail is zonder. Hier zijn een paar ideeën. Gemaakt met lekkers wat je misschien wel aan 

boord hebt zodat je niet gelijk de Gall&Gall hoeft leeg te kopen. 
 
 
 
 

Cocktails 
 

Zomer 
gloedwijn 

Rode wijn, port, sinaasappelschil en/of sinaasappelplakje 
met wat kaneel en een ijsblokje 

 

Appel voor 
de dorst 

Witte wijn met wat appelsap en hele dunne schijfjes appel  
evt. wat Spa rood erbij. 

 

Opstoot Pils met een scheut jenever en munt of koriander  
GBH Gemberbier met Berenburger  en Honing  
Geengintonic Tonic met jenever en blauwe besjes, ander rood fruit, 

munt of komkommerschijfje. 
 

Fristé Ice Tea met sherry en ijsblokjes  
 
 
 
 

Mocktails 
 

Schorrie 
morrie 

Spa rood met perensap (of appelsap) en dunne schijfjes peer (of appel) 

Zwarte woud Chocomelk met kersensap en ongeslagen slagroom in laagjes in een glas 
Sinaspril Sinaasappelsap met Coca cola en schijfjes sinaasappel 
Mojato Munt en rietsuiker stampen, wat citroen- of limoensap, Spa rood en 

ijsblokjes 
Frutti-tutti Frambozen ranja, wat citroen- of appelsap, Spa rood, watermeloen en 

frambozen, ijsblokjes 
 

Kombuis 
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GMC Kruiswoordtest 
 

 Test uw kennis van boten en de GMC!  
Bovendien komt u er achter hoe goed u deze jubileum editie heeft gelezen, de 
antwoorden op een aantal vragen kunt u namelijk terug vinden in deze editie.  

 
Heeft u alle antwoorden gevonden? Dan kunt u de oplossing invullen! 

 
Succes!  

 
Horizontaal 
3 Voor wie moet de iconische hefbrug in Rotterdam wijken zodat zijn superjacht de 

brug kan passeren, eigenaar van Amazon, achternaam (5)  
5 Naam voor diverse zeilende, voornamelijk houten, vissersschepen. Zeilvaartuig 

met een redelijk smal vlak dat zowel aan voor- als achterzijde puntig is (6).  
7  Hulpmiddel/ gereedschap voor het tijdelijk afmeren in bijvoorbeeld een sluis, 

volgens Wim Berrelkamp een onmisbaar gereedschap in Steigernieuws nummer 
55 (9).  

8  Stootkussen voor een boot én producent van muziekinstrumenten o.a. gitaren 
(6) 

9  Zware paal of constructie in het vaarwater, geplaatst vóór een riviersplitsing, 
brug of sluis, aan het begin van een remmingwerk, dat dient om schepen af te 
remmen of te geleiden (8).  

13  Locatie van de voormalige haven bij het Groninger Museum (8)  
15  Andere benaming voor een zijsteiger (10).  
16  Bekende distilleerderij uit Groningen, ook betrokken bij de oprichting van de 

GMC op 10 april (9) 
 
Verticaal 
1  Naam van favoriete blad van de GMC-leden (13)  
2  Historische zeilvaartuig uit de lage landen die geen, of nagenoeg geen kiel 

bezitten (8)  
4  Welke RTV Noord presentator kwam een jaar te vroeg voor de rondvaart ter ere 

van het 100 jarig jubileum, achternaam (9)  
5  Kleine open of halfgedekte motorboot. Oorspronkelijk de grootste sloep aan 

boord van een oorlogsschip (6)  
6  Naam van het schip dat in 2021 het Suezkanaal blokkeerde (9)  
7  Bekendste uitvoering van een sluis (10)  
10 Communicatiemiddel verplicht voor boten langer dan 20 meter (8)  
11  Pad langs een kanaal of rivier dat werd gebruikt om schepen vooruit te trekken 

(7)  
12  Touw dat gebruikt wordt om af te meren (4)  
14  Wie realiseerde het sluisje tussen het Paterswoldsemeer en het Hoornsediep (5) 
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