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Van het (Interim) Bestuur 

 
Beste leden van de GMC, 
  
We hebben een rustig najaar- en winterseizoen achter de rug, 
met een goed verlopen ledenvergadering, een 
vrijwilligersavond die in een behoefte bleek te voorzien, een 
leuke nieuwjaarsreceptie en alle winteractiviteiten, die als 
steeds bekwaam werden georganiseerd door Grietje, Gerda 
en Jan, tezamen ook wel bekend als de activiteitencommissie.  
De parkeerproblematiek, die even een steentje in deze 
rustige vijver leek te gooien, is naar ieders tevredenheid 
opgelost. 
 
Ook vooruitblikkend is er reden voor optimisme. Met de 
bereidheid van Aldert Hesseling om in het najaar het roer van 
de GMC weer in handen te nemen komt er – als hij tenminste 
maar behouden mag terugkeren van zijn wereldreis! – een 
einde aan (de laatste restanten van) het interim-bestuur.  
 
Maar zover is het nog niet. Eerst komt het hoogseizoen voor 
iedere rechtgeaarde GMCer, te weten het vaarseizoen. Terwijl 
ik dit schrijf is het nog maar begin februari maar verbeeld ik 
het me, of hangt er al iets in de lucht? Straks Boot Holland, 
voor mij altijd hét begin van dat vaarseizoen. 
Maar wat praat ik over Boot Holland? Als u dit leest is dat 
allang weer voorbij en is de lente aanstaande, ook al zo’n 
seizoen dat bij GMCers kriebels veroorzaakt.  
Straks mogen we weer! 
 
U hebt nu Steigernieuws nr. 46 in handen. Klaas Woning 
heeft, geholpen door enkele GMC-leden, weer erg zijn best 
gedaan. Er zijn opnieuw veel bijdragen geleverd. En ook 
verder bruist de vereniging alweer van activiteiten en 
voorpret. Schippers poetsen alvast wat aan hun boot, de 
havenmeesters vergaderen over de verdeling van hun 
werkzaamheden, de activiteitencommissie organiseert de 
opening van het vaarseizoen, het bestuur bereidt de komende 
ledenvergadering voor. 
 
En ook voor na de zomer hebben we iets in petto: een 
barbecue op het GMC-eiland! Zoals u al eerder gemerkt zult 
hebben zet het huidige bestuur in op een goede integratie 
met dit belangrijke onderdeel van onze vereniging. U leest er 
over in dit blad, en u kunt zich er alvast voor opgeven. 
 
We wensen u allemaal een goed vaarseizoen, en de 
vereniging een bloeiende toekomst! 
 
Namens het (interim)-bestuur, 

                  Rob Meijer 
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Van de Redacteur 

 

het voorjaars nummer, 
  
Nr. 46 van het Steigernieuws. 
 

De dagen lengen al weer en de zon brak zowaar 
vandaag even lekker door, dat ik dit stukje schrijf 
voor het clubblad der G.M.C.  
 

De eerste botenbeurs is weer achter de rug en 
zowaar voeren er door het van Starkenborgh 
kanaal al de eerste jachten door de Korrewegbrug 
(Gerrit Krolbrug) deze week richting Friesland.  
 

Het wil niet echt winteren deze winter dus de 
kriebels zullen bij de meeste bootvaarders al wel 
zijn dus is het niet zo raar dat de eerste boten op 
pad zijn gegaan al zal het s ’nachts nog wel afzien 
zijn vermoed ik. 
 

We hebben de steigernieuws weer vol kunnen 
zetten met artikelen door de leden ingebracht 
waarvoor mijn dank ga zo door, ik wens u allen 
een goed vaarseizoen toe en zie u allen graag op 
de haven of bij activiteiten deze zomer. 
 

Bij de foto Het land van extremen, in een haven in 
de V.S.  een jacht in enorme  ijslaag  verpakt 

 
 
Spot de GMC vlag.  
Een voorzet had ik al gegeven in de mailoproep voor kopij een paar weken geleden 
een nieuwe rubriek spot de GMC vlag hoog in een mast, boom, paal in een sluis- of 
havenkantoor je kan het zo gek niet verzinnen zet het op de foto en vermeldt bij 
het verzenden wie, waar en wanneer je de foto hebt gemaakt je mag zo vaak 
meedoen als dat je wilt en we maken er een mooie collage van in het volgende 
nummer en de mooiste en of ludiekste  foto wordt beloond met een leuke attentie 
op de najaarsvergadering welke door mij ter beschikking wordt gesteld. 
 
Zenden kan per mail steigernieuws@klaaswoning.nl en per sms 0620316432 of per whatsapp op het 
zelfde nummer met de foto en gegevens dus mobieltjes en camera’s  gereed en succes gewenst. 

 
Tevens kunt u ook artikelen en foto’s  kwijt zonder oproep het gehele jaar door alle stukken zijn welkom 
Artikelen en foto’s kunt u digitaal aanleveren op  steigernieuws@klaaswoning.nl 

       

                              
 

Ik wens u veel lees- en puzzel plezier,     
         Klaas Woning 

 
Artikelen gaarne zonder opmaak, en alle foto’s los bijgeleverd!  
Dit vergemakkelijkt de opmaak aanzienlijk.  

mailto:steigernieuws@klaaswoning.nl
mailto:steigernieuws@klaaswoning.nl
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Uw adres voor de juiste zorg van uw  

 vaartuig en/of boot! 

Totaalleverancier van EPIFANES bootlakken en 

antifouling en toebehoren! 

 

van Dijken Verf- en Vloeren 

Nieuwe Ebbingestraat 91 – Groningen       050-8700055 

 

de Verfboer Verfgroothandel  voor bedrijf en particulier 

Hendrik de Vosweg 6 – Jubbega       0516-462090 * www.verfboer.nl 
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Vrijwilligersavond 2014 
 
Op vrijdag 14 november 2014 was het moment daar dat de vrijwilligers en hun partners werden 
verwacht op De Witte Zwaan. De stille drijvende kracht van onze vereniging zat daar aan de tafels wat 
onwennig: we hoefden de handen niet uit de mouwen te steken maar werden die avond in het zonnetje 
gezet door het bestuur, en verwend met koffie thee en verse koek, en bij de borrel lekkere hartige 
hapjes. Als we de zaal eens rondkeken zou je zeggen dat bijna alle leden wel vrijwilliger zijn, wat een 
opkomst! De vereniging is er van afhankelijk, zonder die vrijwilligers zou het financieel niet te doen zijn 
de club draaiende te houden en er verzorgd uit te laten zien zoals het er op het moment bij ligt. Tussen 
de koffie en de borrel werd eenieder persoonlijk bedankt voor zijn of haar inzet en kreeg men een roos 
met dankkaart en een envelopje mee als dank voor bewezen diensten. Voor herhaling vatbaar!  
 

         
 

         
Foto’s Eggo Smit 

 
Nieuwjaars receptie 2015 
 
Na het feestgedruis van 2014 was het al weer raak op vrijdag 9 januari 2015: de Nieuwjaarsreceptie. 
Om 19.00 uur werden we op De Witte Zwaan ontvangen door het bestuur der GMC, netjes opgesteld 
bij de ingang, en werden we door hen begroet met de beste 
wensen voor het nieuwe jaar. Dan nog de zaal door, ja je kunt de  
rest van de 140 leden en bijbehorende  partners niet vergeten 
natuurlijk! Na de plichtplegingen werd er een kop koffie of thee  
met lekkere oliebollen en krentenbollen erbij geserveerd. De 
poedersuiker  werd er royaal  over gestrooid en menig blazoen 
werd wit erdoor gekleurd, dat hoort er allemaal bij.  

 
De toespraak van onze voorzitter begon met een goed bericht, namelijk dat de 
gijzeling in Frankrijk, na de aanslag op de krant Charlie Hebdo (Je suis Charlie) zojuist 
ten einde was gebracht met een minimum aan burgerslachtoffers. De gevolgen van 
die actie zijn nu nog merkbaar……..  
 
Terug naar de GMC. Het afgelopen jaar werd in vogelvlucht doorgesproken en het 
nieuwe jaar ingeluid met de lopende verenigingszaken welke nog kort werden 
toegelicht en doorgenomen. Daarna was het tijd voor de  borrel en werd het een 
gezellig gebeuren: dat is ons GMCers wel toevertrouwd. 

                       Klaas Woning 
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Geo plus meting in de haven 
 

Onlangs mochten wij weer gebruikmaken van de  
faciliteiten van uw jachthaven.  
In ruil daarvoor hebben wij de waterbodem van  
uw jachthaven in kaart gebracht.  
Dit is d.d. 11 september jl. gebeurd. 
De bijgevoegde tekeningen geven het  
resultaat van de peiling weer. 
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 Activiteitenkalender  

Het bestuur nodigt  u uit om de komende ledenvergadering bij te wonen op  

25 Maart 2015  op de Witte Zwaan, aanvang 20.00 uur.  

 

Van de activiteitencommissie 

Kaarten en sjoelen. 

De nog komende data voor dit seizoen zijn: 

9 maart, 13 april 2015.   Aanvang 20.00 uur. 
 
12 oktober, 9 november, 14 december 2015.  
Aanvang 20.00 uur. 

 

Activiteiten seizoen 2015: 
 

Zaterdag 2 mei.   Opening vaarseizoen. 
 
Palaver in het Stuurhuis om 8.30 uur met koffie. Vertrek 9.00 uur met de boten naar Appingedam. Daar 
worden we om 19.00 uur in een Egyptisch restaurant verwacht, alwaar dan een heerlijke maaltijd voor 
ons klaar staat. (Nefertari, Wijkstraat 68 Appingedam) 
Zondagmorgen 3 mei, na het koffiedrinken, gezamenlijk weer terug naar Groningen. In de GMC-haven 
nog even koffie / thee drinken met een stukje cake ter afsluiting.  Eigen bijdrage: 12,50 euro. 
 

Woensdag 13 mei t/m zaterdag 23 mei.    Toertocht   Wilhelmshafen. 
 
Palaver in het Stuurhuis om 8.30 uur. Vertrek 9.00 uur richting Delfzijl. Op veler verzoek gaan we nu 
eindelijk naar Wilhelmshafen. Onderweg nog een dagje fietsen. Ook staat er weer een gezellige 
barbecue op de planning. Verder zien we wel. Hoofdzakelijk is de gezelligheid en sfeer. Pinksterdagen 
te Delfzijl en dinsdag eventueel terug naar Groningen. 
 

Zaterdag 12 september.   Barbecue Eiland.  
 
Per auto of fiets. Deelnemers worden desgewenst door de eilanders per boot opgehaald  van de 
Gasthuiskade (in de wijk Hoornse Meer) vanaf 14.00 uur.  
Aanvang barbecue 15.00 uur.  Eigen bijdrage 12,50 euro. 
 

Zaterdag 26 september.   Sluiting vaarseizoen.  
 
Aanvang 20.00 uur. Gezellige avond op de Witte Zwaan met live muziek van Kevin Pare.  
Eigen bijdrage 12,50 euro. 
 
Hopend op een gezellige afsluiting van dit seizoen.  
 
De Activiteitencommissie:  Jan Buitjes, Gerda van Heukelem en Grietje Hamstra. 
 
Contactpersoon activiteitencommissie: Grietje Hamstra.   
E-mailadres van de activiteitencommissie: activiteitencommissie@groningermotorbootclub.nl 

mailto:activiteitencommissie@groningermotorbootclub.nl
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Opgaveformulier Activiteiten 2015. 
 
 
 

 
  
Wij gaan mee met de openingstocht. Met ……... personen   Met auto / boot 
                     (doorstrepen wat n.v..t. is) 

Wij gaan mee met de toertocht.. Met ……... personen   
 
Wij komen op de Witte Zwaan.  Met ……... personen  
 
Barbecue Eiland.     Met …….. personen    Wil wel / niet  

opgehaald worden van de Gasthuiskade. 
      (doorstrepen wat n.v..t. is) 

 

Scheepsnaam  :……………………………………………………………………………...........................................…… 

Doorvaarthoogte  :……………………………………………………………………………...........................................…… 

Naam booteigenaar :……………………………………………………………………………...........................................…… 

Adres    :……………………………………………………………………………...........................................…… 

Postcode   :……………………………………………………………………………...........................................…… 

Plaats    :……………………………………………………………………………...........................................…… 

E-Mail adres   :……………………………………………………………………………...........................................…… 

 
Dit deelnameformulier ingevuld afgeven aan één van de leden van de 
Activiteitencommissie 
Of opsturen naar G.Hamstra-Siekman. Ganzebloemstraat 1, 9731 CM Groningen. 
Of 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: NL 85 INGB 0008199646 
 t.n.v. Groninger Motorboot Club p/a G.Hamstra-Siekman.   

Ganzebloemstraat 1,   9731 CM Groningen. 
 
Gelieve per bank betalen! 
 

Pas op: Bankrekeningnummer !!! 
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Klantervaringen 

"op slag verliefd" 
fam. Zeelt, Nieuwleusen 

 

"excellent service" 
John en Edith, Norfolk 

 

"betrouwbare bemiddelaar" 
Andries Swart, Joure 

 

"top organisiert" 
Matthias und Ulricke Becker, Siegen 

 

"de 3 V's staat hij voor" 
Bert Keukenkamp, Wijhe 

 

 

 

Ook uw boot verkopen vanaf uw eigen ligplaats? 

We taxeren uw schip vrijblijvend. Neem contact met ons op voor meer informatie.  

 

 

 

Overwijk Jachtbemiddeling 

Compagnonsfeart 40 

8409 CS  Hemrik 

Internet: www.overwijkjachtbemiddeling.nl 

Email: info@overwijkjachtbemiddeling.nl 

Telefoon: 0858 – 773 86 

http://www.overwijkjachtbemiddeling.nl/
mailto:info@overwijkjachtbemiddeling.nl
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LEUKE WINTERKARWEITJES.  

 

Als je een enthousiaste bootje vaarder bent, dan moet je ook buiten het vaarseizoen, in de wintertijd 

meestal nog zo het een en ander aan je boot doen. De ene keer moet ie uit het water en op zijn minst 

van onderen worden geschilderd. De andere keer moet hij helemaal opnieuw in de verf enz. 

Wij hebben een paar jaar geleden een paar nieuwe fietsen gekocht, en heel luxe: elektrische fietsen. 

Een van de problemen van het ouder worden is dat het tillen wat moeilijker wordt en dat geldt o.a. ook 

voor het op het achterdek zetten van die fietsen. Die moet je dan nl over de reling tillen. 

Oplossing: een fietsendrager, zoals men die gebruikt achter op de auto ook achter op de boot 

monteren. Daarvoor moet er een aanhangwagenkogel achter aan de boot gemonteerd worden. Niet zo 

moeilijk zou je zeggen. Maar bij ons blijkt er een zwem trap in de weg te zitten. 

Dat betekent, dat er een stoeltje aan de spiegel moet komen, waardoor de kogel tot buiten de zwem 

trap komt. 

Wel leuk werk voor een techneut, maar ook een heel karwei…….De spiegel loopt rond en bovendien 

helt ie. Dat is in de kou vanaf het achterdek een wat moeilijke meterij. 

Maar het stoeltje staat klaar op de werkbank, en ziet er naar mijn idee redelijk uit  Binnenkort moet er 

een en ander achter het schip worden gemonteerd met behulp van het vlot .(Wat hebben we toch een 

bullen bij onze vereniging he).  Eerst moet er nog een deel van de betimmering in de achterkajuit 

worden gedemonteerd en nog 4 gaten worden geboord en dan hopen. Dat alles past, zoals gedacht. 

Als alles klaar is, kom je maar eens kijken ,maar niet eerder, want ik wil me niet schamen. 

   “ENTREPRISE”     Tönnie Zuidema 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s details haven GMC                   

gevonden op het World Wide Web de haven blijkt toch erg, fotogeniek voor de fotografen  
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Scheepvaartuitdrukkingen: Wind, Water, Zee 

 

Water en wind zijn ouder dan de scheepvaart, ja zelfs veel ouder dan de hele mensheid. En ook die woorden 

zijn dus stokoud en komen in alle talen voor, met vaak verrassende verbanden. Wat dacht u van het Oudierse 

woord voor water: uisce, dus whisky, of het Latijnse unda, golf, waar ons woord inunderen vandaan komt, of 

het Griekse hydra, bekend van hydraulische systemen.  Allemaal water, niks nieuws onder de zon, zelfs het 

woord otter is ervan afkomstig. Wind is natuurlijk net zo oud, o.a. uit het Latijn ventus (ons woord ventilator), 

verwant aan waaien. En het woord zee is zelfs zo oud dat niet eens bekend is waar het vandaan komt. 

Nou, uitdrukkingen genoeg natuurlijk, en allemaal overbekend. Vaak gaan ze over problemen die overwonnen 

moeten worden. Het water stijgt hem tot de lippen, deze zee gaat hem te hoog, hij heeft de wind tegen. Als het 

lukt hou je het hoofd boven water, gaat het je voor de wind, heb je het zeetje mee. Als het niet lukt zitten ze in 

je vaarwater, steken ze je de loef af, krijg je de wind van voren. 

Toch zijn er uitdrukkingen bij die je pas als water en wind herkent als je er even over nadenkt. De waarheid 

moet boven water komen zeg je ook als er helemaal geen water in de buurt is. Hij deed iets in een vlaag van 

woede, dat is dus een windvlaag, maar die directe betekenis is wat verdampt. Een steek onder water is eigenlijk 

een daad van sabotage aan een schip (of in een zeeslag een manier om dat schip de grond in te boren, ook al 

zo’n uitdrukking die wat is weggedreven van de scheepvaart, net als weggedreven zelf trouwens). Iemand 

afvallen: dat doen niet alleen zeilers. Ook het woord belabberd wordt niet altijd in verband met de wind 

gebracht, maar betekent: een wind die niet doorzet. En val je in katzwijm, dan ben je terechtgekomen in een 

streek met windstilte. We wensen het Aldert Hesseling niet toe!  

Wateren is niet alleen een plas doen maar ook: over de horizon verdwijnen, wist u dat? Ik niet. 

Andere uitdrukkingen die misschien wat in onbruik zijn geraakt: niet alle havens schutten wind (niet alles 

brengt het verwachte voordeel); krimpende winden en lichte vrouwen zijn zelden te vertrouwen (spreekt voor 

zich) en: iemand vuile wind geven (=bedriegen? Ik weet het niet zeker). Er waait geen wind of hij is iemand 

dienstig: elke zaak heeft zijn goede kanten; boven water en wind zijn = zijn schaapjes op het droge hebben - en 

dat laatste is natuurlijk juist weer een gezegde van landrotten. Die kunnen aan boord zo welkom zijn als water 

in een schip (niet dus). 

Wind is voor onze zeilvaart zo belangrijk dat er een veelheid van uitdrukkingen over bestaat, die sterk op elkaar 

lijken maar toch heel verschillend van betekenis zijn. Vergelijkt u eens: 

in de wind slaan: geen acht slaan op;  

in de wind zien: juist wel acht slaan op;  

in de wind zijn: beschonken zijn; 

in de wind gaan: aandelen verkopen die men nog niet geeft, dus: risico lopen; 

voor de wind gaan: voorspoed hebben. 

Ook de zee laat zich niet onbetuigd: met iemand in zee gaan, recht door zee zijn, water naar de zee dragen, dat 

kan al het water van de zee niet afwassen, een zee van mensen, de levenszee, allemaal uitdrukkingen die voor 

zich spreken. Maar een paar leuke die ik nog vond: er verdrinken er meer in een glas dan in de zee (drank 

maakt meer slachtoffers dan scheepsrampen); de zee is zonder water, spottend gezegd over mensen die alles 

hebben en toch nog klagen; en op het zeetje spreken is zeemanstaal voor stotteren. 

        Rob Meijer 

Suggesties, bijdragen, verbeteringen enzovoort als steeds graag naar: r.meijer64@kpnplanet.nl. 

mailto:r.meijer64@kpnplanet.nl
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Waar de reis naar toe gaat? 
 
 
De Mon Chéri vaart deze zomer langs de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Dat is een stelsel van forten en 
waterwerken tussen Muiden en 
Woudrichem/Werkendam, 200 jaar geleden bedoeld 
om in tijden van oorlog een breed stuk onder water te 
kunnen zetten en zo de vijand tegen te houden. Het is 
een ideale en interessante bestemming voor een boot: 
er is altijd water bij de hand, in dit geval de Utrechtse 
Vecht en het Merwedekanaal, en omdat die werken 
lange tijd geheime militaire objecten waren, zijn het 
nu veelal mooie natuurgebieden, gespaard voor 
wegenaanleg en huizenbouw. Een paar jaar geleden 
hebben we zo de Stelling van Amsterdam gevaren. Mooi, we kunnen het iedereen aanraden. Fietsen 
mee, we trekken er een maand of twee à drie voor uit. In het volgende nummer vertellen we graag hoe 
het is gegaan. 
 
 

 

De Nooitgedacht  gaat dit jaar weer het water 

proeven en gaat weer op reis naar de stad net als 100 

jaar geleden als in dit Groninger Sniklaidje;  Mot der 

nog wat mit juffrouw,  mit juffrouw,  mit juffrouw . 

Mot dr nog wat mit juffouw. Snikke gaait noar Stad. 

Heur ie dat?  Heur ie dat?  Snikke gaait noar Stad,  ja 

Stad Heur ie dat? Heur ie dat?  Snikke gaait noar 

Stad. Moetje is de kovvie kloar, kovvie kloar, kovvie 

kloar. t Volk in de snikke wacht er noar. Snikke komt 

van Stad. Hai het n laange raaize doan en nog gain 

kovvie ha-ha-had, Hai het n laange raaize doan en 

nog gain kovvie had.  In het najaarsnummer het complete verslag over de renovatie en reis naar de stad.  
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MET EEN MOTORBOOT HET WAD OP? 

Bijgaand verhaal laat aardig zien, wat je op het Wad kan gebeuren. 

Voordat we aan de “ENTREPRISE” begonnen, hebben we jaren gevaren met een platbodem, een  zee 

schouw van acht meter. We hebben daarmee prachtige tochten gemaakt, o.a. een aantal keren over 

het Oost-Friese Wad naar Wilhelmshafen en dan binnendoor via het Ems-Jadekanaal terug naar 

Nederland. (Overigens gaan er geruchten, dat we dit jaar met de toertocht ook weer naar 

Wilhelmshafen gaan, maar dan heen en terug binnendoor). 

Een van de eerste keren dat we dat deden, begin jaren ‘80 

overkwam ons het volgende. 

We deden ook het laatste van de Oost-Friese eilanden, 

Wangerooge aan. Er was toen nog een jachthaventje aan 

de binnenkant van het eiland, de Wadkant. Dat haventje is 

er allang niet meer; is verzand. Volgens wat wij hoorden 

bleef er met eb ongeveer een halve meter water staan, 

zodat ons met onze diepgang van zo’n 60 centimeter niet 

veel kon gebeuren. 

Maar veel eerder dan je mocht verwachten bleek de boot vast te liggen; zat al aan de grond. Op 

bijgaande foto’s is te zien, dat er helemaal niet een halve meter water bleef staan, maar dat de haven 

helemaal droog viel. Toen we merkten, dat de boot vast ging zitten, hebben we eerst maar eens met 

een peilstok (men noemt dat een slagaard), gekeken hoe we stonden. We bleken mooi vierkant te 

staan, dus geen pijn. 

Toen het water weg was bleek echter, dat we voor en 

achter op een bult stonden. Een platbodem als die van 

ons heeft daar geen moeite mee, maar de meeste 

motorboten waren op hun kant gegaan en hadden 

waarschijnlijk meerdere borden en kopjes en 

schoteltjes nieuw moeten aanschaffen. 

Overigens hadden wij ook het nodige geluk. Want een 

metertje meer naar bakboord en we hadden ook 

aardig op een oor gegaan. Daar had een motorkruiser 

een geul in het zand gespoeld, waarschijnlijk om recht 

te blijven staan. Een tweede geul was in langs richting 

van de steiger gespoeld, waar wij dwars oplagen, zodat 

je bij ons onder het schip door kon kijken. (We lagen met de kop op de steiger en de kont op een 

hekanker). 

Iets om te doen met en motorkruiser?  Nou nee, niet dan na uitgebreide voorzorgsmaatregelen, zoals 

op zijn minst goede wadstutten en dergelijke. 

“ENTREPRISE”       Tönnie Zuidema 
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Het GMC stuurhuis/havenkantoor  in beeld spot u ook de GMC  vlag in het eerste raam?  

 

 

 
Het GMC eiland in beeld  
 

Poëzie 
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Het gedicht gaat over Morgen 
 
Morgen is er ook een morgen na de 
werksituatie? 
morgen we zeggen morgen 
wat is dat morgen ? 
waar vind  ik dat in goede morgen? 
moet ik er wat voor doen voor morgen? 
moet ik er nog wat aan doen voor morgen? 
Morgen 
wat brengt mij morgen? 
wat is er nu wat is er morgen? 
kan ik het kopen die morgen? 
kan ik ook zonder morgen? 
Morgen 
nu werk ik nog 
morgen wordt ik gefeliciteerd met einde werk 
nu heb ik nog collega's 
en morgen? 
Morgen 
nu nog weg van huis 
mijn vrouw nu nog zonder zorgen 
hoe is dat morgen? 
Morgen 
wandelen in de vroege morgen 
of doen we dat pas morgen? 
hebben we nog tijd voor morgen 
of is de morgen al vol van zorgen 
Morgen 
morgenstond heeft goud in de mond 
 
waar blijft voor mij de vaste grond 
nu laat ik wat los, mijn vaste grond  
wat krijg ik terug. Onzekerheid? 
 

Morgen 
hoeveel uren heeft morgen? 
hoeveel vrije tijd heeft morgen? 
heeft mijn vrouw ook vrije tijd 
en heeft zij ook 'n goede morgen? 
Morgen 
morgen denk ik terug aan nu 
denk ik aan jullie met al jullie zorgen 
denk ik aan de saamhorigheid en plezier 
maar ook aan overmorgen 
Morgen 
morgen is ontluiken 
morgen is ontdekken 
morgen is zien en horen 
morgen is leven 
Morgen 
morgen is de dag na nu 
nu is ook de dag na morgen 
de dag van nu was ook morgen 
daarom nu is morgen en morgen is nu 
morgen was er en is nu verledentijd 
het was een fijne morgen 
we hebben genoten zonder zorgen 
zonder morgen is er geen over morgen 
het gaat jullie goed 
met zo weinig mogelijk zorgen 
en denk nog eens terug 
aan deze morgen 
 

einde 

 
ingezonden door Jan van der Laan 
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Woensdag 14 Augustus. 

 

Om 7 uur is onze 1e Stuur het eerste weer op het appel. Het kopje thee is weer prima in orde, 

maar de zandtaartjes ontbreken. Deze zijn gisteren in de trommel tot pap geworden. Na het 

opruimen gaan we provianderen. Brood, groente, fruit, melk, alles is bijna op. Maar wat een 

ramp! De bonnen zijn weg. Dit mapje met het persoonsbewijs van Max is spoorloos verdwenen. 

Gok z'n vulpen zit er in. De hele boot zetten we op de kop om het eindelijk terug te vinden 

onder de vloer, doornat, tegen de kant. 

Op onze wandeling treffen we o.a. ook nog onze clubgenoot K. Homan. Heel kalm doen we 

het deze morgen. Het zeilplan van vandaag is vanaf Eernerwoude naar Wartena, om post te 

halen en vandaar over de kruiswaters naar Bergumerdam. Eerst lag het in de bedoeling, om 

naar Harlingen te gaan. Daar kunnen we voor de avond niet meer komen, liet gehele traject is 

in de wind.  

Bij ons vertrek is het weer behoorlijk opgeknapt. Een lekker zonnetje vergezelt ons. In Wartena 

hebben we echter al weer regen. Kars, Frits en het zeuntje gaan het dorp in voor enkele 

boodschappen. Max zet koffie en de kapitein is weer met zijn journaal bezig. Zo is ieder dus 

weer aan het werk. Bij thuiskomst van het drietal staat de koffie klaar en het valt er als altijd 

weer lekker in. De kok en de kapitein brengen nog even iets weg en na deze belangrijke 

gebeurtenis gaan we weer verder met Frits achter het roer. 

Met halve wind vertrekken we. Langs de wal staan hier een rijtje hoge bomen. hier achter weg 

komt een rukwind. We roepen tegen Lars iets over gymnastiekschoenen, die nog op het dek 

liggen. Hij keert zich om en meteen gaat zijn bril overboord. Dit is wel het allerergste, wat hem 

overkomen kan. Van weer opduiken is geen sprake. We lopen een goede vaart en het kanaal is 

hier erg diep.  
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Besloten wordt, om naar Bergum te gaan en daar naar Groningen te telefoneren om een 

reservebril.  

De assistent van Kars zou juist vandaag Kars z'n vrouw van Harlingen halen en deze kan dus 

mooi een reservebril meenemen. Ze moeten nu over Bergum rijden. Ook Frits z'n vrouw zou 

meekomen. 

Na een voorspoedige reis komen 

we in Bergum aan. Mooi op tijd ! 

Met het aanleggen beginnen de 

verschillende werkzaamheden. 

Eten klaar maken, boot schoon 

maken, zeilen opbergen, afwassen 

en meer van dat. De middag 

brengen we verder zoek met 

vissen, kleren drogen enz. Cok 

gaan we nog even naar het 

postkantoor en drinken op de 

terugweg in een café een kop koffie. Het smaakt meer naar zeep als naar koffie. 

Om 6 uur komt de wagen met Frits z'n vrouw. Terwijl wij aan het eten zijn, blijft zij gezellig bij 
ons zitten. Het menu van de dag is: aardappels, worteltje, eend en compote na. Het is weer 
buitengewoon ! Dien lijkt het ook lang niet gek. Ik geloof, dat haar de scheepshuishouding wel 
mee viel.          (Lijkt het u ook lekker, een gelijkend recept: Eend met morieljes op pagina 26 van dit blad) 

Direct na het eten vertrekt Kars met de wagen, blij als hij is met z'n bril, om z'n vrouw te halen. 

Dien blijft zolang aan boord. Samen doen we de afwas en hierna gaat onze 1e Stuur met z'n 

ega wandelen. 

Om half 9 komt Kars weer terug met zijn vrouw en kroost. Dat er veel makke schapen in een 

hok gaan, blijkt wel uit het feit, dat we maar even met 11 man in de kajuit zitten. Twee grote 

lampen verlichten dit edele gezelschap en de glundere gezichten kwetteren, dat het een lust is 

om te horen. 

Onze kok zorgt voor koffie en dat smaakt fijn, want voor de derde keer hebben we weer een 

flesje room. Drie potten koffie maken we soldaat. Max kan het water niet zo gauw aan de kook 

krijgen. De dames hebben voor koek en koekjes gezorgd. Om 20 minuten voor 10 vertrekken 

onze gasten weer. 

Later komen onze buren vragen of er 

iemand mee wil bridgen. De kapitein 

belast zich hiermee. Nu het toezicht 

weg is, komt het scheepsvolk los ! 

Naar het lawaai te oordelen hangen 

ze behoorlijk de beest uit ! 

fotos op deze pagina van www.burgum.info  
        Burgumerdam 1935 

http://www.burgum.info/
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Recept  Eend met morieljes  

Ingrediënten  

• 2 à 3 eendenborsten 

• 100 g gedroogde morieljes: geweekt in 4 dl warm water  

• 5 cl portwijn  

• 3 cl cognac  

• 15 dl lichte room  

• 2 sjalotten: fijngesnipperd  

• 3 takjes tijm  

• 2 laurierbladen  

• 2 teentjes knoflook: fijngesnipperd  

• 2 wortelen  

• 600 g aardappelen: ongeschild 

 

Bereiding 

1 Snijd het overtollige vet van de eendenborsten, laat hierbij voldoende vet over. Kruis het vetlaagje 
lichtjes in met de punt van een scherp mesje. Laat de eend op kamertemperatuur komen. 
2 Schil de wortelen en snijd ze in stukjes van ongeveer 1 cm. Kook de worteltjes 5 minuten voor 
inkokend, gezouten water en giet ze af. 
3 Kook de aardappelen 3/4 gaar, giet ze af en laat ze afkoelen. Pel de aardappelen en snijd ze in blokjes 
van 1 cm. 
4 Zet een pan met een dikke bodem op een laag vuur en laat ze even voorverwarmen. Leg de 
eendenborsten met de vetlaag naar beneden toe in de pan en laat ze mooi goudbruin kleuren in het 
eigen vet. Draai de eendenborsten om en laat ook de vleeskant mooi aan kleuren. Neem de 
eendenborsten uit de pan, verpak ze in aluminiumfolie en laat ze op een warme plaats rusten. 
5 Zet de pan weer op het vuur en bak er vervolgens de wortelen en aardappeltjes in totdat ze lichtjes 
beginnen te kleuren. Schep de wortelen en aardappeltjes uit de pan. 
6 Giet het vet uit de pan. Doe er een weinig olijfolie in en stoof de sjalotjes aan tot ze beginnen te 
kleuren, voeg de knoflook toe en laat even meebakken. Blus met de portwijn en de cognac en laat dit 
reduceren tot de helft. Zeef het weekvocht van de morieljes bij de saus, voeg de takjes tijm toe en laat 
dit goed inkoken. Voeg nu de room toe en laat inkoken tot sausdikte. 
7 Snijd de morieljes in schijfjes en laat ze nog een 2-tal minuten meekoken in de saus. 
8 Neem de eendenborsten uit de folie en zet ze een 4 à 5 minuten in een voorverwarmde oven van 
180°C. 
9 Snijd de eendenborsten in plakjes en serveer met de saus, de aardappeltjes en wortelen.  

Eet smakelijk 
 

Recept van Philippe van den Bulck  uit Culinaire Ambiance sterrenmagazine voor de hobby kok  
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De eerste Steigernieuws uit 1992 

In de review een a4 met aan de andere zijde de datums (niet afgebeeld)  vermeld met de nu nog steeds 

bestaande activiteiten binnen de GMC.  

Waar een a4 stencilblad wel niet naar toe kan groeien in 23 jaar………… 
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Puzzel Zweeds 

 

 
 

 

GMC Stamtoavel mop 

 

Een stel uitgelaten Vlaamse boerinnen gaat met een prachtige boot op een tweedaagse Cruise. 

Aan boord worden zij welkom geheten door een officier in gala-uniform. 

“Welkom aan boord, mevrouw” heet de man iedereen welkom. 

“Dank u wel, kapitein” zegt de boerin. 

“Ik ben geen kapitein” zegt de man: ”Ik ben de dek-officier”. 

“Kijk es aan” zegt de boerin: ”we gaan hier precies niets te kort komen!      
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3 opmerkelijke watersport foto’s uit de digitale media (twitter) vanuit de stuurhut van binnenschepen  

 

 
waar komt die nou vandaan....... 

 
ik vaar in het midden dus...... 

 
ondanks uitstaand blauw bord…………. 
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Puzzel 

     GMC Woordzoeker                          ©Shirley Woning 

M A D I L A E I R E H C N O M H Q M  

T R E I V M R N L M E G U S T A E H  

Q C O E A O D C H T N W D U L A Z F  

P O D B T R T E T Q N M T U B A N A  

E M E A I E O Z M U Y E A E L D W D  

C P J M L N N A C I R P L B N N S R  

C A A I L G Y L I N Q U E N D A O P  

N A D C U W H E R K Q R S N D M I T  

V N I I B T W W E A T E A N O A H C  

I S E T T E I R N E H A U C A C R I  

O J N I M O L A H S H C O N A N I S  

F A O A R D N A S R A C N D S A P E  

F Q E M V O B V O R I O E I U T B Z  

T U Y O I L T N R O D G M E G S O H  

L A A O T F K A E N T R E P R I S E  

X R M L H I B J C I I E Z L A R S N  

R I E A A J T E O R N W P I N T A A  

I U C J L N N O Z R E D R O O N N J  

A S E S A O N G E R T M E I T D O Y  

E S O A S E R T V E W S I R C I V D  

X H W F S D S E G R I E T J E Z A A  

P Z X U A L R S I R I I Y N N O T L 
 

Zoek de volgende scheepsnamen ze staan alle kanten op  

 horizontaal verticaal diagonaal en achterste voren : 
 

GRIETJE  NECTON  COMPAAN  DONNA  NOORDERZON  TIAL  LINQUENDA  LADYJANE  DOLFIJN  

SJALOOM  SANDRA  ARCTURUS  ARGUS  GOEJANVAARWEL  AMANDA  KIAORA  MEGUSTA  

ZWAANTJE  WHYNOT  IRIS  BARRACUNDA  MONCHERI  KNORHAAN  THALASSA  DEMI  BULLIT  RIGEL  

MERCATOR  JADIEN  TRISTAN  TAMALORE  TONNY  AQUARIUS  ZWERVER  HENNY  AMICITIA  PAUL  

ROBIN  EHzes  ALBERT  COCOMO  JOMI  SHALOM  BOSSANOVA  AMORE  HENRIETTE  MEABEL  

CIANEII  NOOITGEDACHT  ALIDAM  PINTA  ENTREPRISE   STERN 
Staat uw scheepsnaam er niet bij niet getreurd in het volgende nummer staat de rest in de GMC woordzoeker       



EEN VRIENDSCHAP 
VAN 180 JAAR 

Al sinds 1835 staat DOV in dienst van schippers.  
Als ‘varende vrienden’ helpen we elkaar en 
houden we samen onze premies betaalbaar. 

Ga naar dov-verzekeringen.nl en ontdek de voordelen van onze verzekering 

en service. Lees de informatie, bekijk (onderhouds)tips, handige checklists 

en abonneer je op onze nieuwsbrief vol wetenswaardigheden. 

En als 180-jarige zijn we niet van gisteren, we blijven bij de tijd. Je ontmoet 

ons bijvoorbeeld ook op Facebook. Hier delen we alles wat met watersport 

te maken heeft. Kom erbij en word ook een ‘varende vriend’! 

Al 180 jaar duidelijk voor elkaar

WWW.DOV-VERZEKERINGEN.NL • TEL. 050 - 318 02 48

facebook.com/VarendeVrienden • twitter.com/DOV_verzekering
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