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geen aansprakelijkheid voor eventuele 

onjuistheden in de ingebrachte artikelen 

en advertenties. 

Van het Bestuur 

Veraf en dichtbij… 

In april zetten we ons huis te koop en onmiddellijk zijn we dakloos. 
Als consequentie verhuizen we 20 april naar de G.M.C. in de 
veronderstelling een jaar aan boord te wonen. Voor het najaar 
onderzoeken we alvast diverse opties, omdat je bij de G.M.C. in de 
haven niet kunt overwinteren. Zover komt het niet, want in juni 
verkopen we plotsklaps de Necton en kunnen een etage huren aan de 
ons vertrouwde Oosterhaven. Zo zijn we weer onderdak. 
 
In het prille voorjaar ben ik zo een paar maanden permanent in de 
jachthaven. Daar kan ik zelf ervaren dat er een grote betrokkenheid 
heerst onder de G.M.C.’ers. De groep mensen die veel op de haven is 
leeft met elkaar mee en ze zijn hulpvaardig. Omdat de oceaan roept, 
wil ik het schip graag in goede conditie hebben. Een aantal keren 
wordt ik door vaardige handen de mast in getakeld en kan alles zo 
voorbereiden voor onze laatste grote tocht met de Necton. De kleine 
hechte gemeenschap op de haven ervaar ik als zeer prettig. 
 
Om de Necton weg te brengen  moet ik Groningen voor drie 
maanden verlaten en het bestuur verzekert mij dat het wel goed zal 
komen. Heel prettig is het te ervaren dat ze hun verantwoordelijkheid 
serieus nemen en inderdaad, alles draait gewoon door. Spijtig moet ik 
vernemen, dat penningmeester Ferry Vermeulen er mee stopt. Samen 
met Rita Eissens heeft hij de afgelopen maanden alles draaiend 
gehouden. 
 
Mijn eerste taak is een nieuwe penningmeester zoeken. Verheugd kan 
ik meedelen, dat Dick Kroon bereid is gevonden deze belangrijke taak 
op zich te willen nemen. In de najaarsvergadering zal het bestuur zijn 
benoeming aan u voordragen. 
 
Onze nieuwe leden aan de langs-steiger blijken te weinig ruimte te 
hebben om met de sloepen langs de afgemeerde sloepen te varen. De 
boeienlijn, die moet voorkomen dat ze in ondiep water terecht 
komen, is te krap neergezet.  
Voor de vakantie heeft overleg met de gemeente plaatsgevonden en 
tot mijn genoegen heeft de gemeente besloten om naast de 
vingerpieren, ook de midden steiger te willen vernieuwen. Ook al ziet 
u er nog niets van, er worden nu al metalen delen gemaakt die 
vervolgens verzinkt gaan worden. De aannemer komt daardoor nu 
later; het zal vermoedelijk januari worden. Met aannemer Vegter heb 
ik de afspraak gemaakt, dat we dan de paaltjes en de boeienlijn een  
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Noot vanuit het Bestuur, 

Voor de ledenadministratie, is 
het belangrijk om alle gegevens 
op orde te hebben daarom dit 
verzoek om gaarne uw adres, 
email en telefoon gegevens te 
controleren in de ledenlijst en 
bij veranderingen/fouten dit 
door te geven aan de secretaris 
via 
administratie@groningermotorbootclub.nl 

Zo blijft u bereikbaar in geval 
van onverhoopte calamiteiten of 
mededelingen vanuit het 
bestuur of van de       
havenmeesters. 

Mvg. het bestuur        

 

 

 

 

 

 

Denk om       

onze  

adverteerders! 

koop uw waar daar! 

 

 

halve meter gaan verplaatsen, zodat het elkaar passeren met de 
sloepen gemakkelijker wordt.  
 
De schilder kon door het vele aanbod van werk dit najaar het 
botenhuis met de dakranden niet aanpakken. Het wordt 
doorgeschoven naar volgend voorjaar. 
 
Op het eiland zijn voorbereidingen aan de gang voor een 
toiletgebouwtje. Met het Meerschap is een aanvraag voor het bouwen 
aangevraagd.  Afgelopen zomer heeft het eiland heel gastvrij wederom 
de jeugdzeilers ontvangen. Veel begeleiders zijn meegevaren en het 
was een heus G.M.C. feestje! 
 
Zo ook de eindejaars toertocht naar Appingedam. Wederom een 
gezellig en vooral lekker samen zijn.  
 
Schepen worden aan- en verkocht. Er melden zich gelukkig meer 
nieuwe leden dan er vertrekken. We gaan door met lesgeven en dit 
najaar staat de cursus Vaarbewijs 2 op de rol. Zo u leest, is de G.M.C. 
vol dynamiek! Een levendige club, met vertrouwen in de toekomst. 
 
Ik hoop u straks op de Algemene Leden Vergadering dit najaar op 14 
november te mogen ontmoeten. 
 

Aldert Hesseling 
uw voorzitter Groninger Motorboot Club 

 ______________________________________________________ 

mailto:administratie@groningermotorbootclub.nl


Wv GMC Steigernieuws nummer 53                                           oktober 2018  Pagina 4 

 

Van de Redactiecommissie: 

 

Bij het najaarsnummer  53 van het Steigernieuws. 
 
 

Gegroet lezer, 

Wat hebben we een prachtige zomer beleefd. Het was zelfs zo warm dat het binnen in de boot té warm was en 
er schippers moesten afhaken en de koelte in eigen huis gingen opzoeken. Op het moment dat dit wordt 
getypt (8 oktober) is het nog steeds zomers en zonnig. Een cadeautje! 

Fijn dat er ook dit keer weer interessante en boeiende artikelen zijn geschreven en gestuurd. U kunt er van 
gaan genieten en wellicht is het een bron van inspiratie om zelf ook eens een schrijfsel te produceren voor de 
club.   

Dat kunt u insturen tot 1 april 2019, de volgende sluitingsdatum voor kopij. 

Steigernieuws kan namelijk niet bestaan zonder uw hulp. U wordt uitgedaagd om actief suggesties te doen of 
zelf een artikel te schrijven.  

 

De kopij-artikelen het liefst digitaal aanleveren in een bepaald formaat en dat houdt in: 

 Tekst in een standaard lettertype, zoals bijvoorbeeld Times New Roman   
 Lettertype in grootte 12  
 Maximaal 3 bladzijden van A4 formaat. Langere artikelen zijn wel mogelijk maar worden dan voor 

Steigernieuws gesplitst voor het volgende nummer of het wordt geplaatst op de website. 
 Maximaal 4 foto’s apart sturen 

 

Kopij voor Steigernieuws kunt u toesturen op de volgende manieren: 

 Mail naar        steigernieuws@groningermotorbootclub.nl 
 Per post naar  Tineke Walstra,  Holtstek 34,  9713 DC  Groningen 

 

 

 

mailto:steigernieuws@groningermotorbootclub.nl
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Van Dijken Verf- en Vloeren 

 

Alles voor uw Boot en Woning! 

Zowel binnen als buitenverf,  

en alle soorten vloeren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antifoulings, Lakken, Lakverf en toebehoren  
 

Van Dijken Verf- en Vloeren 

Nieuwe Ebbingestraat 91  

Groningen       

050-8700055 
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Toertocht opening vaarseizoen 10-21 mei 2018 

 

Wie, wat , waar? 

 

WIE:  De COMPAAN met Sietze en Gerda van Heukelem 

De BATSER met Martin Veldink en Mini Bisschop  

   De BEAUTY met Egbert en Janny Hamming 

   De WATERLELIE met Jan en Alie Buitjes 

 De WHY NOT met Jo en Reina vd Laan 

   De JOLANDA met Eggo en Harmke Smit 

   De BIANCA met Joop en Els vd Velde 

   De ANTJE met  Peter en Antje Beukema 

   De COCOMO met Hans en Anna Scholtens 

   De 4 SEASONS met  Henk en Martha vd Zwaag  

   De TIAL met Albert en Tineke Suuroverste. 

   De AMANDA met Dick Kroon en Gerda Nobbe 

WAT: De toertocht ter gelegenheid van de opening van het vaarseizoen 2018 

WAAR: Vertrek vanuit de haven van de GMC  en vervolgens-Bergummermeer-Sneek-Bolsward-Warga-Franeker-

Harlingen-Makkum-Kornwerderzand-Harlingen-Leeuwarden-Dokkum-Lauwersmeer-Zoutkamp-Groningen Haven! 

Woensdag 09 mei 

De opening van het vaarseizoen start met een stamppotbuffet en een gezellig samenzijn  (voor alle GMC-leden) onder 
het genot van een hapje en een drankje met livemuziek van de Diamonds uit Ten Boer. 

Donderdag 10 Mei 

De volgende ochtend begint de dag voor de deelnemers aan de toertocht om 8 uur in het stuurhuis met koffie en cake 
en natuurlijk de nodige instructies waarna we rond 09.00 uur de haven uitvaren richting de Oostersluis. Sietse en Gerda 
als eerste en Albert en Tineke Suuroverste als bezemboot achteraan. 

Er zijn  een aantal GMC leden die de stromende regen hebben getrotseerd om ons uit te zwaaien…wat natuurlijk zeer 
gewaardeerd wordt. Bij de sluis staan de echte bikkels nog weer met paraplu’s gewapend. En later in de buurt van 
Strobos zien we bij een brug nog een aantal gmc- leden  ons toe zwaaien. Wat een betrokkenheid! 

Afwisselend regent het zachtjes, hard of nog harder maar we laten ons niet kennen. In konvooi varen we met 12 boten, 
dat vergt wel wat van mens en boot: Dan weer sneller dan weer langzamer, de leiding ligt bij Sietze die vooraan vaart. 
Keurig geeft hij ons via de marifoon door wat we gaan doen en vooral wanneer. Een enkeling heeft nog wat moeite om 
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in de pas te blijven maar langzamerhand komen we wel ergens namelijk op het Bergumermeer. Bij de 
aanlegmogelijkheid liggen al wat andere boten maar Sietze meldt dat er genoeg plek is voor iedereen. We helpen elkaar 
waar mogelijk en of het zo moet zijn, als het laatste touw om de bolder ligt komt de zon door de wolken en klaart het 
aanzienlijk op. Hans denkt ineens een muskusrat te zien maar gelukkig,  het valt mee, het is het teckeltje “Stef” van 
Henk en Martha.  

Het verzamelpunt voor de welkomst borrel is naast de boot van Jo en Reina. Voorzien van fles, glazen en stoelen gaan we 
in een grote kring zitten om te proosten op de aanvang van het vaarseizoen. 

De bijbehorende hapjes (overgebleven van feestavond) vinden gretig aftrek. Gerda van H komt met het idee voor een 
spel: Wat ben Ik? Joop is als eerste aan de beurt en hij moet telkens aan 1 iemand een vraag stellen. Als Anna de 
aanwijzing geeft dat je er dagelijks mee bezig bent dan roept Joop: ‘Seks” Nou Joop dat weten we dan ook weer! Dankzij 
de hulp van Alie Buitjes komt Joop er achter dat het woord ‘internet’ is en zo komen de onderwerpen als sauna , platte 
knoop , zadelpen en oliebol voorbij. Het is een hilarische boel en des te meer borrels er worden gedronken des te 
moeilijker wordt het spel. Dus.. tijd om te stoppen, ieder naar zijn eigen boot om een hapje te eten en morgenochtend 
om half tien weer aantreden. 

Vrijdag 11 Mei 

Iedereen heeft lekker geslapen dus vertrekken we met frisse moed richting Sneek! Het is een prachtige route met veel 
natuurschoon, weilanden vol koeien en prachtige zwarte paarden. Wij zijn dit jaar voor het eerst mee en ik moet zeggen 
dat het wel heel speciaal is om in zo’n  lange kolonne boten te varen. Overal zijn we een bezienswaardigheid en vragen 
mensen zich af waar al die boten vandaan komen. Eenmaal aangekomen in Sneek heeft iedereen een aanlegplek 
gevonden ondanks de enorme drukte! De welkomstborrel is wegens succes veranderd in een aankomstborrel en binnen 
de korstte keren zitten we bij gebrek aan beter met zijn allen tegenover elkaar op de steiger. 

 

 De mensen die over de steiger lopen worden op slag vrolijk van zoveel gezelligheid.  Als er twee jonge meiden met 
muziekinstrumenten in een koffer over onze “catwalk” lopen proberen we ze zover te krijgen dat ze een stukje voor ons 
spelen maar verder dan een instrument laten zien komt het niet. , ook de drie waakhonden zijn van de partij, Stef, de 
teckel alias muskusrat, voorheen politiehond… z’n pistooltje hangt nu bijna op de grond. Dan is daar de beagle Milow 
van Martin en Mini oftewel de M&Ms ( die naam komen ze niet meer van af) en Noa  de Jack Russel van Hans en 
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Anna, Noa en Stef gaan prima samen maar als de beagle erbij komt dan gaat Noa regelmatig helemaal uit haar plaat, 
maar volgens moeder Anna  bijt Noa niet…sterker nog deze keer is Noa zelf letterlijk  de gebeten hond …. 

’S Avonds gaan we met z’n allen bij de chinees eten, Gerda gaat alvast overleggen of dat gaat lukken want om 
onaangekondigd met 24 man de chinees binnen te gaan lijkt ons geen goed idee. Het eten is er heerlijk en we rollen stuk 
voor stuk terug richting boot en gaan knock-out het mandje in,  maar niet iedereen kan lekker naar bed want Joop en 
Els komen er achter  dat de koelkast ‘uit’ staat! … Antje vraagt zich al af wat voor drukte ze nog zo laat in de keuken 
hebben maar Els staat al het vlees te bakken, een deel van de inhoud is niet meer te redden en de vissticks… die gaan 
over boord… retour afzender… 

 

Zaterdag 12 Mei. 

De motoren  worden gestart en als iedereen weer paraat is wordt de volgorde als vanzelf weer ingenomen en gaan we in 
een lange sleep door Sneek richting IJlst. Vlak voor de brug bij café “het wapen van IJlst” staan een paar mannen met 
lange schorten aan, te vissen. 

Licht geïrriteerd kijken ze op naar de lange rij boten. Als de brugwachter midden in het konvooi ineens  het licht op 
rood zet moeten wij behoorlijk in de ankers! De visser mannen worden niet blij van zoveel reuring in het water en halen 
geërgerd hun dobber dichterbij. Al zittend op het voordek tover ik mijn charmantste glimlach tevoorschijn,  maar de 
chagrijnige mannen reageren niet. De rest van de boten vaart door en wij wachten netjes op onze beurt. Bij de volgende 
brug sluiten we weer aan bij de groep. Deze brug draait automatisch om de paar minuten maar nu sluit de brug voor 
Eggo en Harmke,  als deze weer open gaat moet het gas erop waardoor wij tijdelijk geen zicht meer hebben door het 
rookgordijn van de Cocomo.   Vervolgens gaan we verder langs mooie idyllische plekjes tot aan de brug voor Bolsward.   
Ik hoor iemand in plat Gronings zeggen :’ d’r komt ’n troin an” want na de eerste brug komt er nog een spoorbrug , dan 
weet je dat je soms lang moet wachten want een trein gaat altijd voor.. Ik biedt aan om wat te entertainen en wil de stang 
van de zonnekap als rekstok gebruiken voor wat Joeri van Gelder oefeningen…. Tineke staat al klaar met de camera…  
maar we moeten aanleggen dus tijd voor serieus matrozenwerk. Iedereen zoekt een plekje   wat resulteert in rommelig 
gedobber over de breedte van het kanaal. Dat kwam nou net niet goed uit voor een stel kanoërs die van afstand al 
roepen dat ze in een wedstrijd zitten. Tja het water is van ons allemaal en wij zien geen afzetlinten vanwege een 
wedstrijd… De kanoërs slalommen tussen onze boten door en slaan wild met de peddels door het water om de verspilde 
tijd in te halen. 

Een tijdje later als we een broodje hebben gegeten geeft Sietze het sein dat we kunnen vertrekken. Aangezien we rijen 
dik naast elkaar liggen en we allemaal zo snel mogelijk door de brug moeten vanwege de “troin” is het weer een drukte 
van belang met 12 stationair draaiende boten voor de brug..,. en wat komt daar aan?  Weer een kano … en krijgen we 
van verre al geschreeuw dat ze in een wedstrijd zitten,  als Jo met zware stem zegt : Nou en ….wij ook! Ook ditmaal boze 
kanoërs die denken dat het kanaal alleen van hun is. Nadat de kanoërs  met veel gesputter voordringen en als  eerste 
onder de brug door gaan volgen wij in rap tempo.  

 In Bolsward spreken we af voor een 5-uurs borrel Jo schenkt een hele serie Mummelman in voor de liefhebbers en in 
het late namiddagzonnetje genieten we van het goede leven. Op de vraag van Hans of we muziek willen klinkt een 
volmondig jaa… “Nou Antje” zegt Hans haal die trekstang, waarop Antje tegen haar man Peter zegt: Laat de broek maar 
zakken! We hebben de grootse lol en zingen “heb mijn wagen volgeladen vol met oude wijven” als Anna roept doe maar 
met jonge meiden want van oude wijven ga je niet juichen! Dan komt de havenmeester, hij roept ons al toe als hij bij 
een ander stel even verderop staat: ik kom er aan hoor… Alsof wij niet kunnen wachten om te betalen..  Sietze gooit het 
op een akkoordje met hem en met een dikke knipoog waarschuwt hij ons om het rustig aan te doen. 

 



Wv GMC Steigernieuws nummer 53                                           oktober 2018  Pagina 9 

 

 



Wv GMC Steigernieuws nummer 53                                           oktober 2018  Pagina 10 

 

Zondag 13 Mei  

Joop en Els hebben alweer pech, deze keer is het ‘t toilet dat lekt, overal water, de vloerbedekking nat. Joop haalt de hele 
boel uit elkaar en met een reparatiesetje kan hij de boel gelukkig weer fiksen. Bij Jan Buitjes gaat het ook niet goed, hij 
denkt even lekker te gaan douchen maar er komt alleen maar koud water en Jan komt al foeterend en met het haar wild 
op zijn kop terug. Alie vult een kom water met de boodschap ”zoveul hoar hest nait meer” en jan heeft de 12 sprieten 
weer fris gewassen.  

Gedurende de dag komen er her er der verstekelingen aan boord, zo ligt er een poesje bij Egbert en Janny op het dek 
heerlijk op een kussentje te slapen en marcheren de mieren bij menigeen via stroomkabel of touwen aan boord. 

Vandaag is iedereen toch een beetje op zijn hoede want de voorspelling is zware regenbuien met flink wat onweer. De 
tenten worden terug op de boot gezet en dichtgeritst, de touwen extra gecontroleerd en losliggende spullen voor de 
zekerheid binnengehaald. Maar de dag gaat voor bij zonder natuurgeweld, geen onweer alleen wat regen en dat pas later 
in de avond. 

Maandag 14 Mei  

We vertrekken vanuit Bolsward richting Makkum, gisteravond hebben we allemaal een briefje gekregen met daarop de 
gewijzigde volgorde, dit vanwege de kleine sluis bij Makkum waar maar 4 boten tegelijk in kunnen. Eenmaal 
aangekomen bij die sluis willen wij in de juiste volgorde de sluis in gaan…. Nou daar denkt de sluismeesteres anders 
over!  De M&Ms moeten nu de 1e schutting mee en met een priemende vinger en een gebiedende stem die geen 
tegenspraak duldde zei ze tegen Eggo”  en jij gaat daar liggen en tegen de Batser ..Hup de sluis in. Wij hebben op slag 
door dat wij hier helemaal niks in te brengen hebben, Als de eerste groep in de sluis ligt gaan een aantal van ons kijken 
bij de sluis. 

De spanning is voelbaar en dan gaat het met de communicatie bij Martin en Mini niet helemaal goed en zijn de gewone 
fietsen van Egbert en Janny bijna veranderd in vouwfietsen waarop Dick zegt ”Tja Egbert nu kunt je alleen nog rondjes 
fietsen”. Als ik terug loop naar de achtergebleven boten waarschuw ik ze dat ze maar beter kunnen doen wat zij wil want 
ik zie haar er voor aan dat de zweep erover gaat als je niet luistert en daar moeten we notabene ook nog  5 euro per boot 
voor betalen! 

Eenmaal in de haven van Makkum  is het weer even puzzelen, Joop komt shock en klem tussen de palen van een box te 
zitten dus maar weer eruit. Op de steiger staan al een paar GMC’ers te roepen dat wij beter achterste voren kunnen gaan 
liggen. Dick manoeuvreert de boot achteruit en met zoveel aanwijzingen gaat het dan toch mis, we raken met de rubber 
beschermstrip de paal en de strip krult van de boot af. Maar met wat teamwork zit die er ook snel weer op. 

Wij gaan even op de vouwfietsen Makkum in, ik wil nu wel eens dat Makkumer aardewerk zien. Maar daar waar met een 
groot bord naar  Antiek en Makkummer aardewerk wordt verwezen zit een gesloten zaak. Volgens de info op de ramen 
zou het open moeten zijn maar helaas dus blijft er niets anders over dan even door de ramen te kijken.  En dan op naar 
de Jumbo ,want onze Akela heeft net gebeld dat we vanavond gaan BBQ-en  het is er tenslotte schitterend weer voor. Als 
ik daarna op mijn fietsje ervan door wil blijkt de ketting eraf te liggen en  en ja hoor… daar komt een hele club GMC-ers 
aan. Ineens staat de hele ploeg om ons heen en krijgen we allerlei adviezen… uiteindelijk zit de ketting er weer op en 
kunnen wij terug naar de boot. Even later blijkt de wind sterker dan we dachten want als Dick vraagt of ik zijn T-shirt 
heb gezien, ligt deze naast de boot in het water en zakt gestaag naar beneden. Met een dreg van Hans (die man heeft ook 
alles aan boord) lukt het na vele pogingen om het shirt weer aan boord te krijgen. . 
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Dinsdag 15 mei  

Vandaag gaat de wekker om 5 uur! Kwart voor zes worden de motoren gestart om te vertrekken richting Harlingen en 
wel buitenom. Vanuit Makkum richting het IJsselmeer, door de sluis bij Kornwerderzand en dan via de Waddenzee naar 
Harlingen. Ik vind het prachtig. Het water is redelijk rustig om deze tijd dus het is voor iedereen goed te doen. Er 
worden over en weer foto’s en filmpjes gemaakt van deze ervaring op zee. Als mij gevraagd wordt of ik even aan het roer 
wil, spring ik op… dit vindt ik leuk …. Met het gas erop wel te verstaan…  ik geef de gashendel een duw en gooi het roer 
om naar rechts… even een rondje draaien….. dan nog even linksom vol gas. Nu voel je dat je leeft!!! 

Vervolgens zien we een snelle boot naderen die voor een behoorlijke hekgolf zorgt…. “De gehaktballen liggen nu door de 
hele keet” roept Joop over de marifoon. 

Als we na het aanleggen met de hele groep bijeen komen gaan we een bijzonder spel doen, het olifantenspel! Je doet een 
panty op je hoofd, de benen van de panty zijn in elkaar geschoven met daarin een tennisbal en dan probeer je met de bal 
de met water gevulde flesjes om te gooien. De jongens tegen de meisjes … alleen al die panty op je hoofd zorgt al voor 
een hoop lol, je staat compleet voor gek maar we doen ons best en vroeger of later gaan de flesjes om!!!  

Martin en Mini zijn nu aan de beurt met de pech want als ze als ze zelf het schip hebben verlaten komt de wind onder de 
parasol, zwiept hem de lucht in, draait hem om en hij valt in het water. Ook hier wordt een tijdlang gezocht met een 
dreg maar zonder succes…. 

En laat Piet Paulusma hier nou om de hoek wonen, de brugwachter had hem van onze komst op de hoogte gebracht dus 
toen een groep GMC-ers langs zijn huis liep kwam hij in het open raam staan. Op de vraag of we morgen naar Vlieland 
moesten gaan (met de veerboot weliswaar) raadde hij dat af  i.v.m. de harde wind, wel vond hij het jammer dat hij naar 
een andere locatie moest voor z’n weerpraatje anders had hij dat bij ons gedaan! Oant moarn! 
 
 
Woensdag 16 Mei 

Vandaag is een rustdag……. 16 personen gaan(ondanks de waarschuwing van Piet) naar Vlieland om te fietsen…..al op de 
heen weg werd er op de veerboot omgeroepen dat iedereen moest gaan zitten in verband met de harde wind. Ze gingen 
van links naar rechts en van voor naar achter… de rode blosjes werden wit, maar nog net niet zeeziek. De GMC 
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trakteerde op koffie of chocolademelk. Aangekomen op Vlieland eerst maar eens fietsen huren, sommige waren zo slim 
om een elektrische fiets te kiezen, de echte bikkels gingen voor spierkracht. 

Terwijl de lunch in de duinen werd genuttigd hadden straaljagers vrij spel om een show te geven, uiteraard met 
bijbehorend lawaai! De fietstocht werd vervolgd , al staand op de pedalen kwamen zelfs handschoenen tevoorschijn 
vanwege de kou. Terug in het dorp kwam de zon gelukkig weer achter de wolken vandaan. Met z’n allen op een terras 
voor koffie, thee of bier al dan niet  met appeltaart of pecannotentaart. Later bij het strandpaviljoen werden ze 
gezandstraald, dus maar weer ergens naar binnen voor een drankje en bitterballen. Om 16.15 uur verzamelen bij de boot 
, verkleumd gingen de dames nog even naar het toilet waar Alie haar handen in de  pedaalemmer  stak om haar handen 
te drogen.. …. Ja ja wat zou er in die bitterballen hebben gezeten want aan de drankjes kon het toch niet liggen. 

Op de terugreis naar Harlingen kon menigeen de oogjes niet meer open houden ondanks het heftige geschommel van 
de boot. Eenmaal aan de wal komt de hele groep tezamen bij een visrestaurant…waar we de dag afsluiten met een 
heerlijk visgerecht. 

Donderdag 17 mei  

Terwijl we proberen om netjes op volgorde de haven te verlaten zijn er twee huurboten met Tsjechen aan boord die de 
boel verstoren. Zij willen ergens aanleggen om water te tanken maar dan perse met twee boten tegelijk, en als er dan net 
12 boten van onze club langs varen dan lukt dat niet, met allerlei capriolen tot gevolg.  

Hans en Anna en Henk en Martha hebben al een keer schade gevaren bij een brug dus vanwege de harde wind gaan zij 
vandaag met de grote boten voorop zodat ze gas kunnen geven als de wind ze opzij blaast  

Hans en Anna hebben vandaag zowel buiten de boot als in de boot water… vergeten de kraan dicht te draaien en dus… 
de watertank in een keer leeg.  

We leggen aan in Leeuwarden waar ieder zijn eigen gang gaat, het is te koud om met de groep buiten te zitten. 

Weinig bijzonders te melden vandaag of…. Op een gegeven moment zien we iemand in de bosjes staan pissen, welk vies 
mannetje is dat vragen we ons af? Oooh oke ik noem geen namen maar hij is van de activiteitencommissie. ` 

Vrijdag 18 mei 

Onderweg naar Leeuwarden zien we tussen 2 bruggen bij Birdaard Dingeman van Merkestein staan, hij en zijn vrouw 
liggen daar in het kleine haventje. Iedereen zwaait natuurlijk even terug en op de brug staat zijn vrouw Gina foto’s te 
maken. We tokkelen mooi verder  en als we tijdens de middagpauze voor de Altenabrug bij Dokkum liggen te wachten 
horen we dat hier vlakbij een mooie watersportzaak is. We lopen met een aantal daar naar toe. Het is inderdaad een 
mooie winkel met een rubberboot in de aanbieding. Na enig wikken en wegen besluit Dick om te boot te kopen en 
gewapend met een steekkar brengen we de ene  boot aan boord van de andere boot. 

Even na de middag komen we aan in Dokkum waar de leiding heeft geregeld dat we midden in het centrum kunnen 
liggen, het kleine witte bruggetje wordt voor ons gedraaid en we kunnen allemaal achter elkaar aan de kade liggen. 
Direct naast de terrasjes en de winkels .. wat een geweldige plek! 

Dick en Gerda worden later gevraagd een klein intervieuwtje te doen voor een facebookpagina! De razende reporter 
filmt Dick terwijl hij verteld waarom we hier zijn en met welke club en hoe lang we blijven. We zijn wel een 
bezienswaardigheid als we met 12 boten ergens aankomen. Later krijgen we via de mail te horen dat het filmpje is 
mislukt en op zijn facebookpagina staan allerlei verslagen maar die niet die van de GMC! Lekker dan…       
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’s Avonds worden we bijeen geroepen voor een spelletje Bingo. We zitten op een muurtje vlak voor de brug ter hoogte 
van de 2 boten van de activiteitencommissie. Op de boot zit Jan Buitjes met het Bingo-molentje en Gerda roept de 
nummers. Ze zijn streng… een nummer gemist …jammer dan, volgende ronde ..nieuwe kansen. Het tempo moet erin 
blijven want het is erg koud, Met dikke wintertruien en jassen aan is het net te doen. Daar komt nog bij dat als je een 
prijs hebt gewonnen je bij het aannemen daarvan door de afstand tussen de boot en de kade ook nog het risico loopt om 
met prijs en al in het water te vallen. Ook de Dokkumer bevolking die langs loopt waardeert de gezelligheid en roept te 
pas en te onpas BINGO! Vanwege de temperatuur draait het molentje steeds sneller en net voordat er 
onderkoelingsslachtoffers vallen stoppen we ermee! Op naar de boot en onmiddellijk de kachel aan! 

Zaterdag 19 mei 

Vandaag was het de bedoeling om naar een eilandje in het Lauwersmeer te varen  en daar ook een nachtje te blijven 
maar vanwege het weer worden de plannen gewijzigd en blijven we een extra dag en nacht  in Dokkum. De middenstand 
was blij met ons want menigeen ging de winkelstraten in en we kwamen niet met lege handen terug.  En voor de 
volgende dag in Zoutkamp werd het buffet aangekondigd dus konden we hier mooi de inkopen en de nodige 
voorbereidingen doen.  

Zondag 20 mei  

Op weg naar Zoutkamp gaat het midden op het Lauwersmeer mis met de boot van Sietze en Gerda.. De motor valt 
ineens stil .. Sietze is meteen het motorruim ingedoken en Gerda staat druk te gebaren en te roepen op het achterdek. 
Jan Buitjes bedenkt zich niet en vaart direct langszij om de beide boten aan elkaar te leggen. Na even wat tumult kunnen 
we verder varen. Dan blijkt dat we een verstekeling aan boord hebben… nou ja aan boord…. De knorhaan van de van 
Merkesteintjes vaart met de GMC groep mee. Vlak voor Zoutkamp gaan ze ons verlaten en varen ze richting de stad. En 
niet onbelangrijk… Sietze is weer boven “water” , de Compaan kan weer op eigen kracht varen. Aangekomen in 
Zoutkamp staat er al een havenmeester(es) klaar met de box nummers en in no time ligt ieder in de voor hem 
gereserveerde box. We krijgen een pluim voor de goede samenwerking want een vorige groep was al stevig tegen de 
steigers gevaren. Dan blijkt dat de motor van de Compaan nu niet meer uit wil.. handmatig wordt de luchttoevoer 
gesmoord en gaat hij alsnog door de knieën. Dit keer is het behelpen bij Henk en Martha… Als het toiletpapier op is 
lijkt het Martha een goed idee om van de grote blauwe rol papier kleine stukjes te knippen en die als zodanig te 
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gebruiken. Gevolg is dat de wc verstopt raakt , het mechanisme smoort in het blauwe papier en is niet meer te 
gebruiken! Altijd handig met zo’n buffet waar je van alles door elkaar eet!  

Vanmiddag hebben we “het Buffet”… elk koppel heeft een gerecht klaargemaakt dat om klokslag zes uur klaar moet zijn. 
Op het grasveldje naast de steiger is de picknick bank al op tijd door Albert en Tineke in beslag genomen en even voor 
zessen gaan we in een kring er omheen zitten . De heerlijkste gerechten staan uitgestald en het eten kan beginnen. Het is 
een zeer geslaagd idee, iedereen geniet en de pannen en schalen zijn in een mum van tijd leeg en de buikjes gevuld. Van 
de club krijgen we nog een ‘dikke ijsco’  en tonnetje rond gaan we na verloop van tijd aan boord.  

Maandag 21 mei 

 

Helaas alweer de laatste dag van de toertocht…eerst nog even plezier maken op de pinkster markt en zingen en dansen 
bij de diverse optredens. Daar waar de een de drukte van de markt opzoekt ligt de ander lekker uitgeteld een tukkie te 
doen op het achterdek. “s middags wordt de garnalenkoningin opgehaald door de vissersboten en wij liggen eerste rang! 
Vanaf onze boten bekijken we dit traditionele schouwspel. Toch wel een buitenkansje om dit van zo dichtbij mee te 
maken.  Na een warme lome middag gaan we deze laatste avond koffie drinken op de steiger. Filmpjes en foto’s worden 
uitgewisseld, er wordt getrakteerd op koek en chocola en als Dick tevreden achterover leunt is het ineens hilariteit alom, 
De stoel heeft het begeven en Dick ligt gestrekt op de steiger….de stoel kan zo de container in! 

 Morgen gaat niet iedereen terug naar de haven in de stad, want waar de een hard met de boot aan het werk gaat , heeft 
de ander nog een weekje vrij. De activiteiten-commissie oftewel Jan en Gerda met niet te vergeten hun achterban Alie en 
Sietze bedanken ons voor een zeer geslaagde toertocht een andersom bedanken wij hun met een welverdiend applaus 
voor de uitstekende organisatie. Je doet het tenslotte met zijn allen.  

Dinsdag 22 mei 

De achterblijvers zwaaien de resterende boten uit, op naar de GMC Haven waar ze opgewacht worden door 
havenmeester Jan Bolhuis die de koffie klaar heeft. Na de koffie is het echt afgelopen…  Afkicken en op naar de 
volgende toertocht! 

Gerda Nobbe 
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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 

Postbus 41 

8400 AA Gorredijk 

 

telefoon:  085 – 877 38 64 

Internet:  www.overwijkjachtbemiddeling.nl 

Email:   info@overwijkjachtbemiddeling.nl 

 

http://www.overwijkjachtbemiddeling.nl/
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Activiteitenkalender  

ALV 

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

Woensdag 14 november 2018     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 datums voor dit seizoen zijn: 
 

12  november  2018,   Aanvang 20.00 uur. 
10        december  2018. 

 
14 januari  2019,  

11       februari  2019,  

11      maart   2019,  

8         april   2019.  

 

 
Activiteiten seizoen 2019: 

 

Voor uw agenda: Nieuwe data voor 2019. 

 

Opening vaarseizoen :Vrijdag 10 mei 2019. Aanvang:19.00 uur. 
 
Toertocht           : Zaterdag 11 mei t/m zondag 19 mei 2019. 
Eigen bijdrage: 12,50 euro per persoon. 
 
Hopend op een gezellig winterseizoen.  
De Activiteitencommissie: Jan Buitjes, Gerda van Heukelem en Grietje Hamstra. 
 
Contactpersoon activiteitencommissie: Gerda van Heukelem.   
E-mailadres van de activiteitencommissie: activiteitencommissie@groningermotorbootclub.nl 
 

mailto:activiteitencommissie@groningermotorbootclub.nl
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Anekdotes van een schippersechtpaar: 
 
 
Harde wind bij Paapsand. 
 
Het was september 1969. 
 
We hadden met onze tjalk van 220 ton tarwe gelost in Emden. We wilden die dag nog naar Groningen varen, 
ondanks de harde wind. Wat zou het. Een leeg schip, dat ook nog op de Oostzee heeft gevaren. Moet kunnen. 
Met een sterke vloed en nog sterkere wind op de kop, richting Delfzijl, ondanks het motorvermogen van 72 
pk. Bij die dikke boei van Paapsand kwamen we niet meer vooruit en we moesten nog naar de oude 
haveningang van Delfzijl. 
 
Toentertijd moest men nog een gedeelte door de Bocht van Watum om bij de havenpieren van Delfzijl te 
komen. We waren nog geen half jaar getrouwd. Volgens mijn echtgenote vertrouwde ze meer op haar ervaren 
vader dan op haar nieuwbakken man. Want op een gegeven ogenblik zat ze met een reddingsboei om en onze 
trouwfoto onder de armen op de grond. Nietszeggend, maar toch met een blik van. Moet dat echt ? 
 
Om haar toch maar langer tot vrouw te houden heb ik een wijselijk besluit genomen. Rond en voor de wind 
met de vloed weer terug naar Emden. Ik heb nog wel even getwijfeld of zij het serieus bedoeld had of dat het 
gein was. Dus gelukkig het laatste. 
 
Maar toch weer een ervaring rijker. 
 

Hampie.  
 
 
 
 
 
 
 
Ome Egbert. 
 
Het was augustus 1970. 
 
We waren met onze tjalk van 220 ton onderweg van Rotterdam naar Kessel, met 142 ton maisvoermeel. 
Ome Egbert, een gepensioneerde boer, was met tante Rika een paar dagen bij ons aan boord. Geen schip 
gewend natuurlijk. In Cuyk hebben wij overnacht. De volgende morgen om 5.00 uur verder en na een klein 
uurtje kwam tante Rika gillend naar boven. Egbert is weg. Nou, ons schip was zo klein dat we het direct 
geloofden. Schrik alom en direct kop voor en weer richting Cuyk. 
 
Overal kijken natuurlijk, met de schrik in de benen. In Cuyk aangekomen, zat ome Egbert doodleuk op een 
bankje onderaan die grote muur van de ochtendzon en het uitzicht te genieten. Hij was gewend om nog 
vroeger op te staan om de koeien te melken. En bij gebrek aan koeien was hij maar een wandelinkje gaan 
maken. Ome Egbert weer aan boord en iedereen weer vrolijk richting Kessel. Maar volgende keer maar eerst 
de neuzen tellen alvorens de trossen los te gooien. 
 
Maar toch weer een ervaring rijker. 
 

Hampie.  
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Baskische eieren / Piperade / Shakshuka   

oftewel Eieren in tomatensaus   2 personen 

 

 

De simpelste:  Zak of pot pastasaus met zoveel mogelijk groenten, 2 eieren (of 4), stokbrood. 
In een pan met deksel de pastasaus doen, kuiltjes maken en de eieren daarin breken. Peper en zout erover. 
Met deksel erop 10 minuten laten stollen.  Uit de pan eten met stokbrood. 
 

 

Variaties:  1. geen stokbrood, maar wat eetlepels minikriel meestoven. 2. Graag met vlees, stoof ook wat ham- 
en of salamiblokjes mee.  3. Zonder vlees maar wel wat extra; stoof wat witte bonen of kikkererwten uit een 
potje mee. 4. Geen pastasaus kant en klaar, maar ui, paprika enz. en tomatenblokjes zelf stoven. 5. Op t laatst 

veel verse gehakte peterselie erover. 6. Bedenk ter plekke zelf wat lekkers om er nog bij in te doen  
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Sudoku 
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Met de Nooitgedacht en met lading op stap 

Wat vooraf ging  

de havencommissaris had gevraagd of we de mast misschien mee konden nemen richting het Paterwoldsemeer, hij had 
gehoord van onze plannen om naar het meer te gaan voor een paar week en zodoende kregen we de vrijdag voor vertrek 
de mast bij de boot gelegd, de voet had wat meer voeten in aarde want die was gaan zwemmen tijdens de demontage en 
heeft heel wat dregpogingen gekost om het weer uit het water te krijgen, na de combinatie met een magneet de voet 
optillen en de dreg er dan onder te trekken is de voet weer uit de haven gevist na hem nog even goed schoon ye hebben 
gespoten was het de beurt om ook de voet aan boord te nemen en kon onze tocht de volgende dag beginnen. 

Met de Snik op pad 

Zaterdagmorgen 21 juli nog gebruikt om het huis aan de kant te maken en kon de gang naar de haven worden gezet, op 
de haven aangekomen zijn we met twee boten richting het meer gevaren de bediening gaat mooi vlot van de bruggen op 
het Hoornsediep en zij dan ook in record tempo richten het meer gevaren het kleine diepje richting het meer lijkt nog 
kleiner met de snik er doorheen maar het kon mooi de sluis was vol met meerdere boten en de fam Smit kon daar nog 
wel mooi mee schutten en hebben we een schutten 
gewacht met het mooie weer van die dag was het leuk 
vertoeven bij de sluis, zeker als je ook nog en collega van 
het werk treft die een wandelrondje langs het meer maakt 
en op de vraag of hij een stukje mee wilde varen was niet 
tegen dovemans oren gezegd en hebben we de tocht met 
een persoon meer vervolgd, de sluis door en dan het 
ruime water op, de  fam Smit had op ons gewacht en 

samen 
het 
meer opgegaan net op het meer en al weer een bekende kom je dan 
tegen de fam Beukema met de Escape, toerde ook een rondje over het 
meer. Veel sloepen en andere boten en zeilboten die er varen geeft een 
gezellig uitzicht en brengt vertier met zich mee. Richting de wijk de 
Hunze gevaren en daar in de kom de extra passagier dicht bij z’n huis 
weer afgezet na nog een kleine boodschap opgehaald bij de locale super 
ging de tocht verder richting het GMC eiland om de mast af te leveren 

en een plekje voor de nacht te bemachtigen die ik al wel had aangevraagd bij de eilandcommissaris of dat wel mogelijk 
was plek zat vanwege vakantie van een aantal eiland liggers.  

In de weken erna de bedoeling was een 
week en weekend te blijven maar hebben 
het steeds opgerekt vanwege het mooie 
weer de gezelligheid op het eiland samen 
met de liggers hadden we een leuk 
contact, en met de mooie omgeving die 
we daar hadden we een mooie pre 
vakantie dicht bij de stad vaak even het 
meer rond gevaren en bij een van de 
eilanden gelegen, s’ avonds of overdag 
even een rondje met vrienden en vriendinnen en de kinderen maken, elk rondje is anders en heeft mij tot nog 
toe niet verveeld, kortom een mooi meer om te bevaren en om te verblijven. 
                Klaas Woning 
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Het plaatsen van de vlaggenmast op het eiland 

Het GMC Eiland heeft een vlaggenmast gekregen vanaf de GMC haven ter vervanging van de giek die nu als 
mast werd gebruikt, om de mast te plaatsen was er meer nodig dan wat schroeven en mankracht, de veengrond 
waar het eiland uit bestaat is nogal zacht van structuur en laat het de mast binnen de kortste keren scheef gaan 
staan als het nu niet goed word neergezet, de plek is zorgvuldig uitgekozen iets verder naar de nieuwe 
beschoeiing toe (ziet er goed uit een mooi visitekaartje voor het eiland! ) en daar door een stevige basis voor de 
mastvoet, De eilandcommissaris had al 
wat zakken cement geregeld maar dat 
bleek niet genoeg voor het gat wat er was 
gemaakt om de mastvoet erin te zetten en 
was het tijdens de plaatsing nodig dat de 
vrouwen even wat extra cement gingen 
halen in Paterswolde gelukkig zijn ze in 
het bezit van een bolderkar want het is 
een eindje vanaf de parkeerplaats naar het 
eiland en de zakken cement zijn zwaar en 
onhandig.  

Bij het plaatsen heeft Lub zich verwond 
aan de mastvoet maar gelukkig niet ernstig 
zodat het werk verder door de eilanders 
inclusief Lub kon worden afgemaakt, nu moest het cement drogen en ondertussen heeft Jane voor de 
inwendige mens gezorgd door voor de koffie te zorgen tijdens en na gedane arbeid gaat dat er wel in. 

De Heren en Dames werkers; Lub, Frederik, Frida, Dick, Henk, Jane, Marieke, Hans en Luit.  

Na een dag of twee was het cement goed uitgehard en is eerst de oude licht gehavende vlag er weer in de mast 

gehesen, later zal het officieel in gebruik worden genomen met een nieuwe verenigingsvlag. 

  
Foto’s Anita Jager              Luit Woning 

Naschrift redactie dit is inmiddels gebeurt zoals u op pagina 28 kunt lezen 
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Opleidingen: Vaarbewijs 2 

Na het succes eerder dit jaar met de cursus Vaarbewijs 1, geeft Ton Bouchier dit najaar de cursus Vaarbewijs 2.  
Ook hier is de belangstelling groot en alle tafels in de cursusruimte op de “witte Zwaan” zijn dan ook bezet. De 
cursus is met name gericht voor Vaarbewijs 1 gecertificeerden die graag het grotere water willen opzoeken. Als 
voorbeeld voor grootwater geldt dan de Wadden en het IJsselmeer.  
 
Op de eerste les kwamen direct voor 
menigeen al veel nieuwe begrippen aan de 
orde.  Het coördinatie stelsel werd  
duidelijk uitgelegd en, zoals dat bij hem 
altijd gaat, verduidelijkt met grafieken, 
voorbeelden en foto’s. Ook een mooie foto 
uit Greenwich met de “echte” 
Nulmeridiaan van koper sprak tot de 
verbeelding. 
Na afloop van de les stuurt Ton altijd een 
e-mail met daarin nuttige informatie en 
internet “links” naar “sites” die voor de 
cursus nuttig en in de afgelopen les aan de 
orde zijn geweest. 
Het mooie is dat ook “sites” worden getoond die dieper op de stof in gaan. 
Bij Vaarbewijs 1 werd bijvoorbeeld een instructie video meegestuurd voor de jaarlijkse controle van het eigen 
opblaasbare reddingsvest, toen we de les over veiligheid hadden gehad. 
 
Vanaf nu wordt de snelheid niet meer gemeten in kilometers per uur, maar in “knopen”. Ook de afstanden 
zijn vanaf nu niet 
meer gelijk aan wat 
we kenden. De 
kilometers zijn 
ingeruild voor 
“Zeemijlen”. Het 
mooie is wel dat op 
elke zeekaart de 
afstanden staan 
ingetekend, want 
een “minuut” op 
de kaart is één 
“zeemijl”. 
Er wordt geoefend 
met twee 
instructiekaarten. 
Eén laat een deel 
van het IJsselmeer 
zien en de andere een stuk Noordzee en Wadden bij Texel. 
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Ook komt het gebruik van de GPS ter sprake. En als deze GPS of Plotter uitvalt weten we straks ook hoe we 
verder kunnen navigeren met kompas, kaart, passer, potlood en kaartplotter. 
Dat is toch een veilig gevoel. 
 
Ook Eb en Vloed worden straks behandeld. Zoals we bij Vaarbewijs 1 leerden over de waterhoogten, diepgang 
en hoogte van de bruggen, leren we straks hoe we bijvoorbeeld veilig de ondiepe haven van Schiermonnikoog 
kunnen binnenvaren. 
Dit is echt noodzakelijke lesstof, want per dag is er twee keer een hoogwater en twee keer een laagwater. En 
daar tussen gaat het waterverloop ook niet altijd even regelmatig. 
 
We gaan opnieuw naar de lichten en betonningen kijken, maar dan alleen voor de regels op groot water. En 
om het extra in de praktijk te brengen krijgen we op een avond in november les op de dijk bij de Eems. 
Er kunnen ook praktijklessen met een boot worden georganiseerd. Daarbij worden, in één dag afvaren, 
aanleggen, ankeren en de sluis doorvaren intensief geoefend. 
Dit gaat altijd met een kleine groep, die je zelf kunt samenstellen. Eventuele berichten hierover kunt u lezen 
op de website. 
 
Daarnaast is het gewoon een gezellige boel tijdens de les. Met koffie en koekjes tijdens de pauze wordt de les 
afgewisseld. De “Witte Zwaan” doet de catering en dat gaat natuurlijk als vanouds geweldig. 
Kortom een aanrader voor iedereen die zich nog meer wil verdiepen in onze leuke sport. 

                 

Wim Berrelkamp 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Marifoon Cursus 

Volgend jaar biedt jouw G.M.C. opnieuw een cursusmogelijkheid. Ton Bouchier, die ook de lessen 

Vaarbewijs I en II heeft verzorgd, gaat twee instructie lessen voor de marifoon geven. 

Je leert zo hoe je de marifoon hoort te gebruiken.  

De lesstof wordt aangeboden aan de hand van het Hiswa cursus boek  Marifonie. Dit boek moet je zelf op 

eigen kosten aanschaffen.  

Je kunt er voor kiezen om aansluitend examen te doen.  Je zult dan zelf met behulp van het boek onder meer 

het Internationale Alfabet moeten leren: Alfa, Bravo, Charly etc.   Ook kun je hieruit je examenstof oefenen. 

De kosten zijn € 25,- p.p. en de cursussen worden gegeven op de ons bekende Witte Zwaan op: 

Dinsdag 12 februari en Dinsdag 19 februari avonds om 20.00 uur. 

 

Aanmelden kan bij onze secretaris Jos Arends: secretariaat@groningermotorbootclub.nl 

 

mailto:secretariaat@groningermotorbootclub.nl
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Techniek Kan de Lithium accu al voor de Watersport worden gebruikt ? 

Omdat de Lithium accu nu veel meer wordt gebruikt, is het zinvol in hoeverre deze al wordt gebruikt in de watersport. 
In het Duitse watersportblad “Boote” werd dit jaar een laadinrichting met accupakket besproken. Algauw is het duidelijk 
dat dat niet gaat met de batterijtjes uit de mobiele telefoon. De Lithiumbatterij die in de watersport een kans heeft is de 
Lithium-IJzer accu. Eigenlijk de Lithium-IJzer-Fosfor accu in het kort de LFP-accu. Omdat de bronspanning per cel 3,0-
3,3 Volt is, zou deze prima de Loodaccu kunnen vervangen. Vier van deze cellen in serie komen dan overeen met 12-
13,2 Volt. 
 
Specificaties en Veiligheid 
Omdat er bij de nieuwe Boeing de “Dreamliner” zoveel problemen zijn geweest is het allereerst eens goed om na te gaan 
of de batterij wel veilig is. Er moet wel goed gekeken worden naar maximum voltage per cel. Deze mag niet hoger zijn 
dan 4,2 Volt. Als zo’n Lithium cel te snel of te hoog wordt geladen, ontsnapt er geen gas, zoals bij de loodaccu, maar 
wordt de energie omgezet in warmte. En de accu komt tot zelfontbranding bij 270 graden, maar beter is de 
laadtemperatuur niet boven de 40 graden te laten komen. Er zijn inmiddels al verschillende veiligheidsvoorzieningen 
getroffen, maar dat komt nog aan de orde. Ook mag de spanning niet verder dalen dan 2,5 V per cel anders treedt er 
schade op. Tijdens het gebruik blijft de spanning vrijwel op 3,2 tot 3,3 Volt constant. Een LFP kan wel hoge stromen 
aan. Een 100Ah accu kan gedurende 2 seconden wel 1000 A leveren. Om de capaciteit van een accublok uit te breiden, 
mogen de verschillende cellen in het pakket parallel worden geschakeld. 
 
Laden met de BMS 
Het laden moet niet zo moeilijk zijn. De literatuur beschrijft een laadcyclus met twee fasen. 

1. Allereerst de constante stroom (CC = Contant Current) 
2. Daarna een tijdje de constante spanning (CV = Contant Voltage)  
3. Ten slotte wordt de laadstroom verminderd tot een paar procent van de CC. 

Het probleem is nu dat van de 4 pakketten die nodig zijn om de 12 Volt te bereiken, niet elk pakket bij het laden de 
zelfde spanning krijgt. De capaciteit van de pakketten kunnen onderling verschillen. Dus is er een kans dat het ene 
pakket al over die 4,2 Volt uit komt, terwijl het andere pakket nog ernstig aan het opladen is. Er is een 
accubeheersysteem nodig dat de verschillende pakketten in de gaten houdt. Dit wordt de BMS (= battery management 
system) genoemd. Deze meet de spanning over elk systeem en schakelt zo nodig een weerstand in om de spanning over 
dat pakket te verlagen. De accu’s hoeven niet volledig te worden geladen. Sterker nog, als deze niet volledig geladen 
worden, gaan ze veel langer mee. Normaal wordt uitgegaan van een levensduur van 2000 laadcycli, maar bij 70% 
kunnen dat 3000 en bij 50% 5000 cycli worden. 
 
Industrie 
Inmiddels zijn er al flink wat leveranciers van de LFP accu’s. Ook laders voor LFP accu’s zijn er al flink wat. Maar van de 
benodigde BMS laders zijn er een stuk minder. 
Victron heeft als Nederlands bedrijf een VE.Bus BMS ontwikkeld voor verschillende voltages en capaciteiten  
Clayton Power werd in de Duitse blad “Boote” beschreven. Deze Lithium Power Supply levert 12 en 230 Volt en is 
uitgerust met een oplader en 90 Ah LFP accu en weegt bij elkaar 28 kg.   
 
Prijs 
Bij dezelfde capaciteit als een loodaccu, wordt 70 % ruimte en 70 % 
gewicht bespaard, maar er hangt (nog) een flink prijskaartje aan. Alle 
nieuwe technologie is in het begin kostbaar, maar vaak gaat daarvan de 
prijs later naar beneden. Het is ook maar de vraag of de Lithium 
technologie de laatste ontwikkeling is. Er ontstaat nu een flinke druk 
om flink te werken aan nieuwe soorten accu’s die een hoge capaciteit, laag gewicht en een redelijke prijs hebben. 

Wim Berrelkamp 
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GMC’er in Beeld 

Wie:                                                                                                                                                               
Henk Vrijma, geboorte jaar 1935 

Hoelang ben je al lid van de GMC:                                                                                                                      
Ik ben lid vanaf 1970 (op de lijst staat 1980 maar deze datum klopt niet) 

Wat voor type boot bezit je en wat is de naam van de boot:                                                                                         
Zeilboot, Steel Master 11.00 x 3.05 De naam van de boot is Bossa Nova.  

Heeft de naam van de boot nog een betekenis:                                                                                            
Het betekend “Dans”, bossanova is een muziekstijl die eind jaren vijftig van 
de 20e eeuw in Brazilië vanuit de samba (als basisritme) ontstond en door de 
jazz beïnvloed werd. 

Doe je het onderhoud zelf of besteed je dat uit:                                                                                             
In principe doe ik alle  onderhoud zelf, het is een van mijn hobby’s. Ik heb 
net zoveel schik met het onderhoud van de boot als dat ik aan het varen 
ben. 
 
Heb je die technische kennis meegekregen vanuit je werk?                                                                        
Nee totaal niet, ik heb 40 jaar gewerkt bij het Gemeentelijk Vervoerbedrijf als administratief medewerker. In 
1969 kocht ik mijn eerste boot met buitenboordmotor, deze heb ik verlengd met 0.5 m en helemaal 
opgebouwd. Buitboordmotor heb ik vervangen voor een inbouwmotor deze heb ik zelf gemonteerd.  Mijn 
huidige schip (1978) de Bossa Nova heb ik ook zelf afgebouwd. Gewoon proberen en natuurlijk gaat het wel 
eens fout, dan gewoon opnieuw beginnen.  
 
Welke grote reizen heb je gevaren:                                                                                                             
Naar Engeland maar ook vaak naar Denemarken en Zweden, Vooral het Deense eiland Bornholm mag ik 
graag naar toe gaan, het is een heel mooi heuvelachtig eiland, veel groen, bosrijk en rotspartijen, afwisselend 
met mooie zandstranden. 
 
Heb je nog een leuke anekdote:                                                                                                                    
Mijn eerste reis met de Bossa Nova was naar Vlieland, onderweg liep de boot aan de grond. Het was afgaand 
water en kwam droog te liggen, maar scheef! De boot lag helemaal op zijn zij. Ik kneep hem vreselijk. Maar 
gelukkig kwam de boot met hoogwater weer recht. Dat was lang geleden. Maar recent, de afgelopen 
Hemelvaartsdag, ging ik met twee opstappers naar Emden. Als je een sluis binnen vaart van zoet naar zout 
moet je eerst achter beleggen. Maar door miscommunicatie was dit niet gebeurt.  Bij opengaan van de sluis 
ontstaat er altijd een sterke stroming zeewaarts en voordat we ervan bewust waren lagen we andersom in de 
sluis. In al die jaren dat ik vaar is dit me nog nooit overkomen. Gelukkig geen schade maar wel heel vervelend.  
 

Heb je nog meer hobby’s:                                                                                                                                
Heb 10 jaar zweefvliegen gedaan. Eerst in Terlet het brevet gehaald later op vliegveldjes in Witten en 
Stadskanaal. Daar word je met een lier, waarvan de kabel zo’n 1000 m. lang, is gelanceerd. Dat is kicken, en 
hopen en zoeken dat er een thermiek is die je nog verder en hoger laat gaan. Het geeft net als zeilen op het 
water een groot gevoel van vrijheid. Tennis is ook een hobby van mij dat doe ik nog steeds, natuurlijk een 
tempootje lager.  Maar muziek is wel mijn grootste hobby. Muzikant zijn is het mooiste wat er is. Ik speel 
saxofoon en accordeon en heb vanaf mijn 16e jaar in veel bandjes gespeeld. Vele jaren in de Big Band 67 en 
Blue Heaven Combo gespeeld. Nu vaak met de Falcon combo op tournee. Op het programma staat onder 
meer een aantal jazz Standards. De formatie beheerst echter een groot aantal stijlen. Het repertoire is een mix 
van energieke muziek en easy listening. 
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Jeugdzeildag      

Zaterdag 1 september hebben enthousiaste zeilinstructeurs van de VWDTP 15 jongelui in leeftijd variërend 
van 8 - 17 jaar, de beginselen van het zeilen bijgebracht. 

Het was fantastisch mooi weer deze dag. Het spektakel begon om 12 uur bij het clubgebouw van de VWDTP 
aan het Paterswoldsemeer. Voor de deelnemers en hun ouders/ begeleiders stond buiten een lunch klaar. Hier 
konden we, zittend aan lange tafels, gezellig met elkaar van genieten.  

Na de lunch gingen de zeilers 
naar een briefing. Hierbij is hen 
de theorie van het zeilen 
bijgebracht. Vervolgens gingen 
de zeilers twee aan twee op stap 
in "Laser pico's"  met kleurige 
zeilen. Na de boten eerst zelf te 
hebben opgetuigd kreeg 
iedereen praktijk zeilinstructie 
op het Paterswoldsemeer. 
Vervolgens werd de zeiltocht 
ingezet richting ons GMC 
eiland.  

Dit onder enthousiast support van alle 
ouders/ begeleiders aan boord van de 
motorboten Nooitgedacht (Klaas Woning), 
Batser (Fam. Veldink), en Lekko (Jan 
Beukema). Vooral Klaas heeft met het 
beschikbaar stellen van zijn boot voor velen 
bijgedragen aan een prachtig mooie dag.  

Eenmaal aangekomen op het eiland stond er 
thee, koffie limonade e  n gebak klaar, 
uitstekend verzorgd door de "eilandliggers". 
Het was al met al een gezellig grote groep. 
Het leek letterlijk zo te zijn dat de hele zomer 
onderling werd doorgesproken. Ook is de 
nieuw geplaatste vlaggenmast, overgeplaatst 
vanuit de 
haven, 
vandaag 
officieel in 
gebruik 
genomen.  
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De zeilers zijn aan het eind van de middag weer teruggevaren naar de haven van VWDTP om de boten af te 
tuigen. De motorboten zijn met dezelfde bemanning meegevaren om de deelnemers aldaar een warm onthaal 
te kunnen geven. Het was erg mooi zeilweer voor onze jonge beginnende zeilers. Er was ook veel interesse om 
naar het zeilen te komen kijken onder ouders en de GMC leden. 

Al met al kijken we terug op een bijzonder gezellige en geslaagde middag. Wederom één om niet te vergeten 
met dank aan een goede organisatie aan de kant van VWDTP. Catering, instructeurs en uitrusting waren 
allemaal prima voor elkaar. Evengoed met dank aan de eilandliggers die er met hun inzet voor hebben gezorgd 
voor het klaarzetten van de koffietafel en daarmee een warm ontvangst van alle betrokkenen. 

Jan Beukema, eilandcommissaris 
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Sluiting Vaarseizoen 2018  
 
Zaterdag 29 september 2018 
Het was op deze ochtend niet uitslapen, maar vroeg op staan. De boten moeten nog gedroogd worden en dan 
is het tijd voor palaver in het stuurhuis. Om 8 uur werd de eerst groep verwacht. En vertrokken om 8.30uur. 
Jan v/d laan en Gerda hadden voor de koffie en koek gezorgd. De 2e en 3e groep kwamen om 8.30 uur en 
vertrokken om 9.00 uur en om 9.30 uur. We hadden dit jaar 19 boten en 38 bemanningsleden. Wij waren 
zeer blij met z'n grote opkomst. Er werd even wat uitleg gegeven over de tocht en brugbediening van 
Appingedam en over de aankomst in de haven van Appingedam. De zon scheen heerlijk dus waren we 
allemaal blij met z'n mooie dag. Bij aankomst in Appingedam stond de brugwachter al te wachten en we 
konden zo door varen naar de haven. De Havenmeester stond ook al klaar om aanwijzingen te geven van de 
ligplaatsen. Er was van tevoren al contact geweest en verteld met hoeveel boten we kwamen en de maten van 
de boten. Dus dit ging zonder problemen en om 12 uur kwamen de laatste groep binnen. En nu genieten. 

 
Nadat iedereen op z'n plaats lag deden we een aankomstborrel aan de kade. We kregen veel aanloop met 
vragen of we iets bijzonders hadden. 
 

De echtgenote van de 
havenmeester kwam 
ook nog even langs of 
zij foto's mocht maken 
voor de site van haven 
Appingedam. ( foto's op 
facebook 
havenappingedam). 
Nadat iedereen wat 
gedronken en wat 
versnaperingen naar 
binnen hadden gewerkt 
hadden we een vrije 
middag de een ging 
lezen of een dutje doen 
en een grote groep ging 
Appingedam in.  
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s’ Avonds tussen 18.30 en 19.00uur werden we in het restaurant Overdiep aan de haven verwacht . Hans en 
Anne hadden wat moeite om hun auto 🚗 kwijt te raken en hebben wel een half uur rond gereden maar het is 
hun gelukt om bij het eten aanwezig te zijn. In totaal waren we toch met maar liefst 64 personen 👫. Dit is 
voor de activiteitencommissie geweldig dat er zoveel mensen meedoen dit doet ons goed. 

 
Na het welkomstwoord en uitleg 
konden we beginnen met een 
heerlijk soep met stokbrood. 
Daarna was er een warm en koud 
buffet, en als toetje ijs met 

slagroom. Er was een gezellige sfeer. De laatsten gingen ook pas om middernacht het restaurant uit. Het 
personeel heeft van ons genoten en vonden het ook zeer gezellig. 
En dan is het bedtijd want de volgende 
morgen om. 10.00 uur stond de koffie 
klaar met koek of cake in het restaurant. 
Alleen Harmke was er niet bij die voelde 
zich wat ziekelijk. 
De eerste groep ging om 11.30 uur weer 
uit de haven en de andere groepen elk een 
half uur later. 
We hadden allemaal genoeg ruimte in de 
sluis en dat is toch ook wel belangrijk. 
Iedereen was voor 15.00 uur in de haven 
en we werden weer goed verzorgt met 
koffie en thee door Jan. 
Het was een geslaagd weekend en  
hopelijk gaan er volgend 
jaar nog meer mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerda van Heukelem 
Jan Buitjes 
Grietje Hamstra 
Activiteitencommissie 
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Koninklijk op koninklijke wijze 

 
Vorig jaar hebben we ons feestelijk diner bij de Rietschans gehad ter ere van het 95 jarig bestaan van onze 
vereniging. We zijn nu weer een jaar verder en het getal 100 komt steeds dichterbij. 
Als een vereniging 100 jaar bestaat, dan kan deze het Predicaat “Koninklijk” aanvragen. 
En voor wie zich, net als ik, afvraagt hoe dat dan in zijn werk gaat is het volgende erg interessant. 
 
Voor het Predicaat “Koninklijk” moet de vereniging minimaal 100 jaar oud zijn. Zij moet ook van 
onbesproken gedrag en financieel solide te zijn. 
Het Predicaat kan worden aangevraagd via de Burgermeester. 
Dan worden de registers van de Justitiële Informatiedienst geraadpleegd. 
De Burgermeester geeft een advies en draagt deze over aan de Commissaris van de Koning. 
Ook de Commissaris van de Koning wint bij verschillende instanties informatie in. 
De Commissaris van de Koning bericht de aanvrager over de beslissing van de Koning. 
 
Onze vereniging zal moeten aantonen dat we op ons gebied een vooraanstaande plaats innemen. We moeten 
een goed bestuurde en levenskrachtige organisatie van maatschappelijk aanzien zijn. 
De bestuursleden dienen te goeder naam en faam bekend te staan en van onbesproken gedrag te zijn. Dus een 
verklaring omtrent het gedrag zal te zijner tijd voor alle bestuursleden noodzakelijk zijn. 
Deze gehele procedure zal zeker minimaal een jaar in beslag nemen. 
Het Predicaat wordt slechts gegeven bij een bijzonder jubileum, zoals 100- of 125-jarig bestaan en verder bij 
een veelvoud van 25 jaren. 
 
De vereniging mag geen onderdeel zijn van een groter verband dat al Koninklijk is. Het is nu de vraag hoe er 
gedacht gaat worden over ons lidmaatschap van de KNMC. Is dit het grotere verband over worden we geacht 
een zelfstandige vereniging te zijn. 
Verschillende watersportverenigingen, zoals Loosdrecht, Langweer, Sneek en natuurlijk “de Hunze”,  hebben 
wel het Predicaat, maar of die ook lid zijn van een overkoepelende organisatie is bij mij niet bekend. 
 
Ook moeten we een bewijs hebben van de oprichtingsdatum, maar een voldoende historische onderbouwing 
kan als indirect bewijs volstaan. 
De GMC heeft natuurlijk de oprichtingsdocumenten, dus dat zal geen probleem vormen. 
                           Kroontje ??? 
Wanneer de Koning bereid is het Recht tot het voeren van het Predicaat toe te kennen, 
wordt de vereniging verzocht zich te verbinden aan de “Bepalingen betreffende het 
Predicaat Koninklijk”. 
Belangrijk daarbij is dat de gerechtigde alles zal nalaten wat zijn reputatie zal schaden.       
 
Dan mag de Koninklijke Kroon gevoerd worden op de voorgeschreven wijze. 
Het Recht wordt meestal toegekend voor een periode van maximaal 25 jaar, waarna de vereniging, via de 
Burgermeester,  aan de Koning verlenging kan aanvragen. Er vindt dan opnieuw een toetsing plaats. 
 
 
Met gepaste groet,  Tineke Walstra. 
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