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Jachthaven
WV De Merwede
Op vrijdag 22 april jl. hebben we voor het eerst in lange tijd onze
ledenvergadering in het clubgebouw gehouden en niet online. Hier heeft de
bouwcommissie een goede update gegeven waar we staan met de loods.
Indrukwekkende schetsen, in Scandinavische stijl – iets om naar uit te kijken.
Ook is het jaarverslag 2021 goedgekeurd, alsook de begroting 2022.
Voor wie zich afvraagt – wat staat daar dan in en hoe zien die plannen eruit –
schiet gerust een van de bestuursleden eens aan in het clubgebouw – we
vertellen er graag over.
Maar ook een oproep aan u: Kom vooral opdagen bij de ALV’s – het zijn er
maar twee per jaar en u krijgt daar alle ins en outs te horen, kunt vragen stellen
en input geven.
De opkomst was behoorlijk goed en dank aan iedereen die erbij was.
Tegelijkertijd krijgen we vaak te horen dat er behoefte is aan meer informatie
wat er speelt binnen de club. Communicatie kan natuurlijk altijd meer en
beter, maar het is ook belangrijk om die momenten te pakken, waarop dit
gebeurt – en erbij te zijn.
Het visjes eten, verzorgd door de kookploeg en het horeca team, was als
vanouds gezellig – ruim honderd man zijn aangeschoven voor lekkere
poontjes en kibbeling. Voor de verdwaalde niet-vissetariër was ook gezorgd.
Als dit een voorteken is voor het komende seizoen, dan wordt het druk,
gezellig en lekker.
De evenementencommissie is druk met de voorbereiding van het jubileum; de
Merwede Jeugdzeilers hebben de bootjes weer gecontroleerd en klaargelegd.
Op 7 mei wordt de zwembadles gegeven – kom gerust kijken bij de les in het
Caribabad; is altijd erg leuk om te zien en te doen; de redactiecommissie is
druk met het overnemen van de jaarkalender op de website. De kaart- en vis
commissie hebben het seizoen afgesloten, maar willen graag meer deelnemers
komende winter. De sloeproeiers gaan ook dit jaar weer roeien met Pinksteren
in Venetië.
Kortom de club bruist - en kan hier en daar wat extra leden gebruiken om mee
te doen.
Tot snel op de haven,
Blijf Gezond!
David Warnink
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In gesprek met…
Geschreven door:
Annemarie Rink

Onder het genot van een kopje koffie neem ik het interview met Rini Elfring
af.
Hij wordt vergezeld door zijn vrouw Elly. We beginnen bij zijn jeugd en lopen
zo de jaren door.
Rini vertelt dat hij in Zevenbergen is geboren op 21 mei 1947 en daar tot zijn
19e jaar heeft gewoond. Op die leeftijd heeft hij ook zijn 1e vrouw ontmoet en
met haar drie kinderen gekregen, zonen Armand en Ron en dochter Nancy.
Tijdens dit huwelijk woonden zij in 1e instantie ook nog in Zevenbergen. Zijn
toenmalige schoonvader had diverse horecabedrijven in Middelburg en
Domburg. Samen met zijn toenmalige vrouw hebben zij “Hotel Zonnevank” 7
jaar in Middelburg uitgebaat.
Na deze 7 jaar uitbaterij is Rini bij Restaurant “Mirabel” in Breda gaan
werken. Bij dit restaurant heeft hij een goede opleiding gehad. Een
wegrestaurant (naam wist hij niet meer) in de buurt van Hazeldonk werd zijn
volgende werkgever. Daarna heeft hij 11 jaar bij Van der Valk op de vestiging
“De Wouwse Plantage” gewerkt. In deze periode heeft hij zijn huidige Elly
leren kennen. Elly was ook werkzaam bij Van der Valk als cheffin-serveerster.
Rini werd aangenomen als assistent bedrijfsleider. Hier hebben beide veel
geleerd, vooral ook dingen die niet in de horeca mochten voorkomen. Je leerde
bij Van der Valk wel wat werken is aldus Riny!
Na in 1987 in het huwelijk te zijn getreden met Elly is het paar in 1988 in
Drimmelen voor zichzelf begonnen waar zij 11 jaar het restaurant “De sloephet stuurwiel” gehad hebben. In 1996 werd daar ook dochter Steffi geboren.
In 1998 zijn zij bij onze Jachthaven “WV De Merwede” begonnen als
havenechtpaar. Rini werd havenmeester en Elly ging als kok in de keuken van
het Botenhuis werken. Het restaurant werd toen een feit. Naarmate de jaren
vorderden werd er steeds meer geautomatiseerd. Om maar iets te noemen, de
slagboom werd in de eerste jaren nog met de hand bediend. En er kwam een
kassa, daarvoor werd alles nog in boekjes genoteerd. Als Rini en Elly op
vakantie gingen was dat altijd in oktober, Wilma en John Bouwman namen
dan in de eerste 2 jaar de werkzaamheden van havenmeester over. Het
restaurant bleef gesloten, in die periode gebeurde er toch weinig in de haven.
In hetzelfde jaar is de 1e paal geslagen voor het nieuwe botenhuis, tijdens de
bouw hiervan hebben zij vanuit de loods hun werkzaamheden uitgevoerd.
Gelukkig heeft deze situatie maar een jaar geduurd, in 1989 was het nieuwe
clubhuis gereed. Voordat de “ark” kwam hebben Rini en Elly in een
stacaravan gewoond, dat was een primitieve situatie, er was alleen maar
stroom. Later heeft Riny in Loosdrecht de woonark op de kop kunnen tikken.
Via het Amsterdam Rijnkanaal werd hun nieuwe huis naar Gorinchem
gesleept, dit was best een spannende onderneming aldus Rini, de flinke golven
van de beroepsvaart sloegen hoog tegen de ark op. Het nieuwe woonverblijf
werd echter als één en al luxe ervaren.
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Rond het jaar 2000 werd Diana aangenomen als serveerster, zij werd een
onmisbare kracht binnen de vereniging. Diana nam de taken van Rini en Elly
over, met nog een paar medewerkers, als zij op vakantie wilden. Zo kon alles
gewoon door blijven lopen. Diana was altijd “de vriendin” van Rini en Elly
“de vrouw”. Diana heeft ongeveer 12 jaar bij Rini en Elly gewerkt.
In 2011 zijn de eerste 8 camperplaatsen gekomen, wat uitgebreid is naar
uiteindelijk 28 plekken.
Tijdens zijn periode als havenmeester heeft Riny van alles meegemaakt, ook
weleens lastige situaties. Zo werd er eens laat op de avond overlast
veroorzaakt door vier ongure, beschonken types in een speedboot die helemaal
niets in onze haven te zoeken hadden. Op het verzoek van de havenmeester
om te vertrekken gaven ze geen gehoor waarop de situatie zelfs grimmig werd.
Gelukkig had Rini een scherp mes bij zich en maakte hij aanstalten om de
meerlijnen door te snijden. Het gezelschap koos toen maar eieren voor hun
geld en gingen er alsnog vandoor….
De opvolgers van Rini en Elly zijn na 5 jaar weer vertrokken, wat voor een
hoop commotie in de haven zorgde. Maar op wie konden wij gelukkig weer
rekenen? het voor ons zo vertrouwde havenechtpaar! Zij hebben ons toen
enorm uit de brand geholpen in deze lastige tijd wat ook nog eens vergezeld
werd door Corona.
We sluiten het interview af met “het was een prachtige periode uit ons leven”.
Rini geeft het stokje over aan…..

Winterwedstrijden
Geschreven door:
Alex Platteel

Ik heb even tijd om de uitslag van de winterwedstrijden aan te leveren voor de
nieuwsbrief. Ik was blij met de leden die opkwamen voor de
winterwedstrijden Kaarten en Vissen. Hopelijk staan zij er het komende
seizoen weer en dat er zich ook weer nieuwe leden aanmelden voor dit
evenement!
Kaartuitslag:
1. Frits de Waart
19066 pnt.
2. Alex Platteel
18624 pnt.
3. Jannie van Houwelingen 18310 pnt.
Wintervissen:
1 Piet Maartense
2 Ad Beekers
3 Alex Platteel
4 Jan van Peet
5 Rien Elfring
6 Piet Vogel
7 Rijn Vogel

7.27 kilo
7.00 kilo
5.34 kilo
4.92kilo
3.46 kilo
3.43kilo
2.46 kilo
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Piet Maartense, gefeliciteerd met het fantastische behaalde resultaat.
Met dank aan het havenmeestersechtpaar Ethel en Erwin voor de lunch en de
gezelligheid.
Het nieuwe seizoen begint op:
1e Kaartavond op 4 november 2022.
1e Viswedstrijd op 6 november 2022
ALV
geschreven door:
Annemarie Rink

Visjes bakken
geschreven door:
Annemarie Rink

Op vrijdag 22 april jl. kon er weer een ALV in het botenhuis gehouden
worden. Eindelijk geen online gedoe meer. Dat was iedereen duidelijk een
beetje zat aan het worden en terecht. Zo met elkaar face to face in het
botenhuis werkt gewoon veel beter en je hebt een betere interactie.
Er was een redelijke opkomst.
Hans Engler heeft Agatha weer weten te strikken om de notulen te maken.

Het “visjes bakken” op zaterdag 23 april jl. was een geslaagd evenement. Het
was een druk bezochte avond met heerlijk weer. Iedereen genoot van de
heerlijke vis met friet en sla en het samenzijn. Wat hebben we dit gemist, de
afgelopen 2 jaar.
De “kookploeg” deed zijn uiterste best om iedereen van heerlijk gebakken vis
te voorzien. En vanuit de keuken was de friet ook niet aan te slepen.
Iedereen bedankt voor deze gezellige avond.
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Aanvaring
geschreven door:
Herman van Wijnen

In november 2021 is er een aanvaring geweest tussen een tanker en de kop van
onze D-steiger.
De schade was enorm aan onze steiger, maar gelukkig bleef het plezierjacht
van één van onze leden, die aan de binnenzijde lag, onbeschadigd. Onze
havenmeester Erwin was gelukkig gelijk ter plaatse om e.e.a. te regelen met de
schipper en RWS. De schipper had 14 uur gevaren en was vermoeid, hij had
zich verkeken op de situatie. De tanker is eigendom van een Belgische rederij.
De verzekeringsmaatschappij werd ingeschakeld en Interboatmarinas, onze
leverancier van de steigers maakte een offerte en na lang " touwtrekken" is er
een schadebedrag uitgekeerd, van enige duizenden euro's, waardoor wij een
nieuw steigerdeel konden aanschaffen
(zie bijgaande foto's)
Op dinsdag 26 april j.l. is een en ander gerealiseerd door Interboatmarinas.
Het vuilwaterpompstation moest op de oude steiger gedemonteerd worden,
nieuw dek op de betonnen drijvers en vuilwaterpompstation en verlichting er
weer op. Al met al een hele operatie, maar perfect uitgevoerd door
Interboatmarinas en onze hulphavenmeesters Frank en Christoph (ook deze
jongens mogen weleens een pluimpje krijgen).
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Gewijzigde brugtijden
Aangeleverd door:
Jan-Willem Sloeserwij

De gewijzigde brugtijden voor de route Gorinchem-Zeeland. Hier is in de
ledenvergadering over gesproken.

Recept:

INGREDIËNTEN:
24 witte asperges
4 eieren
0,50 bosje peterselie
150 g roomboter
nootmuskaat
peper
zout

Asperges op zijn
Vlaams

Voor wie dit wil bekijken, klik op onderstaande link en bestand.
https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=2700858
Dit bestand is overigens voor heel Nederland.

BEREIDING:
Schil de asperges van de kop naar beneden. Snijd het houterige uiteinde af.
Kook de asperges beetgaar in gezouten water.
Kook de eieren 8 à 9 minuten voor een hardgekookt ei. Laat ze onmiddellijk
schrikken onder koud water. Pel de eieren en plet ze met een vork.
Snipper de gewassen peterselie fijn. Meng de eieren met nootmuskaat en peper
en zout.

Laat de boter smelten en schep er het witte bovenlaagje af. Giet de geklaarde
boter bij de eitjes en meng goed door.
Schik de asperges op het bord en schep er de eieren met de boter en de
peterselie in een brede strook op maar laat de puntjes onbedekt.

