
Korte impressie van de 

Fisherclub-bijeenkomst  

Stavoren 10-11 september 2016 

Het was druk: bijna dertig mensen waren in 

Stavoren aanwezig, samen met zes Fishers. 

Het weer was eigenlijk ideaal: zonnetje, lekker 

windje, fijne temperatuur. En minstens zo 

belangrijk: er was een gezellige ‘steigerborrel’, 

heerlijk eten en het belangrijkste: een prima 

stemming onder de deelnemers!  

 
Martein en Wendeline hadden deze keer de 

organisatie op zich genomen. Behalve de 

voorbereiding waar aan te leggen met zo’n 

vloot en het kiezen van de leukste en lekkerste 

plek voor het culinaire vermaak hadden ze een 

belangrijke onzekerheid: het aantal 

deelnemers. Vooral de regio Noord was goed 

vertegenwoordigd, maar ook mensen van ver 

kwamen. Niet zo vreemd, want Stavoren ligt, 

zeker voor de zuiderlingen, niet om de hoek. 

Spaarnwoude, Delfzijl, Baarn, Almere, Lemmer: 

daar kwam deze keer de vloot Fishers 

vandaan. Een kleine vloot van drie Fishers 

kwam op zaterdag vanaf Enkhuizen voor de 

kust van Stavoren aangevaren (de F30 

Duikelaar, F34 Polaris en de F37 Pallieter). Er 

werden verschillende foto’s van elkaar gemaakt 

en Martein was even zeegaand fotograaf vanuit 

zijn rubberen rib. Het was weer bijzonder om 

een rijtje Fishers te zien zeilen. Eenmaal in de 

buitenhaven aangekomen lagen daar de F31 

Charybdis, de F34 Jan Willem en (nieuw): de 

F38 Trawler Blue Migrant. Deze trawler is een 

echte Fisher, maar zonder zeilen en twee 

stevige motoren die zorgen voor 16 Mph! 

 
 

De steigerborrel werd niet op de steiger 

gehouden, maar in strandpaviljoen de Potvis, 

vanaf ongeveer 17.00 uur. Gezellige 

gesprekken werden gevoerd en ook lief en leed 

werden uitgewisseld. Om 18.30 uur begon het 

diner in Stadsboerderij De Koebrug, 

geselecteerd door ons organisatie-duo. Hun 

keuze was uitstekend: het eten en drinken met 

Schotse accenten was heerlijk. In de latere 

uurtjes wandelden we terug naar onze 

slaapplek: de boot, caravan, camper, hotel of 

B&B. Als zondagochtend de dag begint is er al 

spoedig weer een moment van vertrek. Zo 

tegen elf uur gaat een deel van de vloot weer 

op pad naar huis. Met een daverend getoeter 

wordt iedereen die nog niet wakker was nu 

gewekt. Er wordt stevig uitgezwaaid.  

 

We kunnen terugkijken naar een meer dan 

plezierig weekend. Martein en Wendeline: 

bedankt voor de organisatie, het was een 

geslaagde najaarsbijeenkomst.  

En iedereen die er bij was: fijn dat je hebt 

meegedaan. Voor wie er niet was: deze korte 

terugblik laat je er toch nog even ‘bij’ zijn! Tot 

de volgende keer: in het voorjaar is weer Noord 

aan de beurt   Frank Sangers 

 



 


