Korte impressie van de
Fisherclub bijeenkomst
Dordrecht 5-6-7-8 mei 2016

Voorjaar 2016: de eerste bijeenkomst van
dit jaar is gepland in Dordrecht. Ruud
Heruer verzorgde het geheel, samen met
Anneke, weer op perfecte manier. Het was
mogelijk om een paar dagen ligplaats te
krijgen in de (KDR&ZV), of alleen op
zaterdag aanwezig te zijn. Het was boffen
met prachtig weer, waarbij de thermometer
richting 25 graden ging.
Zaterdagmiddag liggen deze keer vier
Fishers (F25 Azimuth, F30 Manuel, F34
Watergeus en F37 Cormorant) bij elkaar:
een leuk gezicht. Nieuw was de F25
Azimuth, die Jan en Mieke op de
botenmarkt wisten te veroveren.
We verzamelen bij de rondvaartboot vlakbij
de Wijnbrug, waar we om 15.00 uur

vertrekken en varen op plaatsen waar we
met onze Fisher niet kunnen komen, zelfs
door de ‘catacomben’ (onder een van de
grote pleinen) van Dordrecht. Ondertussen
genieten we van wat we om ons heen zien
en krijgen tekst en uitleg. Zelfs eb en vloed
was voelbaar: we liepen even aan de grond
(het was eb). De KNRM hoefde niet uit te
varen. Een bijzonder geslaagd tochtje en
de aangeraden paraplu was niet nodig.

Daarna gingen we naar de schepen, waar
we konden bijpraten en een drankje
drinken. De verschillende gastschippers
hadden het allemaal goed geregeld. We
zijn dan met 16 personen. Vanzelfsprekend
wordt er weer bij gekletst over onze
ervaringen en ook sterke verhalen zijn weer
aan de orde. Ruud doet verhaal van zijn
ervaring met het afrekenen van de vloot bij
de havenmeester. Verder wordt lief en leed
wordt gedeeld.

Daarna gaan we tegen zevenen met spoed
naar Grand Café Dordts Genoegen aan de
Voorstraat. We krijgen boven een aparte
tafel en gaan met veertien personen ‘aan
de bak’. Iedereen kiest zijn eigen gangen.
Vooraf eerst een drankje op rekening van
de club. Marni ziet er, als bewaker van de
schatkist, op toe dat het tot ééntje beperkt
blijft. Het smaakt ons prima en als we dan
na een aantal uren tafelen hebben
afgerekend slaat de klok al na elven.
Voldaan gaat de een terug naar de boot, de
ander naar huis.

We kijken terug op in alle opzichten een
geslaagde bijeenkomst. Dat smaakt naar
meer!

