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Bestuur, redactie en auteurs 

aanvaarden geen aansprakelijkheid 

voor eventuele onjuistheden in de 

ingebrachte artikelen en advertenties. 

Van het Bestuur     Nieuw 

Seizoen 

 

 

Van het Bestuur 

Wat hebben we weer een winter achter de rug.  Drie vlokken sneeuw en zes 

hagelstenen. Enkele keren dook de temperatuur net onder de nul. Dus weer een 

jaar dat de schaatsen niet uit het vet hoefden. Moeten we de boten nog wel weer 

winterklaar maken of zijn we hier over enkele jaren volledig vanaf. Maar als er 

geen winter is, komt er meestal andere narigheid op ons af, zoals harde wind, 

voorjaarsstormen, hoog water en ga zo maar door. 

Nu hebben we een havencontrole, maar dat wil niet zeggen dat iedereen maar 

kan gaan denken van,  als er iets loos of niet in orde is, worden we wel 

gewaarschuwd. Ja, dat is ook zo, maar het blijft zaak, dat de eigenaar regelmatig 

zijn spullen controleert en eens kijkt of alles nog is, zo het behoort te zijn.Vooral 

de sloepen en open kuipboten die 's winters aan de steigers blijven liggen en 

afdekzeilen hebben, zijn met zulke weersomstandigheden kwetsbaar. 

Afdekzeilen kunnen als gevolg van harde wind los raken, maar ook door 

regenwater inzakken, waardoor de boot langzaam vol loopt.Voorkomen is nog 

altijd de beste remedie. 

Maar als de zon dan ineens tevoorschijn komt begint het weer te kriebelen. 

Velen zullen naar BootHolland zijn geweest en dan is het gevoel er meteen. We 

willen er weer uit, de boel schoonmaken en voorbereiden op een nieuw seizoen. 

Krijgen we weer een zomer als het laatste jaar? Welke plannen hebben we de 

afgelopen winter gemaakt. Gaan we ver, maken we een rondje, blijven we in de 

buurt, steken we over, enz. enz. 

De activiteitencommissie heeft het programma voor dit seizoen rond, de haven 

en eilandcommissies staan te trappelen om de zaken weer op te starten.Maar 

laten we niet vergeten, dat een zachte winter doorgaans in de maanden maart en 

april zeer regelmatig mooi met slecht afwisselt. Niet voor niets roert maart zijn 

staart, doet april wat hij wil en brengt één zwaluw nog geen zomer. 

Maar waar U ook vaart of gaat, zorg er voor dat u veilig gaat.  

Wij als bestuur wensen allen een fantastisch vaarseizoen en graag ontmoeten wij 

u tijdens de ALV van woensdag 29 april op de Witte Zwaan*. 

 

*...  CORONA  en de GMC   

Plotseling wordt de wereld overvallen door het coronavirus. Ook voor de GMC 

heeft dit uiteraard de nodige vervelende gevolgen. Bij het ter perse gaan van 

deze uitgave van ons Steigernieuws is inmiddels wel duidelijk, dat 

bijeenkomsten op de Witte Zwaan en in ons Stuurhuis, voorlopig afgelast 

worden. 

Hoelang dit gaat duren is met geen mogelijkheid te zeggen. Ook is nu nog niet 

aan te geven of dit gevolgen heeft voor onze ALV eind april, de seizoensopening 

begin mei en de jaarlijkse toertocht daar aansluitend. 

Wij, als bestuur en redactie, trachten de meest actuele ontwikkelingen die onze 

GMC betreffen, met voorrang op de site te zetten en daar waar nodig ook nog 

via de mail rond te sturen. Wel verzoeken U echter om toch regelmatig de GMC 

site te raadplegen. 

Egbert Hammingh,   voorzitter 
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OPEN BOOT AAN DE SLOEPENSTEIGER KOPJE ONDER 

 

 

Als gevolg van februaristormen, rukwinden, hevige regenval en opklappende afdekzeilen kan dit het 

resultaat zijn. 

 

 

Derhalve nogmaals een dringend beroep aan eigenaren van sloepen, open boten en alle anderen die 

afdekzeilen gebruiken om de winter door te komen, controleer regelmatig en met extreme 

weersgesteldheden extra of alles nog is zo het behoort te zijn. 

 

De Havenmeester 
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Belangrijke oproep 

Voor de ledenadministratie, is het 

belangrijk om alle gegevens op orde te 

hebben daarom dit verzoek om gaarne 

uw adres, e-mail en telefoon gegevens te 

controleren in de ledenlijst en bij 

veranderingen/fouten dit door te geven 

aan de secretaris via 

secretariaat@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.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat onze adverteerder biedt,  

vindt u elders niet 

 

Van de Redactie: 

 

Beste allemaal,     20 maart 04:49 uur 

 

Op dit moment en deze dag is het voorjaar geworden. Je hoort het 

ook aan de vrolijke voorjaarsgeluiden van de vogels. Verder is het 

stil op straat en in mijn buurt. Er blijven gelukkig heel wat 

mensen thuis (werken). Hopelijk kunnen wij, als bootmens, toch 

nog bezig blijven om de boot vaarklaar te maken.  

Anders is er misschien nu tijd over om eens een stukje te 

schrijven voor Steigernieuws.  

Vanuit de redactie is er niet veel nieuws te melden. Er is nog 

steeds een vacature voor iemand die het redactiewerk leuk lijkt 

om te doen, werken op de pc met de verschillende applicaties en 

werken met foto’s wel ziet zitten. Dus laat van je horen! 

 

Heeft u nog een bijdrage  voor Steigernieuws?  

U kunt insturen tot 1 september 2020, de sluitingsdatum van de 

kopij . 

Er zijn wel een paar regels voor het aanleveren van de artikelen: 

 Het liefst digitaal sturen 

 Tekst in het standaard lettertype  Times New Roman 

 Lettertype in grootte 12  

 Maximaal 3 bladzijden van A4 formaat. Langere artikelen 

zijn wel mogelijk, maar worden geplaatst op de website. 

In Steigernieuw plaatsen we eventueel een samenvatting 

van het verhaal met de verwijzing naar de website. 

 Maximaal 4 foto’s, het liefst liggend formaat (landscape). 

De foto’s ook graag apart meesturen in een zo groot 

mogelijk formaat.  

 

 

Kopij voor Steigernieuws 57  kunt u mailen naar        

steigernieuws@groningermotorbootclub.nl 

Tot 1 september 2020 

mailto:secretariaat@groningermotorbootclub.nl
mailto:steigernieuws@groningermotorbootclub.nl
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Activiteiten Seizoen Zomer 2020 – Winter 2021: 

 

 

                                                    
 

 

Kaarten en sjoelen. 
 

De data voor dit seizoen zijn:   (elke 2e maandag van de maand (muv april 2020)): 

 

→ 2020 → 9 maart, 6 april (ivm 2e paasdag)*, 12 oktober, 9 november, 14 december. 

→ 2021 → 11 januari, 8 februari, 8 maart en 12 april.    
 

Aanvang 20.00 uur.  

A.b. De Witte Zwaan           Inleg € 4,50 per persoon. Voor elke deelnemer is er een prijs(je). 

 

 

Opening vaarseizoen.  Vrijdag 8 mei 2020   Aanvang 19.00 uur 

 Op de “Witte Zwaan” met een “Chinees Buffet” en aansluitend live muziek. (één van The Diamonds) 

 Eigen Bijdrage € 12,50 per persoon 

 

 

Toertocht.    Zaterdag 9 mei t/m zondag 17 mei 2020    

 Palaver in het “Stuurhuis” om 9 uur met koffie en koek. Vertrek 9.30 uur. De tocht voert ons dit jaar via de  

 noordelijke route en over het Lauwersmeer, om zo het Friesche in te duiken. (Zondag Moederdag Zoutkamp) 

 

 

Zeildag.   Zaterdag 15 augustus 2020     
 Voor alle leden, kinderen, kleinkinderen en introducés van leden van de GMC op het Paterswoldsemeer. 

 Programma van 12 tot ca. 17 uur. In samenwerking met de VWDTP. 

 Voor de jongeren tussen 8 en 20 jaar wordt zeilles georganiseerd.  

 Bezit van een zwemdiploma vereist.   

 

 

Sloependagtocht  Zaterdag 22 augustus 2020  
 Palaver in het “Stuurhuis” om 9.30 uur met koffie en koek. Vertrek 10.00 uur. Bij voldoende belangstelling /  

 opgave / deelname en uiteraard mits de weersomstandigheden het toelaten, een “sloepen- en openbotentocht”  

 naar het Woldmeer / Meerstad. Voor de lunch zorgt de “activiteitencommissie”. 

 

 

Sluiting vaarseizoen. Zaterdag 26 september 2020  
 Palaver in het “Stuurhuis” om 9.00 uur met koffie en koek. Vertrek 9,30 uur. De tocht voert ons naar    

 Winschoten, waar om 19.00 uur een buffet voor ons klaar staat bij 't Stadshuys, Langestraat 10B.   

 Eigen Bijdrage € 12,50 per persoon 

 

 

De activiteitencommissie: Gerda, Jan en Egbert. Email: activiteitencommissie@groningermotorbootclub.nl 

 

* Gaat niet door ivm corona maatregelen 

mailto:activiteitencommissie@groningermotorbootclun.nl
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SCHONE DIESEL  

 

In de nieuwjaarstoespraak memoreerde ik reeds over CO2 en stikstof uitstoot, vervuilende brandstoffen, 

belasting van milieu, natuurgebieden, etc. 

 

In het verlengde daarvan past onderstaande bevinding van ons lid en oud voorzitter Rob Meijer. Op  

BootHolland in Leeuwarden bezocht hij de afdeling Duurzame Energie en hij schrijft daarover het 

volgende: 

 

Gaandeweg begin ik last te krijgen van de gedachte dat ik met mijn boot het milieu belast.  

Op de stand van brandstoffenhandel Wiersma uit Oudehaske kwam ik in gesprek met een 

vertegenwoordiger. Hij stak een enthousiast verhaal af over Neste MY Renewable diesel, een 

product dat, als ik het goed heb begrepen, vervaardigd wordt op basis van afgewerkt frituurvet, 

dat vervolgens een behandeling met waterstof ondergaat. Het resultaat zou een synthetische 

diesel zijn met een uitstoot van 23 gram per kilometer, tegen 213 gr/km voor 'gewone' diesel. 

Verdere voordelen zouden zijn dat de motor er beter van loopt. Bacteriegroei zou geen kans 

krijgen. Het kon gewoon bij bestaande diesel ingegooid worden. 

 

Het sprak mij erg aan. Wel is deze diesel in de orde van 20 ct/l duurder, maar ik zou dat voor 

een gerust geweten wel over hebben. 

 

Deze diesel is in den lande voorlopig nog maar op een paar plekken verkrijgbaar, maar bij een 

afname boven 900 liter komt de tankauto kosteloos voorrijden. Ik vroeg of dat over een aantal 

boten mocht worden verdeeld, en dat zou inderdaad kunnen. 

 

Mij heeft hij in elk geval enthousiast gemaakt. Ik maak me al een poosje zorgen hoe lang we nog 

door kunnen / mogen gaan met diesel te verstoken. Dit lijkt mij voorlopig een begaanbare weg. 

Met dank aan Rob. 

 

Bent U na het lezen van dit stuk even enthousiast als Rob of wilt U meer informatie, kijk evt. ook op 

www.blauwediesel.com, dan organiseren we hier van harte een sessie voor. 

Meld Uw interesse bij de secretaris, dan kan hier wellicht een milieuvriendelijk vervolg aan gegeven 

worden. 

 

Egbert Hammingh 

 

 

 

http://www.blauwediesel.com/
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Opgaveformulier Activiteiten 2020. 

 

 

 

 Wij komen op de seizoensopening    8 mei          Met _____ personen    

      

 

 Wij gaan mee met de toertocht  9 t/m 17 mei      Met _____  personen       Met auto / boot 
           (doorstrepen wat  n.v.t. is) 

 Scheepsnaam  ____________________________________________________________________ 

 Doorvaarthoogte (minimaal)..________________________________________________________  

 Naam booteigenaar  _______________________________________________________________ 

E-Mail adres  ____________________________________________________________________ 

 

 

 Wij doen mee met de zeildag   15 augustus   (Graag onderstaande aanvullen) 

 Jeugd deelnemers: 

 Naam deelne(e)m(st)er  ____________________________________________________________ 

 Leeftijd  ________________________________________________________________________ 

 I.b.v. Zwemdiploma  ______________________________________________________________ 

 Tel.nr. en naam ouder/begeleider  ____________________________________________________ 

 Volwassen deelnemers.:  

 Naam Deelne(e)m(st)er  ____________________________________________________________ 

 Zeilervaring   ja / nee 

 

 Wij gaan mee met de sloependagtocht 22 augustus   Met ___ personen   Met boot ____________ 

 

 Wij gaan mee met de sluitingstocht    26 september   Met___  personen  Met auto / boot 
                (doorstrepen wat  n.v.t. is) 

  Scheepsnaam  ______________________________________________________________ 

  Doorvaarthoogte (minimaal)  __________________________________________________ 

  Naam booteigenaar  _________________________________________________________ 

  E-Mail adres  ______________________________________________________________ 

 

?? Heeft u een dieet of allergie, meld dit vroegtijdig aan de commissie !! 

 

Dit deelnameformulier uitknippen en ingevuld afgeven aan één van de leden van de Activiteitencommissie 

Of opsturen naar    E. Hammingh, Wilhelminakade 32, 9717 AB Groningen. 

Of scannen en mailen naar   activiteitencommissie@groningermotorbootclub.nl 

 

 

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

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

ING bank nummer:     NL85INGB0008199646     t.n.v. Groninger Motorboot Club 

p/a  E. Hammingh. 
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Eilandzaken 

 

 
 

Het zel weer veurjoar worden (Ede Staal) 

Op het moment van schrijven maken we allemaal vreemde weken mee in een situatie zoals we die in 

Nederland en ver daaromheen niet kennen. Juist daarom vind ik het van belang om even met u terug te 

kijken op de zomer van 2019. Wat hebben we een fantastisch mooi seizoen gehad met veel waterplezier en 

schitterend mooi weer! We hadden een seizoen bomvol leuke activiteiten met dank onze 

activiteitencommissie. Hele mooie momenten, dagen, weekenden en vakanties hebben we beleeft op het 

water. Het water dat ons het gevoel geeft van vrijheid en ons als GMC zo met elkaar verbindt.  

 

Met betrekking tot het eiland kijken we met groot genoegen terug op afgelopen seizoen. We hebben weer 

een hele leuke jeugdzeildag beleefd op het Paterswoldsemeer. Een terugblik met zonnige foto`s treft u aan in 

de najaar editie 2019 van de Steigernieuws. In diezelfde editie kunt u tevens een uitgebreid verslag lezen 

over de realisatie van het sanitairgebouw. 2019 stond voor het eiland toch wel in het teken van dit project. 

Het is een mooie nieuwe voorziening geworden voor onze vereniging waar we vele jaren mee vooruit 

kunnen. 

  

Gedurende de realisatie ben ik onder de indruk geraakt van de enorme de saamhorigheid en de 

slagvaardigheid van onze vereniging. Wat hebben wij kundige en welwillende vrijwilligers en wat kunnen 

we veel realiseren met elkaar. Iedereen heeft z`n specialisme of rol en vult elkaar aan waar nodig. Echt 

geweldig om te ervaren! Daarom aan iedereen die op welke manier dan ook heeft geholpen aan dit project, 

nogmaals hartelijk dank voor je bijdrage. 

 

De bestrating rond het gebouwtje is ook al voor een deel gerealiseerd met dank aan Maurice Jager. Maurice 

is de zoon van Freddy Jager. Freddy zit zoals u weet sinds enige tijd met de nodige gezondheidsproblemen. 

Hij gaat op dit moment gelukkig, al is het met kleine stappen, vooruit door zijn intensieve revalidatie. We 

wensen Freddy, Jane en hun familie juist nu veel sterkte, doorzettingsvermogen en gezondheid toe. 
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Ontwikkelingen Paterswoldsemeer 

 

Zoals u wellicht in het nieuws heeft meegekregen zijn er de afgelopen weken de nodige ontwikkelingen 

geweest rond het Paterswoldsemeer in relatie tot de plannen van het waterschap Noorderzijlvest. Op 24 

februari zouden de plannen voor het meer door het waterschap worden gepresenteerd tijdens een 

bewonersbijeenkomst, maar 3 weken daarvoor al zijn omwonenden van het Paterswoldsemeer in beweging 

gekomen tegen (een deel van) deze plannen.  

 

Een van de plannen van het waterschap om de waterkwaliteit te verbeteren was om moeraszones in het meer 

aan te leggen. Dit zou natuurlijk enorme gevolgen hebben voor de bevaarbaarheid van het meer. In de 

zogenoemde “Beweging Recreatie Paterswoldsemeer” hebben zich bezorgde omwonenden, 

recreatieverenigingen, watersportverenigingen, horeca- en recreatieondernemingen verenigd. Ze zijn bang 

dat er niet genoeg zwem- en vaarwater overblijft als waterschap Noorderzijlvest waterplanten inzet om de 

waterkwaliteit te verbeteren. Ook als GMC hebben wij dit initiatief van de Beweging Recreatie 

Paterswoldsemeer vol ondersteund. 

 

De bewonersbijeenkomst op 24 februari kreeg, door de brief die de beweging aan het Waterschap had 

gestuurd, een andere invulling. Dijkgraaf Bert Middel van het waterschap heeft tijdens de bijeenkomst in De 

Rietschans toegezegd dat er geen moeras in het Paterswoldsemeer gaat komen. Dit is een goed eerste 

resultaat van de inspanningen van de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer. 

Een aantal andere maatregelen zal het waterschap wel gaan uitvoeren. Het gaat om de aanleg van een 

vispassage bij de Piccardthofplas en het verbeteren van de aan- en afvoer van water. Maar ook over het 

nemen van een vast peilbesluit en het vervangen van het gemaal bij de Hoornsedijk, in combinatie met de 

aanleg van een ijzerzandbassin om de fosfaatinlaat in het meer te beperken. 

 

Als alternatief voor de moeraszones gaat het waterschap de komende tijd onderzoeken welke alternatieve 

maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren, op meer draagvlak kunnen rekenen.  

Na de bewonersbijeenkomst en gesprekken met vertegenwoordigers van de Beweging Recreatie 

Paterswoldsemeer, is besloten om een onafhankelijke procesbegeleider aan te stellen voor het vervolg. In 

samenspraak met vertegenwoordigers van de Beweging en externe deskundigen zullen alternatieve 

maatregelen verder vorm worden gegeven met als belangrijkste prioriteit: Het voorkomen en terugdringen 

van de waterplanten op het meer. De ontwikkelingen blijven we als bestuur volgen en we houden u bij 

relevantie op de hoogte. 

 

Tot slot 

Met veel plezier heb ik zo even met u teruggekeken en wordt tijd om vooruit te kijken. We bereiden ons 

voor op een mooi zomerseizoen. Hoe donker de wolken soms ook lijken, denkt u dan altijd “Het zel weer 

veurjoar worden”. Ede zag het zo gek nog niet ;)  

 

We spreken af dat we elkaar snel treffen, het ga u goed.  

 

Met hartelijke groet, 

 

Jan Beukema, Eilandcommissaris  
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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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Amsterdam   met Alzheimer 

 

Deze zomer komt mijn oude kameraad Thomas uit het Zwarte Woud meevaren. Ik ken hem sinds 1976 

en vorig jaar kreeg hij de diagnose Alzheimer. Hij vaart voor de tweede keer mee, de vorige keer hadden 

we veel pret op het Duitse wad. Nu wil hij graag naar Amsterdam om oude jeugdherinneringen op te 

halen - in het Vondelpark. Zijn familie heeft me geld voor de reis overgemaakt en ik heb me voorgenomen 

om Tommy vooral te laten genieten (voor het laatst?) van deze tocht. 

 

We spreken af dat ik hem in Leer van de trein haal en dan kunnen we vanuit Lauwersoog door Friesland 

- IJsselmeer - Markermeer naar Amsterdam. Ik heb veel contact met Elke (zijn eerste ex), zij brengt hem 

naar Basel en op de trein. Het overstappen in Köln is ook goed gegaan. Op vrijdag sta ik om 16:54 op het 

perron in Leer, de trein komt binnen, mensen stappen uit, geen Tommy. Ik zoek van buiten door de trein 

en zie hem zitten, hij herkent mij, staat op en de trein rijdt door. Bellen is lastig met een rijdende trein in 

Ostfriesland. Elke doet haar best om hem in Emden te laten uitstappen en te wachten tot ik daar kan zijn. 

Gelukkig lukt dat en ik kan 45 min later mijn oude kameraad in Emden begroeten. We rijden samen naar 

Lauwersoog, Tommy installeert zich aan boord, ik maak hapjes en we kunnen onder het genot van een 

drankje en een rokertje van een prachtige zonsondergang genieten. 

 

Zaterdag gaan wij op pad naar Dokkum, via het Lauwersmeer en het Dokkumer Grutdijp (Dokkumer 

Grootdiep). Het is prachtig weer, de zon schijnt genadeloos op het water. Koers houden is moeilijk voor 

Tommy, er zijn zoveel boeien en het is voor hem lastig om zich op één te concentreren. Zo zeilen wij een 

zigzag koers naar Dokkumer Nieuwe Zijlen.  

In het Dokkumer Diep varen wij westwaarts onder fok en motor naar Dokkum. Af en toe laat ik voor een 

brug op het voordek de fok zakken, Tommy staat in de kuip. “Tommy, wil je het roer even pakken?” We 

liggen bijna overdwars in het diep. “Waar is het roer?” Sprintje over dek voor mij. 

In Dokkum aangekomen zoek ik naar een ruime ligplaats aan de kade. Ik vaar er voorzichtig heen met 

aflandige wind. De landvasten heb ik al klaar gelegd, met een lus over de kluiververstaging. We komen bij 

de kade, helpende handen nemen de landvast van Tommy aan, om een bolder en terug naar het schip. 

Tommy trekt aan het verkeerde eind en we zijn weer los… Paniek! De mannen aan de wal roepen om 

een touw en Tommy begint een val los te knopen… 

Gelukkig kan ik met de motor nog de kont naar de wal drukken, landvast uit, stootwil bij de kuip, roer aan 

boord vastgezet en met machine langzaam vooruit draait de kop weer naar de wal. De mensen op de 

steiger kijken zorgelijk naar mijn knarsende landvast maar alles gaat goed en ik kan rustig naar voren 

lopen om het schip af te meren. 

Een zeiler op de steiger valt fel uit tegen Thomas, wat zo’n sukkel toch op zó’n scheepje te zoeken had… 

Op de steiger ben ik vlak bij hem gaan staan en heb hem in z’n oor gezegd dat mijn kameraad Alzheimer 

heeft. De woede is direct geweken, excuses worden gemaakt en voortaan is de zeiler poeslief en zeer 

behulpzaam. Helaas is dit een ligplaats voor diepstekende schepen en de EH6 moet op zoek naar een 

andere plek. Je maakt wat mee als skipper… 

 

Aan de voet van de laatste molen is een mooi plekje vrij! Ik merk dat we beiden gaar zijn van 6 uur in de 

brandende zon en ik besluit niet meer dan 4 uur per dag te varen. Ik moet het alleen doen, van Thomas 

krijg ik geen hulp en dus ook geen pauze in de schaduw onder dek. We gaan een hapje eten en zitten 

later aan boord met een borrel en een rokertje, die snel op zijn. Maar Tommy wil blijven roken en zo 

vertrekken we de volgende dag vroeg naar Leeuwarden. 

 

In Leeuwarden vind ik een plekje in de Prinsentuin aan de stadskant. Er is een concert van rauwe R&B in 

de muziekkoepel gaande. Tommy is er helemaal weg van, waant zich in Woodstock en wil blijven. 

Ondertussen loop ik Leeuwarden binnen op zoek naar een coffeeshop. Als ik terugkom in de Prinsentuin 

is de muziek klaar en kan ik Thomas weer mee krijgen. Met een mooie avond aan boord in deze 

prachtige omgeving gaan we te kooi. 
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De volgende dag gaat het richting Friese meren. In het Sneekermeer zijn de voorgestelde 4 uur om en we 

maken aan lagerwal langszij een steiger op het Starteiland vast. Tommy gaat een stukje lopen (moet 

kunnen, we zijn immers op een eiland) en ik ga naar de havenmeester voor havengeld en 

douche-muntjes. Na een uur is Thomas nog niet terug en ik ga zoeken - hij loopt aan de andere kant van 

het eiland (plm 100m van de ligplaats) en kan het schip niet vinden... 

 

‘s Ochtends is de wind toegenomen en is het een nare situatie aan de steiger op lagerwal. De meerpalen 

voor de boxen aan de steiger vormen wel een grote hindernis. Gelukkig krijg ik Thomas zo ver om met 

een landvast naar een paal te zwemmen (dat gaat gelukkig nog goed!) en zo komen we uit de benarde 

positie. Op naar de friese meren! 

Het is weer een dag met brandende zon, ik zit aan het roer en maak me grote zorgen over Thomas. Hij is 

echt stukken minder dan vorig jaar, hij leest niet meer en valt aan tafel in slaap. Door al dat gepieker mis 

ik een afslag en voor ik er erg in heb zijn we in Lemmer. We meren af aan de gracht door het dorp, zeer 

druk, twee tot drie schepen naast elkaar en veel toeristen. Dan maar van hier het Ijsselmeer op. 

Weerbericht W4 voor morgen, richting Stavoren is het plan. Moet kunnen, denk ik en knoop uit voorzorg 

een rif in het groot. Later lopen we om de gracht en scoren een maaltijd, helaas is er geen coffeeshop. 

Navraag bij een autochtoon levert een scherp antwoord op dat cannabisgebruik in Lemmer niet gewenst 

is. Tommy is teleurgesteld, hij dacht dat je overal in Nederland mocht roken… 

 

Vroeg in de ochtend is er een drukte van belang - iedereen wil het Ijsselmeer op. We liggen buiten op een 

oude Lemmer botter en vanuit onze positie kunnen we bijna niet anders dan met de stroom mee en voor 

het open water kiezen. We varen Lemmer uit, W3/4 onder zeil met een rif en reddingvesten aan. Dat gaat 

prima en we vorderen gestaag. Thomas heeft pret, ondanks dat we wel behoorlijk hellen. De wind trekt aan 

en draait meer naar N (tegen de klok in), ik zet de marifoon voor een weerbericht aan. Zware buien uit NW 

6/7. Na een kwartier zie ik de donkere wolken al aan de horizon. We zijn halverwege op het Ijsselmeer, nog 

even en we kunnen met ruime wind naar Stavoren. Zeil naar beneden, motor aan en om het Vrouwenzand 

heen naar Stavoren. Stukje afsnijden? Op de kaart staat dat het 2-2,50m diep is, dit moet kunnen met 85cm 

diepgang denk ik, geen gevaar voor ons. 

We varen met gestage voortgang “hoog aan de wind” op de machine. Er komt veel buiswater over, de 

wind trekt aan, overal schuimkoppen en witte strepen op het water. Het schip gaat erg in de golven 

tekeer, binnen vliegt van alles uit de schappen. Tommy wil naar beneden om op te ruimen. Ik kan hem 

niet aan het verstand brengen dat dit nu zinloos is, wat ligt dat ligt. Hij klimt naar beneden en ik zie hem 

de kajuit intuimelen. “Vasthouden” roep ik nog tegen hem en ik zie hem van bakboord naar stuurboord 

door de kajuit vliegen. Ik kan hem niet bereiken of helpen, hij vergeet zich vast te houden en ik moet het 

roer houden. 

 

Plotseling in een golfdal voel ik zachtjes GROND!? Nee toch? GROND komt harder aan. De kop in de 

wind en volgas weg hier! De platte kop van de EH6 ramt nu niet meer tegen de golven aan maar gaat er 

dwars doorheen! Staand water op het voordek. Na vier golven met grondcontact zijn we vrij van de 

ondiepte maar ik vaar nog even door op deze koers en na tien minuten zijn de golven rustiger en we 

kunnen stuurboord uit weer naar Stavoren varen. Onderweg bedenk ik dat het eigenlijk wel klopt, met 

2,50m water en golven van 1,50m kun je in een golfdal met 85cm diepgang de grond wel raken. Zulke 

golven zijn er niet op het wad, behalve in de zeegaten en daar is het water dieper. 

 

Drie kwartier later zijn we aan de meldsteiger in de marina Stavoren vast. Allebei nat en koud maar 

voldaan na deze avontuurlijke oversteek. Ook het schip is nat van binnen, ik ontsteek de kachel en maak 

Thomas en mezelf droog. 

 

Georg Smitz 

Lees het volledige verhaal op https://www.groningermotorbootclub.nl/index.php/declub/spannende-reizen 

En ook: www.eh6.nl/Amsterdam 

http://www.eh6.nl/Amsterdam
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Monsterrollen  in het digitale archief van het Scheepvaartmuseum Groningen 

 

Schepen en bemanningen 
Regelmatig krijgt het Noordelijk Scheepvaartmuseum vragen van bezoekers over familieleden die naar zee 

zijn gegaan. Vaak weet men de naam van het schip niet of de tijd waarin het zich heeft afgespeeld. 

Monsterrollen kunnen dan als bron zeer geschikt zijn. Het zijn bemanningslijsten die de naam, rang, gage, 

woonplaats en leeftijd van elke zeeman aan boord vermelden, evenals de naam, het type en de grootte van 

het betreffende schip. Hierna kan vervolgens gericht gezocht worden naar andere bronnen voor verder 

onderzoek.  

Monsterrollen zijn scheepsdocumenten die op elk zeeschip aanwezig dienen te zijn. Iedere kapitein kan 

daarmee aantonen wie tot de bemanning behoort of zich als passagier aan boord bevindt. Daarnaast bevatten 

ze duidelijk omschreven de rechten en plichten aan boord: het zijn in die zin collectieve arbeidscontracten. 

Van havens als Amsterdam en Hamburg zijn al monsterrollen bewaard uit de zeventiende eeuw, maar voor 

Groningen en Friesland ligt het begin in de negentiende eeuw, voor Drenthe in 1902. Het omvangrijkst zijn 

de verzamelingen in de gemeentearchieven van Delfzijl, Groningen Stad, Harlingen, de Pekela's en 

Veendam. Daarnaast zijn er ook in de gemeentearchieven van de gemeentes Aa en Hunze (o.a. 

Gasselternijveen), Hoogezand-Sappemeer en De Marne (o.a. Zoutkamp) veel te vinden. Tenslotte zijn er 

ook monsterrollen bekend uit particulier bezit en in de collecties van het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek 

en het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen. 

Een woord van dank is hierbij op zijn plaats voor de Groninger Archieven en het gemeentearchief Veendam, 

die scans van de door hen bewaarde monsterrollen beschikbaar stelden, en verder voor de particulieren, het 

Fries Scheepvaartmuseum en het Kapiteinshuis die kopieën van hun bronnen opstuurden. 

 

Zeeman als beroep  
Tussen 1803 en 1937, het eerste en laatste jaar in de database van monsterrollen, werden de schepen 

voortdurend groter en het zeemansberoep steeds technischer. In de zeiltijd gebeurde de opleiding vooral 

door de praktijk van alledag. Wie stuurman of kapitein wilde worden, volgde daarvoor een opleiding aan een 

zeevaartschool en dat gebeurde meestal 's winters. In de zeiltijd ging men al op jonge leeftijd naar zee: 14 

jaar was heel normaal voor een scheepsjongen, kajuitwachter of koksmaat. Die verdiende een paar gulden 

vast per maand, maar kost en inwoning waren altijd gratis. Wie het werken met de zeilen, het splitsen van 

touwen of het koken van hooguit drie of vier gevariëerde maaltijden onder de knie kreeg, mocht blijven. Na 

enkele jaren vaartijd kon de rang van achtereenvolgens lichtmatroos, matroos o.g. (onder de gage, dus nog 

zonder het volle salaris), matroos en tenslotte volmatroos worden behaald. Matroos werden de meesten rond 

hun 23e. De vaste maandgage bij die rang liep uiteen van 20 tot 35 gulden, na 1900 tot zelfs meer dan 60 

gulden.  

Vanaf 1900 werden behaalde diploma's regelmatig in de monsterrollen vermeld. Een matroos die geen 

bezwaar had tegen studeren en een hogere rang wilde bereiken, kon kiezen voor een opleiding tot stuurman 

of machinist. Stuurman werd men rond het 28e en kapitein rond het 33e levensjaar. Over het loon van 

kapiteins of schippers werd in de monsterrollen bijna nooit iets vermeld. Een stuurman verdiende tussen de 

twintig en vijftig gulden per maand. Machinisten haalden echter een salaris dat wel twee of drie keer meer 

was en dat niet alleen rond 1920, in de begintijd van de scheepsmotor in de kustvaart, maar tot ver in de 

tweede helft van de twintigste eeuw. 

 

Wat zit er in de database  
De database van monsterrollen op deze website bevat de bemanningsgegevens uit het archief van het gewest 

Fivelingo in de Franse tijd, de gemeentearchieven van Aa en Hunze, Delfzijl, De Marne, Dokkum, 

Groningen Stad, Hoogezand-Sappemeer, Oude en Nieuwe Pekela, Stavoren, Veendam en Wildervank, het 

Fries Scheepvaartmuseum in Sneek, het Kapiteinshuis in Pekela, het Noordelijk Scheepvaartmuseum in 

Groningen en monsterrollen uit particulier bezit over de periode 1803 – 1937.  

 

Zoeken in de database 
U kunt in de monsterrollen database zoeken via de zoekpagina. De link naar de internetpagina staat 

onderaan het artikel. 
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Gebruik 
De database heeft verschillende invalshoeken. U kunt zoeken op familienaam, scheepsnaam of woonplaats. 

Heeft u een persoon gevonden, dan kunt u verder zoeken naar het schip waarop hij gevaren heeft, maar ook 

naar de overige bemanningsleden. En heeft u een schip gevonden, dan kunt u ook de daarbijhorende 

bemanning vinden. Daarbij geldt dat als niet zeker is wat de bron aangeeft, bijvoorbeeld bij onbekende 

plaatsnamen, de tekst in de bron letterlijk kan zijn overgenomen. Die staat dan tussen aanhalingstekens. Als 

er tenminste een vermoeden bestaat over de inhoud, bijvoorbeeld doordat er meerdere vermeldingen in de 

database te vinden zijn, kan de tekst tussen haken zijn geplaatst. Bij vierkante haken bleek de informatie in 

de bron door schimmelwerking, verkleuring van de inkt of een andere oorzaak tijdens het invoeren niet meer 

leesbaar. In sommige gevallen was wel goed leesbaar wat de bron aangaf, maar is dat niet overgenomen. Dat 

geldt voor niet correct doorlopende nummeringen, in de database vermeld onder “monsterrol”, vermeldingen 

van gages in een buitenlandse munteenheid en onduidelijke tonnematen voor schepen, bijvoorbeeld doordat 

op dezelfde pagina vermeldingen staan in zowel lasten als tonnen of kubieke meters en niet helder is waar de 

andere opgaven op die pagina bijhoren. Ook als lonen niet konden worden herleid tot maandgages zijn ze 

niet overgenomen. Dat geldt voor gages per voltooide reis, een beloningsvorm die zo nu en dan wordt 

vermeld. De opgegeven maandgages zijn in guldens, de scheepsgrootte in tonnen. 

Afsluitend nog twee tips, voor bij het zoeken via de achternaam of woonplaats. In de ruim honderd jaren die 

deze database beslaat, zijn namen niet altijd op dezelfde wijze opgeschreven. Wie er zeker van wil zijn alle 

mogelijkheden te hebben onderzocht, doet er goed aan om verschillende spellingsvormen te proberen, 

bijvoorbeeld Akkerman, Ackerman en Akkermann. Dat geldt ook bij voornamen, zoals Hendrik, Hindrick 

en Hendrich. Achternamen met een voorvoegsel, zoals "van der Molen" zijn te vinden door het voorvoegsel 

achter de naam te zetten: "Molen, van der". Daarbij is het voorvoegsel in de bron soms afgekort en dan ook 

in de database. Wie per land namen wil zoeken, kan in het veld “woonplaats” alleen de landcode tussen 

haken invoeren, bijvoorbeeld “(D)”. U krijgt dan alle bemanningsleden uit dat land te zien, als u dat wilt 

geordend per woonplaats. 

 

Zoeken in de monsterrollen 
De database van monsterrollen op deze website bevat 77.043 records van 34.552 zeelieden en 17.098 

vermeldingen van 4.935 schepen. 

Familienaam Als u ervoor kiest om te zoeken op familienaam, kunt u vervolgens voor de betreffende 

persoon ook het schip en de daarbij behorende bemanning vinden. 

Scheepsnaam Weet u de naam van een schip, dan kunt u hier de bijbehorende monsterrollen vinden. 

Vervolgens kunt u, door een monsterrol te selecteren, de bemanningsleden vinden. 

Woonplaats Weet u de woonplaats van een bemanningslid, dan kunt u hier zoeken naar een bemanningslid. 

Vervolgens kunt u het schip vinden waarop het bemanningslid heeft gevaren en, op basis van de monsterrol, 

wie de overige bemanningsleden waren. 

 

 

https://www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl/nl/collectie-en-onderzoek/onderzoek/monsterrollen 
 

Bron: Scheepvaartmuseum Gronigen via het internet 

https://www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl/nl/collectie-en-onderzoek/onderzoek/monsterrollen/achternaam?view=personen
https://www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl/nl/collectie-en-onderzoek/onderzoek/monsterrollen/scheepsnaam?view=schepen
https://www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl/nl/collectie-en-onderzoek/onderzoek/monsterrollen/woonplaats?view=personen
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De onbekende 

Eten aan boord van het pannenkoekenschip. 

Een klein tafeltje aan stuurboord waar je met zijn tweetjes kunt zitten 

Ik aan de ene kant en een heel vriendelijk meisje aan de andere kant. 

Ze was servetten aan het vouwen, ze hoorde bij het pannenkoekenschip. 

Ik had geen bezwaar dat ze bij mij doorging met haar werk. 

Dat was mijn eerste contact van vandaag, het was inmiddels vijf uur. 

Leuk met haar wat gebabbeld over koetjes en kalfjes. 

Mijn pannenkoek opgegeten, kopje koffie na. 

Toen werd het druk aan boord. 

Mijn tafeldame moest meehelpen met het serveren van pannenkoeken. 

Toch een leuk half uurtje gehad met iemand die je niet kent. 

J.B 
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GMC’er in Beeld 

 

Wie: 

Albert Tichelaar.  Geboorte jaar 1937. 

 

Hoelang ben je al lid van de GMC: 

Ik ben lid vanaf 1993. 

 

Wat voor type boot bezit je en wat 

is de naam: 

Stalen motorboot, 

Duinkerkenkruiser 9.5 m x 3 m. 

De naam van de boot is “Dolfijn”.  

 

Heeft de naam van de boot nog 

een betekenis:  

Nee,  niet echt. 

 

Doe je het onderhoud zelf of 

besteed je dat uit: 

 Ik deed alle onderhoud zelf, dat was 

een van mijn hobby’s. Maar als je 

op leeftijd bent gaat het steeds 

moeilijker en het uitbesteden gaat vaak in de papieren lopen.  

Ik denk er nu sterk over na om de boot dit jaar of volgend jaar weg te doen, het wordt me gewoon te zwaar.  

 

Heb je die technische kennis meegekregen vanuit je werk?  

Als schipperskind vond ik techniek al leuk. Als mijn vader onderhoud pleegde aan de motor hielp ik altijd 

mee. Later toen ik getrouwd was kon ik de opdrukker  van mijn vader kopen en door de jaren heen heb ik 

deze breder en langer laten maken en de opbouw aangepast. Begin 1970 kon ik de opdrukker goed 

verkopen. 

In 1972 heb ik  deze boot laten bouwen als casco technisch vaarklaar en heb dit schip zelf betimmerd en 

verder afgebouwd. Deze boot, de Dolfijn, is al 48 jaar oud. En dat terwijl een echte Dolfijn hooguit 40 jaar 

wordt. 

 

Welke grote reizen heb je gevaren: 

Nederland is mijn vaargebied maar ook Noord-Duitsland en we zijn in Antwerpen geweest. Maar de laatste 

jaren lekker dicht bij huis dus groningen, Drenthe en Friesland maar ook Zuidlaardermeer en het 

Paterswoldsemeer.  

Je kunt hier ook best vertoeven.  
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Heb je nog meer hobby’s: 

Mijn grootste hobby is Historische Modelschepen te 

bouwen.  

Ik ben jarenlang brugwachter geweest en toen ben ik 

met bouwen begonnen. Dit allemaal zonder 

bouwtekeningen en van allerlei afvalmateriaal. 

Bijvoorbeeld, van een sigaren blikje maakte ik 

spanten maar ook een ankerliertje.  

In de loop van jaren heb ik een tiental schepen 

nagebouwd. Tjalken, Klippers, en Sleepboten noem 

maar op.  

Een van mijn pronkstukken is het Groninger 

vlaggenschip Voorwaarts Voorwaarts, een tweemast 

kolftjalk uit 1899.  

Maar ook klaverjassen mag ik graag doen vooral op 

de klaverjas en sjoelclub van de GMC.  Altijd volle 

bak en supergezellig. Dat zijn altijd de momenten 

waar ik naar uit kijk                                                                         

 

 

 J@gmail 

 

 

 

 

 

 

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

Woensdag 29 april 2020 op de Witte Zwaan, aanvang 20.00 uur. 

 

Het kan zijn dat de ALV vanwege de corona niet doorgaat. 

Op onze website zullen we dit meteen vermelden en ook zal in dat geval een email worden 

rondgestuurd. 
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KENNIS DELEN :     HET WEER 

Om als GMC leden wat kennis met elkaar te kunnen delen, stel ik voor om in Steigernieuws, sites te 

plaatsen die te maken hebben met het varen. 

Ik wil wel “aftrappen” met wat sites over het weer. Dat gaat ons allemaal aan en beperkt zich in dit geval 

zeker niet tot de watersporter. 

Buienradar en KNMI noem ik hierbij niet, want dat zal bij iedereen wel bekend zijn. 

Door vrienden en familie worden we regelmatig op nieuwe sites geattendeerd, die we dan in onze telefoon 

of tablet weer als favoriet toevoegen 

 

De eerste site die in mij opkomt is 

https://www.ventusky.com/ 

Je kan hier het weer over de hele wereld 

bekijken. Niet alleen de temperatuur, maar ook 

wind, windvlagen en golfhoogtes. 

En de site geeft animaties voor de nabije 

toekomst. Dus waar koerst het lagedruk gebied 

op af en heeft dat gevolgen voor het weer bij 

ons. 

Luchtvervuiling is er onlangs bijgekomen. De 

bosbranden in Australië waren duidelijk te zien 

met hoge CO-gehaltes. Schuif je dan wat door 

op de Aarde, dan kun je even schrikken van 

deze waarden in China en India, waar deze 

vervuiling standaard is. 

Bij de recente stormen in februari zag je golfhoogtes van 15 meter op de Atlantische oceaan. 

 

De site https://earth.nullschool.net lijkt er veel op, maar laat weer andere parameters zien. 

Linksonder staat “earth” met 3 streepjes. Als je daar op klikt, dan kun je de parameters aanklikken. 

 

Ook de site www.windy.com laat windsterkte en windverwachting zien, maar ook Regen, onweer 

temperatuur, bewolking en golven. 

Bij Windy kun je een vlaggetje op de plaats van belangstelling zetten en die verder analyseren. 

Dus ook de golfhoogte op de plaats van het vlaggetje kan langere tijd bekeken worden. 

Zelfs verschillende soorten deining en de zeewater temperatuur. 

 

Kijk maar eens naar 

luchtkwaliteit, klik op NO2 

en onderzoek de verschillen 

tussen China, India en 

Nederland. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ventusky.com/
https://earth.nullschool.net/
http://www.windy.com/
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Om het patroon van lagedrukgebieden te bekijken 

kan het handig zijn om naar de “Jetstreams” te 

kijken. Probeer maar eens 

http://squall.sfsu.edu/crws/jetstream.html 

Kijk dan eens naar de North Atlantic en klik 

animaties aan. Je komt dan uit op: 

http://squall.sfsu.edu/scripts/jetstream_atl_model

_fcst.html 

Hier is de Jetstream te zien met de verwachting 

over de te volgen baan. En die baan heeft weer 

invloed op ons weer.  

 

 

 

 

Maar soms wil je gewoon een weerkaart 

zien.  

Ga dan naar 

https://www.metoffice.gov.uk/ en kies 

rechts “Menu”  

Hierna volgen keuzes en kies dan “Maps 

& Charts” en daarna “Surface pressure 

charts” 

Hier volgt dan een mooie gekleurde 

weerkaart van de totale Noord 

Atlantische oceaan inclusief Europa en 

de Middellandsezee.  Onmisbaar voor 

elke vakantie. 

https://www.metoffice.gov.uk/weather/

maps-and-charts/surface-pressure 

Om een print te maken is het overschakelen naar een zwart/wit beeld op deze site ook mogelijk. 

Ook hier kan de tijd naar voren worden verschoven in stappen van 12 uur en daar is de weersverwachting. 

 

In de zomer kijken wij vaak naar Blitzortung. Komt het onweer op ons af, of blijft het op afstand ? 

http://nl.blitzortung.org/live_lightning_maps.php 

Het inzoomen op elke regio op Aarde is dan mogelijk. 

Kies dan Europa en daarna het deel waar de belangstelling naar uit gaat. 

Bijvoorbeeld Centraal Europa http://nl.blitzortung.org/live_lightning_maps.php?map=16  

 

 

Een site waar we rond de Oostzee veel aan hadden is www.yr.no  

Deze Noorse weerdienst geeft betrouwbare weersinformatie voor het Scandinavische gebied. 

Je kunt kiezen voor de Engelse taal en de plaats waar je bent ingeven, bijvoorbeeld Kiel in Schleswig-

Holstein. Maar ook ons Noord-Oostelijk Nederland en aangrenzend Duits gebied worden goed 

weergegeven. 

 

 

http://squall.sfsu.edu/crws/jetstream.html
http://squall.sfsu.edu/scripts/jetstream_atl_model_fcst.html
http://squall.sfsu.edu/scripts/jetstream_atl_model_fcst.html
https://www.metoffice.gov.uk/
https://www.metoffice.gov.uk/weather/maps-and-charts/surface-pressure
https://www.metoffice.gov.uk/weather/maps-and-charts/surface-pressure
http://nl.blitzortung.org/live_lightning_maps.php
http://nl.blitzortung.org/live_lightning_maps.php?map=16
http://www.yr.no/
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Netatmo is een bedrijf dat weerstations en sensoren voor 

binnenhuis verkoopt. Iedereen die Netatmo koopt, krijgt er de 

buitensensor bij. Op de telefoon kun je dan op afstand zien 

wat de temperatuur en de luchtkwaliteit in je huis is. Maar alle 

buitensensoren over de hele wereld worden aan elkaar 

gekoppeld en geven een kaart met de temperatuur over de 

hele (bewoonde) wereld. 

De site is https://weathermap.netatmo.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa en de VN maken onder de noemer GDACS een wereldwijde waarschuwing voor rampen op Aarde 

https://www.gdacs.org/default.aspx. Ook de Amerikaanse weer autoriteit NOAA maakt zulke kaarten met 

https://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/hazards/ en laat ook de historie van de natuurrampen zien, door erop te 

klikken.  

Deze hoort er ook bij en toont ook mooi de 

dag en nachtgrens 

http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php 

De laatste drie sites vallen niet helemaal onder 

het kopje “weer”, omdat (naast orkanen en 

tyfoons) hier ook vulkanenuitbarstingen, 

tsunami’s en aardbevingen worden 

weergegeven.  

 

 

 

 

 

TIP:   Het zal best lastig zijn om die lange URL’s in te tikken, maar de redactie van Steigernieuws  

( steigernieuws@groningermotorbootclub.nl )  kan het tekstbestand toesturen, waarna u alleen maar op de de 

regel waar de site  in deze tekst genoemd  hoeft te klikken. 

 

 

Wim Berrelkamp 

 

https://weathermap.netatmo.com/
https://www.gdacs.org/default.aspx
https://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/hazards/
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php
mailto:steigernieuws@groningermotorbootclub.nl
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Twee eenvoudige, doch voedzame soepen voor 2 personen. 

 

Courgettesoep 

1 courgette,  stukje ui, boter, 350 ml groente-, rund- of kippenbouillon van een blokje of poeder, 100 ml 

room of koffiemelk, peper, nootmuskaat. Als eventuele vulling wat hamblokjes, wat gesneden zalm of 

gekookt ei in stukjes. 

 

De courgette wassen maar niet schillen en in stukjes snijden of raspen. Gesnipperde ui in een klontje boter 

op matig vurtje glazig bakken. Courgette en bouillon toevoegen en aan de kook brengen en 10 minuten laten 

sudderen. Vlak voor het opdienen de room of koffiemelk erdoor roeren, op smaak brengen met peper en 

nootmuskaat. In kommen of borden serveren met de gewenste vulling erin.  

 

 
 

 

Maissoep 
½ ui, 1 aardappel in blokjes, 250 ml groente-, rund- of kippenbouillon van een blokje of poeder, 1 klein 

blikje maiskorrels, 250 ml melk, zout, peper.  Als eventuele vulling een gesneden ontpitte tomaat, wat 

coctailworstjes of blokjes salamiworst.  

 

Ui snipperen en in de boter licht aanfruiten, blokjes aardappel en bouillon toevoegen. 15 Minuten laten 

sudderen tot de aardappelblokjes gaar zijn. De soep even goed doorroeren tot het een beetje smeuig wordt. 

De maiskorrels en melk toevoegen en alles opnieuw nog 5 minuten aan de kook brengen. Op smaak brengen 

met zout, peper (of beetje sambal). In kommen of borden serveren met de gewenste vulling. (de 

coctailworstjes wel eerst even mee verwarmen) 
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Gemis 
Iemand moeten missen. 

Iemand waar je veel van hebt gehouden. 
Niet iedereen begrijpt jou gemis. 
Zij gaan verder met hun leven. 

Maar voor jou Blijft het eeuwige gemis. 
J.B  

 

 

 

 Oplossing  rebus: Puzzelpagina * 
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Het bestuur nodigt U uit om de komende ledenvergadering bij te wonen op: 

Woensdag 29 april 2020 op de Witte Zwaan, aanvang 20.00 uur. 

 

Het kan zijn dat de ALV vanwege de corona niet doorgaat. 
Op onze website zullen we dit meteen vermelden en ook zal in dat geval een 

email worden rondgestuurd. 

“De Woudbloem” Marine Service 

1. Scheepsdieselmotoren  •Winterberging 

2. Inbouw, reparatie en revisie

 •Verkoopbemiddeling 

3. Nieuwbouw    •Jachthaven 

Slochteren 
Kijk voor informatie op onze website: 

www.dewoudbloem.com 

“De Woudbloem”Marine Service – Scharmer Ae 3 – 9618 PB  Woudbloem – 
Tel: 0598416218 

Meld u zich op tijd aan voor de 
winterstalling 

Bij inbouw nieuwe motor, de winterstalling (buiten) 

gratis 

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 
aanpassen. 

7. Kraanwerkzaamheden. 

Al 35 jaar een vertrouwd adres 
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