
Najaar bijeenkomst Fisherclub Lemmer september 2012 

door Margriet van Dijken 

We kunnen weer terug kijken op een hele geslaagde bijeenkomst, die georganiseerd werd door 
Martein en Wendeline. Het aantal schepen was minder dan vooraf afgesproken maar dat werd 
ruimschoots goedgemaakt door het aantal leden die zich per auto naar Lemmer hadden begeven. 
Doordat er minder schepen waren dan gepland, meerden een aantal niet-Fishers af naast de 
Charybdis. De kade was hoog en de buren van de Charybdis dachten de op- en afstap simpeler te 
kunnen maken door gebruik te maken van de scepters. Toen de buren hier op gewezen werden 
waren zij beledigd….. 

 
Zaterdag begon de bijeenkomst met een 
rondleiding door het Ir. Wouda Gemaal. 
Vanaf de steiger achter de sluis vertrok 
een “gepensioneerde” reddingsboot om 
ons bij het gemaal af te zetten. Het 
stuur van een reddingsboot heeft 
natuurlijk een gigantische 
aantrekkingskracht op de schippers van 
een Fisher en de schipper/eigenaar 
heeft weinig achter het roer gestaan! 
Liefhebbers genoeg voor deze taak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gemaal maakt deel uit van het Werelderfgoed. Ondanks zijn monumentstatus wordt het 
stoomgemaal in parate toestand gehouden tussen oktober en april omdat nog regelmatig zijn inzet 



gevraagd wordt om het waterpeil in Friesland op peil te houden. 
Na de ontvangst in de bezoekersruimte met koffie en koek, werd een korte geromantiseerde 3D film 
vertoond waarin de aanloop tot het in werking stellen van het gemaal tijdens de viering van zijn 100-
jarig bestaan werd weergegeven.  

De voorstelling was niet exclusief voor 
ons, want de directeur van het gemaal 
ontving op hetzelfde moment een aantal 
Italiaanse journalistes die plannen 
hadden om een reportage te maken over 
het gemaal. Na de toespraak van de 
directeur zou zij de film starten maar had 
zich helaas niet voldoende kennis om het 
juiste knopje te vinden waarmee de film 
zou starten. De hulp werd ingeroepen en 
bij de tweede poging startte de film. Na 
afloop bedankte zij ons voor onze 
gastvrijheid en wilde de zaal met de 
journalisten verlaten.  
Dat gaf wat commotie toen bleek dat 

één van de dames zo diep in slaap was gevallen dat het wat moeite kostte om haar weer in beweging 
te krijgen. Hilariteit alom en je vraagt je af wat er binnenkort in de Italiaanse bladen gaat verschijnen 
over het gemaal… 

Na de film volgde een uitgebreide rondleiding door het binnenste van het gemaal. Moet een hele 
klus zijn om het gemaal niet alleen paraat te houden voor gebruik, maar het daarbij aantrekkelijk te 



houden voor de bezoekers. Alles smetteloos in de verf en alle koperen knoppen, handels en 
draaiwielen keurig gepoetst! 
 
 

Na afloop weer terug met de 
reddingsboot. De wind was wat 
aangetrokken en het buiswater 
kwam af en toe op plaatsen waar het 
niet verwacht werd. Vlak voor de 
ingang van de haven van Lemmer 
werden wij verrast door het 
passeren van de huidige reddings- 
boot. Als begroeting kwam deze op 
volle snelheid vlak langs ons varen en 
draaide vrolijk  zijn hekwater de kuip 
in. Zoals een goede voorzitter 
betaamt heeft Ruud de volle laag 
water opgevangen en een aantal 
dames afgeschermd voor een koude 
douche. Hulde aan de voorzitter! 

 
Geborreld werd er in de “British 
Pub” begeleid met lekkere 
borrelhapjes en het diner was 
daarna perfect verzorgd in het 
naastgelegen “Vooronder”. 
 
De organisatie was perfect en het 
was weer een prima manier om bij 
te praten met bekenden en nieuwe 
leden te leren kennen. 

  

 

 


