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wat gaat dat toch snel! Het vorige nummer van Steigernieuws keek
nog verlangend uit naar het nieuwe seizoen, en nu zit het er alweer
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gebleven, anderen zijn er flink op uit getrokken, en Aldert Hesseling
spant met zijn wereldreis natuurlijk de kroon. Op het moment dat ik
dit schrijf heeft hij de riskante NW-passage achter de rug en doet hij
llsland aan; maar als u dit leest is hij - dat hopen wij tenminste van
harte - weer terug in onze veilige haven.
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Het was weer een prima seizoen, dat op 2 mei werd geopend door de
Activiteitencommissie, die ook de toertocht naar Wilhelmshafen
organiseerde in de periode 13-23 mei. De haven heeft goed gedraaid
onder leiding van een hecht team van havenmeesters. Die konden
hun werk mede doen dank zij de onvolprezen Havencommissie, die
de havenomstandigheden bewaakt en verbetert en de
Havencommissaris tot onmisbare steun is. Er zijn maar weinig
wanklanken geweest, het geautomatiseerde havensysteem draaide
naar behoren en iedereen kon er mee werken. En het belangrijkste:
de stemming was goed. De oproep van Klaas Woning 'Spot de GMCvlag' heeft veel respons gekregen. U leest er in dit blad meer over.

Vacantie zeilen Friesland '46
feuilleton vervolgverhaal

Op 13 september was er een barbecue op het eiland, kundig
georganiseerd door - alweer - de Activiteitencommissie. Het was
een bijzonder experiment, dat paste in het streven van dit bestuur
het eiland nadrukkelijker bij het geheel te betrekken. De eilanders
hadden ons een keurig welkom bereid: het gras was gemaaid en het
terrein zag er spic & span uit. Het werd dan ook een succes: u leest er
in dit nummer alles over.
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En tenslotte was het andermaal de Activiteitencommissie die op 26
september het vaarseizoen op geroutineerde wijze afsloot. Grietje,
Gerda en Jan: opnieuw zeer bedankt!
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35
Recept

36

Op 18 november a.s. houden we de najaarsvergadering. Bij die
gelegenheid treden de laatste leden van het interim-bestuur (Johan
Dijken, Jan van der Laan en ondergetekende) af en wordt de
vereniging weer op reguliere wijze bestuurd. Het markeert (hopelijk)
het einde van een roerige periode.

Puzzelpagina'smet foto's

Oenkom

We hopen u tegen die tijd weer in groten getale te mogen
begroeten en wensen u nu alvast een genoeglijk winterseizoen.

onze
adverteerders!

Namens het (interim)bestuur:
Rob Meijer.
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Van de Redacteur
Bij het najaarsnummer
Nr. 47 van het Steigernieuws.
Het is ditmaal een makkelijk

nummer geweest voor mij om het clubblad voor u te vullen met leuke artikelen,

ik heb

gedurende de zomer een hoop respons en kopij mogen ontvangen waarvoor mijn dank aan jullie, trouwe GMC leden.
De zomer van 2015 was wispelturig.

Eerst begon het mooi, maar daarna kwam er een dip, weer mooi en ga zo maar

door. Een echte Hollandse zomer, het hoort erbij, enfin het seizoen is over, de dagen worden al rap korter en daardoor
liggen

in de haven en bij het eiland

winterperiode,

de boten

weer op hun vertrouwde

sommige al weer vaarklaar en/of winterklaar

plek te dobberen

voor

de komende

en ook nog klussers die het wel heel rigoureus aanpakken

deze winter. Zelf ben ik er ook debet aan, zij het op een wat rustiger tempo: de tijd ontbreekt

er moet ook nog gewerkt

worden.
Spot de GMC vlag.
Een succes mag ik het noemen, een leuke bezigheid voor de zomer waar je geen moeite of juist
wel voor moest doen; veel foto's mogen ontvangen spontaan, geënsceneerd, ludiek en met een
knipoog. De opzet is geslaagd wat mij betreft. U kunt het resultaat op een drietal pagina's van
dit nummer aanschouwen

in de vorm van een collage, de mooiste en of leukste foto wordt

beloond op de najaarsvergadering

op 18 november 2015 aanstaande. Dus heeft u meegedaan

zorg dat u er bij bent.
Rest mij te zeggen
wetenswaardigheden

dat ik mij deze winter

aanbevolen

houd voor uw inbreng

en alles wat er bij u leeft: alle stukken zijn welkom. Artikelen

van artikelen,

foto's,

interessante

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 in Word, en alle foto's los bijgeleverd!
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Welkom terug Aldert Hesseling

Aldert is terug!
Hoewel Aldert, terwijl wij dit schrijven, nog ten noorden van Schotland worstelt

met de daar altijd aanwezige

depressies, hopen wij bij het verschijnen van dit blad tegen hem te kunnen zeggen:

Aldert, welkom in Nederland,
welkom thuis!
Veel GMC-Ieden zullen zijn avonturen

rond de wereld hebben gevolgd. In tweeënhalf

wereld rond gezeild: van Europa langs Afrika, naar Zuid-Amerika,

jaar heeft Aldert werkelijk de

Antarctica, Australië, Azië, langs Noord-Amerika,

Canada en Alaska.
En toen het zwaarste stuk van de tocht: de Noordwest-

passage, door het ijs. Ten slotte Groenland, llsland,

de

Noordzee en zo weer op huis aan.
Aldert, van ons allemaal gefeliciteerd

met deze enorme prestatie, we zijn apetrots op je!

De Groninger Motorboot
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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

de Verfboer Verfgroothandel
Hendrik de Vosweg 6 - Jubbega

050-8700055

voor bedrijf en particulier
0516-462090 * www.verfboer.nl

r

Opening vaarseizoen 2015

Na een lange maar milde winter ziet menig GMC-er er weer naar uit om met z'n boot te beginnen en al snel
nadert de datum voor de opening van het vaarseizoen die dit jaar op 2 mei valt.
Onze activiteiten commissie heeft ook dit jaar weer gezorgd voor een verrassende en sfeervolle locatie.
Na een palaver die 's morgens om '1h 9 plaats vond zijn we om 9 uur vertrokken met 16 boten naar
Appingedam.
Voor 16 boten moest er 2 keer geschut worden waarna iedereen zo rond de middag een plaatsje had
gevonden in de jachthaven.
's Middags was iedereen vrij om te doen wat hij of zij wilde en dan kom je natuurlijk al snel in het centrum uit
waar het menig keer uitdraaide op het elkaar tegenkomen wat weer de nodige hilariteit opleverde, het
centrum is eigenlijk ook maar 2 straten groot.
Ook het weer viel gelukkig mee, zonnig maar fris.
's Avonds werden we verwacht bij "Nefertari"
een Egyptisch restaurant. Toen iedereen
binnen was bleek er toch nog een extra
tafeltje bijgezet te moeten worden want de
belangstelling voor deze avond was
overweldigend. In totaal waren we maar liefst
met 57 mensen, er waren nog velen met de
auto gekomen.

Het mag dan ook rustig een succes genoemd
worden.
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Het buffet wat ons werd geserveerd mogen we

L

werkelijk fantastisch noemen, er was meer dan
voldoende en zeer uitgebreid waardoor er voor
iedereen wat te kiezen viel. Iedereen was ook
zeer enthousiast over de kwaliteit met een
ijsdessert als besluit. Het restaurant bood ons
nadien nog koffie aan.
De volgende morgen hebben we met de leden
die met de boot waren gekomen nog
gezamenlijk koffie gedronken bij hetzelfde
restaurant wat wederom een gezellig moment
was, de tijd vliegt als je zo met elkaar wat zit te babbelen.
De eigenaar werd nog even met een GMC vlag in het zonnetje gezet.

De AC commissie had besloten om voor de middagsluiting door de brug te gaan waarna we na het schutten
met 15 boten richting GMC zijn gevaren want de Dolfijn van dhr. Jager ging naar Delfzijl.
Bij terugkomst in de haven werden we door de havenmeester opgevangen waarna hij ons verwelkomde met
koffie en cake.

We mogen weer spreken van een gezellig en geslaagd openingsweekend wat door onze activiteiten
commissie Grietje, Gerda en Jan is georganiseerd

hulde.
Tekst Joop vd Velde
Foto's Tineke Suuroverste
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Toertocht

Wilhelmshafen

2015

Eindelijk is het dan zover na vele verzoeken heeft onze activiteiten
Willemshaven

commissie besloten dat we dit jaar naar

gaan.

Op 13 mei is de vetrekdatum

en dat is een paar dagen tevoren goed te merken aan de activiteiten

iedereen is druk heen en weer om de boot op tijd in orde te krijgen en de provisiekasten
aangesleept, de karretjes maken overuren.
Op de dag van vertrek om Y.z 9 palaver in het stuurhuis waar onze voorzitster

op de jachthaven,

te vullen, wat wordt er wat

van de AC Grietje Hamstra ons nog het een

en ander vertelt. Er blijken 2 leden helaas niet mee te kunnen te weten de Fam. Westerhoff

en de Fam. Zuidema

wegens ziekte en wensen hun veel beterschap en sturen hen nog een kaartje die door ons allen die aan de tocht
deelnemen

is ondertekend,

ze zijn in gedachten

bij ons. Er wordt besloten om 10 uur te vertrekken

richting

Delfzijl daar

we anders te vroeg zijn voor het goede tij. Dit komt Johannes wel goed uit want die komt er ineens achter dat ze geen
brood aan boord hebben.
Uiteindelijk

vertrekken

we om 10 uur met 11 boten. De stemming zit er meteen al goed in en iedereen heeft er zin aan

en de zon schijnt al is de wind wat fris. Het schutten in Delfzijl verloopt

voorspoedig

maar de straffe wind maakt

sommigen wat onzeker en er wordt besloten om eerst voor overleg naar de jachthaven te varen en achter de steigers
vast te maken alwaar er eerst overleg gepleegd wordt wat we gaan doen. We gaan toch wat af op de ervaring van
sommige leden onder ons die dit gebied als hun broekzak kennen. Na enige tijd wordt besloten het er toch maar op te
wagen en gaan vol goede moed richting

Ems. De Grietje zit als eerste op het ruime sop en iedereen ziet hem al dansen

en springen waarna er wordt besloten toch maar terug te gaan want we willen het allemaal wel leuk houden voor
iedereen. Terug bij Neptunus zoekt iedereen een plekje en houden het vandaag voor gezien. De AC stelt voor de
volgende

morgen rond 5 uur (Ioat berre dat mor nait heurn) eerst de weerberichten

af te wachten omdat dan ook het tij

weer gunstig is.
Donderdagmorgen

dus heel vroeg op en na het beluisteren van de berichten en kort overleg zijn we vertrokken.

Dat

het windje in de jachthaven beslist geen goede raadgever is voor de juiste wind om de Ems over te steken blijkt al snel
want de vlaggen hingen slap aan de stok in de haven maar bij de monding van de Ems waaide het al veel meer maar wel
een stuk minder als gisteren. We zijn dus doorgegaan

en dit keer ging het uitstekend,

het huppelde wat maar dat mag

ook wel, een boot hoort te bewegen. Na een geslaagde tocht kwamen we aan in Emden waar Johannes de sluis had
geregeld, we konden zo invaren. Iedereen deed direct een duit in het zakje in de vorm van een blikje bier voor de
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sluismeester wat enorm werd gewaardeerd.

Voor de spoorbrug moesten we een paar uur wachten maar na een mooie

vaart door Emden waar we door de 4-wegsluis hebben vast gemaakt was iedereen dit al weer snel vergeten. 's Middags
zijn we met de hele groep Emden onveilig gaan maken maar veel viel er niet te beleven het was Hemelvaartsdag

en

alles gesloten. Dit hebben we weer goed gemaakt door een bezoek aan een Bistro waar iedereen tezamen kwam en
hebben genoten van diverse versnaperingen.
De volgende

morgen zijn we na een koude nacht om 10 uur vetrokken

temperatuur

maar gelukkig wel droog. Het landschap is hier prachtig en vredig om door te varen, schitterende

vergezichten

en prachtige

koolzaadvelden,

richting Aurich. Het weer viel wat tegen qua

echt een "must" voor ons als bootje vaarders. De brug-en sluisbediening

geweldig want tussen de middag hebben deze mensen gewoon doorgewerkt

is

zodat we bij elkaar konden blijven, echt

super. Een blikje bier van iedere boot was dus wel op z'n plaats en werd in dank aanvaard. Gelukkig

kwam in de loop

van de dag de zon er ook steeds meer bij wat alles wel wat aangenamer maakte en zo bereikten wij dan in de loop van
de middag Aurich en zoals het in een goede toertocht

hoort is er dan een aanleg borrel. We hadden daar een prachtige

plek voor waar we met z'n allen heerlijk konden zitten Tot ieders verrassing kwam er ineens een bruidspaar met gevolg
aanrijden die hun auto's pal voor de Tial parkeerden,

er zouden wat foto's worden genomen. Nou dacht Albert

Suuroverste daar heb ik wel een locatie voor en jawel het bruispaar ging aan boord en achter op dek en voor op de kop
werd door een fotograaf
gedaan, geweldig

(en wij ook natuurlijk)

de wereld foto's gemaakt, de Titanic werd hier nog even dunnetjes over

om ze zo te zien stralen. De sfeer werd nog extra verhoogd door het accordeons pel van Antje en ja

wie had dat gedacht zelfs Taeke Boonstra gaf ook een geweldige

solo weg. Kortom het was weer een zeer geslaagde

dag.
Zaterdag blijven we in Aurich liggen helaas motregen

en fris weer maar ook nu lieten we ons niet uit het veld slaan.

Johannes had voor iedereen die dat wilde gezorgd voor broodjes en na "zou later blijken" dit elke morgen verzorgde
voor de club, wat een geweldige

service. Iedereen was vandaag vrij om te doen wat hij of zij wilde. Winkelcentrum

bezoeken, zwembad in de buurt dus voldoende te doen. Egbert Hammingh had wat opstartproblemen
met z'n kachel
en nam het woord dieselkachel nogal serieus want hij moest eerst z'n motor starten om z'n kachel aan de praat te
krijgen. Na wat metingen

kwamen Albert en Joop er achter dat de spanning wat te laag was om de kachel te starten

maar Egbert wist ons toch op een slinkse manier om de tuin te leiden met de aansluitingen
nader moest worden uitgezocht.

Dit kon nog worden uitgesteld

zodat dit probleem toch nog

totdat we weer in onze eigen haven terug zijn. 's

Avonds hebben we met de hele club in het sfeervolle havenrestaurant

genoten van een overheerlijk

etentje. Het

restaurant was in scheepsstijl ingericht wat de feestvreugde extra verhoogde. Toen het toetje aan de beurt was bleek
dat er 1 coupe verkeerd/teveel
was gemaakt waarna Johannes z'n kans schoon zag om z'n fototoestel te dopen in de
slagroom, het glas heeft het niet overleefd.
kachel hem nog parten. Uiteindelijk

Hilariteit

alom. Egbert had ook behoorlijk

wat praat, kennelijk speelde de

zocht ieder z'n mandje weer op want de volgende morgen om 9 uur moest er weer

gevaren worden.
Zondag begon met mooi zonnig maar fris weer en rond 9 uur de touwen los want de brug stond al voor ons open. Na
Aurich voeren we door een schitterende
schitterend
verzorging

omgeving tussen de bomen door en overal floten de vogeltjes, echt een

gebied om eens doorheen te varen. Vele mooie huizen langs de waterkant

en wat ook opvalt is de goede

van de tuintjes. Alles keurig netjes. Na enige tijd werd het enthousiasme wat getemperd

doordat de lucht

snel veranderde en het begon te regenen en de toch al frisse wind werd nu extra gevoeld maar schippers zetten door,
de een ging naar binnen en de ander ritst z'n huif dicht.
Doordat de sluisjes niet al te groot zijn moest er in
groepjes geschut worden wat verder redelijk vlot verliep
maar op zo'n traject altijd voor enig oponthoud

zorgt met

de talloze bruggen. Het weer was in de loop van de
middag wat opgeknapt

en konden we toch nog wat van de

zon genieten maar wel met een straffe wind. Uiteindelijk
waren alle boten zo rond ~ 6 allemaal gearriveerd

in

jachthaven Dykhausen. Een klein maar uiterst gezellig
haventje met zeer gastvrije mensen die ons hun
ontmoetingsruimte

ter beschikking stelden om daar 's

avonds met elkaar nog even te zitten. Na de koffie met
nadien iets sterkers werd deze uiterst gezellige avond
afgesloten waarna ieder weer z'n bedje opzocht om de
volgende

morgen om 9 uur weer op appél te verschijnen

voor het laatste traject naar Willemshaven.
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Maandagmorgen
spoorbruggen

waren we weer vroeg uit te veren om rond kwart voor 9 te vertrekken

gebeld dat we er aan kwamen. Het weer valt gelukkig

aantal bruggen en een bijzondere

want Johannes had de

mee, we zijn nu al blij als het droog is. Na een

sluis waar geen gewone muren zijn maar een klein steigert je en wat balken om vast

te maken kwamen we dan Wilhelmshaven

binnen varen. Het hele traject kenmerkt zich door het landschappelijke

karakter waarbij het ook opvalt dat er
nergens autowegen

langs het kanaal zijn wat

de rust van dit gebied weer ten goede komt,
ook veel windmolens

zie je hier staan.

Kennelijk speelt de horizonvervuiling
minder bij de milieuactivisten.
Wilhelmshaven

binnenvarend

hier

ziet het er

gelijk groots uit zoals vele gebouwen in
Duitsland groter zijn dan bij ons. Bij de
jachthaven aangekomen zochten we
allemaal een plekje wat zo hier en daar nog
even zoeken was maar uiteindelijk

lag

iedereen toch netjes vast. We werden
enthousiast ontvangen door de beheerder en
uitleg gegeven over de gang van zaken. Heel
aardig en vriendelijk allemaal. De rest van de
dag heeft zo ieder wat voor zichzelf of in groepjes gedaan. 's Avonds weer met elkaar in de kantine van de vereniging
gezeten die ons ter beschikking werd gesteld, uiterst gastvrij allemaal. Het was de bedoeling
blijven maar door de AC is voorgesteld

hier nog een extra dag te

iets eerder de terugreis te beginnen i.v.m. het tegenvallende

weer en zodoende

het schema iets te wijzigen waar iedereen mee instemde. Het was weer een gezellige dag, benieuwd wat er morgen
weer te genieten valt.
Maandag op dinsdagnacht

was een onstuimige

nacht met erg veel wind, de golfjes vertoonden

schuimkopjes op het wijde stuk in Wilhelmshaven
we vertrokken.

en ook 's morgens waaide het nog behoorlijk.

hier en daar zelfs
Rond een uur of 1 zijn

Een kwartier later kwam er al een schip met zure appels aan en niet te weinig ook, wat een regen en nog

veel wind ook, we hebben het dus niet cadeau gekregen. Er moest 2 keer geschut worden maar niemand heeft het
getroffen

want de ene bui kwam na de andere. Nadat we weer bij elkaar waren zijn we rustig naar Dykhausen gevaren

waar iedereen weer een plekje zocht. Net als de vorige keer zijn we ook nu weer 's avonds gezellig bij elkaar gaan zitten
in de ontmoetingsruimte
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MOTOR
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& TECHNIEK

BOEKEN / KAARTEN
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VEILIGHEID

/ REDDINGSMIDDELEN

VERF & ONDERHOUD
ZEILKLEDING
NIEUWSTE
POMPEN

TRENDS
/ SANITAIR

Oosterkade 3-4, Groningen
tel. 050 3140892
www.watersportcentrumoosterhaven.nl
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Woensdagmorgen

om 8 uur vertrokken

richting Marcardsmoor

waar we 's avonds gaan barbecueën.

schijnt heerlijk en na een rustige vaart en 2 sluizen bereiken we rond de middag Marcardsmoor
prachtige

ligplaats hebben aan de steiger. Ook bij deze watersportvereniging

door onze AC. We mogen de kantine/ontmoetingsruimte
watersportverenigingen

Het zonnetje

alwaar we een

weer een vriendelijk

onthaal geregeld

gebruiken voor onze barbecue. Het valt op dat de Duitse

zeer gastvrij zijn. Bij aankomst eerst een aanleg borrel in de kantine waar de stemming er al

direct goed in zit, diverse liedjes worden ingezet alhoewel de tekstvastheid

nog wat te wensen overlaat. Grietje en

Gerda zijn met de auto samen met de mevrouw van de jachthaven het vlees en diverse andere lekkernijen
Deze mevrouw had ook nog een schaal met noedels gemaakt, echt super. We zijn natuurlijk
gegaan om onze dankbaarheid

gaan halen.

nog even met de pet rond

te tonen. Rond een uur of 5 begon de barbecue die uitstekend

verzorgd was. We

hadden ook de beschikking over 2 barbecue meesters te weten Albert Suuroverste en Jo van der Laan. Ook deze 2
mensen bleken hun vak uitstekend

te verstaan. Het was overheerlijk

Sommigen gingen nog even een wandelingetje
avond werd er nog gedanst compleet

en heel gezellig met nadien koffie en/of thee.

maken om de kilo's niet al teveel te laten oplopen.

In de loop van de

met een discolaser en het bleek dat we zelfs een diskjockey in ons midden

hadden, Sietse bleek nog extra verborgen

kwaliteiten

in huis te hebben en onder het genot van een drankje werd deze

uiterst succes en sfeervolle avond rond 10 uur afgesloten.
Donderdagmorgen

zijn we rond 9 uur vertrokken

richting Emden. De dag begon wat grauw maar algauw kwam de zon

er bij en hebben een mooie tocht gehad met redelijk wat zon en uit de wind was het echt lekker. De tocht verliep vlot
want tussen de middag hebben de mensen gewoon doorgewerkt

met de brug bediening

in Aurich om ons vlot te laten

passeren. Na aankomst in Emden hebben we in het centrum gelegen aan een nieuwe kade en onder het genot van een
aanlegborrel hebben we de dag weer laten passeren. Een verdrietig puntje was nog wel even dat Jannie Hammingh
morgens rond 5 uur achter kwam dat ze met de rechterarm nog geen kopje meer kon tillen, dit hoorden wij pas in
Emden waarna een aantal mensen aanraadden om toch even het ziekenhuis op te zoeken voor nader onderzoek.
ziekenhuis zijn er direct diverse onderzoeken
Vrijdag is het de bedoeling

er's

In het

gedaan maar gelukkig niets ernstigs.

om 's middag verder te gaan i.v.m. het juiste tij richting

Delfzijl. Johannes heeft de zeesluis

gebeld en we kunnen om 4 uur gelijk mee met een zeeschip. Nou dat was nog even een happening,

het was een zgn.

Ro-Ro schip die er uiteraard eerst in ging en wij moesten daar weer omheen om voor zijn kop te liggen, wat voel je je
dan klein. Het weer is voor de eerste keer schitterend
weer een frisse wind op maar de overtocht

vandaag alleen op het laatst liet de zon ons in de steek en stak er

verliep verder zonder problemen.

Grietje heeft "Het Dok" al gebeld of we er

met z'n allen konden liggen en dat was geen probleem waarbij we tevens zijn uitgenodigd voor de feestavond op
zaterdagavond in de kantine van Abel Tasman. Sommige leden komen daar al jaren met de Pinksteren en zijn er zeer
enthousiast over. Jannie gaat vanuit het ziekenhuis met een familielid

met de auto naar huis terwijl

hem helpt om gelijk met ons weer over te steken zodat ze direct kunnen doorvaren
werden we opgevangen

naar de jachthaven.

Bij Abel Tasman

door de havenmeester en zo heeft iedereen een mooie plek gevonden.

Over het geheel genomen mogen wij spreken van een zeer succesvolle en geweldig
activiteiteten

Egbert z'n zwager

commissie bestaande uit Grietje Hamstra, Gerda van Heukelem

inbreng van Johannes vermeld te worden die telefonisch

georganiseerde

tocht door onze

en Jan Buitjes. Ook dient de geweldige

ook veel heeft geregeld.
Deze mensen hebben hun
uiterste best gedaan om het
ons allen naar de zin te
maken en volgens mij kunnen
we zeggen dat dit uitstekend
gelukt is.
We zien al weer uit naar de
volgende tocht waar ons
deze ook heen mag voeren
want laten we wel zijn de
gezelligheid

en

saamhorigheid die we in
deze GMC-club tegen komen
is overweldigend
heel waardevol.

en dat is

Joop van der Velde
a/b mb Bianca
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over wijk
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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 Beeker, 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
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Activiteitenkalender
Het bestuur nodigt u uit om de komende ledenvergadering bij te wonen op

18 November 2015

op de Witte Zwaan, aanvang 20.00 uur.

Van de activiteitencommissie

Kaarten en sjoelen.
Wij zien u graag elke 2e maandag van de maand.
Inleg € 4,00 per persoon. Voor elke deelnemer is er een prijs.

De nog komende data voor dit seizoen zijn:
9 november en 14 december 2015.
11 januari, 8 februari, 14 maart en 11 april 2016
Aanvang 20.00 uur.

Op maandag13 april 2015 heeft Mw. lina Huizing
afscheid genomen van de kaart en sjoelclub GMC.
Mw. lina Huizing is het oudste lid van GMC

Wij wensenhaaralle goedstoe, namensde
activiteiten commissiekreeg ze een boeket bloemen
aangeboden.

A
().
.
pemng vaarseizoen.

Donderdag 5 mei.
vrijdag 6 mei t1m zaterdag 14 mei

De Activiteitencommissie:

Toertocht

Jan Buitjes,
Gerda van Heukelem
en Grietje Hamstra.

Contactpersoon activiteitencommissie:
Grietje Hamstra.
E-mailadresvandeactiviteitencommissie:activiteitencommissie@groningermotorbootclub.nl
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AQUA SOLAR

Lieuwe Dijkstra

· Zon/daglicht panelen
• Omvormers
• Koelkasten
• Accu's
• Laadregelaars
• Windgeneratoren

Bedrijvenpark 't Ges
Zwolsmanweg 14
8606 KC Sneek

GMC Steigernieuws

nummer 47

Tel.: 0515-431920
Fax: 0515-431322

Oktober 2015

E-mail: info@aquasolar.nl
www.aquasolar.nl
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Scheepvaartuitdrukkingen:

Stroom en Tij

Stroom en tij dateren, net als water en wind, al van ver voor de mensheid. Ook oerbegrippen

dus. Stroom komt van

het Griekse rhein, dat dus stromen betekent. Je ziet wel eens een schip dat Panta Rhei heet: alles stroomt,
beweging. Het woord heeft onverwachte

neefjes als bijvoorbeeld

alles is in

diarree - het stroom karakter daarvan hoef ik u

niet uit te leggen - en gonorroe, in de volksmond ook wel een druiper genoemd. Ik dacht eerst nog dat misschien de
rivier de Rijn ook hier van was afgeleid, maar dat schijnt niet zo te wezen.
Stroom kan voor schippers een last zijn en dat zie je terug in uitdrukkingen

die toch vaak iets moeizaams hebben:

tegen de stroom oproeien (of: tegen de stroom in is het kwaad roeien) dan wel tegen stroom en tij opvaren. Dat heeft
dus iets onverzettelijks,

tegen de keer in. Maar we weten dat andersom ook niet goed is: zich met de stroom laten

meevoeren is te passief, en wij als motorbootschippers

moeten daar al helemaal niets van hebben, want je bent dan

makkelijk de controle over je schip kwijt.

Th is kort

voor getij of getijde, en dat betekent

gewoon: tijd. Het slaat dus op de regelmatige
wisseling van eb en vloed maar niet alleen die: we
hebben immers ook jaargetijden

en hoogtijdagen.

In kloosters is er sprake van getijdegebeden,

dat

zijn de gebeden die iedere dag op de zelfde tijd
terugkomen.
Ook uitdrukkingen
onverzettelijks,

met het tij hebben vaak iets

maar dan niet van de mensen

maar van de natuur, waar we weinig tegen in te
brengen hebben: het tij is niet te keren, zeggen we
dan of: het getij wacht op niemand. En om dat nog eens te benadrukken:

noch heer betekent dat voor hooggeplaatste

het getij gaat zijn keer, het past op prins

personen dus geen uitzondering

wordt gemaakt. In Spanje zegt men het

zo: de tijd en de Vloed wachten niet op de koning. Of: tijd noch uur laat zich met een touw vastbinden.
Dus wat doe je? Je past je aan. Als het tij keert, verzet men de bakens. Laat het maar even betijen. Wacht maar tot

het tij kentert. Allemaal uitdrukkingen

die aangeven dat je je beter niet kunt verzetten. Wat je wel kunt doen, is een

gunstig tij afwachten, dus tot je het tij mee hebt. Dan kun je het getij waarnemen, vooral als je weet je getij te
verkavelen, dat is: je kansen goed weet te benutten. Ieder vist nu eenmaal op zijn eigen getij. En lukt dat goed, dan
vier je hoogtij. Maar niet als je het getij hebt laten verlopen. En zeker niet bij nacht en ontij (want dan vis je achter
het net, maar dat is een uitdrukking voor een andere keer).
Rob Meijer
Suggesties, bijdragen, verbeteringen

enzovoort als steeds graag naar: r.meijer64@kpnplanet.nl.

Foto's fam. Eissens, droogvallen
op het wad met laag tij
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Stadslachthaven Reitdiep
Groningen

•

• Nieuwe moderne jachthaven
W
• Water- en stroomaansluiting op de steiger (16A) HISWA
• Moderne sanitaire voorzieningen
• Vuil- en bilgewater afzuiging
• Stadscentrum en winkels dichtbij
• Jumbo Supermarkt aan de haven
• WIFI internet
• Fiets- en bootverhuur
• Diesel tankstation

GMC Steigernieuws
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Spot de GMC vlag
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Dit is de opbrengst van de actie Spot de GMC vlag. Niet ontevreden
te zoeken, Ik zal op de vergadering
Foto's van: Hammingh, van Heukelem,

GMC Steigernieuws

nummer 47

met het resultaat! Nu de taak om de mooiste er uit

bekend maken wie er met de prijs vandoor gaat.

Eissens, Koopmans, Smit, Suuroverste, Meijer, Kramer en vd Velde.
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takelen en stallen tot 25 ton

~~.,.~~
,.~
verhuur motorboten

~

~~.ttf~

grote watersportwinkel
verkoop boten en motoren

onderhoud en reparatie
w"ttr;\:

COw.l'Lett

Hét~ATERSPORTCENTRUM

VAN GRONINGEN

Meerweg 56a Kropswolde 0598-323556
www.allroundwatersportnl

..

oot talli gl ••

ronlnge

• Takelen tot 25 ton met boten lift
(zeker en stabiel!)
• Veilige bokken
• Transport met lift of
hydraulische botenkar
• Onderhoud en reparatie
• Uitgebreide watersportwinkel

Stalling
• Op de wal
• Overdekt geïsoleerd
• Bij u thuis
• In de haven

l'SpOt'
lEf:R\\IJCK

~co"';I't.e~

Hét Vw'ATERSPORTCENTRUM

www.allroundwatersport.nl.
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VAN GRONINGEN

Meerweg 56a, 9606PP Kropswolde, 0598-323556
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Waar ging onze reis naar toe?

Onze vaartocht dit jaar langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie was een leuk succes. Die Waterlinie - zie het
vorige nummer van Steigernieuws - is een stelsel van inundatie-verdedigingswerken
dat begint bij het
Muiderslot aan de monding van de Utrechtse Vecht. Vandaar strekt zich zuidwaarts een snoer uit van wel 60
forten, sluizen, batterijen en kazematten. Wie kent in Utrecht niet de wijk Lunetten? Dat zijn 4 van die
fortificaties, en als je wat moeite doet kun je ze alle 4 nog terugvinden. Verder zuidwaarts gaat het tot
Gorinchem en dan nog een klein stukje dieper, tot Werkendam en Loevestein. Daaronder sluit de linie aan op
de Maas.
We hebben al die onderdelen stuk voor stuk bezocht, sommige alleen van de buitenkant, maar anderen
mochten we van binnen bekijken. Erg interessant, het wordt langzaamaan een toeristische attractie met
boekjes, folders en wat niet al.
Terug zijn we gegaan over Dordrecht, Rotterdam, Leiden, Haarlem, Purmerend, Medemblik, Stavoren en
door Friesland weer op huis aan. Je doet het in 2 maanden op je sloffen en het is erg interessant. Een
aanrader!
Rob Meijer en Tiny Staal
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Waar ging onze reis naar toe?

Na vier jaar op het droge te hebben gestaan en het onderschip weer voor de toekomst gereed te hebben is
het gelukt om het schip weer via het water richting Stad te jagen. Hieronder het relaas van de voorbereiding
en de tocht met belevenissen vanaf Ee naar Groningen.
In 2011 de boot op het droge getakeld (zie de foto vorige nummer) om het onderschip te laten stralen.
Sjonge bezint eer ge begint met zo'n oude dame! op sommige plekken was het ijzer zo dun dat ze er dwars
door heen spoten. Dat was een flinke tegenvaller en
besloten om de onderzijde van het middenschip van
nieuwe platen te voorzien om de boel weer op orde te
krijgen. Nou dat was ook een verkeerde keuze want net
onder kimmen was het al niet veel beter gesteld met het
ijzer dus ook de zijkanten van het onderwater schip tot in
de kimmen van nieuwe huid voorzien. Gelukkig was
daarmee de klus geklaard en kon de opbouw verder
beginnen: het onderwater schip in de zink en heavy
coating en tweecomponenten antifouling eronder.
Inmiddels was de winter al weer aangebroken en konden
we er niet veel meer aan doen omdat we buiten in de
elementen kwamen te staan op de werf.
Dan glijd het hard onder je weg. In weer en wind (alles
open geschuurd en klaar om te verven) jammer maar
het was niet anders: door omstandigheden anderhalf
jaar er nauwelijks naar om gekeken. Dat heb ik dit
voorjaar geweten! Alles weer Schoonmaken, schuren,
ontroesten, verf aan het bladderen, ja dat was afzien
maar na tegenslagen schijnt toch altijd de zon je
tegemoet en kun je met de opbouw beginnen, in dit
geval het verven van de romp. Mooi weer op
buienradar, nou niet in Ee,het zou droog blijven
behalve waar ik stond, natuurlijk sta je dan met alles in gereedheid om te schilderen komt
er een bui over, dus wachten maar het werk vordert rustig en kunnen regelmatig een dag
aan het werk om het werk gedaan te krijgen met wat hulp van de mensenvan de werf,
nieuwe anodes eronder laten lassendie kunnen weer een aantal jaren mee, weer een stap
vooruit. De motor laten nazien door de drie wijzen uit Groningen. Tsjonge die kunnen
babbelen en werken tegelijk. Enondertussen 3 gaten en de bronzen huid doorvoeren met
kogelafsluiters geplaatst, en de motor weer op orde gemaakt, konden zij op hun welverdiende vakantie voor drie
maanden deze zomer. Mannen bedankt nogmaals voor jullie hulp en advies!
Het schilderwerk vorderde ook gestaag en plannen werden gemaakt om het schip weer in de plomp te krijgen. Dan zul
je zien dat op het laatste moment altijd nog dingen fout gaan, het overkomt je nooit weer omdat je dat eerder gaat
checken als ik ooit weer zo'n project begin zal wel niet maar
toch je leert er wel van. Op de dag van het te water laten vroeg
richting Eegetogen en zouden we in één dag even naar
Groningen gaan varen de dag ervoor zou de pet al gelast zijn
maar door slecht weer (in Eeis het vaker slecht weer weten we
inmiddels) kon er niet worden gelast nou dat werd dus nog even
in de ochtend gedaan en dat ging mooi snel. De afwerking
duurde even wat langer maar het ziet er goed uit uiteindelijk, en
na het opruimen kon het schip naar de kraan worden gereden
om haar in het water te takelen
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Dan hangt schip in de kraan en kom je van de bok af en dan komt er plens water naar beneden dat je denkt wat
gebeurt er nu? Hij moet in het water, er moet geen water uit de boot komen om hem te laten drijven. Op zoek naar de
herkomst en dan zie je dat het water tussen de platen wegloopt
de steunen van de bok hebben gezeten. Da's een tegenvaller.

waar het nog niet is gelast precies op de plekken waar

Je denkt het mag niet zo zijn dat we in het water komen

vandaag, het was inmiddels al 14:20 uur. Gelukkig dat de lasser die de pet had gelast eerder de dag nog op de werf
rondscharrelde,

net fris gewassen en alle materiaal opgeruimd,

gelukkig was hij niet te beroerd om nog even te kijken

of hij dat kon herstellen. Daar zag hij kans toe, dus spullen gepakt uit de auto en weer in de overall aan het werk wat
nog niet meeviel omdat er best wat ruimte tussen de platen zat. Maar gelukkig
strookje extra ijzer om het bij elkaar te krijgen, en nog belangrijker:

konden we het net rekken met een

dicht. Na het lassen gauw nog alles weer in de

coating gezet en antifouling.

Inmiddels is het dan al bijna 16:00 uur dus. Na controles in de boot of er geen water binnenliep:

geen probleem

afsluiter na die net niet helemaal dicht zat doordat de hendel op een spant lag. Die is nog gauw gedemonteerd
verder dicht gedraaid werkelijk

op één
en

1 à 2 mm was het maar, de kogel was niet gesloten en dan staat er en klein fonteintje

lopen. Na de hendel te hebben ingekort weer gemonteerd,

te

nu kunnen we zonder gereedschap de afsluiter weer

bedienen. Na de controles het besluit genomen om naar de stad te gaan het was 4 à 5 uurtjes varen ongeveer dus
zouden we tegen 22:00 uur in de stad kunnen zijn, net voor het donker aan. Na afscheid te hebben genomen zijn we
aan de vaart gegaan. Het eerste stuk verliep voorspoedig
maakte toeren maar er kwam steeds minder schroefwater.

maar na een half uur varen lagen we al weer stil. De motor
Na de boel te hebben nagelopen alles liep vrij zijn we weer

verder gegaan met horten en stoten de Stroobosser trekvaart

af en het ging steeds langzamer. Het was dat het oude

jaagpad er niet meer was anders had ik de zelen omgedaan en er voor gaan jagen volgens mij ging dat sneller.
Uiteindelijk

op een gegeven ogenblik was het niet meer te doen en bij een buurtschap bij een paar huizen aangemeerd
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en opzoek gegaan naar de oorzaak. Na telefonisch advies via 1 van de drie wijzen die zijn
welverdiende

vaarvakantie aan het vieren was moest het de koppeling wezen dat was de

enige optie, die was warm en na controle bleek dat
hij droog stond: er zat geen drup hydroliekolie

meer

in. Vreemd in rook opgegaan zo lijkt het wel maar ja,
19:00 uur en geen winkel in de buurt. Uit arren
moede maar aangebeld bij het dichtstbijzijnde

huis en hopen dat die wat olie

zou hebben dat was helaas dus niet het geval maar ze boden aan wel aan eens te
kijken of er niet toevallig nog een zaak open was. Dat bleek het geval, in
Dokkum was nog een groothandel

in automaterialen

open de aardige meneer bood aan om met

hem even er heen te rijden, 7 km heen en weer terug op zijn vrije vrijdagavond.

Zo gezegd zo

gedaan waren we goed 20:00 uur weer terug. Olie erin en testen natuurlijk, ondertussen was de boel mooi afgekoeld en
warempel het geluk is weer met de dommen: draaien als en tierelier en met minder toeren veel meer gang. Maar weer
op pad richting stad, zouden we het nog redden? ik zag het somber in voor het donker. Gerkesklooster was in zicht
maar het leek wel of het niet dichter bij kwam. Sneller varen zat er niet in, de trekvaart is gewoonweg te smal en we
trokken een behoorlijke
of ik de boordverlichting
schemerdonker

kuil naast de boot met de schroef net in het werk nota bene. De schemer viel al in, en ik kijken
aan het werk kon krijgen. die had al 4 jaar staan te oxideren dus kansloze missie. In het

maar verder en zo werd het grote water gehaald toen was het dus donker na kijken of er verder geen

scheepvaart verkeer aankwam (we waren onverlicht)

mop mop gas erop en richting de brug en na de brug de

vluchthaven in bij Stroobos. Daar in het donker aangelegd en de havenmeester was nog paraat, om de gegevens te
noteren en na het havengeld te hebben voldaan zijn we opgehaald door vrienden en richting de stad te gaan waar we
Groningens Ontzet

hebben gevierd, ja da's traditie dat laat ik niet voorbij

gaan. Na het vuurwerk de disco maar opgezocht om daar het feest voort
te zetten met een mooi hardcore dansfeest "Core Bommen Berend" wat
tot de late cq vroege uurtjes doorging natuurlijk.
Na de ochtend rust weer richting Stroobos gebracht en weer op pad wat
voorspoedig

ging: we konden zo Gaarkeuken in met een schip mee en een

aantal andere jachten. Na de Gaarkeuken eens met de GMC gebeld dat we in aantocht waren dan wist de
dienstdoende

havenmeester dat we er aan kwamen wat geen probleem was natuurlijk, zo gastvrij als we als vereniging

zijn. Ging het met een rap tempo richting de Stad, De schepen liepen zo snel dat we die maar lieten gaan. Met een
groepje boten tezamen opgevaren nog onder de oude Noordzeebrug

door, voor de laatste keer: inmiddels als we dit

lezen is die gesloopt en gereed voor de grotere en hogere vaart. Na het schutten door de Oostersluis was
de GMC in zicht. Wat een drukte op de haven en een hoop bekende gezichten op de achterdekken.

Met

een rustig gangetje (het waaide gelukkig niet zo hard) om de haven oost en west heen gedraaid naar de
langssteiger 5 gemanoeuvreerd

wat mooi ging naar mijn mening, de haven meester was er alom een
touwtje aan te nemen zo eindigde ons tweedaags avontuur
en kunnen we in de haven de klusjes deze komende periode
afmaken en ons opmaken voor de winter.
Rest mij nog een bedankje aan de mensen die me de laatste tijd hebben
geholpen om zo ver te komen met hulp, steun en hun advies: mensen
bedankt!!
Ron en Linda Posthuma,
Ed Huisman,
Bart Veenma,

Cor,
Peter Buningh,
Sjoerd en Gerrit Dijkstra,
Johannes Annema - Alletouw.nl,
Albert Suuroverstel
Peter Beukema,
Joop vd Velde,
Wouter en Maijelle.
Klaas Woning
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Puzzel

GMC Woordzoeker
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Zoek de volgende woorden:
steurling, zuidwester, salud, cameron, aqualis, lagus, IMMt:äc,
antje, elizabeth, rokina, pride,
waterman, kontiki, noordvaarder, swinder, pegasus, fuut, twister, erolla, tommelise,
paulina, waterlelie, geminarius, rockinrobin, martinistad, secondhandrose, sisico, ericjan,
plato, morgenster, feline, ~d,
escape, jeltje, oldfeelings, amao, elnino, voluntas, beauty,
linro, pacific, ursamajor, dionusos, jolanda, tial, dolfijn, littlerosaly, noorderzon, aukeeltje,
westerstorm, bianca, elbarco, centurion, robbengat.

NB. De woorden kunnen horizontaal, verticaal, v.l.n.r. en achterstevoren
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Stadswerf in Groningen:

Een dynamisch watersportbedrijf

onze werf staan we voor u klaar om uw boot/jacht

Wij zijn gespecialiseerd
./ (winter)stalling,

in goede staat te houden en te brengen.

oot

LA

aan de Finse haven in Groningen. Op

zo

I

in:
zowel binnen als

./

buiten
reparaties

./
./

en motorjachten
traditionele schepen
aan- en verkoopbegeleiding

./

het schilderen en het aanbrengen

./
./
./
./

van antifouling
refit van jachten
verkoop van sloepen en jachten
transport van schepen
huid-diktemetingen

en onderhoud

aan zeil-

SUNBEAMsystem Flexibele
Zonnepanelen
In maten voor alle toepassingen. Voor zowel
watersporters als kampeerders die behoefte hebben
aan zonnepanelen

zonder compromis .

Door de spectaculaire
hetzelfde vermogen

efficiëntie

tot 21,5% krijgt u

op een kleiner oppervlak.

De

Met onze eigen kraan hijsen wij schepen

kracht achter deze prestaties

tot 16 ton voor stalling, reparatie, inspectie
of noodgevallen.

wafers. Deze zonnecellen zijn superieur in alle
onafhankelijke realiteitstesten zoals Fraunhofer,

ligt in de Sunf'ower'
DNV

en Photon*.
Flexibel tot 30°

- Stadswerf in Groningen
Stockholmstraat

3 mm Dun

3

Uitzonderlijk

9723 BC Groningen
T: +31(0)6 20639392 / +31(0)502807700

licht

Beloopbaar

W: www.stadswerf.com
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Vacantie
Zeilen
Friesland
1946
Donderdag 15 Augustus.
Zo langzamerhand

begint de kapitein te denken over teruggaan

in de richting Sneek. Reeds eerder heeft hij met

dezelfde wind, als we nu hebben, kennis gemaakt met de sluizen van het Sneekermeer. Het kan maar zo zijn, dat men
hier een paar dagen voor moet liggen. Verschillende

redenen zijn hiervan de oorzaak. Als eerste, het gat direct achter

Terhorne, een zeer smalle geul loopt van bovengenoemde
droog. Kruisen is hier ten ene male uitgesloten.

plaats naar de sluizen. Direct buiten deze geul is het zeer

Ook al door de hoge bomen langs de kant. Bovendien staat er ook nog

een erg sterke stroom.
Dan krijgen we de sluizen zelf. Het water, wat voor de wind van het Sneekermeer komt, wordt
geperst. Dit veroorzaakt
wal.

in deze sluis tezamen

de sterke stroom. Kom je dan achter de pier weg op het meer zelf, dan zit je meteen aan lager

Zeer zeker moeten we hier rekening mee houden, Het ligt daarom in de bedoeling van den kapitein, om alvast een
flinke opschieter in die richting te maken. Het zeilplan van vandaag is dan ook als volgt: van Bergumerdaam
Bergumermeer

en de leyen over Opeinde-Smalle

Ee-Wijde Ee-Hooidam-Kromme

Ee bakboord

over het

uit over de Zeil roede

naar Nes en zo naar Akkrum.
Deze dag begint met het opstaan van onzen kok. Gevolg hiervan is: thee met koekjes op bed. Het tweede bedrijf
bestaat uit bet verdwijnen

van een deel der bemanning achter de steenhopen, wat even zovele verlichtingen

Dan verhalen we onze boot, om bij de brug met een lange slang, vermoedelijk

brengt.

voor het laatst, water te tanken.

Doordat de wal erg vuil is van de regen en modder, wordt ook het dek door het op- en afgaan vuil. Het Zeuntje zal de
boot eens even mooi schoon maken. Ongelukkig

genoeg knapt het touw van de puts met als gevolg het verdwijnen

van

dit nuttige instrument. Alles werkt hier tegen. In de eerste plaats 3 meter water en bovendien een zeer sterke stroom.
Met moeite

kan de pikhaak rechtop in het water worden gehouden. Een uur brengen we hier door met zoeken, totdat

een inboorling

met een grote hark de puts weer te voor- schijn haalt. Zowel het dreggen van ons Zeuntje als het vissen

van den kapitein konden het niet zover brengen. De man is zichtbaar verheugd met de sigaar, die hij tot beloning
krijgt. Enfin, de inventaris is weer compleet, dus de zeilen er weer bij en op naar het Bergumermeer.

Pal voor de wind

stuurt Max de boot tot Opeinde.
Het Bergumermeer

wordt vlot genomen. Evenzo de leyen, wat wel een bijzondere vermelding

kapitein dit meer nog nooit zonder malheur heeft meegemaakt.

verdient, daar onze

liefst stuurt hij hier de boot. Enige malen voelen we

wel grond, maar dit is dan ook het enigste.
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Bij Opeinde komen twee vaste bruggen vlak na elkander. De mast komt nu op de schaar en beide bruggen en worden in
eenmaal genomen.

Achter de laatste brug klampen we een broodvisser aan en kopen een mooi zootje paling. Ons

Zeuntje is ditmaal tactischer! Frits en de kapitein brengen nog even een bezoek aan een Dordsche
gymnastiekonderwijzer.

Natuurlijk

gaat het gesprek over boten en over de edele zeilkunst.

De zon schijnt inmiddels fijn en er staat een mooie bries. Het eerste stuk vanaf Opeinde gaat nog best, maar nu komt
het! Het gehele verdere traject is kruisen. In dit nieuwe vaarwater, met zijn zandige oevers valt haast niet te kruisen.
Ons Zeuntje en Kars gaan in de lijn. Het is een mooi gezicht. Ieder met de schoenen om de nek, de pijpen hoog op, en
maar trekken jongens! Op de smalle Ee kunnen we weer kruisen. Het is hier een prachtige omgeving. De Monniken Ee
brengt weer ellende. Ook hier moet de bemanning weer gedeeltelijk
Onze kapitein ligt dit traject heerlijk

in de lijn.

op het dek te maffen. De Wijde Ee kunnen we in twee slagen bezeilen. Bij

Hooidam gaat het eventjes ruimschoots.

Nu krijgen we de kromme Be. Reeds eerder werd er gemeld,

niet te kruisen is. Dit blijkt dan ook overduidelijk.

dit dit kanaal

Nadat we eerst enige malen vast zitten, gooien we de zeilen maar

neer en gaan we bomen met twee man. Ongeveer twee uren doen we over dit korte rakje. Aan alles komt echter een
eind, dus ook aan deze tegenslag. De Wijde Ee, die we nu weer voor ons hebben, brengt grote verademing. Van hier
naar Nes gaat het weer ruimschoots. De brug bij Nes wordt keurig genomen. Maar nu is het weer in de wind.
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Van hier tot Akkrum gaat onze kapitein
bordje "Verboden

in de lijn. Blijkbaar is hij het rusten moe. Van het jaagpad met het bekende

Toegang" maakt de kapitein ook dit jaar weer dankbaar gebruik.

Vlak achter Akkrum, in de Meinesloot,
van de bemanning is onderweg

is de jachthaven. Hier gaan we de Bruinvisch voor deze nacht stallen. De rest

al ijverig bezig geweest met aardappelen

schillen en groente schoon maken. Onze kok

kan dus direct aan de slag gaan, Onze 1e stuur doet dit ook, maar dan achter de puinhopen.
Enkele restjes, zoals wat gerookte

paling,

peertjes, koek en een klein restje drank maken we voor het eten alvast

soldaat, het menu van de dag is: aardappelen,

gebakken paling, boontjes en vla na. Ook deze dag is het diner tip-top

in orde. Het is steeds weer een leuk gezicht, allen met een bord op de knieën te zien eten.
Na de opruimerij

gaan de 1e stuur en de kapitein nog even rondneuzen.

Bij het hoogspringen

stuur toch nog te hoog. Daarna bekijken ze nog een pracht schuit in de jachthaven.
vissen. Ze hebben echter een succes van nul komma nul. Kars houdt de wacht

blijkt een hek voor den

De kok en het Zeuntje zijn gaan

aan boord. Als de bemanning weer

compleet is, gaan we klaverjassen. De kapitein klimt in zijn vulpen, om de wederwaardigheden

van deze dag vast te

leggen. De stemming is weer reuzen, de rook is te snijden en Frits is erg min. Is het nu een geestelijke
lichamelijke

vermoeidheid

of komt het van de warmte

afstomping,

een

in de kajuit?

Om half 11 bedden klaar maken en al spoedig ligt het vijftal heerlijk te pitten.

Bij slecht weer lijkt het schiphuis de
Niagara Falls wel, zo hard komt het
regenwater

van het dak af

gestroomd.

Een gootje boven het gedeelte van
de loopsteiger

lijkt geen overbodige

luxe.
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Voor de meeste merken verven en lakken, maar ook SEMCO
deaner/sealer, OWATRO' , lijnolie en antiroest olie en vet.
IF etquard filter dealer en tevens deater van TOTA,L producten.
Meertouwen staaldraad, óók RVS, wrljfhouttouw en vlagg,enl:ij' .
Verkooppunt van 'CENTURIOaccu·s,
maar 'ook omvormers 'en taders
zijn bij ons verkrijgbaar.
Natuurlijk hebben wij ook schoonmaa artikelen als bezem en luiwagen
en schoonmaakmiddelen van Americol, b.v. Shipdean, 5 ipshampoo,
Sanitizer, Amewax, alsmede de oudontvetter Antol' en roest en
kalkverwijderaar.
Eigen ijk leveren wij alles voor uw schip, met een aantrekkelijke korting
voor leden en lezers van dit blad.
Tetefoon: 0596680488

Mobil:

06-20250771

E-m H: k.fr

nke @home.nl

Vanaf de digitale De Telegraaf zaterdag 26 september 2015, 12:35
'Zeer gevaarlijk!':

te hard varend jacht op Waal bij Tiel beschadigt vrachtschip

TIEL - Een speedcruiser veroorzaakte op de Waal bij Tiel vanmorgen flinke golfslag omdat deze te hard voer. Daardoor raakte de
koppeling van een binnenvaartvrachtschip beschadigd en ontstond een gevaarlijke situatie, aldus de schipper tegenover de poli tie
en Rijkswaterstaat. De schipper van de speedcruiser, een snel jacht, is aangehouden voor verhoor.
Het vrachtschip is in totaal 179 meter lang en met ijzeren kabels gekoppeld aan een extra laadbak aan de voorkant. De hoge
golven zorgden ervoor dat de connectie tussen de twee voertuigen deels losraakte en beschadigde, waardoor het voorste deel
onbestuurbaar werd. Daarbij sloeg een schippersknecht bijna overboord,
zegt wijkagent Frits Burgers van de regio Tiel-Oost. Hij ging met
Rijkswaterstaat ter plaatse om de schade te inspecteren.

Jacht naar de kant gehaald
'Het jacht voer met grote snelheid vanaf de Waal het Amsterdam Rijnkanaal
binnen, richting de Bernhardsluis in Tiel. Het binnenvaartschip Unitas uit
Gorinchem voer juist de Waal op', aldus Burgers. Hinderlijke golfslag
veroorzaken is volgens hem verboden, omdat daardoor schade of een andere
verkeersonveilige situatie kan ontstaan. a het incident probeerden
Rijkswaterstaat en de schipper contact te krijgen met de schipper van het jacht, maar tevergeefs. Na enige tijd lukte het
Rijkswaterstaat alsnog en werd de bestuurder gesommeerd aan te leggen bij de kade van Rijkswaterstaat.

Verhoor en proces-verbaal
De landelijke politie-eenheid te water neemt het onderzoek over, de schipper is voor verhoor meegenomen. Tegen hem is procesverbaal opgemaakt. Het vrachtschip vaart inmiddels weer, zij het wat langzamer. Voor de overige scheepvaart levert dit geen
vertraging op, aldus de wijkagent.
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Voorbereiding

van een BBQ door de activiteiten

Dat een BBQ enige voorbereiding

commissie op het Eiland

vergt weten we allemaal. Gerda van Heukelem

ons en geeft ons zo een idee wat er vooraf voor de festiviteiten
maar het regelen van vlees, drinken en natuurlijk
zes leden staan hun mannetje en organiseren

heeft het allemaal even verbeeld voor

gaande is zo s 'morgens vroeg, niet op beelden te zien

een BBQ. Aan een toilet is zelfs gedacht, ga er maar aan staan. Deze

het maar even voor ons.

Het wachten op de kade voor transport

over water naar

het eiland

Het Passen en meten en zeevast zetten van het drinken, BBQ attributen

en koelboxen

op het voordek van de Second Hand Rose.

Tevens is het toilet
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De Eiland BBQ

Zondagmiddag

14:00 uur stonden we met 4 personen op de

Gasthuiskade te wachten op het vervoer per boot naar het Eiland. Toen
de boot ons had opgepikt

werden we vergast op een kop thee met een

koekje door de schipper en zijn vrouw van de Second Hand Rose met de
mededeling
duidelijk

dat we nog even tot 15:00 uur bleven liggen omdat niet

was wie er allemaal met de boot naar het Eiland vervoerd wilden

worden. Toen het zover was: trossen los en het ruime sop van het
Paterswoldsemeer

opgezocht

op deze mooie nazomerdag in September.

Na enige tijd kwam het Eiland keurig verzorgd in zicht.
de vereniging

al netjes in een kringetje

We werden hartelijk
een welkomst woord
Het was een gezellige

binnengehaald

Daar zat

te wachten op onze komst.

en voegden ons bij de rest. Na

door de voorzitster

werd de BBQ aangevangen.

middag met de Eiland liggers, er was interactie

en er werd honderd uit gepraat tijdens het eten, en na een gezellig samenzijn tezamen is de boel even opgeruimd

en

netjes aan de kant gemaakt. Na het opruimen zijn weer met de boot terug gebracht naar de opstapplaats, waar onze
wegen elkaar weer scheiden, bedankt voor jullie gastvrij onthaal, op ons mooie GMC eiland in het Paterswoldsemeer.
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Recept

Benodigdheden

Schaaf de courgettes

•

2 courgettes

•

1 el olijfolie

•

2 el arrabbiata

in plakjes. Verhit de olie in een hapjespan

en bak de courgette

200 mi kookroom

•

1-7 potje semi-zongedroogde

•

en pesto 5 min. op middelhoog

vuur.

tomaten

toe en laat 3 min. zachtjes koken. Roer af en toe.

250 g mezzelune

ricotta spinazie

de pasta volgens de aanwijzingen

•
Schep de zalm voorzichtig

pesto

•

Voeg de kookroom en tomaten

Kook ondertussen

voor 3á 4personen

en bereidingswijze

op de verpakking

250 g wokzalmreepjes

door de courgette-tomatensaus

beetgaar.

peper & zout

en laat in 3 min. gaar worden. Serveer de pasta met de saus.

Eet smakelijk

Gerda van Heukelem
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Le puzzel
Leg de woorden op de juiste plek, zodat er een passend geheel ontstaat.
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NAUTIC biedt een ruim assortiment aan kwaliteitsproducten
voor boot en bemanning. Met
meer dan 3000 kwaliteitsproducten is NAUTICeen van de grootste
aanbieders van producten en toebehoren op watersportgebied.
Vooral erg populair bij bootbezitters is de zee van losse RVSijzerwaren en dekbeslag. Je kunt
de hoeveelheid naar behoefte
samenstellen en bent niet aangewezen op vaste hoeveelheden.
Daarnaast zijn bij NAUTIChoogwaardige producten van bekende
merken zoals Sevylor, Starbrite,
Epifanes, International, West System en vele anderen verkrijgbaar.

Complete watersportafdeling
voor öoot en bemanning

