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In het steigernieuws van dit voorjaar konden we op de valreep nog iets
opnemen, maar wat voor gevolgen het allemaal kreeg, daar kwamen we later
achter. Alles werd van de ene op de andere dag anders. Handen wassen bij naar
binnen en naar buiten gaan, 1,5 m1 afstand houden, geen sanitair open, ja zelfs
verboden om in bepaalde havens aan te meren. Zekere provincies legden de
recreatievaart helemaal stil. En dat konden we bij de GMC meteen merken. In
de maand mei en begin juni begroeten we normaliter reeds vele passanten.
Helaas dus niet dit jaar, maar dat betekent ook meteen een gaatje in de
begroting van de passanteninkomsten. Gelukkig kwam er enige versoepeling in
de regelgeving en mocht ook het sanitair deels weer in gebruik genomen
worden. En schoorvoetend kwamen ook de passanten weer uit hun winterslaap,
of moeten we zeggen coronabubbel? Niet wat we gewend waren, maar er was
weer enig leven. Ook de havenmeesters, die normaliter vanaf 1 mei op hun
post zitten, pakten vanaf half juni hun taken weer op. Hoewel we nog niet een
volledig beeld hebben, kan er al wel gezegd worden, dat dit niet een topjaar is
geweest wat passanteninkomsten betreft, doch gelukkig hadden we reeds
vroegtijdig maatregelen kunnen nemen. De begroting naar beneden bijgesteld
en de uitgaven beperkt tot het minimale en meest noodzakelijke.
Wel opmerkelijk en zeer positief is de aanmelding van nieuwe leden. Meer dan
we gebruikelijk gewend zijn. Uiteraard van harte welkom in de vereniging. We
hopen en vertrouwen spoedig persoonlijk kennis met jullie te maken. Maar dat
corona niet alles stillegt mag duidelijk zijn. Achter en deels ook voor de
schermen worden zaken, met in achtneming van de regels, gewoon doorgezet.
Wanneer we een ALV kunnen uitschrijven is nog met geen pen te beschrijven.
We wachten hieromtrent de richtlijnen af.
Op het eiland hebben de liggers en passanten deze zomer reeds met veel plezier
gebruik kunnen maken van de nieuwe sanitairunit. Een geweldige sprong
voorwaarts. Maar na de eerste plannen, 85 jaar geleden, mocht dat ook.
In het bestuur wordt de ontwikkeling van de Eemskanaalzone, met de, hopelijk
positieve, gevolgen voor onze haven, nauwlettend gevolgd.
Ja en dan komt er in 2022 het onvermijdelijke 100 jarig bestaan. Het lijkt nog
erg ver, maar een jaar is zo de revue gepasseerd. Zij die denken hieraan een
bijdrage in welke hoedanigheid ook te kunnen en willen leveren, nodigen we
graag uit zich bij het bestuur te melden.

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

Hopelijk komt er nog een mogelijkheid op de een of andere manier een
bijeenkomst te organiseren om de GMC banden wat aan te halen. Mocht dit
nog door de corona niet kunnen, dan wenst het bestuur U al het goeds voor de
komende herfst en winter.
Egbert Hammingh, voorzitter
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“De Woudbloem” Marine Service
Al 35 jaar een vertrouwd adres

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

1.
2.
3.
4.

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

“

dbl

”

i

i

h

dbl

Opening vaarseizoen Toertocht Zeildag Sloependagtocht Sluiting vaarseizoen

zijn voorlopig niet ingevuld.
Als de “coronasituatie” wel ruimte biedt,
zullen we daar snel op anticiperen.
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VERZOEKEN ----- VAKATURE ----- WAARSCHUWING ----- OPROEP
Huurovereenkomsten / Verzekeringen
Als reeds eerder aangegeven zijn niet van alle liggers in zowel de haven als aan het eiland
huurovereenkomsten gemaakt. Doodsimpel omdat ze de laatste tijd niet zijn aangeboden, of wellicht een
andere oorzaak. Nu is een mondelinge overeenkomst evengoed rechtsgeldig, doch het bestuur wil dit
systeem bijwerken. Er is een inventarisatie gemaakt en er zal een overeenkomst worden toegestuurd aan
diegenen waarvan niets in de administratie is aangetroffen. Men wordt verzocht deze in te vullen en te
retourneren.
Dit geldt ook voor verzekeringen. Ondanks herhaalde verzoeken hebben velen nog niet aangegeven
waar hun boot verzekerd is. U kunt een kopie polisblad sturen, maar ook volstaan met polisnummer en
maatschappij.
Winterligger
De zomer voorbij, herfst en winter in de aantocht. Zij die hun boot in de haven laten overwinteren,
verzoeken we regelmatig te inspecteren of alles nog ligt zo het behoort. Flapperende kleden, te korte of
te lange lijnen, dekkleden die inzakken waardoor water naar binnen loopt enz enz. Vooral de sloepen
zijn het meest kwetsbaar. Elke dag komt er in de winterperiode wel een controleur op de haven, doch
ieder blijft verantwoordelijk voor zijn eigen zaken. Voorkomen is nog altijd veel beter dan genezen.
Kijkt U nog eens het voorjaarsnummer 56 van Steigernieuws terug over de mogelijke gevolgen.
Steigernieuws
Ons blad Steigernieuws verschijnt 2x per jaar. Met veel plezier wordt dit iedere keer weer samengesteld.
Wel is er dringend behoefte aan versterking. Niet veel werk, doch het moet wel gebeuren om mede, ook
op deze manier, contact met de leden en onze sponsoren te houden. Veel werk is het niet, klein beetje
handigheid wellicht met de computer. Er zijn binnen onze vereniging leden die hieraan een geweldige
bijdrage kunnen leveren. Maar meld U eens aan en wacht niet tot U gevraagd wordt. Schroom niet, we
zien Uw reactie met belangstelling tegemoet.
100 Jarig bestaan
2022 is het zover. Het 100 jarig bestaan van onze GMC. Hiervoor moet echter wel het een en ander
gebeuren. Kijk nu reeds eens in Uw oude archieven, schoenendozen etc. of er nog foto's, filmpjes,
anekdotes of andere wetenswaardigheden zijn. Wellicht kan daar iets mee gedaan worden.
Maar wie gaat meehelpen hier een “spektakel” van te maken?
Oproep
Kom eens uit die stoel en meld U eens aan. Waarom wachten tot U misschien gevraagd wordt. Het
bestuur kan dit niet allemaal alleen en samen moeten we onze GMC hoog houden.
Een lidmaatschap stopt toch niet alleen met het betalen van contributie.
We rekenen op U.
Het Bestuur.
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Voorjaar 2020
Mei het begin van het vaar seizoen
Door de corona nu bijna niets te doen
Een enkele passant trekt zich er weinig van aan
En legt zijn boot toch bij de GMC aan
Wetende dat in de haven alles is gesloten
En niets kan gebruiken waar anders
nooit over wordt gesproken
Geen passanten op kantoor
Betalen met contant geld in een envelop
Hoelang dit nog gaat duren is niet te zeggen
Hopende op een goede afloop voor de rest van het jaar
En dan kunnen zeggen passanten komt U maar
Jan. B
Wv GMC Steigernieuws nummer 57

najaar 2020

6

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, 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

Beste GMC leden,

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

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!
En dan nu de gebruikelijke vraag: Heeft u nog een bijdrage voor
Steigernieuws?
U kunt insturen tot 1 maart 2021, de sluitingsdatum van de kopij
.

Met vriendelijke groet, uw bestuur.

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





Het liefst digitaal sturen. Word bestand.
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 dan eventueel een
samenvatting van het verhaal met de verwijzing naar de
website.
 Maximaal 4 foto’s. De foto’s ook graag apart meesturen in
een zo groot mogelijk formaat.

Kopij voor Steigernieuws 58 kunt u mailen naar
steigernieuws@groningermotorbootclub.nl
Tot 1 maart 2021

Koop elders niet
wat onze adverteerder
u biedt
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“WERK” TE DOEN OP HET GMC EILAND.
Omdat er nog een klusje op het eiland geklaard moest worden is een “zware” delegatie donderdag's met 2
boten richting het eiland getogen, met in de gangboorden enkele 5 meter palen.
Door een krooskanaal met ook nog eens de nodige waternavel, waar wel gedacht werd doorheen te kunnen
varen, wat helaas niet zonder slag of stoot ging, legden we aan, aan de boorden van ons mooie GMC eiland
in het Paterwoldsemeer.
's Avonds werd de delegatie nog zwaarder, want er kwam nog een vice achteraan. Nou dan moet het toch
lukken, met daarbij nog de nodige hulp van eilanders.
De volgende dag moest het gebeuren.
Er lag immers de hele zomer reeds een spiksplinternieuw bord gereed, doch die helaas nog op de verkeerde
plaats lag. Een plek waar de uiting met geen mogelijkheid te zien was. Hij lag nog in het berghok met
inmiddels spinnenwebben als bezoekers.
En laat nu net de aankondiging niet voor die bezoekers bedoeld zijn.
De volgende dag, vrijdag dus, eerst maar werkoverleg, aangezien de tekeningen niet aanwezig waren en dan
het zware werk. Nou dat was vlot opgelost, de palen nog sneller naar beneden en bord geplaatst.

Na welgeteld 19 minuten was de hele klus geklaard, terwijl er
toch 3 hele dagen voor waren gereserveerd. Uiteraard werd er na
de werkzaamheden van de nieuwe douche gebruik gemaakt.
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Daar het gras reeds keurig gemaaid was en we verder niets
voorhanden en in de planning hadden, hebben we het
nuttige maar met het aangename verenigd. Versnaperingetje,
bbq'tje enz. Kortom een geweldig weekend met een mooi
resultaat.
De passanten weten nu dat hier aanleg voor één of meerdere
dagen mogelijk is.
“De opzichter”
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Een verhaaltje van de havenmeester,
De motorboot BIENE uit Duitsland kreeg een ligplaats toegewezen in de GMC haven aan steiger 38 aan
boord een echtpaar waarvan de vrouw weer aan het werk moet (flight-intender), wat ik van haar man
vernam.
Ze werd door haar man met de auto naar het vliegveld gebracht om naar huis te gaan, haar man verbleef de
gehele periode op de boot hier in de haven.
In die tijd hebben ik hem leren kennen als een spontane en vrolijke man. Elke morgen werd ik begroet met
‘gutemorgen Hafenmeister’ en dan volgde er gelijk een praatje.
Hij had een elektrische autoped die hij met toestemming in de Kombuis mocht stallen. Als hij van zijn boot
kwam stak hij de batterij omhoog en ging dan naar het Sontplein om kibbeling of een haring te kopen.
Ook al was het dan een passant, hij hoorde toch een beetje bij ons.
Vandaag op 5 augustus zijn ze vertrokken. De boot werd op een trailer geplaatst naast de GMC en de koers
werd gezet richting Rugen aan de Oostzee waar ze een weekje willen rondvaren.
Daarna is de bedoeling om terug te keren naar Groningen in onze haven om vandaar uit de provincie te
ontdekken
Herman Brachwitz, een van de havenmeesters dit jaar.
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Samen door de sluis!

Het passeren van een sluis brengt de nodige discipline met zich mee en er komen een aantal vaardigheden
samen. Met de juiste voorbereiding en kennis kun je de passage van een sluis vlot en veilig laten verlopen.
Het kan soms lastige situaties opleveren voor schipper en bemanning, zeker bij grote drukte en bij veel
wind. ‘Varen doe je Samen!’ heeft hier een brochure 'Brug en Sluis: vlot en veilig passeren' voor
beschikbaar
Zorg ervoor dat je bij het naar binnen varen van de sluis goed voorbereid bent. Dus, stootwillen aan beide
zijden, landvasten klaar voor en achter. Geef duidelijke taken aan de bemanning en zorg dat ze klaarstaan
met de landvasten op de juiste plek. (Breedste punt van het schip, dus bij een zeiljacht vaak bij de zijstagen).
Hou rekening met wind en stroming. Bij wind van achteren ook eerst achterlandvasten vast, dan pas de
voorlandvasten. Bij wind op de kop andersom. Als je dus met z’n tweeën bent met de wind/stroming van
achteren, doet de bemanning dan het landvast om de bolder op het breedste punt van het schip en neemt de
schipper dit landvast over zodat hij/zij deze kan beleggen als het schip stil ligt.
Het is ook handig om te weten hoe de beroepsvaart in een sluis aanlegt. Beroepsvaart legt meestal aan met
een voorspring, waarna ze de achterkant met behulp van de spring in combinatie met de schroef naar de wal
toe trekt. Dit kan veel wervelingen in het water geven waar je als klein schiplast van kunt hebben.
Beroepsvaart legt dan een achter-landvast waarna zij pas de schroef uit werking kan zetten. Ook voor de
beroepsvaart geldt: Trossenvast, schroef uit!
Let erop dat bij het weg varen de beroepsvaart weer de schroef zal gebruiken om af te draaien met behulp
van een spring. Hou dus als recreatievaarder afstand van het beroepsschip, dus niet pal erachter gaan liggen,
en hou rekening met stroming door het schroefwater van de beroepsvaarder. Zorg ervoor dat de punt van je
schip iets naar de wal is gekeerd en maak niet alvast het voor-landvast los, doe dit pas als de beroepsvaart
voldoende weg is gevaren.
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Bij bijna alle sluizen geldt dat de beroepsvaart eerst invaart en daarna de recreatievaart. Behalve als de
sluiswachter anders aan geeft, is dit de regel. Er zijn uitzonderingen, dit is dan aangegeven.
Rijkswaterstaat plaatst op een aantal sluizen in de drukke zomermaanden stewards die de scheepvaart
assisteren bij het aanleggen.
Het is verstandig om van tevoren de almanak te raadplegen om te kijken of er bijzondere bepalingen zijn en
om het marifoonkanaal van de sluis op te zoeken.

Goede veilige vaart!
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Eilandzaken
Aans as aans
Afgelopen seizoen was in meerdere opzichten een ander seizoen dan anders. Het seizoen kwam later op gang,
omdat we nog zo voorzichtig waren en ons mooie nieuwe sanitair mochten we de eerste twee maanden van het
seizoen niet gebruiken van de Veiligheidsregio Groningen. Ons gehele activiteitenprogramma kon niet doorgaan. Zo
ook de (jeugd)zeildag op het Paterswoldsemeer niet, waar we samen met de VWDTP al de nodige voorbereidingen
voor hadden getroffen. Heel erg jammer om dit te moeten afblazen, maar het zou niet verantwoord zijn geweest.
Was dit dan een “verloren jaar”? Zeker niet. Anders dan anders was het absoluut. Maar we hebben ook vooral een
mooi seizoen gehad. Het was een Hollandse zomer en veel leden hebben veel tijd op de boot doorgebracht. Op het
eiland hebben we nog niet eerder zo veel passanten mogen begroeten als dit jaar. Voornamelijk verenigingsleden
vanuit de stad. Erg leuk om zo veel leden op het eiland te treffen.
We hebben ook de nodige klussen afgewerkt. Zo hebben we een nieuwe stroompaal in gebruik genomen achter het
sanitairgebouw en hebben we een bestaande oude stroompaal gedeeltelijk vervangen. Voor dit soort
werkzaamheden moet je zo technisch zijn als Lup Brink en Stefan Smit, waarvoor dank.
Verder hebben we ons nieuwe sanitairgebouw verder afgewerkt. Maurice Jager heeft de bestrating rond het
gebouwtje afgemaakt. Een beste klus vanwege hardnekkige boomwortels die natuurlijk precies in de weg zaten.
Maar het resultaat mag er zijn! Heel mooi geworden en we zijn er erg blij mee. Bedankt Maurice.

Jan Schipper en Dick Bloem hebben er met een betonvloertje voor gezorgd dat de buitenput van de douche goed op
afloop ligt. Verder is er in het gebouw nog een ventilatiesysteem en een thermostatische douchekraan aangebracht.
Er is een groot nieuw bord gekomen met de tekst “passanten welkom”. Hierover leest u verderop in deze editie
meer.
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Daarnaast hebben we natuurlijk nog het reguliere onderhoud uitgevoerd. Dit is niet iets wat vanzelfsprekend goed
gaat. Net als in de haven is het van belang dat iedereen een steentje bijdraagt aan het onderhoud. Voor het eiland
betekend dit voornamelijk het regelmatig maaien van het gras en het snoeien van bomen en struiken ter plaatse van
je ligplaats. De praktijk is dat niet iedereen een gelijk steentje bijdraagt, waardoor het eiland er niet overal even
verzorgd uitziet. Oproep is dan ook aan de betreffende leden om deze handschoen op te pakken, zodat we de zaak
verzorgd en op orde houden.
Afvalinzameling
De afvalinzameling van de verenigingen aan de Oude Badweg is een verhaal apart. Huishoudelijk afval kunnen we
kwijt in kunststof afvalcontainers op de parkeerplaats. Maar een paar keer per seizoen is er ook een grofvuildag. De
verenigingen die aangesloten zijn bij De Federatie, waaronder de GMC, begeleiden deze dag op toerbeurt. Afgelopen
voorjaar had ik de eer om hier voor de eerste keer bij te zijn namens de GMC. Meerdere containers vol grofvuil zijn
er afgevoerd met allerlei verschillende grote voorwerpen. Onderstaande foto`s geven een indruk:

Tot zover deze update van de eilandzaken en terugblik op het seizoen 2020.

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:
Internet:
Email:

085 – 877 38 64
www.overwijkjachtbemiddeling.nl
info@overwijkjachtbemiddeling.nl
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Een ont-roerend recept
Als je tijdens je vaartocht dan toch in zo’n mooi kustplaatsje bent aangeland en de viswinkel of –afslag is in
de buurt, kan je met dit recept van een prachtige maaltijd genieten. Eet smakelijk!
Paella (Bron: Topchef 2011)
Paella rijst (voor 2 a 3 personen)
Kippenbouillon. Zoveel als voor de rijst nodig is. (zie verpakking rijst)
Saffraan draadjes of poeder (weinig)
Chorizo worst in blokjes
1 Ui gesnipperd
½ Paprika rood in blokjes
Knoflook
Rozemarijn
Gerookte (of gewone met druppeltje rookolie) paprika poeder (halve theelepel)
Espelette peper of chillipeper of tabasco
Cherry tomaten (6)
Doperwten (Handvol vers of diepvries)
Octopus
Gamba’s (4)
Mossels heel (8 of 12)
Dorade filet
Kippenbouillon verwarmen en saffraan erin laten trekken
Pan verhitten en flinke scheut olijfolie erin. Worst ( niet te hard en te lang) uitbakken en uit de pan nemen.
Ui en paprika aanbraden. Knoflook erbij. Als het half gaar is de cherrytomaten er in leggen.
Worst terug in de pan, bouillon erbij gieten.
Paprikapoeder, peper en rozemarijn toevoegen.
Rijst er voorzichtig verdelend instrooien en NIET roeren.
Na hooguit 10 minuten : in volgorde:
Stukjes Octopus erin verdelen
Gamba’s
Doperwtjes erop strooien
Mossels met de ronde kant naar boven erin steken.
Dorade filet stukjes met de huid naar boven erin leggen.
NOG STEEDS NIET ROEREN!
Als het vocht is opgenomen door de rijst, het geheel nog 10 minuten laten rusten (van het vuur af). En nog
steeds niet roeren, maar wel smakelijk eten!!
(Sommige paella’s serveren ook nog stukken konijn of kip. Zou ik apart braden en later bij inleggen.)
Groet, Tineke
Wv GMC Steigernieuws nummer 57

najaar 2020

17

GMC’er in Beeld
Wie:
Hans en Therese Germain
Hoelang ben je al lid van de GMC:
Ik ben lid vanaf 1984
Wat voor type boot bezit je en wat is de naam van de boot:
Motorboot, Steel Hooveld kruiser 8.60 x 3.05 De naam van de boot is Banjer.
Heeft de naam van de boot nog een betekenis:
Deze boot heb ik eind maart j.l. gekocht in Zeeland, met de naam Banjer. We zouden naar Groningen varen
maar de Corona gooide roet in het eten, een lockdown voor Zeeland. Alle jachthavens op slot geen boot naar
binnen of buiten. Toen hebben we besloten om de boot op een vrachtwagen toch naar Groningen te laten
vervoeren want we wisten niet hoelang het ging duren. De afgelopen vakantie hebben we de Banjer uit
geprobeerd en dit scheepje bracht ons overal heen. Dus de naam houden we zo.
Maar waarom hebben jullie de vorige boot weggedaan?
Dat wij onze vorige boot de Old Feelins hebben verkocht, had een reden. Therese had destijds grote
probleem met haar ogen, het zicht werd steeds minder tot 15 procent. Het was niet meer verantwoordelijk
om op de boot te zijn maar ook over de steigers lopen was veel te gevaarlijk. Ongeveer 3 jaar terug heeft
Therese een hoornvliestransplantatie gehad wat wonderwel goed gelukt is. Na ruim een jaar nazorg heeft ze
met dat oog nu 85 % zicht. Anderhalf jaar geleden is besloten om ook voor het ander oog een
hoornvliestransplantatie te plannen. Ook deze keer is het ontzettend goed gegaan en heeft ze nu na weer een
jaar nazorg 100 % zicht. Eigenlijk een godswonder, zelf de medici waren verbaasd dat het zo goed uitpakte.
Nu hopen dat er geen afstoot verschijnselen optreden. Ja toen begon het weer te kriebelen. We zijn echte
watersporters en op het water met een boot geeft ons een heel fijn gevoel van rust en vrijheid.

Doe je het onderhoud zelf of besteed je dat uit:
Onderhoud zoals schilderen en wat timmerwerk doe ik zelf maar onderhoud van de motor besteed ik uit.
Het meeste plezier heb ik toch wel van het varen

Je hebt dus geen technische kennis meegekregen vanuit je werk?
Nee hoor helemaal niet, we zijn muzikanten van beroep en ons hele leven neemt muziek en zang een
belangrijke plaats in. We hebben met onze band in verschillende formaties gespeeld. Zo hebben we zo’n 21
jaar elk weekend met onze showband Therese Germain opgetreden in het Postillion Hotel. Ook nu treden
we regelmatig op met trio Therese Germain met Henk Vrijma.

Welke reizen hebben jullie gevaren:
België, Frankrijk en Duitsland, en met name voormalig Oost-Duitsland nabij Berlijn heb je een prachtig
groot meren gebied waar je eindeloos kunt varen. Maar natuurlijk is Nederland bij uitstek een prachtig
vaargebied om met je boot op vakantie te gaan, vooral nu in deze vervelende corona tijd.
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Heb je nog iets meegemaakt in de vakantie:
We lagen in Joure in de gracht en uit het niets knalt een boot tegen ons aan, een grote huurboot met een
Belgische kapitein. Hij wist niet hoe de boeg en hekschroef werkten, verklaarde hij later. Maar wij zijn echt
heel erg geschrokken en binnen vlogen de spullen door de kajuit. En natuurlijk schade, maar dat komt
helemaal wel weer goed. Gelukkig zijn we er zelf goed vanaf gekomen.
Heb je nog meer hobby’s:
Zoals ik al zei, we zijn muzikanten en muziek is tevens onze hobby maar toen de corona pandemie ook in
Nederland uitbrak werden de meeste boekingen geannuleerd en hadden we dus meer tijd voor de boot. Ik
ben toen ook gaan kokkerellen en daar heb ik heel veel schik in. En Therese vindt het natuurlijk prima
Hahaha.
J@gmail
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Wie mist er de zwemtrap
aan de boot?

Donderdag 27 februari werd onderstaande
zwemtrap uit het water gehesen. Wie mist
deze aan zijn boot?
Dan kan je je melden bij de ijzervissers die
regelmatig rond onze haven aan het ijzervissen zijn.
Er komt nogal wat naar boven zo af en toe.
Zo ook dus deze grote ijzeren trap.
Vermoedelijk is dit nog een onderdeel van
de Niestern werf van weleer.

Foto’s van Eggo Smit
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Beste GMC leden
Ondanks dat we geen activiteiten hadden wegens het Coronavirus en dus ook geen toertocht,
hebben wij zelf maar een tocht van 3 maanden gedaan.
Wij zijn begonnen op de Drentsche Hoofdvaart(nog wat GMC'ers tegen gekomen, Hoogeveense vaart,
Almelose kanaal, Twente kanaal, via sluis Eefde de IJssel af naar Deventer, naar Zwolle toen
Overijssel in. In Ossenzijl kwam onze kleindochter een weekje op de boot.
Vervolgens via Kampen de IJssel op en via de Randmeren naar Harderwijk gevaren. Na een paar
dagen weer terug en via de Polder naar de Lemmer.
Van daaruit nog een rondje Friesland. Over het Lauwersmeer en het Reitdiep weer naar huis.
Een groot rondje, maar wel heel leuk.
Jan Buitjes
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EEN ZOMER, MAAR DAN ANDERS
Een jaar dat we wel willen maar nooit meer zullen vergeten!
Daar waar ik in februari/maart nog dacht ‘wat een paniekvoetbal’ moest ik mijn mening later drastisch
bij stellen. Er gebeurde iets in ons land, in de wereld wat wij nog niet eerder hadden meegemaakt.
Terwijl de Corona besmetting hand over hand toenam, werd er op grote en kleine schaal nagedacht wat
kan er nog wel en wat kan niet meer?
Binnen de GMC begon het langzaam maar zeker door te dringen dat de jaarlijkse toertocht met
bijbehorend feest ter gelegenheid van de opening van het vaarseizoen niet door kon gaan. En het werd
nog veel erger.. de toiletgebouwen in de recreatiesector moesten afgesloten worden. Bruggen en
sluizen draaiden niet meer voor recreatie vaart. De ene na de andere persconferentie met steeds meer
regels en minder mogelijkheden kwam voorbij. We blijven massaal thuis. De vakantieplannen kunnen
in de ijskast. Dit jaar wordt de bestemming Hintergarten, Schuurmonnikoog of naar de Balkonlanden.
Behalve de vele nadelen die COVID 19 met zich meebrengt zijn er ook voordelen. Wat bijna niemand
voor mogelijk had gehouden gebeurt... De hele maatschappij die altijd als een trein doordendert komt
langzaam bijna stil te staan. De rust die dat brengt .. Evenementen en bijeenkomsten worden zelfs
verboden, ‘blijf thuis’ is de boodschap. Horeca en scholen dicht. In de winkels gaan we de kar
ontsmetten en in mindere mate mag dit van mij een blijvertje worden! Niets is smeriger dan dat! .
‘Krijg je weerstand van’ was tot nu toe de boodschap , maar nu kun je er Corona van krijgen. Dus
poetsen we onze deurklinken zoals nooit tevoren. We wassen vaker onze handen (mag ook blijven) en
we houden afstand, 1,5 m. Even wennen voor die personen die graag ongewenst in je comfortzone
komen maar voor de ander een aangename bijkomstigheid. 1,5 m afstand is in de haven soms een
uitdaging op een steiger van een meter breed. Maar de vingersteigers bieden uitkomst. Lange tijd is het
stil in de haven, de BBQ boten die in het botenhuis een ligplek huurden, zijn helemaal weg, failliet!
Zoals zovele bedrijfjes de crisis niet overleeft hebben...
Tot er voorzichtig geluiden opgaan dat er versoepeling komt. En als de meesten van ons de
zomervakantie voor onmogelijk had gehouden, mogen de toiletgebouwen weer open. Wel in
aangepaste versie maar toch... de bruggen en sluizen draaien weer. Vanuit hintergarten gloort er ineens
hoop op een trip met de boot. Zeker voor degenen die volledig zelf-voorzienend zijn. Maar je mag
dan wel douche en wc aan boord hebben, je wil toch ook een terrasje pakken en redelijk ‘normaal’
boodschappen doen! Gelukkig is dit weer mogelijk en gaan er veel mensen met de boot op pad. Heel
veel ... Er wordt zelfs een record aantal boten verkocht en dat was te merken in het hoogseizoen. Je
kon in menig dorp of stad je ‘kont niet keren’ op het water. Een verwoede poging in Giethoorn aan te
leggen resulteerde in een snelle aftocht. Geen enkel plekje vrij. Alles vol. En even met je eigen
rubberbootje door Giethoorn varen is niet te doen, er varen bijna meer boten dan er water is...mee in de
stroom, je hoeft niet te sturen je kan geen kant op . Hetzelfde gold voor Blokzijl.. de file boten begon
al voor Blokzijl. En door alle nieuwe bootbezitters, velen zonder enige kennis van vaar- en
fatsoensregels ging het er regelmatig spannend aan toe. Met het grootse gedeelte van de zomer achter
ons., zonder toertocht, jaarlijks Bbq feest, zeildag voor de jeugd en afsluiting van het vaarseizoen
kunnen we alleen maar hopen op een beter 2021
Groet
Gerda Nobbe.
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Lauwersmeer generator
Liggen we voor een paar dagen aan een eilandje in het Lauwersmeer. Ligt er ook een boot die op een
gegeven moment een generator aanzet. Pruttel, pruttel ronk ronk.. Dus ik hoop dat ze aanstaande vertrekken
maar nee het gepruttel duurt voort. Nou heb ik redelijk geduld maar op enig moment begin ik mij te
irriteren... Ik overleg eens met Dick die het ook wel lang vind duren. Dus ik loop er heen om netjes te vragen
of dat ding uit mag? ....Duitsers .... De aanwezige mevrouw zit binnen met d'r rug naar mij toe en blijft ook
zo zitten tijdens ons "gesprek". Wij moeten maar even geduld hebben want de wasmachine en de
vaatwasser( niet te geloven) draaien en dat duurt nog wel even. Ze zegt dat ik relax moet blijven......grrrrr
Ik terug, duik in de boot in de kast met de regelementen over "marrekrite aanlegplaatsen " en godzijdank
staat daar in " geen geluidsoverlast van radio of generator! Gewapend met die folder been ik weer naar die
boot. De vrouw zit nog steeds met de rug naar me toe. Ik meldt haar dat ik de regelementen bij me heb
waarin staat " geluidsoverlast generator! Dus... Zeg ik " je zet dat ding nu uit of ik bel wel even! Vergezeld
van een diepe zucht zegt ze dat ding uit te doen. He he ...
Gerda Nobbe
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Activiteiten Seizoen Winter 2020 – Zomer 2021:

Onze kaart en sjoelavonden kwamen abrupt tot stilstand. Wie had dat verwacht.
Een virus genaamd Corona of COVID 19. En dat het zo lang zou gaan duren.
Wat hebben wij veel moeten missen dit seizoen. Ook de onderlinge contacten, de ouderen die misschien nu
niet de deur uit komen, we moeten ons nu zelf gaan vermaken .
De één thuis en de ander misschien toch nog met de boot weg voor een tochtje, niet te ver van huis. Het
houdt iedereen bezig, hopelijk blijft iedereen gezond.
WE WACHTEN AF.

Helaas kunnen we niet de activiteiten, die we normaal gesproken in de wintermaanden houden ,
als kaarten, sjoelen, vrijwilligersavond, nieuwjaarsreceptie, etc. plannen.
Zodra er meer duidelijkheid komt, hopelijk snel, maar informele geluiden spreken nu al over volhouden van
de huidige maatregelen tot 1 juli 2021, zullen we daar meteen informatie over verstrekken.
Kijkt U in het ledenportaal of uw gegevens en dan m.n. e-mailadres nog kloppen. Met dit middel kunnen we
immers het snelst de leden bereiken.

Kaarten en sjoelen.
De datums zijn, onder normale omstandigheden, elke 2e maandag van de maand:
Voorlopig laten we de reeds lang geleden geplande data even staan, maar we vrezen dat ook deze niet door
zullen gaan.
→ 2021 → 11 januari, 8 februari, 8 maart en 12 april.
Aanvang 20.00 uur.

Inleg € 4,50 per persoon. Voor elke deelnemer is er een prijs(je).

De overige jaarlijkse activiteiten zoals:

Opening vaarseizoen Toertocht Zeildag Sloependagtocht Sluiting vaarseizoen
zijn voorlopig niet ingevuld. Als de “coronasituatie” wel ruimte biedt, zullen we daar snel op anticiperen.
De activiteitencommissie: Gerda, Jan en Egbert. Email: activiteitencommissie@groningermotorbootclub.nl
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Onweer op het water: wat te doen?
Het is weer typisch Nederlands (na)zomerweer: van koud naar warm, van benauwd naar fris, alles komt
voorbij. Bij die temperatuurschommelingen hoort ook onweer, iets waar vele zeilers toch een beetje bang
voor zijn. Wat moet je doen om schade te voorkomen en wat kun je nu het beste doen als je op het water zit
en het onweer niet kunt vermijden?

Tips & trucs
De volgende maatregelen kunnen schade door blikseminslag voorkomen of beperken:
1. Goede geleiding van masttop naar water
Hoe beter de geleiding van de masttop naar het water, hoe sneller de lading wordt afgevoerd. Dit wordt
bereikt door de mast en het want met goed geleidende kabels te verbinden met de kielbouten. De weerstand
tussen masttop en kielbouten is bij voorkeur minder dan 1 Ohm.
2. Let op boten om je heen
Een blikseminslag zorgt altijd voor een inductiestroom in alle nabije, geleidende materialen, tot op wel 10
meter afstand. Hierdoor kan ook een blikseminslag in de buurboot tot schade op het eigen jacht leiden.
3. Kooi van Faraday
Door de inductiestroom kunnen bij een inslag ook uitgeschakelde en losgekoppelde apparaten beschadigd
raken. Om dit te voorkomen, kunnen kleine apparaten (mobiele telefoon, handheld GPS, handheld marifoon)
in de oven of een metalen kistje worden geborgen. Om grotere en vaste apparaten te beschermen is het
noodzakelijk een grotere Kooi van Faraday te creëren. Dit kan door alle mogelijke metalen (zoals de
voetreling, de stagen, de mast, de zeereling, de preek- en hekstoel, de motor en eventuele metalen tanks) met
elkaar te verbinden. Apparaten binnen deze kooi zijn veilig(er). In een schip met bliksembeveiliging, zoals
de meeste moderne schepen hebben, wordt een inslag snel naar de kiel geleid, maar kan door de
inductiestroom nog altijd forse schade ontstaan!
4. Bescherm cruciale apparaten
Een overspanningsbeveiliger (die het te veel aan spanning naar de aarde kan leiden) op cruciale apparaten
(zoals de marifoon) en bij de dekdoorvoer van de antennes kan apparaten extra beschermen.
5. Anker uit
Het in het water hangen van accukabels vanaf de stagen is eigenlijk zinloos door het geringe oppervlak van
het in het water hangende metaal, tenzij aan de kabel een metalen plaat van minimaal een halve vierkante
meter hangt. Een met de voorstag verbonden ankerketting en anker (bij voorkeur op de zeebodem, maar
anders in het water hangend) is wel een goede, extra geleider om de bliksem snel naar het water of de
zeebodem af te voeren.
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6. Extra bliksemafleider
Een extra bliksemafleider op de mast, die dan wel moet uitsteken boven de marifoonantenne, verkleint de
kans op inslag in de marifoonantenne zelf, en daarmee op onklaar raken van de marifoon, hoewel een
inductiestroom in de antennekabel dan natuurlijk nog steeds mogelijk is. Onrustige, instabiele luchten
kunnen op onweer duiden.
Maatregelen op zee
1. Blijf in de kuip of kajuit
Verklein dan de kans dat een bemanningslid een geleidend materiaal (met name stagen en stuurwiel)
vasthoudt tijdens een inslag door de bemanning zo veel mogelijk in de kuip of de kajuit te hebben, het
stuurwiel te isoleren of de stuurautomaat te gebruiken (of nog beter: het stuurwiel tijdelijk vast te zetten) en
iedereen weg te houden van geleiders.
2. Laat de motor draaien
Zorg dat de motor draait, zodat je niet afhankelijk bent van de accustroom om deze te starten.
3. Strijk zeilen
Strijk de zeilen, zowel uit het oogpunt van brandschade als uit het oogpunt van harde windvlagen waarmee
onweer gepaard kan gaan, of vaar met sterk gereefd tuig.
4. Gereefd tuig
Zeil na een blikseminslag op zee altijd met (zwaar) gereefd tuig vanwege de kans op door de inslag
beschadigde stagen.
Dit artikel is eerder geplaatst in Zeilen
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Gerda’s belevenissen
26 juni 2016
Gisteren werd het tijd om eens even de stofzuiger door de boot te halen, na een paar dagen is er zoveel gras
naar binnen gelopen dat dit echt even moet.. Ik wurm dat ding onderuit een bank en begin vol goede moed,
eerst de roef (keuken) dan de stuurhut (woongedeelte), het halletje naar de slaapkamer, naast het bed en dan
moet boven het achterdek nog. Hier ligt evenals binnen projecttapijt, ijzersterk, stroef en warm aan de
voetjes en minstens zo belangrijk ; het water loopt er gewoon doorheen. Eenmaal op het dek begin ik binnen
in de tent en dan buiten de tent…… alweer bijna klaar….. een beetje werken in je vakantie is niet erg maar
ik wil vooral niet overdrijven……..als ik dan de stofzuiger wil opruimen zie ik dat aan de achterzijde
allemaal bubbels door het rooster .naar buiten komen…. Nu verbaas ik me niet snel ergens over maar een
stofzuiger die bellen blaast is ook voor mij nieuw. Ojee….. buiten de tent zat natuurlijk nog water in het
tapijt en dat heb ik opgezogen……ik zet het apparaat rechtop en daar komt me nog een water uit. Ik laat m
uitlekken en doe hem gewoon terug in de bank, even bedenken hoe ik dit nu weer ga vertellen. Want dat
Dick af en toe moedeloos wordt van mijn gestuntel dat begrijp ik best.
Vanochtend mijn 1e wandeling met de hond, ze doet een plasje en even later is ook de grote boodschap
eruit. Als we weer terug zijn bij de boot wil ze niet aan boord maar lekker in het gras blijven liggen, dus leg
ik haar vast aan een pen en ga zelf aan boord. Als ik net mijn derrière in de stoel op het achterdek heb
gedraaid zien we dat de hond weer zit te poepen. Vandaar dat ze op het gras wilde blijven.” Ik ga wel “zeg
ik tegen Dick. Ik pak een hondenpoepzakje en probeer alles netjes in het zakje te krijgen en gatver de gatver
hoe ik het doe weet ik niet maar de poep zit nu ook aan mijn wijsvinger en onder mijn nagel! Jakkes wat
goor. En dan moet je nog eten en is de dag nog maar goed en wel begonnen.
Een paar uur later bak ik wat spiegeleieren voor op een broodje, dat gaat er prima in. Er valt een stukje ei op
de grond, dat gooi ik wel even overboord. Ik sta op, mijn arm naar achteren om te gooien, ik haak met mijn
duim achter het koordje van mijn bril en de bril verlaat de boot met een boog om met een klein plonsje
voorgoed naar de kelder te verdwijnen. Dick probeert met de pikhaak te peilen hoe diep het hier is maar hoe
ver hij ook overboord leunt, geen bodem te vinden. Laat maar zitten het is maar een goedkoop leesbrilletje
met dito koordje.
Gelukkig heb ik nog een reserve-exemplaar aan boord. Maar vertel mij niet dat die koordjes handig dan wel
noodzakelijk zijn op een boot. Zonder koordje had ik mijn bril nog gehad.
We liggen ondertussen bij Kalenberg ….ik had er nog nooit van gehoord maar jemig wat is het hier prachtig.
Vanmiddag op de fiets naar de winkel, naast het water ligt direct een smal fietspad wat ons langs prachtige
riet gedekte boerderijtjes met schitterende tuinen leidt. Dick had het al verteld hoe mooi het is in de
weerribben dus Ik absorbeer al dat moois en af en toe ligt er weer zo’n mooi klein wit ophaalbruggetje. We
bereiken het dorpje en even later het buurtsupertje. Dat het nog bestaat..ik geniet hier van. In een soort van
schuur is een winkel ingericht op de ouderwetse manier, van allerlei artikelen die je als toerist net nodig
hebt. Bij de toonbank met kassa aangekomen komen we tot de conclusie dat dit wel erg veel is voor 3
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fietstassen. Buiten is het bloedheet in de zon dus trek ik mijn fiets naar binnen onder de kap en proberen
alles in de tassen te krijgen.ik weet mijn voorwiel nog net aan de grond te houden, zo afgeladen ben ik.
Als we alle boodschappen opgeborgen hebben zet ik eerst een kop koffie die ik boven op het achterdek
neerzet op het tafeltje dat vastzit aan de scottelbraai. Dick komt met de hond het dek op en aangezien dat
nogal een lomperd is (de hond) probeer ik te redden wat er te redden valt. Van die koffie heb ik geen slok
gehad die vloog over het achterdek.
Als we een stuk verder varen moeten we vanwege de middagpauze van de brugwachter even naar de kant.
Achter ons stopt een boot met een ouder echtpaar… de vrouw loopt in gestrekte looppas door het gangboord
en springt met militaire precisie op de juiste plek van boord. De touwen worden met dezelfde precisie
geknoopt en zie daar …de boot ligt netjes in het gelid. Bij het verder varen volgen er weer strakke
commando’s ….. die moet wel in het leger hebben gewerkt dat kan niet anders

Gerda Nobbe
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GESPOT
In de stille uurtjes oefent Jan met zijn saxofoon in het stuurhuis....... Toffe peer!

Peertjes
Een doos met peertjes.
Helemaal voor jou alleen.
Om heerlijk van te smullen.
Hoef je niemand te vragen:
Mag ik jouw peertje.
Een pak boerenvla er bij.
En het wordt voor jou een
peren, smulpartij.
J.B
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Gerda’s belevenissen
4 juli ’16
In Sint Maartenszee aangekomen moeten we nog naar de winkel, van de buren weet ik waar we
die kunnen vinden. Dus de fietsen van boord….over het smalle tegelpad,… onze andere buurman
heb ik met stoel en al de boot in gedwongen… het is hier gewoon belachelijk smal…
We fietsen richting de zee over een mooi fietspad dat door een boog van bomen en struiken
loopt…
Ik trap me het schompes want het pad loopt omhoog en ik heb… altijd wind tegen! En dan heb ik
ook nog eens wiebelbanden, de banden vertonen allemaal bobbels ….waarschijnlijk omdat de fiets
( van moeders geweest) een paar jaren amper is gebruikt. De nieuwe banden zijn al gekocht en we
hebben ze nu ook mee…alleen nog iemand vinden die ze verwisseld…… grrr…
Maar goed we fietsen ( lees ploeteren) verder en stef stuntpiloot met b.. op stuur raakt plotseling
naast de weg en ik probeer uit alle macht overeind te blijven…..als ineens voor me het bord “u
nadert een knooppunt” opdoemt waarop ik naar Dick roep dat ik eerder een knalpunt nader.
…..uiteindelijk lukt het me om weer ín het spoor te komen. Bij het winkeltje aangekomen verbaas
ik me niet dat dit ook weer een Spar is. We doen lekker relax onze boodschappen en babbelen en
overleggen wat als ineens het licht uitgaat.
In de veronderstelling dat het licht zo weer aan gaat winkelen we verder… maar het licht gaat niet
weer aan…. we checken de tijd op de telefoon….oh oh krap aan zes uur….die willen naar huis!
Dus wij in no time overlegd wat er echt nog nodig is en dan rennen we in het donker elk een kant
op, hier en daar wat uit de schappen graaiend en dan in gestrekte draf naar de kassa. We
verontschuldigen ons dat we zo laat zijn en doen ons best om de kassa afhandeling zo snel
mogelijk te laten verlopen. Eenmaal buiten komen er nog een paar mensen aan die ook nog de
winkel in willen. Snel overleg ik met Dick dat wij voor aangepaste (lees woeker) prijzen wel wat
van onze boodschappen kunnen verpatsen. .Dick heeft toch minder handelsgeest als ik en zijn blik
zegt genoeg…. Wij houden onze buit…
Bij de haven aangekomen fiets ik in een keer door over het smalle tegelpad met m’n zwaar
beladen fietstassen met wiebelbanden rakelings langs de waterkant… ik kan het niet laten ik houd
ook van risico’s nemen. Even later begin ik met pannenkoeken bakken en meteen is een nieuwe
verslaving geboren… de aansteker is leeg en ik pak uit de la een doos ouderwetse ‘Zwaluw”
lucifers en steek er een aan…… mmm die geur ….dat rookpluimpje…..wat ruikt dat lekker…dat
doet aan vroeger denken en sindsdien heb ik de aansteker die allang weer gevuld is niet meer
aangeraakt. En regelmatig steek ik alleen al voor de geur een lucifer op…en geniet….
De volgende dag gaan we op tijd richting Wieringerwaard, we moeten nog wel een sluis door… zo
langzamerhand ben ik daar al zo aan gewend dat we als een gesmeerde machine het proces
doorlopen…. Ik ga vroegtijdig naar het voordek, hang ondertussen alle fenders op de juiste
hoogte, Dick stuurt de boot keurig aan de kant, ik werp een touw om de bolder, Dick doet dat aan
de achterzijde en klaar is Klara. Als de schutting (waterpeil omhoog dan wel omlaag brengen)
klaar is.. wachten we netjes zoals het hoort tot het licht op groen gaat…. Tot ineens uit de
luidsprekers klinkt…”Sie kunnen weiter fahren” huh ….zien wij er uit als
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Duitsers. Na de vakantie allereerst de Nederlandse vlag in de mast voordat we weer vertrekken…..
We varen over het Amstelmeer richting de ‘Pishoek’ echt waar… zo heet het daar. Verderop is
een kleine jachthaven waar we een vrije plek vinden….. het is hier heerlijk rustig zo in de luwte
van de bomen… we installeren ons en ik ga nadat Beau haar plasje heeft gedaan in mijn luie stoel
in het gras zitten met Beau naast me. Boekje erbij, zonnetje schijnt ….beentjes omhoog…. Hondje
tevreden…als Dick vraagt of we samen boodschappen gaan doen of dat ik hier blijf en hij alleen
gaat antwoord ik; dat laatste …..
Dick belt vanuit de winkel of we de scottelbraai vanavond zullen aanslingeren… ik ben voor….Na
een half uurtje is Dick terug en lig ik nog steeds in de relaxhouding in mijn stoel…..pffff nu moet
ik wel in de been…ik kan hem toch niet alles alleen laten doen…hij heeft ook vakantie …
We bereiden samen de bbq voor en even later zitten we op het bovendek klaar om het vlees te
roosteren….. Dick verteld dat de plaatselijke slager het vlees verzorgd voor het buurtsupertje….
Dat klinkt goed…..” doe mij maar zo’n gekruide hamburger” zeg ik. Braakhekke legt 2
hamburgers op het rooster en in no time zijn ze volgens ons wel klaar. Ik neem een hap terwijl
Dick op het etiket kijkt en opsomt wat er allemaal door die hamburger heen zit….paprika, ui,
pastinaak, witte kool, wortel, prei en dan nog een hele waslijst kruiden. Ik doe m’n ogen dicht en
proef…. Nou… ik proef van alles maar geen vlees, sjonge jonge is die slager een beetje
uitgeschoten met het groentepakket en het kruidenrek of is hij compleet doorgeslagen in een
poging iets bijzonders van de hamburger te maken! We eten de hamburger op maar lekker is
anders. …..als we dan een volgend stuk vlees; een gemarineerd stuk runderlap a la minute willen
grillen zien we dat er dikke zwarte smurrie aan het rooster is gekleefd waar wij geen vlees meer op
durven te leggen. Nooit geweten dat groente en kruiden zo’n drab veroorzaken. We leggen de
gemarineerde lappen op een schoon plekje en dit keer hebben we meer geluk…. Het smaakt goed
… en naar vlees …alleen is er weer een plek onbruikbaar op het rooster. Met de hartelijke groeten
van de slager uit Wieringerwaard…. Van mij mag hij terug in de pishoek om het Amstelmeer leeg
te drinken

Gerda Nobbe
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Gaatje in de romp?
Ducktape lost het op.

Daar zit je dan!
Geen roestplekken.
Zijn slechts bloedsporen.

Gezien in Bergum. Typisch Friesch?
Hoe ziet winter toiletpapier er daar uit?
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BOOT VERDWENEN
Op een mooie dag wil de dorpsdokter een tochtje maken met zijn boot op de nabij gelegen Friese meren.
Hij gaat dus naar de jachthaven om te ontdekken dat zijn boot verdwenen is. Hij natuurlijk meteen naar de
havenmeester, die ook verbijsterd is dat dit in zijn jachthaven gebeurd is. Samen gaan ze naar het
politiebureau om aangifte te doen. Zwaar balend vertrekt de dokter weer naar huis.
‘s Avonds wordt hij gebeld dat zijn boot weer terug op zijn plek ligt. De dokter vertrekt vanzelfsprekend
spoorslags naar de jachthaven om zijn boot te controleren. Alles lijkt in orde en er is niets verdwenen. Op
het stuurwiel ziet een envelop geplakt met daarin een brief met de volgende woorden: “Beste eigenaar, ik
wilde vandaag heel graag een boottochtje maken, maar kon nergens meer een boot huren. Daarom heb ik uw
boot geleend. Het spijt mij heel erg. Om het goed te maken zitten in deze envelop twee kaartjes voor een
concert aanstaande zondag. Ik hoop dat u dit voldoende compensatie vindt.”
Die zondag ging de dokter met zijn vrouw naar het concert. De muziek was prachtig. Maar toen de dokter
thuis kwam was zijn hele huis leeggeroofd. Op de vensterbank lag een briefje, waarop stond: “En? Hoe was
het concert?”
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