
Woordje van onze voorzitter David Warnink: 

 

We hebben een druk club weekend achter de rug. Afgelopen vrijdag hadden we een goed bezochte ledenvergadering. 

Dank aan iedereen die hierbij was – er wordt een hoop tijd en energie in de voorbereiding gestoken – de opkomst is dan 

een steun in de rug. 

Helaas liet de verstaanbaarheid te wensen over. De geluidsinstallatie in het clubgebouw dateert van de bouw van het 

huidige clubgebouw, zo’n dertig jaar geleden. Een mini-team bestaande uit Ben en Henk is aan de slag om de 

vernieuwing te organiseren, dus volgende vergadering kunnen we weer microfoons gebruiken. 

Op zondag was het de beurt aan de jubilarissen. Een vijftal is door Gert en Steef in het zonnetje gezet, waarop Ton 

Broekhuizen als nestor-jubilaris met zijn zestig jaar lidmaatschap nog even het woord nam. Hij sprak zijn waardering uit 

dat er elke keer weer leden de tijd nemen om de vereniging verder te brengen. Al die jaren je contributie betalen is geen 

kunst, maar daadwerkelijk een bijdrage leveren, dat zou meer in het zonnetje moeten worden gezet. 

De geplande commissie-dag kon wegens omstandigheden dit jaar geen doorgang vinden, maar ik heb begrepen dat onze 

werkcommissaris Herman dit in klein verband alsnog organiseert. Hulde! 

Ton gaf ook aan wederom de aanschaf van een schip te overwegen met als thuishaven Gorinchem. Zijn Armada tot nog 

toe heeft altijd Gorinchem als plaats van herkomst op de romp gehad, maar vaak een ligplaats elders. Ton, welkom in je 

thuishaven! 

Ik heb overigens ook geleerd bij de jubilarissen middag dat het geen schepen zijn, maar vaartuigen. Snapt u het niet 

meer? Dan was u er niet bij… 

 

Afgelopen weekend is na het hijsseizoen opgeruimd, staan de overgebleven cradles weer netjes, is het terrein weer aan 

kant. Om te hijsen en daarna weer op te ruimen is een team van vrijwilligers een flinke periode aan de slag. Dit is één 

van de redenen dat we het hijsseizoen beperken, immers hoe langer het duurt, hoe langer de betreffende leden geen 

tijd hebben voor andere watersport gerelateerde zaken. De hijsploeg is daarbij ook nog speciaal opgeleid om met de 

werktuigen te mogen en kunnen omgaan – niet iedereen kan dit zomaar doen. 

Daarom vind ik het jammer, dat ruim na het einde van het hijsseizoen er leden zich melden die er “ook nog even uit 

willen” met hun boot; want nu hebben die betreffende leden blijkbaar tijd. Aan hen wil ik zeggen: Volgend jaar is er weer 

een kans – Het is niet realistisch om daarvoor nu weer het hele team op te trommelen en daarna weer de terreinen op 

te ruimen. Een beetje respect voor elkaars tijd graag. Bij onze zustervereniging de Viking wordt één dag een hijskraan 

met personeel gehuurd, als je die dag er niet uit gaat – Pech gehad. Bij ons is dat al verspreid over een kleine zes weken. 

Maak er een mooie winter van – de visploeg is uitgebreid tot 12 deelnemers, er komt nog een bingo aan, kortom genoeg  

te beleven. 

 

================================================================================================== 
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Interview met: Anton Janus                Geschreven door: Annemarie Rink 

  

Deze maand heb ik Anton Janus geïnterviewd. Uitgenodigd op zijn schip en onder het genot van een kopje koffie zijn we 

het interview gestart. 

 

Anton is geboren in Ede, op 4 januari 1961. Toen begon het al… Eigenlijk geboren op de 3e maar Papa was te laat met 

aangeven…. Ede was toen nog een prachtige dorpse gemeente hangend aan Arnhem. De vader van Anton werd daar 

Directeur van Addressograph Multigraph, een groot Amerikaans bedrijf. Een jaar later zijn ze naar Bilthoven verhuisd. 

Moeder overleed toen Anton 9 jaar was en maakte het gezin uit balans. Alles werd allemaal een beetje anders. Een 

verblijf op het internaat volgde. Het maakt een kind snel zelfstandig.  

Op zijn 18e kocht Anton een huis in Hilversum, maar de makelaar liet weten dat dat helemaal niet kon. Immers was 

Anton toen minderjarig. Anton was teruggegaan naar de toenmalige eigenaar, netjes in pak wat dan natuurlijk indruk 

moet maken, overlegd en voorgesteld of hij het huis eerst voor een jaar mocht huren en daarna kopen. Na een jaar bij 

de rechtbank een handtekeningsbevoegdheid gehaald, want dat was verplicht en zo werd hij meerderjarig verklaard en 

kon het huis gekocht worden. Wat later ook het huis ernaast erbij gekocht. Later werd er gewisseld naar Driebergen en 

Odijk. 

 

Op zijn 32e moest Anton als goed Katholiek, trouwen. Er was een kindje onderweg. Het huwelijk werd in 2 keer gedaan: 

eerst voor de wet, wegens het komende kindje en een jaar later in Kasteel Zeist en Kasteel Hooge Vuursche. Dat kon 

toen nog. Niet lang erna kwam een zoon en erna nog een. 3 prachtige kinderen die allen hun goede weg in het leven 

gevonden hebben.  

Helaas hield het huwelijk geen stand en verhuisde ik naar Brussel. Dat was niet onlogisch omdat er 3 bedrijven aan te 

sturen waren en Brussel lag daarbij in het centrum.  

Aldaar een huis gekocht in Grimbergen. Bijna onbewoonbaar, maar op een top locatie. Uiteindelijk is het omgetoverd tot 

een prachtig landhuis voorzien van alle gemakken en zwembad aan het terras. 

Het bedrijf in Nederland kreeg te kampen met problemen en leidde ertoe dat ik weer veel in Nederland 

verbleef.                                                                                                                                                 Daarom veel verblijvend bij zijn 

zus in Geldermalsen aan de Linge, moest er toch ook een boot komen. Ja, Anton is toch varende geweest vanaf zijn 11e. 

Eerst met papa mee en daarna zelf.. En begonnen als zeiler.. kan je het geloven! Een piraatje, een 16M2, een Jeanneu en 

een Contact was de laatste .Daarmee heel actief op het IJsselmeer gevaren. Anton heeft een zeilbevet. Echt waar! 

Erna werd het toch een motorboot. Eerst een Makma vlet en andere verschillende schepen. Het bootje aan de Linge was 

een motorbootje van 6 meter. Het heette ‘Hunter’.. daarmee de Linge afgevaren. En na vele uren plotseling de stad 

binnengevaren. Hoe heet het hier… Gorinchem. Nee…. Dat heb ik toch wekelijks vele jaren gereden over de autobaan, in 

de files en kijken naar die lelijke grijze flatgebouwen.. En daar lag een klein stadje achter verscholen: Gorinchem. Ik vond 

het zo mooi, dat in plaats van een appartement te kopen, een groter jacht zou worden gezocht om daarop te verblijven. 

En wel in de Lingehaven. Wat wel al duidelijk was, het moest een Valkjacht worden, dat was zeker. Het huidige schip 

werd toen aangeschaft, niet door Anton zelf, maar door de zus van Anton. Er was geen klik met de verkoopmakelaar (dat 

was wederzijds !) van zijn boot, dus werd zuslief ingeschakeld om de aankoop tot stand te brengen. Aldus geschiedde. 

Het werd een prachtig Valkjacht van 13,50 meter. De naam ‘Hunter’ werd meegenomen naar dit jacht.   

Om te integreren in de stad, deed Anton briefjes in de brievenbussen rond de haven om zich daarbij voor te stellen en 

bood een drankje aan in het ‘waslokaal’. De eerste maal kwamen er 23 mensen kennismaken en een biertje drinken. De 

2 volgende keren werden het er respectievelijk 50 en meer dan 120. Het lidmaatschap als ‘overzees’ lid van 

buurtvereniging Knake en de Groote Sociëteit aan het Eind, volgde. 

In de krant “Stad Gorinchem” stond een artikel dat  Humanitas een programma wilde starten om begeleiding te doen 

aan kinderen van gescheiden ouders, om de relatie met de uitwonende ouder met het kind te verbeteren. Dit sprak mij 

zo aan dat ik vrijwilliger bij Humanitas werd en ook de beoogde cursussen hiervoor gevolgd heeft. De gedachte 

hierachter was om anderen te helpen en uiteindelijk hier zelf ook beter uit te komen. Het heeft mentaal zeer geholpen, 

om het verlies de kinderen lang niet gezien te hebben, te doen verwerken.  
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In de jaren bij Humanitas ben ik uiteindelijk bestuurslid geworden en gaf leiding aan een groep van meer dan 30 

vrijwilligers die zich bezighielden met Thuisadministratie: mensen terug inzicht geven over hun financiën en orde 

brengen bij eventuele schuldsanering. 

Daarna voorzitter geworden van Stichting Klussendienst Gorinchem. Deze organisatie hield zich bezig met ouderen om 

hen te assisteren bij het doen van kleine klusjes in- en rond het huis. In no-time had Anton bekendheid in het sociaal 

domein van de stad Gorinchem. 

Qua werk is het ondernemerschap met de paplepel ingegoten. Vader was ondernemer en Anton zag dat wel zitten. Al in 

de schooltijd liet hij vriendjes tuinklussen doen bij allerlei mensen en ze verdiende 3 guldens per uur. Later ging  Anton 

dan het geld ophalen bij de klanten en vroeg daarvoor 4 gulden per uur.  

In het verlengde van vader, startte Anton uiteindelijk 3 bedrijven: in Nederland, België en via een overname in 

Luxemburg.  Het bedrijf had 45 mensen in dienst. 

Door persoonlijke omstandigheden is het bedrijf door de tijd kleiner gemaakt en wordt nu kantoor gehouden op 2 

locaties. Één ervan is in… je raadt het al, in Gorinchem. Een representatieve plek aan de Spijksedijk. 

De producten zijn aan het veranderen die hij verkoopt. Nu vind de introductie plaats van de Slimme Deurbel-en het 

Slimme Intercom systeem. Voor woonhuizen en Appartementsgebouwen.  Het aardige is dat zijn bedrijf deze systemen 

kant en klaar kan installeren. Dat is toch anders dan een pakketje opgestuurd krijgen en het zelf maar uitzoeken.  

Als laatste vraag ik Anton of hij nog tips voor onze haven heeft. 

Anton begint over de blauwe brug dat hij heel blij is dat de vloer vernieuwd is, vindt hij heel erg positief!!  

Voorts hoopt hij dat het Botenhuis meer opening geeft voor onderling ‘verkeer’ van leden, waarbij de prijzen wat 

verenigingsvriendelijker worden. 

Zou het niet goed zijn als in het bestuur een afspiegeling van de leden zitting heeft.. Is het een idee om wat motorboot-

mensen op te nemen in het bestuur? Wat gedacht van een bestuurslid die zich vooral met de leden bezighoudt en 

daarmee de link is in het bestuur… 

Door afwezigheid in het vorig seizoen wegens ‘stukken’ aan zijn schip, kwam er geen ballenwedstrijd. Maar dit pakt hij 

snel weer op! 

                                                                                                                                                                                                                                                               

Anton, bedankt voor het leuke gesprek, koffie en een glaasje wijn. 

 

====================================================================================== 

 

Going North          Geschreven door: Herbert Rink 

Afgelopen zomer zijn Annemarie en ik met onze Hallberg Rassy 35 Fremar II naar Noorwegen gevaren.  

In de komende edities van de nieuwsbrief kunt u in vier delen onze ervaringen lezen. 

 

Deel 1 

Het vertrek en de oversteek 

“Ik heb best wel trek in wat eten” zeg ik rond 18:30 uur s ’avonds tegen Annemarie. “Nou, veel succes ermee” was haar 

reactie. Omdat we toch zullen moeten eten ga ik de kajuit in waar ik probeer de in de haven voorbereidde hap op te 

warmen. De slingerbeugels op het gasstel helpen niet, de hapjespan schuift er steeds overheen. Met één hand aan de 

pan en één hand om mezelf vast te houden lukt het me om het eten op temperatuur te krijgen. Maar dan nog op de 

borden, ook weer een uitdaging. Uiteindelijk lukt het ons om de spaghetti naar binnen te werken.  

Zo, weer een hindernis genomen, één van de vele die dag. We zitten op dat moment zo’n 40 mijl boven Vlieland en gaan 

de 2e shippinglane zo meteen passeren. De wind is noord 4 tot 5 recht van voren en de motor doet z’n werk met een 

voortgang van 6 knopen bij 1700 toeren. Op zich niet slecht maar het leven aan boord is uiterst oncomfortabel, we 

hebben een aardig zeetje op de kop waar de Fremar diep induikt en daarnaast ook nog flink slingert als gevolg van de 

kruiszeeën die er staan. En waarom we niet zeilen? Nou, dan gaat het wel erg lang duren om ons doel Eggersund in 

Noorwegen te bereiken. De planning is om die 300 mijl in ca. 50 uur te overbruggen… 



4 

 

Maar even terug naar het begin. Na op vrijdagavond 22 juli een lekker sateetje bij Ethel en Erwin te hebben genuttigd 

vertrekken we de volgende dag om 10:00 uur uit Gorinchem met de bestemming IJmuiden. Nadat we rond 17:00 uur de 

Nieuwe Waterweg uitgelopen zijn kan het zeil erop. De pittige windkracht 3 die er de hele dag vanuit het westen stond is 

dan al wel afgezakt naar 8 knopen en loopt binnen het uur terug naar windkracht 2, dit schiet niet echt op zo.  

 

Dan maar Scheveningen in en hopen dat de windvoorspelling voor de volgende dag 

z’n belofte nakomt, Als het goed is hebben we dan west 3 tot 4. Met een knoopje 

stroom mee gaat het zondag met een gangetje van 5 knopen en halve wind richting 

het noorden. Ter hoogte van IJmuiden is het helaas weer voorbij, de wind heeft de 

pik op mij zeg ik al vaker…….. 

 

Dan de motor maar weer starten. Tijdens het laatste stukje in het Marsdiep bij Den Helder komt de wind terug met zelfs 

kracht 5 uit de goeie richting. Grrrr……. Om 19:00 uur afgemeerd in de jachthaven van de Koninklijke Marine. 

  

De volgende ochtend eerst even bunkeren. Voor de zekerheid heb ik 2 jerrycans van 10 liter 

meegenomen omdat ik niet weet of we de oversteek naar Noorwegen met de 250 liter uit de 

vaste tank kunnen halen mocht het helemaal motoren worden. Bij de havenmeester moet ik 

het record bedrag van € 450,-  afrekenen voor 200 liter diesolie, niet normaal meer, we hebben 

nooit meer dan € 250,- betaald voor het tanken aan het water. 

   

   

  

Eindelijk een mooi windje, of liever gezegd wind. Het waait dan best pittig, west 6. In de luwte van de 

zandplaat Noorderhaaks gaat het perfect alleen op het fokje, ik ben echter een beetje bezorgd wat we 

na deze beschutting aantreffen daar op de lage wal van Texel met een diepte van een paar meter 

en hoe zal het zijn daar boven het Eierlandse gat?   

  

Best wel spannend, uiteraard laat ik niks merken aan mijn wederhelft en doe alsof dit een routine 

tripje van een paar uurtjes is. Maar het valt me alles mee en met een snelheid van ca. 6 knopen door 

het water en de zon erbij wordt het een prachtig zeiltocht naar Vlieland alwaar we om 19:30 uur een 

plekje langszij een charterschip toegewezen kregen.  

 

Het afmeren ging met die harde wind schuin op de kop niet helemaal lekker omdat Annemarie op het 

voordek steeds geen verbinding met het charterschip kon krijgen en we er continue vanaf geblazen 

werden. Toch maar door de knieën gegaan en de boegschroef gebruikt. Iets wat onze zoon Maarten 

mij altijd verbiedt. Dat is iets voor watjes heeft hij mij ingeprent. Maar omdat hij er niet bij was toch maar gedaan. 

De volgend dag om 08:30 uur een mooie box toegewezen gekregen in de overvolle jachthaven. De tijd gebruikt om de 

tocht nog even voor te bereiden en ons reddingsvlot klaar te maken. Bij dit soort tochten op volle zee is mij namelijk 

geadviseerd eens over reddingsmiddelen na te denken. Zo heb ik voor € 250,- een set vuurpijlen aangeschaft waarvan ik 

me afvraag wie die dingen zien midden op de Noordzee, maar goed, ze kunnen niet zeggen dat ik er niks aan gedaan 

heb.  

  

Ondertussen kom ik er achter dat onze buurman een ex vriendje van mijn wederhelft is 

waar ze heel geanimeerd mee staat te praten op de steiger. Op een gegeven moment 

omhelst hij haar zelfs innig…… Het moet niet gekker worden. Maar goed, Annemarie komt later 

op de dag met het nieuws dat het komend weekend gaat regenen in Noorwegen en de 

temperatuur daar naar 15 graden gaat, de voorspellingen voor volgende week zijn niet veel 

beter.   
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Of het nog wel leuk is om daarheen te gaan vraagt zij zich af. Wat moet je daar nou weer mee, kaarten en pilots gekocht, 

vliegticket voor Maarten naar Stavanger geboekt en de hele regio wel tien keer uitgespit op Maps.  

 

Wel de alternatieven bekeken in de vorm van Denemarken en Noord Duitsland maar de volgende ochtend om 11:00 uur 

toch maar vertrokken met een uitgaande ebstroom en bij de uiterton van het Stortemelk de autopilot ingesteld op 5 

graden noord.  

 

Zoals te verwachten met aanlandige wind is de zee erg rommelig en varen we tussen de brekers door richting open 

water. “Het wordt zo wel rustiger hoor als we in dieper water komen” probeer ik Annemarie gerust te stellen. Dit was 

helaas wishful thinking want toen de diepte opliep naar 15 en vervolgens naar 30 meter werd de situatie niet veel beter. 

De Fremar dook in de golven van ca. 2 meter hoog en bleef daarbij ook slingeren. We kregen gigantische bakken water 

over. Is dit 2 dagen lang vol te houden waarbij je ook nog moet eten, drinken en slapen? Mijn steun en toeverlaat zit al 

de hele middag stilletjes en pips in een hoekje van de kuip waar ze niet uitkomt. Dan toch maar een Primatourtje 

gegeven, dat hielp gelukkig. Mijn plan was om vanaf 20:00 uur 3 uur op 3 uur af te gaan doen waarbij Annemarie de 

eerste wacht zou nemen en ik als eerste zou gaan pitten. Omdat de omstandigheden verre van ideaal waren en er af een 

toe ook nog een containerbootje langs kwam kon ik het niet over m’n hart verkrijgen om me terug te trekken en m’n 

meisje aan haar lot over te laten. In plaats daarvan heb ik de kuiptent dicht geritst en de kachel aangezet, ondanks alles 

ontstond er daardoor toch wel een knus plekje. Om 23:00 uur ging mijn wederhelft een poging wagen en viel in de 

achterkajuit al snel in een diepe slaap waarna ik me met een muziekje en een goed boek lekker ben gaan settelen op de 

achterbank in de kuip van waaruit ik de meters goed in de gaten kon houden waar ik af en toe een blik op wierp. Voor de 

vorm om het kwartier even opgestaan en de zee afgezocht naar lampjes die er niet waren, het was één groot zwart gat. 

Rond middernacht begint de tegenwind af te nemen en gaf de windmeter 12 knopen aan, de zee werd ook rustiger wat 

mij ertoe bracht om het motortoerental op te schroeven naar 2000 omwentelingen wat de snelheid op 6,5 / 7 knopen 

door het water bracht. 

Heel gek maar bij het begin van de nieuwe dag kreeg ik ineens flinke trek. Ik meende dat er Brusselse wafels aan boord 

waren, het water liep me al in de mond. Zodoende om 01.00 uur een cappuccinootje met een Belgische heerlijkheid 

genuttigd. 

Onverbiddelijk als ik was om 02:00 uur toch maar Annemarie wreed uit haar slaap getrokken. “Zie je het zitten schat? 

Ja hoor ga maar lekker slapen” was haar reactie op mijn vraag. Wat een kanjer is het toch. In de voorhut op mijn eigen 

plekje was het echter geen doen, het leek daar wel een achtbaan met al die klappen die het schip te voorduren kreeg. 

Dan maar in de achterhut proberen in het bedje wat nog warm was, dat ging een stuk beter en ik viel zowaar in een 

onrustige slaap. 

Volgende keer lees je hoe we de Noorse kust aanlopen en overweldigd worden door al het natuurschoon in de 

schitterende fjorden. 

==================================================================================================

Winterstalling op de wal       Geschreven door: Herbert Rink 

Onze haven beschikt voor schepen tot 7 ton over de mogelijkheid om je schip op de wal te laten overwinteren, een 

ideale faciliteit natuurlijk waar behoorlijk gebruik van gemaakt wordt. Nu is het zo dat steeds meer schepen beschikken 

over een geavanceerde smart accumonitor. Deze vernuftige systemen hebben echter permanent voeding nodig anders 

raken ze ontregeld. Het verbruik van die dingen is minimaal, slechts zo’n 0,3 A per uur. Over een lange periode kan dit 

toch oplopen tot 50 A per week, het is duidelijk dat dit soort schepen afhankelijk zijn van een acculader die constant 

bijstaat en de daarbij behorende walstroom om te zorgen dat de accu’s op spanning blijven. Voor degene die het niet 

weten: een lege accu kan je weggooien. Nu blijkt het dat er bij ons in de haven lieden zijn die zonder overleg stekkers 

van walstroom uit de stroompaal trekken om ruimte te maken voor hun eigen stekker, de losgekoppelde stekker wordt 

naderhand niet meer terug gestoken en blijft weken lang in het natte gras liggen. Als dat bij een boot, voorzien van een 

accumonitor, gebeurd kan de schipper op vernaggelde accu’s rekenen als hij na een paar weken weer aan boord komt. 

Bij deze dan ook het dringende verzoek om stekkers in de stroompalen te laten zitten en deze er niet zomaar uit te 

trekken! Ga even in overleg met de havenmeester of de havencommissaris om een oplossing te zoeken, hier is altijd wel 

een mouw aan te passen, bijvoorbeeld in de vorm van een splitter.  
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OKTOBER 2022 | ST AYLES SKIFF 

 
Great River Race Londen 2022  
Tijdens de Skiffies in Kortgene ontstaat binnen de Batavieren het gekke idee om mee te gaan doen aan de Great 
River Race in Londen. Het damesteam traint al bijna een jaar erg intensief met elkaar, hoe gaaf zou het zijn om 
samen op de Theems te roeien?  
Het is begin juli en de GRR is al half september, dat laat weinig ruimte over voor de voorbereidingen. Maar de 
motivatie is hoog en we zetten de schouders eronder. Ook als we de hele zomer bijna nooit helemaal compleet zijn 
door vakanties worden er in het weekend vele lange tochten geroeid van minstens 2 uur. Doordeweeks blijft de 
techniek een aandachtspunt en worden er alvast wissels geoefend. Om de GRR te roeien moet je met 6 mensen 
zijn, er moet een passagier mee. In veel gevallen betekent dat dat je onderling regelmatig wil ruilen van positie om 
toch wat rust te kunnen pakken onderweg.  
De verdeling van gewicht en kracht in de boot wordt met bijna militaire precisie uitgerekend en de wisselschema’s 
worden daarop aangepast met hulp van Frans Paap en zijn grote ervaring met de GRR. Er wordt om de 29 minuten 
onderling gewisseld per 3, op 3 en 4 met de stuurvrouw en op 1 en 2 met de passagier.  
 
De weken voor de start van de GRR ligt de focus vooral op de wissels en het materiaal. Debbie Havelaar maakt in 
de werkplaats van haar vader voetenbankjes op maat zodat iedereen goed zit en de wissels nog makkelijker 
verlopen. Martin Kok stelt zijn prachtig uitgebalanceerde riemen ter beschikking, met ons eigen Batavierendames 
logo erop.  
Wisselschema’s worden gelamineerd in de boot bevestigd, repen, bananen en druivensuiker wordt ingeslagen, aan 
de voorbereiding ligt het niet.  
In de week voorafgaand aan het vertrek richting Londen dreigt er dan toch slecht nieuws. Queen Elizabeth is ziek 
en het ziet er serieus uit. De familie wordt ingevlogen en op donderdagavond laat bereikt het nare bericht ons: 
Queen Elizabeth is overleden. Eten voor vrijdagavond is gekookt, de boten zijn ingeladen, de koffers gepakt. We 
besluiten toch te gaan rijden op vrijdagochtend en af te wachten wat het besluit wordt van de organisatie.  
Vrijdagochtend heel vroeg vertrekken er dus 5 boten, verdeeld over 4 trailers, 30 roeiers, verdeeld over 6 auto’s en 
een Eurostar richting Calais. De hele reis houdt iedereen het nieuws nauwlettend in de gaten, zolang we niet op de 
ferry zitten kunnen we desnoods nog terug. Als we ergens tussen Calais en Dover varen komt het verlossende 
woord: de race maakt plaats voor een memorial processing. Feestelijke kleding wordt verboden en tijd zal niet 
meer geregistreerd worden. Dat is even slikken, we hebben hier hard voor getraind! Anderzijds is ook wel duidelijk 
dat we dit nooit meer zullen meemaken. Op zo’n bijzonder moment in Londen zijn is ook een ervaring die je niet 
zou willen missen.  
 
Eenmaal in Dover aangekomen gaat een deel van de auto’s de boten lossen bij de start en de rest gaat alvast naar 
de camping om het avondeten op te starten. In de spits in het centrum van Londen manoeuvreren met een skiff op 
de trailer blijkt een kunst apart en de files zijn niet mals, het duurt dan ook lang voordat we compleet zijn en we 
met elkaar kunnen gaan eten. Chef Pascal Gabriel heeft, ondanks de stromende regen, met zijn assistentes weer 
een voortreffelijke maaltijd weten voor te bereiden voor alle roeiers.  
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Op zaterdagochtend vertrekken de bussen voor dag en dauw naar de start op de Isle of Doggs en éénmaal daar 

aangekomen hebben we meer dan genoeg tijd om ons eten met ducktape in de boot te bevestigen en ons klaar te 

maken voor vertrek. Rond 10:00 uur leggen we de boten in het water en roeien we een stukje stroomopwaarts naar het 

startgebied. Al heel snel is duidelijk hoe hard de Theems stroomt, als we even niet roeien drijven we in een mum van tijd 

tientallen meters weg. 

Om 11:36 uur starten wij dan eindelijk. De golven zijn het eerste deel van het parcours erg hoog, dat maakt de tocht ook 

extra bijzonder. Terwijl je door het centrum van Londen roeit, strijd je tegelijk tegen de wind en de golven. Gelukkig 

hebben we stroom mee, we roeien wel 13 kilometer per uur op sommige stukken. En dan komt daar na 45 minuten 

bikkelen tegen de golven in eerst de Tower Bridge en niet veel later ook de London Eye, Big Ben en de Palace of 

Westminster. Het gevoel van roeien op de rivier omringd door zoveel iconische gebouwen is met geen pen te 

beschrijven. De tocht duurt bijna 33 kilometer en we varen onder 28 bruggen door. We wisselen zoals geoefend 

gesmeerd iedere 29 minuten, de ene shift valt zwaarder dan de andere. Vorige edities werden de roeiers luidkeels 

aangemoedigd door het publiek op de bruggen, maar nu is het grotendeels stil. Op enkele bruggen staan wel mensen toe 

te kijken, maar dit doen zij in stilte. Een enkeling zwaait of moedigt zeer sober aan. Het is duidelijk dat dit geen gewone 

Great River Race is.  

Na 2 uur en 49 minuten passeren wij de finish, we hebben zelf toch wel de tijd bijgehouden. Ook de aankomst wordt niet 

heel uitbundig gevierd en de boten worden snel uit het water getild en op de trailers gehesen. We hebben genoten van 

de tocht. Het was hard werken, maar we hebben onszelf weer uitgedaagd en dat voelt altijd heel erg goed. De 

Batavierendames zijn goed op elkaar ingespeeld en dat is vandaag toch maar weer gebleken in het neerzetten van deze 

prestatie met elkaar. Als alles weer is ingeladen kunnen wij onze certificaten gaan ophalen en afsluiten met een biertje. 

Het is jammer dat er geen feesttent staat, maar in het zonnetje in het gras komen de teams van de WSV Woudrichem 

weer bij elkaar om na te praten en ook dat is ontzettend fijn. Het is bijzonder om met een grote groep gelijkgestemden 

zo’n prachtige tocht te kunnen meemaken.  

Volgend jaar gaan de Batavieren dames weer voor goud! 

 

======================================================================================= 

 

Merwede club polo shirts       Geschreven door: Ethel Janssen 

  

Vanaf heden is het mogelijk om club poloshirts te bestellen bij Ethel, de prijs is niet te duur, maar we moeten er wel een 

aantal tegelijk bestellen, wil het aantrekkelijk zijn voor de leverancier,  die ze voor ons maakt. 

De club poloshirts zijn te verkrijgen in maat :   S  M   L   XL   XXL 

De prijs voor een wit poloshirt met korte mouw € 30,=. Het is mogelijk om de naam van de boot erop te laten zetten. 

De prijs voor een blauw poloshirt met lange mouw € 35,=. Het is mogelijk om de naam van de boot erop te laten zetten. 

 

Gaarne opgeven vóór 15 januari 2023 via mobielnr.:  06-38818696  (whatsapp Ethel) of aan de bar bij Ethel. 

 

 

Bij interesse: geef de maat op, om welk poloshirt het gaat en of de naam van de boot erop moet komen te staan. 
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Eenzaam en verlaten       Geschreven door: Herman van Wijnen 

 

Een drietal weken geleden liep ik helemaal achterin de haven de steigers te controleren en zag tot mijn verbazing een 

bagagewagentje staan, eenzaam en verlaten, met een accu erin!! Er was geen boot te bekennen, waarschijnlijk heeft de 

eigenaar of eigenaresse van betreffende boot een nieuwe accu erin gezet, de oude op het bagagewagentje gezet en  

is wegggevaren?! 

Mijn vraag is: wil betreffende watersporter zich melden bij onze havenmeester Erwin en deze accu zelf afvoeren!  

Als de vereniging de accu moet afvoeren gaat het geld kosten.  

 

  

  

  

  

  

  

  

================================================================================================== 

Lief en leed 

 

Op 16 oktober jl. is de vrouw van Co van der Stelt (Stijnie) overleden. Wij wensen Co en alle nabestaanden heel veel 

sterkte met het verlies van vrouw, moeder, schoonmoeder en oma. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Op 30 november jl. is na een kort ziekenhuisverblijf Ellie Breddels overleden. Ellie was de vrouw van ons wijlen erelid Piet 
Breddels. 
Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte met dit verlies. 
 

Kaart overlijden Ellie Breddels.pdf 

Wij nodigen u van harte uit voor het afscheid op dinsdag 6 december a.s.om 14: 00 uur in Uitvaartcentrum, De Grote 
Haar, Haarweg 1a te Gorinchem. 
Na de bijeenkomst is er gelegenheid voor ontmoeting en condoleance. 
 
================================================================================================= 
 
My Way                                       Geschreven door: Ida Samplonius 
 
Vanmorgen stond ik op de remming bij de sluis te wachten op een schip toen ik ineens de MY WAY van Cor v.d. Bout de 
haven uit zag varen, waarschijnlijk voor de laatste keer? 
     

  
  

 

https://www.wvdemerwede.nl/index.php/tools/packages/tony_mailing_list/services/?mode=link&mlm=498&mlu=0&u=1074&url=https%3A%2F%2Fwww.wvdemerwede.nl%2Findex.php%2Fdownload_file%2Fview%2F11395%2F
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Recept:   Speculaas croissantrolletjes (20 stuks) 
  

  

  

Ingrediënten: 

150 gram  ongezouten roomboter 

150 gram bakkerspeculaas 

1 eetlepel koek- en speculaaskruiden 

100 gram lichtbruine basterdsuiker 

1 vers super croissantdeeg in blik 

100 gram zuivelspread 

 

Benodigdheden: 

Bakpapier 

Brownievorm: 28  x 21 x 7 cm 

Bereiding: 

Zorg ervoor dat de roomboter op kamertemperatuur is. Verwarm de oven voor op 200 °C. Verkruimel de speculaas 

tot fijn kruim. Roer de koekkruiden en basterdsuiker door de boter.  

 

Haal het croissantdeeg uit het blik en rol uit op een vel bakpapier zo, dat de lange kant naar je toe ligt. Druk de 

stippellijnen dicht zodat je 1 grote lap deeg hebt. 

 

Smeer het deeg voorzichtig in met het boter-kruidenmengsel en bestrooi met de helft van het speculaaskruim, laat 

ca. 2 cm van de randen vrij. 

 

Rol het deeg vanaf de lange kant strak op. Druk met je vingers de naad plat, zodat je een egale ronde rol krijgt  

 

Snijd ca. 1 cm van de uiteinden van de deegrol, deze gebruik je niet. Snijd de deegrol in 20 gelijke stukken.  

 

Plaats de deegstukken op een snijkant naast elkaar in de ingevette brownievorm. Bak in ca. 20 min. lichtbruin en 

gaar. 

 

Haal de croissantrolletjes uit de oven en laat 15 min. afkoelen in de vorm. Besmeer de rolletjes met de zuivelspread 

en bestrooi met de rest van het speculaaskruim. Laat nog 15 min. in de vorm afkoelen.  

 


