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Van het Bestuur
't Is bijna weer voorbij die mooie zomer. Een zomer die begon in mei met de
aanvaarding van het voorzitterschap van onze GMC. Een lange en zo af en
toe een haast te warme zomer. En op het moment, dat ik voor dit stukje in de
pen klem, is het nog steeds boven de 30 graden. Maar een rustige zomer was
het allerminst.

9 Twee Havenmeesteressen
10 The Vlonder Wonder Boys
11 Techniek aan boord
12 Glasbak op de haven
13 Afvalbak op de haven
14 Bestuurswisseling
15 Eilandnieuws
18 Oh Island in the sun
19 GMCer in beeld
20 Jeugdzeilen
23 Onverwachte gast
24 Toertocht voorjaar
30 Kombuis
31 Puzzels

Om onze voorzieningen op niveau te houden moet er continue geschakeld en
gewerkt worden.
Op de haven werd de hoofdsteiger met vingerpieren geheel vernieuwd, maar
daarna moesten dus ook alle voorzieningen als water, stroom en wifi opnieuw
gelegd worden.
De boeienlijn langs de sloepenzijde werd iets naar de buiten gebracht
waardoor ook daar meer manoeuvreerruimte is.
Op het dak werd nog het nodige schilderwerk verricht en ook een nieuwe
lichtbaan aangebracht. En juist toen het seizoen nog nauwelijks was
begonnen, moesten de wasmachine en droger, vanwege hun hoge leeftijd,
vervangen worden. Een tegenvaller, want daarmee was nog zeker niet
gerekend.
Maar gelukkig blijken de nieuwe semi professionele vervangers erg goed te
voldoen.
Voor het eiland hebben we een volledig kunststof sanitairunit kunnen vinden.
Hiervoor is inmiddels ook een goedgekeurde bouwvergunning binnen. De
unit is verder aangepast en ingericht naar de wensen en behoeftes. Op het
eiland zijn de voorbereidingen voor plaatsing en aansluiting op de aanwezige
leidingen aan de gang en met het verschijnen van dit blad moet de plaatsing
voltooid zijn. Een geweldige aanwinst voor ons GMC-eiland.
Naast al deze activiteiten zijn er uiteraard ook de diverse seizoensactiviteiten
als: opening; toertocht; zeildag bij ons GMC-eiland; sluiting; kaarten en
sjoelen. Activiteiten waar we tot onze vreugde steeds meer leden mogen
verwelkomen. De toertocht werd met 16 boten gevaren en voor de sluiting
hebben zich inmiddels 19 boten aangemeld. Een ongekend groot aantal.
Jammer echter dat de bedoelde sloependagtocht eerst verzet en later
geannuleerd moest worden. Hiervoor was de opgave echt te gering.
Maar naast al deze zeer positieve zaken, blijken ziektes, maar ook ongelukjes
steeds op de loer te liggen. Met het winterseizoen in de aantocht en daarmee
start ook weer het klussen aan de boten, kunnen we niet genoeg wijzen op
veilig werken en het nemen van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.

Bestuur, redactie en auteurs aanvaarden
geen aansprakelijkheid voor eventuele
onjuistheden in de ingebrachte artikelen
en advertenties.

De Algemene Leden Vergadering staat gepland voor 20 november a.s.
Aanvang 20.00 uur op De Witte Zwaan. Na de vergadering zal de heer
Mollema een lezing, met ondersteuning van foto's en dia's, verzorgen over de
“Beurtvaart”. Kortom zeer de moeite waard.
Wij als bestuur hopen velen van U te mogen ontmoeten,
Egbert Hammingh, voorzitter.
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Belangrijke oproep

Van de Redactie:

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

Beste allemaal,

administratie@groningermotorbootclub.nl

Zo blijft u bereikbaar in geval van
onverhoopte calamiteiten of
mededelingen vanuit het bestuur of van
de
havenmeesters.
Met vriendelijke groet, uw bestuur

De herfst is alweer een feit. Bij de redactie is het ook herfstig
geworden, want twee leden zijn afgevallen. Aldert, omdat hij lid
was namens het bestuur en bestuurslid af is en ook Klaas is niet
meer van de partij.
Gevolg is dat zo een en ander is veranderd. Egbert (voorzitter) en
ondergetekende vormen nu dit keer de redactie.
Logisch is dan ook dat ik hierbij een oproep doe aan de leden of
er iemand is die het leuk lijkt om deel te nemen in de redactie.
Wat het inhoudt? Kopij ontvangen en oproepen doen daarvoor,
teksten die binnenkomen redigeren, foto’s verzamelen en
bewerken zodat ze geplaatst kunnen worden, kontakt met het
bestuur over de inhoud en uiteraard de lay-out van het blad
maken en naar de drukker brengen. Het is een leuke klus en zeker
niet moeilijk! Dus, wat let u! Laat het even weten aan het
bestuur of mij.
En dan nu de gebruikelijke vraag: Heeft u nog een bijdrage voor
Steigernieuws?
U kunt insturen tot 1 maart 2020, de sluitingsdatum van de kopij
.
De kopij-artikelen het liefst digitaal aanleveren in een bepaald
formaat en dat houdt in:






Tekst in een standaard lettertype, zoals 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, het liefst liggend formaat (landscape),
en eventueel apart sturen.

Kopij voor Steigernieuws 56 kunt u toesturen op de volgende
manieren:
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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:
Internet:
Email:

085 – 877 38 64
www.overwijkjachtbemiddeling.nl
info@overwijkjachtbemiddeling.nl
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Algemene Leden Vergadering ALV
Het bestuur nodigt u uit om de komende ledenvergadering bij te wonen op de Witte Zwaan
Woensdag 20 november 2019. Aanvang 20.00 u
De agendastukken worden u los vaan deze Steigernieuws editie toegezonden
Na de vergadering is er een boeiende lezing, met foto’s en dia’s, over de Beurtvaart in het verleden.

Van onze Activiteitencommissie

Kaarten en sjoelen
De datums voor dit seizoen zijn, elke 2e maandag van de maand (muv okt. en april):
→ 2019 → 7 oktober (1e maandag), 11 november, 9 december.
→ 2020 → 13 januari, 10 februari, 9 maart, 6 april (1e maandag ivm 2e paasdag)
Aanvang 20.00 uur.

Inleg € 4,00 per persoon. Voor elke deelnemer is er een prijs(je).

Activiteiten seizoen Winter 2019 - Zomer2020:
Opening vaarseizoen

Vrijdag 10 mei 2020

Toertocht

Zaterdag 11 mei t/m zondag 19 mei 2020

Zeildag

Zaterdag 15 augustus 2020 Voor jeugd en geïnteresseerde
ouders en grootouders. Locatie GMC eiland Paterswoldsemeer

Sloependagtocht

Zaterdag 22 augustus 2020

Sluiting vaarseizoen

Zaterdag 28 september 2020

Hopend op een gezellig winterseizoen en een voorspoedig voortvarend 2020.
De activiteitencommissie: Gerda, Jan en Egbert.
Voor opgave van deelneming aan bovengenoemde activiteiten kunt u een e-mail sturen naar:

activiteitencommissie@groningermotorbootclub.nl
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“Uniek, twee vrouwelijke havenmeesters”
Ik zag op het rooster voor havenmeesters dat Katja en Wiepie ingeroosterd waren voor week 21
.

Wat was de aanleiding dat men jullie hebben
gevraagd om havenmeester te zijn: Katja; drie
seizoenen terug was er een havenmeester uit
gevallen en vroeg men mij om die week te gaan
draaien. Maar alleen zag ik dat niet zitten, wel met
z’n tweeën, Wiep gevraagd en ja we hebben die
week als havenmeesters waargenomen. Wiep: Het
gekke is het liep best goed. Katja: nu moet ik
eerlijk zijn onze mannen hebben ons destijds wel
wat geassisteerd. Wiep: dit is nu het derde jaar dat
we zijn ingeroosterd.

Wat ik niet begrijp dat als je 2 kapiteins op een
schip hebt, dan heb je geheid bonje, maar jullie
doen dit al voor het derde seizoen! Wiep: we
voelen elkaar heel goed aan. Katja: het is
onvoorstelbaar maar we hebben nooit onenigheid.
Wiep: maar humor hebben we, dat helpt natuurlijk
ook, we lachen heel wat af.

Maar nog belangrijker, wat vinden de
passanten hiervan “twee vrouwelijke
havenmeesters” Wiep: Die vinden het heel apart
maar hartstikke leuk. Katja: vooral de mannen
praten nu eenmaal meer met een vrouw. Tja en we
kunnen nu eenmaal ook goed luisteren!
Kom ik van de week bij de GMC zie ik jullie op
de trimtoestellen je verschrikkelijk uit te
sloven. Wat is dit! Wiep; welja dit doen we elke
dag 2 keer een half uurtje Ha ha ha. Katja: De
beide steigers zijn meer dan 100 meter en als
havenmeester moet je wel conditie hebben ha ha
ha.
J@Gmail

Wat is de werkverdeling: Wiep; als er een
passant binnen komt help de een bij het aanmeren
en de ander wikkelt administratief af en dat
wisselen we steeds. Katja: hetzelfde doen we ook
met de schoonmaak van douches en wc’s.
Wat vinden jullie mannen hier nu van: Wiep:
Nou, die hebben een hele rustige week en
waarderen het echt. Katja: je gelooft het niet maar
de mannen koken de hele week om toerbeurt voor
ons, dus ook een win win weekje.
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De Vlonder Wonders boys
Jan Groeneveld, Wim Danneberg, Ferry Vermuelen en Joop v d Velde zijn de wonderbikkels van de GMC.
In een dagje, begin mei, zetten ze zomaar een grote drijvende(!) werkvlonder inelkaar. Hiervan een
fotoverslag van de bouw en de tewaterlating. Ook niet een risicoloos gebeuren.....
In het water onder de sanitaire ruimten van het clubgebouw is deze te bewonderen.

Een goed lid, stoer en sterk
Praat niet veel en doet het werk
Menig lid, sterk en stoer
Praat te veel en doet geen moer
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Techniek aan boord

Een onmisbaar stuk gereedschap: De Sluishaak
Elk schip is verschillend en heeft een andere strategie nodig bij het in de sluis varen. Onze vorige (zeil)boot
kon bij wijze van spreken om z’n as draaien. Manoeuvreren vooruit en achteruit was eigenlijk gelijk.
Dit in tegen stelling tot onze huidige motorboot, hadden we destijds geen middelbolder. Dat is dan nu een
verbetering.
Ook had de vorige boot een vrije kuip en aan dek een goede zeereling, terwijl we nu betrekkelijk smalle
gangboorden hebben.
Dus toen we “aftersail” gingen, was het weer even wennen in de sluis. Al gauw merkten we het voordeel
van de midden bolder. Vanuit de ‘stuurhut’ kunnen we eigenlijk binnen blijven staan en hoeven we niet op
het smalle gangboord, maar de reikwijdte naar de sluismuur kan dan soms wel een probleem zijn.
Een paar jaar geleden, op ‘Boot’ in Düsseldorf stonden we op de stand van ‘Haase Martim’ uit Berlijn. Dit
bedrijf is gespecialiseerd in rvs producten voor de watersport. We kijken altijd onze ogen uit welke
oplossingen zulke bedrijven weer bedenken voor ons.
Hier zagen we voor het eerst een ‘sluishaak’. We wisten van dit stuk gereedschap het bestaan echt niet. Deze
is redelijk lang en met een flinke handgreep. Op de beurs was hij zo te bestellen en werd in februari van dat
jaar keurig met een rekening thuis afgeleverd.
Onze “sluisstrategie” is nu om bij een trapje af te stoppen en met de sluishaak daar aan te haken. Wanneer
alles rustig verloopt, wordt er soms alleen met de boegschroef de positie van de boot gecorrigeerd.
Wanneer het wat lastiger wordt kan het tweede bemanningslid met een voorlijn die correctie uitvoeren.
Zeker wanneer de schuifjes wat snel worden opengedraaid is dat noodzakelijk. Onze ervaring is dat zoiets
meestal niet nodig is. Voor ons brengt deze haak heel veel gemak.
De auteur, Wim Berrelkamp, in actie:
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Glasbak geplaatst dinsdag 23 juli

Glasbak bijna vol op 1 augustus;
Dat is 10 dagen later
Wat is het toch een vrolijke club!
Overigens, de glasbak wordt eens in de drie weken geleegd......
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Bevorderd in rang: Jan Bolhuis
Nieuwe functie: Vullis Opperstamper
Zuinigheid met vlijt
Bouwt huizen als kastelen
Met Jan zijn we minder aan afvalkosten kwijt!
Een container met bootafval die in één dag vol is, dat kan Jan niet velen
Dat zou geld gaan kosten voor het extra lossen
Dus met een glimmer in de ogen, klimt Jan in de bak
En begint met plezier op het afval te hossen
Hij maakt van het afval met enthousiast gestamp, gehakt
In week 33 zijn wij havenmeester met veel plezier
Zorgen voor de koffie, thee en schone toiletten
Zo dragen wij ons steentje bij tijdens de (volgens de boeren) broodnodige regen spetten
En ….gelukkig…houdt Jan ons in het vizier
(Gelukkig hoeven wij de afvalbak niet in , een klus die tot mijn geruststelling trouwens niet in onze
tijdelijke functieomschrijving als havenmeester staat ).
Astrid Danneberg

GMC Nieuws:
Met hetzelfde gemak
Gooi je het in de afvalbak

Vrienden
Vrienden zijn mensen waar jij je thuis voelt.
Waar je een luisterend oor vindt.
Waarmee je kan praten.
Waar mee je kan huilen als het nodig is.
Die af en toe een schouderklopje geven.
Kom op het leven gaat door.
Die met je meeleven.
Die vrienden heb ik gevonden bij...... ????*
J.B
* noot van de redactie: ???? betekent: vul zelf maar in!
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Bestuurs wisseling bij de GMC
Tijdens de vergadering op 1 mei 2019 was er een
bestuurswisseling. Aldert Hesseling nam afscheid als
voorzitter en redactielid van de GMC.
Uit handen van de penningmeester Dick Kroon
ontving hij een blijvende herinnering aan al zijn
verleende diensten in de vorm van een 3D
gedenkkristal. Hij was er zichtbaar mee verrast.
Het voorzitterschap wordt nu vervuld door Egbert
Hammingh en werd door de club met applaus
geïnstalleerd.
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EILANDNIEUWS : Sanitairgebouw GMC Eiland geplaatst
Met groot genoegen informeer ik u middels dit verslag over een nieuwe voorziening op ons GMC eiland.
Voor iedereen die het nog niet heeft gehoord of gezien: Er staat sinds 6 september een heus sanitairgebouw
op ons GMC eiland.
Jaren geleden al zijn de plannen gesmeed voor deze voorziening. Gesprekken zijn gevoerd met de
toenmalige gemeente Haren en het Meerschap Paterswolde. Er zijn ideeën uitgewerkt en uiteindelijk zijn de
benodigde nutsvoorzieningen als water, elektra maar ook riolering naar het eiland gebracht. Toen echter
duidelijk werd welke investering nog moest worden gedaan in het vervangen van de beschoeiing is het
project stilgelegd. Bij de uitvoering van de beschoeiing zijn de fundering, kabels en leidingen voor het
gewenste sanitairgebouw wel gelijk gerealiseerd. Hierdoor was het project snel weer te hervatten wanneer
de begroting het toe zou laten.
Vorig jaar heeft uw bestuur het oorspronkelijke plan weer nieuw leven in geblazen. Tijdens de afgelopen
ALV hebben we u geïnformeerd over onze ideeën en hadden we schetsen en een begroting klaar van hoe het
moest worden.
Nadat alle seinen in de ALV op groen werden gezet is het erg snel gegaan. In
de voorbereidingsfase van de bouwaanvraag kwam Egbert Hammingh een op
het eerste oog mooi afgewerkte, kant- en klare sanitairunit tegen op het
internet. Een heel ander plan, maar als hij echt zo mooi was als de foto`s op
het internet deden vermoeden konden we dit niet aan ons voorbij laten gaan.
Ook in financieel opzicht leken we goede zaken te kunnen doen.
Den mor eem kiek`n nait? Egbert, Lup Brink en Jan Beukema op een
zomeravond bij Sietse van Heukelem in de auto naar Heereveen en
daarachter. Hier stond de unit in opslag op een landelijk gelegen erf. Hij was
behoorlijk compleet met 2 cabines, waarvan 1 helemaal ingericht met sanitair en een werkkast waar de
techniek nog moest worden ingebouwd. We waren allemaal erg enthousiast over de kwaliteit en het
afwerkingsniveau van de unit, maar lieten dat natuurlijk niet te veel blijken. Er moest immers nog een prijs
overeengekomen worden. Groningers zijn daar zoals bekend best goed in.
Vanaf dat moment kwam de vaart erin. We hebben contact
gelegd met de gemeente Groningen dat de plannen zijn
gewijzigd en of we deze unit geoorloofd konden aankopen
zonder bouwvergunning. Deze contacten verliepen erg goed
en de bouwvergunning werd snel aan ons afgegeven met
alle benodigde stempels, handtekeningen en parafen. Unit
aangeschaft, en op transport naar Lageweg, nabij
Slochteren. Hier mocht de unit in opslag staan zolang we
nog geen bouwvergunning hadden.
In de zomerse weken die volgden is er hard gewerkt aan de
unit in Lageweg. Er moest nog deurbeslag op de deuren. Er
moesten ventilatieroosters worden gemonteerd, nog een toilet ingebouwd worden, verlichting, waterleiding
en riolering moesten worden aangebracht en er moest een meterkast en een doorstroomboiler in komen. Al
wat in Lageweg kon worden afgemonteerd was winst, want het is een heel eind lopen met die onderdelen
naar het eiland.
Zo zijn Egbert en Sietze meerdere avonden hard aan de klus geweest om deze zaken te realiseren. Dick
Kroon heeft een groot deel van het elektra voorbereid. Egbert is zelfs zo vaak in de Bauhaus geweest om
onderdelen te halen dat hij het assortiment beter kent als menig verkoopmedewerker.
Chapeau voor onze ongekend handige en hard werkende bestuursleden!
Ondertussen is op het eiland ook hard gewerkt om de kabels en leidingen bloot te leggen, zodat de unit snel
kon worden aangesloten. Het gevaar van namen noemen van de mensen die daarbij hebben geholpen is altijd
lastig, omdat je dan zomaar iemand vergeet. Maar als ik dan toch een voorzichtige poging doe hebben
Freddy Jager, Dick Bloem, Hans Goslinga, Lup Brink en Jan Groeneveld hierin een actieve bijdrage
geleverd.
Toen werd het vrijdag 6 september. De dag van het transport naar het eiland. Om 7 uur ochtends vroeg
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afgesproken (Egbert, Sietze en Jan) bij de werkhaven van de waterbouwbedrijf A. Mennega uit Eext aan het
Paterswoldsemeer. Hier werd de unit op een aanhanger gebracht door Roel van de barbecueboot. Vervolgens
werd de unit na een bak koffie met een kraan overgeladen op de ponton van Mennega en naar het eiland
gevaren.
Het laden en lossen gebeurde heel zorgvuldig en rond
half 9 kwam de unit aan bij het eiland. Dick, Lup en
Freddy waren op het eiland aanwezig om het
transport op te vangen. Op ronde palen konden we
met vereende krachten de unit op de stelconplaten
fundering rollen.
Rond 9 uur kwamen ook de specialisten op het
eiland. Stefan Smit (elektricien) en Jan Groeneveld
(specialist drinkwater). Zij zouden de unit vandaag
aan gaan sluiten op de reeds aanwezige
nutsvoorzieningen. Eerst kovvie met kouk. Jane
Jager en Jos Bloem hadden de koffie klaar en dat viel
er even lekker in.
Vervolgens is er tot de middag vol ijver en multidisciplinair
gewerkt aan de unit. Riolering aansluiten, waterdruk erop, de
laatste lekkages oplossen, klemmende deuren bijstellen en
natuurlijk de prik erop. “geef mie de wotterpomptang eem
aan!” “hest nog eem een grode kruuskop?!” “Kist hom aan
aanderkaant eem teegnholdn Sietze?!” Afijn zo werd er kort
maar effectief informatie uitgewisseld. Eggo Smit en Willem
Copinga kwamen namens de onderhoudscommissie ook nog
even polshoogte nemen en assisteren in de loop van de
ochtend. Rond de middag hebben we even tijd genomen voor
een lekkere warme lunch. Een dikke gehaktbal en een kroket
als medicijn tegen de werkhonger.
Toen nog even de
laatste dingen.
Zand scheppen rond het gebouw, want er moet nog een tegelpad
omheen en vervolgens de boel opruimen en naar huis.
Een weekend later is het gebouw nog vastgezet met bouten op de
fundering en wat nu nog rest is het aanleggen van het straatwerk.
Maar het gebouwtje is gebruiksklaar en de douche is als eerste in
gebruik genomen door Jan Schipper. Toen ik hem belde om te
vragen hoe hij de douche heeft ervaren zij hij zonder twijfel:
“Lekker man!”. Kortom: Komt allen eens langs om onze nieuwe
voorziening te bewonderen en te ervaren!
Al met al ben ik wederom enorm verrast door de saamhorigheid en de slagvaardigheid van onze vereniging.
Wat hebben wij goede en welwillende vrijwilligers en wat kunnen we veel realiseren met elkaar. Iedereen
heeft z`n specialisme of rol op zo`n dag en vult elkaar aan. Echt geweldig om te ervaren! Iedereen die heeft
geholpen hartelijk bedankt voor je bijdrage.

Jan Beukema, eilandcommissaris
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Oh, Island in the sun!
We liggen nu toch al weer bijna drie seizoenen in de haven. We zijn al naar het Noorden het Oosten en het
Westen gevaren, maar nog nooit naar het Zuiden.
Dat is trouwens niet helemaal waar, maar we waren nog nooit het Noord-Willems kanaal opgevaren. Het
kwam er gewoon niet van, tot een vriendin van ons uit Assen, voorstelde om met onze boot eens het
“Rondje Assen” te varen. Dat was natuurlijk een goed voorstel.
Om de lange etappe niet in één keer af te hoeven leggen, besloten we de eerste stop op het Paterswoldsemeer
te houden. Fietsen rond het meer en over de Hoornsedijk doen we regelmatig, maar varen dus nog nooit. Of
het moet al zijn in het verre verleden met een 16 kwadraat zeilen bij Visser.
Jan Bolhuis wist al precies wanneer de spoorbrug zou draaien en was een goede start ! We gingen in
sneltreinvaart door de bruggen en gingen stuurboord uit, de oude loop van het Hoornsediep op.
Door het mooie groen en met de motor op stationair
kwamen we, terwijl de zon uitbundig scheen, bij het
sluisje aan.
De sluismeester stond al klaar en de brug werd direct
geopend, waarna we konden binnen varen. Hij vroeg
of we informatie over het meer wilden hebben en
durfden, als echte Groningers, bijna geen ja te
zeggen. De informatie van het Meerschap is toch
heel nuttig. We wisten echt niet dat je zomaar bij elk
eilandje kon aanleggen.
Maar ons doel was natuurlijk het GMC eiland. Nu was Tineke daar al eens met het jeugdzeil evenement
geweest en samen zijn we er eens heen gewandeld in de winter. Maar dat we nou precies wisten waar het
lag? Nee dus!
Er liggen meer eilandjes op het meer, dan dat we wisten wel uit het verleden. Het meer is dan ook flink
uitgebreid. Dat we west moesten varen, is logisch en de ‘finishing touch’ kwam toch van Tineke, die met
Google Maps uiteindelijk de weg wees.
Toen we aankwamen werden we hartelijk ontvangen door Fred, Jane en Frieda. Ook Egbert was te gast,
maar niet met de boot. De gastvrijheid was direct groot. Jane kwam met hapjes en het was oergezellig !
Ondanks dat we het eiland al eens gezien hadden, was het een heerlijke ervaring om daar op de boot te zijn.
De heerlijke rust en het fenomenale uitzicht op het water zijn waardevol.
De volgende dag boodschappen doen. Dus niet met de fiets, maar met de boot naar Appie. Dat was voor ons
ook een nieuwe ervaring. Bij terugkomst was het plekje nog leeg en lagen we weer heerlijk op onze stek.
Die avond gingen alle vaste liggers naar huis en wij waren helemaal alleen op dit stukje natuur, waar de
grond trilt en beweegt, wanneer je loopt.
De volgende dag zouden dochter, schoonzoon met
de kleinkinderen een paar uurtjes mee varen. We
pikten ze op bij de Twee Provinciën en vandaaruit
naar het GMC-eiland.
De schommel uit de boom gehaald, de teutebel aan
een touw en bij de eerste worp al een paar
stekelbaarsjes gevangen.
De dag werd afgesloten met het bezoek aan de
cafetaria, waar we met ons allen natuurlijk heen
voeren.
Die avond kwamen Fred en Jane weer naar het eiland en de volgende dag hebben we afscheid van hen
genomen, toen onze reis verder ging naar het Assen in het verre zuiden. We komen zeker nog een keer
terug!
Wim Berrelkamp en Tineke Walstra
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GMC-er in Beeld
Wie: Lub Brink, geboorte jaar 1941
Hoelang ben je al lid van de GMC: Ik ben lid vanaf 1971
Wat voor type boot bezit je en wat is de naam van de
boot: Type Colvic Motor Kotter 7.60 x 2.55 de naam is
BOREAS
Heeft de naam van de boot nog een betekenis: Boreas
was de Griekse god van de noordenwind. Ja, ja hij heeft
nog 3 broers dat zijn, Euros (de oostenwind), Notos (de zuidenwind) en Zephyros (de westenwind).
Je ben ook jarenlang bestuurslid geweest:..Dat klopt, zo’n 13 jaar in het bestuur gezeten als Haven en
Eiland commissaris. Een prachtige tijd. Ik kijk er altijd met voldoening op terug.
Doe je het onderhoud zelf of besteed je dat uit:..Ik doe alle onderhoud zelf, het is een van mijn hobby’s.
Ik heb veel plezier met het onderhoud van de boot. Deze nieuwe boot heb ik al bijna 1 1/2 jaar en lag bij
Beuving op de werf. Daar was ik regelmatig aan het klussen, nieuwe elektriciteit aangelegd, dashboard
vernieuwd allemaal goed gezekerd. Ook de motor een 32 pk Solé diesel nagekeken en nu heb ik mijn oude
boot te koop gezet.
Heb je die technische kennis meegekregen vanuit je werk? Van huis uit ben ik gediplomeerd autoelektricien (zwakstroom) en later gewerkt als chef werkplaats bij de firma Venema/Lasaulec automaterialen
in Groningen. We repareren Dynamo’s, starters en instrumenten.
Wat was jouw vaargebied: Noord-Nederland is mijn vaargebied, Friesland vind ik een fantastische
watersport Provincie en wat te denken van Drenthe. Samen met mijn vrouw hebben we 27 jaar het hele
seizoen bij de Dieverbrug gelegen. De sluismeester die op de sluis woonde had het altijd te druk met zijn
schapen. Dan vroeg hij mij even om de sluis te bedienen en langzamerhand ben je gewoon de hulpsluismeester en dat jarenlang. Het was altijd gezellig, veel vaste liggers en veel bekenden op doorvaart.
Maar nu ik een ligplaats heb op het GMC Eiland vind ik het eigenlijk wel goed, dit is een geweldige plek
vooral nu met die mooie sanitaire voorzieningen. Het is het Pareltje van het Paterswoldsemeer.
Heb je nog iets meegemaakt waarvan je denk oei: We voeren met een stevige wind over het Heegermeer,
het was die dag skûtsjesilen. Mijn vrouw Roelie zei ” er kan toch niets gebeuren”. Nee hoor zolang de
motor loopt gebeurt er niets. Op een gegeven moment zagen we twee skûtsjes die waren gekapseisd. Toen
zei ik tegen Roelie, we gaan als de drommel naar dat eilandje toe om te schuilen, want het waaide toch wel
heel erg hard.
Heb je nog meer hobby’s: Van 1976 t/m 1984 was ik molenaar op de Helper en dat was mijn passie. In
die tijd leerde ik de mensen van Meerschap maar ook mensen van de gemeente Haren goed kennen en dat
kwam later goed van pas bij de GMC. Denk hierbij aan het onderhoud van het GMC Eiland. Maar ook
vissen en een “beetje stropen” was een grote hobby van mij. Tuinieren is ook liefhebberij, maar dat kost
tegenwoordig veel tijd en tijd heb ik nu nodig voor onderhoud van mijn boot.
J@gmail
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Al voor de derde keer een grandioze Jeugdzeildag !
Zaterdag 24 augustus hebben we wederom een hele mooie zeildag beleefd.
Twee enthousiaste zeilinstructeurs van de VWDTP hebben 11 jongelui in leeftijd variërend van 8 - 17 jaar,
de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het bijzondere van deze editie was het feit dat ook volwassenen de
mogelijkheid hadden om mee te zeilen. In totaal zeilden zo 3 “valken” mee met de vloot.
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 jonge zeilers naar een breefing, waarna de wetsuits en zwemvesten werden
aangetrokken. Vervolgens gingen de zeilers twee aan twee op stap in "Laser pico's" en iedereen kreeg
praktijk zeilinstructie op het paterswoldsemeer. Een aantal zeilers ken ik al van 1 of 2 edities eerder en het is
erg leuk om te zien dat er ontwikkeling zit in de techniek en vaardigheden van deze zeilers.
De volwassen deelnemers begonnen de Valken in gereedheid te brengen en de zeilteams werden gevormd.
Ondanks dat er vooraf geen wedstrijdelement in zat was de spanning en de wil om als zeilteam het snelst te
zeilen duidelijk voelbaar.
Vervolgens werd de zeiltocht ingezet richting ons GMC eiland. Dit jaar was er 1 motorboot, Lekko, van
waaruit de vloot support werd geboden. Een vermakelijk gebeuren kan ik zeggen uit eigen ervaring.
Eenmaal aangekomen op het eiland stond er thee, koffie limonade en gebak klaar, uitstekend verzorgd door
de eilandliggers. Het was al met al een gezellig grote groep. Sterke verhalen deden de ronde over wie het
hardst ging, het scherpst aan de wind had gevaren, een ander de wind uit de zeilen had genomen of wie
bakzeil moest halen. Toch werd de strategie niet met elkaar uitgewisseld, want we moesten immers ook nog
weer terug het meer over.
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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. Het was erg mooi zeilweer voor onze dappere 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 goede verzorging van het ontvangst in de middag.
Volgend jaar maar weer?

Jan Beukema, eilandcommissaris

Oma’s Soep
Jong en oud samen bij elkaar.
Samen lachen en af en
toe een traantje laten gaan.
Samen schillen en snijden.
Een kok is er ook.
Hij moet gaan pureren en uiteindelijk serveren.
Broodje er bij en het wordt een smulpartij.
J.B
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“De Woudbloem” Marine Service
Al 35 jaar een vertrouwd adres

Scherpe inbouwprijzen
Inbegrepen (met inruil oude motor):
1.
In- en uitbouwen motor.
2.
Fundatie aanpassen.
3.
Dashboard aanpassen.
4.
Scheepsschroef
anpassen.
5.
Schroefas aanpassen.
6.
Uitlaatsysteem

1.
2.

Meld u zich op tijd aan
voor de winterstalling
Bij inbouw nieuwe motor, de
winterstalling (buiten)

gratis

Scheepsdieselmotoren
Winterberging
Inbouw, reparatie en revisie
Verkoopbemiddeling
Kijk voor informatie op onze website:
www.dewoudbloem.com

In gedachten
Wat hangen op de bank.
De tv staat aan.
Je ziet het niet eens.
Het gaat allemaal aan je voorbij.
Je bent met je gedachten ergens anders.
Je denkt terug aan de mooie jaren die we
samen hebben gehad.
Dan schrik je wakker.
De tv staat nog aan.
Je gaat verder met wat hangen op de bank.
J.B
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Woensdagavond 14 augustus 2019
Een onverwachte logé,
Woensdagavond staat er plotseling een natte jongeman op onze bootdeur te
kloppen. Hij is op weg met de kajak naar Duitsland, heeft die dag 50 km
gepeddeld vanuit Drachten, en is op zoek naar een slaapplaatsje. Het regent
buiten, dus geen tentje besluiten wij, het wordt het kombuis.
Twee dagen later is hij terug. Weer koud en nat, maar dat deert hem niet. Vanuit
Delfzijl is hij de Eems met eb overgestoken in een ietwat onverwachts rare
stroom en hij eindigde iets meer en verleiend naar zee bij het Knockstertief.
Maar om aan land te komen moest hij eerst kniediep door de modder waden met
kano en al. Denk hierbij aan een extra mee te torsen gewicht van 35/40 kilo. Wij kregen plaatsvervangend
zorgen en koude bij dit verhaal. Bedenk ook dat je gekleed bent in een nat T-shirt met korte mouwen en
korte broek, al peddelend met nat geworden handen in wind en regen. Dit alles zittend op een nat kussen
tussen de grote zeeschepen.
Op de GMC heeft hij nasi bij de buurboot gegeten en weer droog in het kombuis geslapen. Heerlijk
zorgeloos, spontaan, bijna zonder iets mee te torsen aan bezit en met een vreselijk goed humeur. Zijn doel
om weer in 10 dagen terug te zijn in Medemblik gaat hij halen. Petje af hoor!
Lars Rustenburg is vrijwilliger bij het oorlogsmuseum in Medemblik en heeft als dank 10 vrijkaartjes met
een bedankbriefje achtergelaten. Leden die binnenkort naar Medemblik afvaren kunnen een kaartje uit de
kombuis meenemen.
De haven meesters van week 33: Astrid Dannenberg
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Toertocht ter gelegenheid van de opening van vaarseizoen 2019
Wie waren er deze keer mee?
Peter en Antje Beukema met de boot “Antje” * Chienus en Jannie Bisschop met de “Rokina” * Jan en Alie
Buitjes met de “Waterlelie” * Egbert en Jannie Hammingh met de “Beauty” * Johannes Hamstra met de
“Grietje” * Sietze en Gerda van Heukelem met de “Compaan” * Dick Kroon en Gerda Nobbe met de
“Amanda” * Hans en Anna Scholtens met de “Cocomo” * Eggo en Harmke Smit met de “Jolanda” * Albert
en Tineke Suuroverste met de “Tial” * Joop en Els van de Velde met de “Bianca” * Martin Veldink en Mini
Bisschop met de “Batser” * Ferry Vermeulen met de “Pieter” * Rieks en Tineke Werkema met de “Tiriki” *
Henk en Martha van der Zwaag met de “4 Seasons”.
De opening van het vaarseizoen begint met een gezellige avond in de Witte Zwaan, hier zijn alle GMC leden
voor uitgenodigd en het is dan ook een behoorlijk gezelschap. Het is genieten met een hapje en een drankje
en er gaan heel wat benen los op de dansvloer. Voorzitter Egbert veinst een pijnlijke rug maar daar heeft
niemand medelijden mee, kom op Egbert de beentjes van de vloer. In grote getale wordt er vast en los
gedanst, van de Engelse wals tot de foxtrot en als er zich een nummer aandient waar op getwist kan worden
gaat de groep helemaal los. De heupen worden maximaal heen en weer geschud door jong en oud. Joop vd
Velde loopt krom met een van pijn vertrokken gezicht. Het is even schrikken als na het einde van de muziek
een van de bandleden ineens met een bons languit tussen drumstel en ander materiaal valt. Maar gelukkig
niets aan de hand, hij struikelde over een kleed.
Oh Oh hoe gaat dat morgenvroeg als we
om 8 uur palaver(overleg) hebben als
begin van de toertocht, afgezien van spier
en rugpijn heeft menigeen ook de nodige
drankjes genuttigd.
We gaan het zien….Als wij bij onze boot
komen is het er steenkoud, 7.3 C’, hoe
kan dat nou zegt mijn wederhelft ik heb het
kacheltje zachtjes aangelaten… jaja… en
even later hoor ik oeps hij staat op de
ventilatiestand, waarop ik zeg “dan is het
in ieder geval mooi overal 7,3 graden.
Zaterdag 11 mei Groningen-Eastermar
Jur en Gesiena Wildeman zijn in alle vroegte al druk in de weer met koffiezetapparaat en thermoskannen, er
komen minstens zo’n 30 man koffiedrinken en dan zijn er nog wat belangstellenden zoals erelid Johan
Dijken, havencommissaris Willem Copinga, Jan Bolhuis, Gina van Merkenstein en nog een paar anderen die
ik niet bij naam kan noemen want met dik 30 man in het stuurhuis, dan is er geen overzicht meer. Als Egbert
Hammingh uitlegt dat hij bij de verschillende havens flink aan de prijs heeft gesleuteld, is de bijnaam Jan
pingel een logisch gevolg. Omgerekend liggen er 5 boten gratis, meldt jan pingel “dan lig ik gratis “roept
Hans Scholtens! Helaas ‘Hans jij hoort bij die 10 die wel betalen!” Na uitleg over het hoe en waarom
strompelen we weer richting de boten, Menigeen heeft spierpijn van het vele dansen en is brak van de
combinatie koffers pakken, feestvieren, drinken. Om negen uur gaan we dobberen en geen minuut eerder is
de opdracht. Duidelijke taal….op zich wel handig want ik herinner me nog van vorig jaar dat er ruim voor
de afgesproken tijd al boten werden gestart zodat diegene die dacht nog rustig de tijd te hebben voor een
plak brood en een kop koffie ineens halsoverkop de motor moest starten en de touwen losgooien, terwijl de
koffie over het dek vliegt en de plak brood aan de kant gegooid wordt.
Als om 9 uur het vertrek zich aandient helpen de genoemde belangstellenden met de touwen en zwaaien ons
uit….
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We varen de haven uit en
dobberen voor de Oostersluis,
vervolgens met z’n allen de sluis
in en dan op volgorde zoals op
papier vermeld verder.. 15 boten
gaan er dit jaar mee waaronder
Joh. Hamstra die zich morgen
bij de groep aansluit. Wat een
lange sliert boten, wat een
heerlijk gevoel geeft dat weer,
op naar een week gezelligheid .
Bij de sluis staat Jan Bolhuis
nog even foto’s te maken..
Dit jaar hebben wij kleding bij
ons van – 10 C tot + 30 C en dat
is maar goed ook want het is nog
best fris in de vroege ochtend. In
dikke kleren ingepakt varen wij
achter Joop vd Velde die wijdbeens aan het roer zit.. Rechtervoet achter de gashendel, hand aan het roer en
linkerbeen helemaal links op het dek. Net als vorig jaar valt het niet mee om een beetje constante snelheid
te varen,… soms liggen we bijna stil om dat er iemand een behoorlijke ruimte tussen de boten laat ontstaan,
om vervolgens flink op het gas te moeten om de boel bij te kunnen houden. Verder kabbelen we lekker
voort om de 1e dag in Oostermeer (Eastermar) aan te komen. De kade is afgezet met rood-wit lint voor de
Gmc zodat we zoveel mogelijk bij elkaar liggen.. Het waait stevig in Eastermar maar de zon is er ook dus
een beetje in de luwte van de boot van Ferry drinken we onze 1e aankomstborrel, er wordt over en weer
gezellig gekletst en geborreld als onze Akela Gerda v Heukelem voorstelt om vanavond naar de plaatselijke
snackbar te gaan, het is natuurlijk vrijblijvend, niets moet. De AC heeft onze komst wijselijk aangekondigd
want we komen wel in 1 keer met 20 man eten. En de plaatselijke voetbaljeugd komt om een uur of zes dus
als we een zit plek willen, dan moeten we om half zes binnen zijn. Even na vijven schuiven we 2 tafels vast
aan de stamtafel en zo kunnen we allemaal bij elkaar zitten. De meisjes van de snackbar rennen heen en
weer om iedereen van eten en drinken te voorzien wat hier en daar niet helemaal goed gaat. Gerda van H
krijgt uiteindelijk helemaal geen eten.. als blijkt dat ze haar bestelling kwijt zijn,. Maar de goedlachse
meisjes van de bediening zorgen dat er In allerhaast een maaltje klaargemaakt wordt en in no-time heeft ook
zij haar eten..
We tafelen nog wat na met koffie en thee om vervolgens terug te gaan naar de boot.. iedereen is compleet
afgedraaid van de hele dag in zon en wind, in combinatie met hier en daar een borrel.. dus iedereen
verdwijnt geruisloos in de boot om idioot vroeg te gaan slapen.
Zondag 11 mei Rustdag in Eastermar
Vandaag is een rustdag, het is Moederdag , bij sommigen komen de kinderen op bezoek terwijl de anderen
gaan wandelen richting een theetuin. Via een prachtige route lopen we zo’n 20 min, onderweg wordt mij
ingefluisterd dat er iemand een eierdieet volgt, en uitgerekend de eieren is vergeten.. Maar de redding is
nabij. Langs het pad staat bij een boerderij een doosje eieren te koop. Ferry zoekt naar kleingeld en gelukkig
kan Rieks Werkema wel wisselen…. Maar de wisseltruc van Rieks daar trapt Ferry niet in.
Het terras bij de theetuin ligt midden in de bossen, uit de wind en in de zon. Na een paar koppen thee of
koffie met heerlijke koek of monchou taart ga ik me toch maar als eerste wagen aan het stokken vangspel.
Egbert trekt aan de touwtjes en ik probeer de vallende stokken te vangen.. een enkele voel ik nog net langs
m’n handen glijden en alleen de laatste 2 heb ik al vast voor dat ze vallen, met andere woorden’ ik bak er
niks van’. Maar het hek is van de dam en de een na de ander waagt zich er ook aan! Dat het niet meevalt
daar komen de meesten snel achter…. Maar hoe langer gewacht hoe meer de kunst afgekeken en tactiek
bedacht zodat er op het laatst toch wat stokken gevangen worden.
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Op de terugweg worden er allerlei gesprekken gevoerd, zo leren we elkaar steeds een beetje beter kennen.
Ook deze dag hebben we nog niet veel te koop en eindigen we weer op tijd in bed..
Maandag 13 mei ’19 Opeinde kanaal/Modderige bol/eiland (doorvaarhoogte max 330m)
Na een frisse nacht waarbij Sietze werkelijk een ijsbal kan vormen van het ijslaagje op de boot., ontstaat er
een lichte paniek bij een aantal, vanavond gaan we bij goed weer pannenkoeken bakken op het eiland bij
Grouw waar uiteraard geen winkel is. Dus op naar de plaatselijke buurtsuper van Eastermar waar het
pannenkoekenmeel vandaag wel heel vaak wordt verkocht, gelukkig zie ik dat Martin bij de kassa ook
stroop koopt.. dat heb ik ook niet bij me, dus snel weer terug de winkel in, basterdsuiker en stroop halen.
Alvorens het vertrek heeft menigeen de tent laten zakken of eraf gehaald i.v.m. de lage bruggen die we
tegenkomen bij Opeinde. Bij het vertrek uit Eastermar gaat het ook weer lekker, Jan Buitjes scheurt
spreekwoordelijk op 2 wielen vol gas door de bocht en Hans en Anna hebben er achterwaarts ook de vaart
in, de cocomo legt een rookgordijn wat ons tijdelijk het zicht ontneemt. Als de rook is opgetrokken sluiten
we weer netjes aan. We zitten in een T-shirtje aan boord zo heerlijk schijnt de zon…
Bij aankomst op een eiland bij Grouw in de buurt, gaat het niet van een leien dakje. 15 kapiteins 15
meningen over wat het handigst is qua aanlegplekje en manier van aanleggen, niks van aantrekken, dat gaat
vaker zo en is ook zo weer over…
Bij de welkomstborrel trakteert Antje op worst en Peter op een mummelman of een wijntje, Peter is jarig
vandaag, dus alle vrouwen vliegen op Peter en Antje af voor een hartelijke felicitatie vergezeld van een
dikke smok en we zingen peter nog even toe.
Vanmiddag gaan we om half vijf beginnen met pannenkoeken bakken, ieder op z’n eigen gasstelletje.
Wij hebben geen gasstel bij ons maar Johannes wel, dus sluit ik een deal met hem, wij gebruiken jouw
gaspit en ik bak ook voor jou de pannenkoeken. Win-win situatie vindt ook Johannes.
Het is erg gezellig zo met elkaar en al bakkend en etend vliegt de tijd. Antje neemt de accordeon ter hand
om voor haar jarige echtgenoot te spelen en daar waar mogelijk zingen we uit volle borst mee.
Al eerder is opgemerkt dat de penningmeester niet alleen goed is met cijfertjes, hij kan ook nog mooi
zingen.. dus Dick zingt mee alsof hij Jannes is en ik (Gerda 2)vorm gauw een achtergrond koortje met
Gerda 1 en Alie Buitjes .. we swingen in het hoge gras mee, het gaat nergens over maar we hebben enorm
plezier met z’n allen. Dick wordt het ene na het andere mummeltje ingeschonken onder het mom van
zangolie, als Dick plotseling kramp in zijn linkerbeen krijgt , schiet ik meteen te hulp zodat hij gewoon door
kan zingen. Hans knoopt ook de accordeon nog even voor maar dat is alleen maar show zoals meestal bij
Hans. Tineke Suuroverste is onze foto-paparazzi, overal maakt ze de mooiste foto’s. Janny H. gaat even
kijken bij Ferry op de boot, als even later haar man Egbert zich afvraagt “wat is dat voor gedonder in het
vooronder” blijken de treetjes wat te smal voor de grote voeten van Egbert met het gevolg dat Egbert`
languit op de vloer onder in Ferry’s boot eindigt.” Ook dit loopt gelukkig goed af.
De zelfde hondjes als vorig jaar zijn mee , Mylo van de M&M’s, Stef de teckel van Henk en Martha en Noa
van Hans en Anna, die erg beschermend de lippen optrekt als hij bij mama Anna op schoot zit en een andere
hond het lef heeft om bij Anna in de buurt te komen en tot slot onze nieuwkomer hondje skippertje van Joh.
Hamstra.
Het is vandaag een prachtige zonnige dag en we nemen het ervan in het zonnetje en uit de wind want die is
pittig. Als we ’s avonds in de spiegel kijken is het schrikken, we zijn kats verbrand in onze gezichten, rode
koppies alom.
Dinsdag 14 mei Joure eiland
Als we na het varen aanleggen aan een eilandje bij Joure is de boodschap om drie uur verzamelen voor
koffie en thee naast de boten van de AC oftewel een pokkeneind lopen voor degenen die achteraan liggen,
o.a. wij dus… De koffie en thee worden verruild voor wat anders en de schaaltjes met worst, kaas of zoutjes
gaan rond als de Ac meldt dat we gaan bingoën, we krijgen allemaal een bordje met schuifjes die je goed
plat moet houden anders gaan de schuifjes vanzelf open of dicht. Er zijn “beste priez’n” te winnen waardoor
we bloedfanatiek van start gaan. Eerst beginnen we met de bovenste rij of de middelste of allebei waarna de
hele kaart vol moet. Daarna een plus dan wel kruisvorm, het wordt zo langzamerhand hogere wiskunde en
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de ene na de andere valse bingo valt, maar Gerda controleert streng. Ik gooi het verzoek in de groep voor
een plas-en-warme-trui-ophaalpauze.. nadat iedereen weer terug is gaat de vaart er weer in!
Bij een valse bingo moet je een liedje zingen, het repertoire laat te wensen over en men maakt zich er
gemakkelijk van af. Als ik voor de 3e keer bingo heb, durf ik me amper te melden, ik bied m’n bordje nog te
koop aan voor 100 euro maar daar is geen animo voor, stel je voor dat er dan op je oude bordje bingo valt.
Na de bingo gaat ieder zijn eigen potje koken en daarna uitgeteld in de kussens. Als we ineens Beagle Noa
achter het gaas zien lopen, daar is een moerasachtig gebied dus haast is geboden, gelukkig is Martin snel bij
Noa en grijpt de hond in het nekvel.
Woensdag 15 mei Joure Haven
Op naar Joure stad-haven, wederom rood wit lint voor ons, 3 Duitsers zitten eerste rang als wij met 15 boten
binnen varen. Langs de kant ligt een boot waarop 3 man druk discussiëren over hoe weg te varen.. niet
opmerkend dat de ander het touw nog vast had zitten.. detail.
Menigeen gaat boodschappen doen in Joure, als we terug zijn eten we snel een plak brood want half drie is
het verzamelen voor het Douwe Egberts museum, deze is op loopafstand. In het museum krijgen we eerst
een kopje koffie en een beknopte uitleg over de rondleiding gaat want onze groep is te groot zodat we in
meerdere kleine groepen verdeeld worden. De rondleiding begint en is hartstikke leuk en een feest van
herkenning . De oude verpakkingen van koffie en thee en de serviezen en blikken trommels .. we herkennen
allemaal wel wat uit onze moeders kasten. Ook mogen we zelf een boekenlegger drukken en is er een
klokkenmuseum… we kijken onze ogen uit. Het museum bestaat uit 10 gebouwen en is zeer de moeite
waard! Na afloop genieten we van het namiddag zonnetje aan dek en daar waar een aantal in het haventje uit
eten gaat kookt de rest zelf een lekkere maaltijd.
Donderdag 16 mei JoureSneek
Vandaag gaan we
richting Sneek. Chienus
en Janny gaan alvast
vooruit, in verband met
reparatie van het tent
doek..
De eerste boten varen al
uit de krappe plekjes,
soms moeten de fenders
opgetild worden om uit
de box te varen. Als er
een paar boten het
haventje uit zijn horen
we Mini over de
marifoon roepen dat ze
pech hebben. De rem gaat erop, het spreekwoordelijke anker gaat uit want we gaan niet vertrekken zonder
de M&M’s, samen uit samen thuis. Buiten de haven zoekt menigeen een aanlegplekje en alle ballen eh
mannen verzamelen zich bij de boot van Martin. Na enig gerommel in de machinekamer blijkt de schroefas
los te liggen van de keerkoppeling! Er zijn nieuwe bouten nodig en enkele mannen gaan in hun eigen boot
op zoek want iedereen heeft wel een voorraadje noodmateriaal bij zich. Jan Buitjes heeft gelukkig nog
bouten maar deze passen helaas niet waarop Mini het dorp inloopt in de hoop de juiste te vinden. Joop vd
Velde en Jan Buitjes bieden Martin morele steun en Egbert Hammingh houd de rest rustig en op de hoogte
dus nemen we nog maar een kop koffie en als er nog een boot binnenvaart, groen van de stront schijnt een
aalscholver de boosdoener te zijn. Zo maak je nog eens wat mee! Ik installeer me achter op het dek met de
laptop want er is weer voldoende stof tot schrijven.
Als de boot van de M&M’s klaar is gaan we alsnog vertrekken richting Sneek. Dick redt zich wel alleen dus
ik blijf lekker op mijn maritieme kantoortje zitten en tik er lustig op los.
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In Sneek is de hele steiger voor ons beschikbaar, we hebben wat tijd voor onszelf en ieder vult dat op zijn
eigen manier in. Morgen gaan we allemaal een eigen recept maken en gezamenlijk in buffetvorm eten. Dus
er moet weer eterij ingeslagen worden, met tassen vol inkopen komt menigeen terug naar de boot. ’s Avonds
eten we met z’n allen bij de chinees, wat heel gezellig was en het eten is er goed. Na het eten terug naar de
boot waar menigeen nog even rustig zit om vervolgens verstandig op tijd naar bed te gaan. Op de een of
andere manier horen wij daar nooit bij en gaan we met een groepje gewapend met een wijntje de boot van
Johannes in, een hapje een drankje, beetje slap ouwehoeren en veel lol later gaan wij weer te laat naar bed.
Vrijdag 17 mei Sneek –Grouw- marrekrite eiland
’s Ochtends vroeg is er al reuring op de steiger, fietsen worden nog even extra vastgesjord, extra touwen
alvast losgemaakt en de strategie voor de komende dag wordt alvast doorgenomen.
Als ik naar het eind van de steiger loop zie ik nog geen enkel teken van activiteit bij de boot van Rieks en
Tineke.. Ik vertrouw het niet helemaal en roep “Rieks..Tineke”.. als de deur van de boot open gaat en ik
twee slaperige gezichten zie. Er wordt links en rechts nog wat aan de kleding getrokken die kennelijk in
allerhaast aangeschoten is. “Man wie schrokk’n om tien veur negen wakker”
Even later kunnen we toch vertrekken en lachend kijk ik achterom .. gisteravond is er nog 1 vreemde boot
aan de steiger komen liggen, die zal raar opkijken als ze wakker worden aan een lege steiger die gisteravond
vol lag.
Aan het eiland bij Grouw liggen al boten , ook die kijken op van de hoeveelheid boten dat hier aanmeert.
Eenmaal gearriveerd verzamelen we voor een drankje, maar lang kunnen we niet zitten want er moet eten
gemaakt worden voor het buffet en als je voor zoveel mensen wat maakt dan wil je toch ook dat het lekker
is.. ik ben in ieder geval een mooi poosje bezig met mijn paksoi stamppot.
Waarvan het recept op veler verzoek verderop in dit steigernieuws.
De mannen zorgen ervoor dat de tafels en stoelen klaar staan en om half vijf gaan we beginnen..
De AC opent het buffet en langzaam aan komt iedereen in de beweging met het bordje onder de arm. Eerst
maar eens kijken wat er zoal is. Er is een ruime keus aan soep, warme gerechten en koude gerechten en
toetjes. Mensen dit is zo gezellig.. er wordt gesmuld, gedronken, gekletst en de meeste
pannen en schalen gingen leeg tot op de bodem. Na het eten gaat de muziek aan er wordt er gedanst op the
rivers of babylon van Boney M. een groot deel van de dames zit op een dansclub waar ze op dit nr een
gezamenlijke line-dance achtige dans hebben ingestudeerd.. Ik en met mij nog een enkeling proberen de
pasjes bij de houden , het is geen moeilijke dans maar hij druist gewoon tegen mijn motoriek in dus zodra ik
even afgeleid wordt loop ik niet meer in de pas. Ik ga expres al naast Harmke staan want dat is voor mij de
stabiele factor, maar in het hoge gras valt het niet mee. In elk geval weer een heerlijke dag.
Zaterdag 18 mei Grouw- Burgum
Gedurende de week is het weer steeds beter geworden en vandaag begint als een stralende dag, het is
genieten onderweg en de ijsbal van dag 2 is al naar de achtergrond verdrongen. Er wordt gewaarschuwd dat
de haven bij Burgum aardig vol ligt.. we gaan het zien..
Het is inschikken en zoeken naar een plekje maar uiteindelijk hebben we allemaal een plek gevonden. Wij
liggen dubbel naast Hans en Anna in de doorgang van de haven maar het is niet anders. Als er een vaste
ligger weg wil met zijn boot dan begint deze te mopperen dat wij hier niet horen te liggen. “Nou” zeg ik, “
de havenmeester heeft ons deze plek aangewezen.” En ik vergeet nog te zeggen dat als je niet kan varen doe
dat dan ook niet.. Jan Buitjes gaat de boot verleggen, hij moet anders wel erg ver omlopen. Als iedereen
verzameld op het veldje bij de picknickbank geeft de havenmeester aan dat wij hier wel kunnen BBQ-en,
dus zo het een nette Nederlander betaamd halen wij onze stoelen en tafels en .. de bezetting een feit.. dan
ineens is Stef kwijt, de teckel is er vandoor, Martha in de stress, Henk blijft rustig en met z’n allen zoeken
… en ja hoor daar komt Stef ineens uit de bosjes bij het toiletgebouw.. opluchting alom . De
voorbereidingen voor de BBQ zijn in volle gang, de koelkast van Ferry is stuk gegaan al het vlees ontdooit
en Antje heeft vergeten de koelkast om te zetten maar dat mag de pret niet drukken en de BBQ ’s worden
aangestoken op gas of op kolen of op een gaspitje, bij de een wat uitgebreider dan bij de ander maar ieder
grilt op zijn eigen manier. De rook kringelt in het rond en over en worden er stukken vlees vis of wat salade
uitgewisseld. We hebben leuke gesprekken met elkaar en vooral veel plezier. Als alles zo’n beetje op is, is
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het tijd om de boel op te ruimen. ’s Avonds als we nog een beetje tv kijken valt onze kachel uit, Dick gaat
op onderzoek als hij buiten komt ziet hij Hans ook in het donker op het dek, ook bij Hans en Anna is de
kachel uit gegaan, het gas is op. Hans zegt “Dan gaan we wel naar bed.. en ’s morgensvroeg.. heel erg vroeg
is Hans al in de weer om
een nieuwe gaspot aan te
sluiten..
Zondag 19 mei BurgumGroningen
En dan is de laatste dag al
weer aangebroken en
vertrekken we richting
Groningen. We laten Henk
en Martha en Rieks en
Tineke uitgebreid
zwaaiend hier achter, zij
gaan nog wat langer met
de boot weg. Met de rest
van de boten gaan we op
pad, nog even genieten
van het mooie weer, de
prachtige routes, het geweldige gezelschap. En dan is de toertocht ten einde, in de haven van de Gmc zoeken
we allemaal ons eigen plekje op en na nog een laatste kop koffie in het stuurhuis is het tijd om afscheid van
elkaar te nemen. Met heerlijke herinneringen, veel foto’s en elkaar een stuk beter kennend gaat ieder zijn
eigen weg.. Tot volgend jaar!
Gerda Nobbe

Noot van de redactie: Op de website staan alle foto’s in het ledendeel, fotoalbum
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DÉ STAMPPOT PAKSOI

totale tijd: 30 MINUTEN

recept van Gerda Nobbe

Ingrediënten:
800 g kruimige aardappels
1 ui
rijstolie
300 g gehakt
1 tl sambal

250 g kastanje champinons
1 paksoi
100 ml magere melk
100 g ongezouten pinda's
zout
versgemalen peper
4 personen

Bereidingswijze:
Breng alvast een pan met water en zout aan de kook voor de aardappels.
De aardappels: Schil de aardappels en snijd ze door de helft. Kook de aardappels in circa 20 minuten gaar.
Het gehakt bakken: Pel en snipper de ui grof. Verhit olie in een wok en fruit de ui. Voeg het gehakt toe en
roer los. Kruidt het gehakt met de sambal en roer goed door. Bak het gehakt op middelhoog vuur in circa 10
minuten bruin.
De champignons bakken: Maak de champignons schoon en snijd in vieren. Verhit een pan met een scheutje
olie en bak hierin de champignons op hoog vuur in circa 5 minuten bruin. Breng op smaak met zout en
peper.
De paksoi bakken: Maak de bladeren van de paksoi los en was ze goed. Snijd het wit in kleine stukjes. Snijd
het groen in zo dun mogelijke reepjes. Verwarm een koekenpan met een scheutje olie en stoof hierin het wit
en groen van de paksoi in circa 3 minuten zacht.
De stamppot: Aardappels afgieten, droog stomen en pureren. Rooster de pinda’s in een droge koekenpan
licht bruin. Roer warme melk, samen met pinda’s, paksoi en gehakt door de puree. Breng op smaak met zout
en peper. Serveren de stamppot met de gebakken champignons.
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