Voorjaarsbijeenkomst Fisherclub Medemblik 3-4 juni 2011
door Margriet van Dijken
Ieder jaar is het een terugkerend onderwerp op de ledenvergadering; Waar plannen we dit jaar de
Noord- en Zuid bijeenkomst. Altijd komen er wel voorstellen, maar in de praktijk blijkt dat we vaak
net even te laat zijn indien de bijeenkomst in het Noorden wordt gepland. Andere clubs zijn ons dan
vaak net even voor en zijn we alsnog genoodzaakt om uit te wijken naar een andere bestemming. Zo
ook dit jaar.
Uiteindelijk hebben we een steiger kunnen regelen in Medemblik. In eerste instantie leek het heel
erg jammer dat in het centrum geen plaats was en dat we moeste uitwijken naar de
Pekelharinghaven. Het centrum werd ingenomen door een groot aantal Contest schepen, die er een
superbijeenkomst van wisten te maken, veel onderling plezier op de kade, overdag zeilwedstrijden
en als afsluiting een grote BBQ waarvoor een groot deel van de kade werd afgesloten.
Achteraf bleek de steiger de beste keus; volledig uit de wind. Lekker in de zon, met buiten op het
IJsselmeer toch zeker een windkracht 5! En prima plaats voor de wereldopkomst van 5
Fishers! Gelukkig waren er ook een flink aantal Fisher-auto’s en een spontaan aangesloten nieuw lid
van een week daarvoor, waardoor het aantal mensen op een gezellig peil kwam.

Rond 18 uur zijn we neergestreken op het terras van het restaurant de Twee Schouwtjes; eerst
borrelen was het devies en ondertussen uit het menu de keuze maken voor het hoofdgerecht; vlees,
vis of vegetarisch…..

Het voorgerecht was vooraf geregeld en bevatte voor elk wat wils; hapje zalm, hapje lamsham en
kleine carpaccio, geheel omlijst met de passende sauzen en garnituur.
De verleiding was even
groot om buiten te blijven
eten, maar uiteindelijk
hebben we toch maar
besloten om naar boven te
gaan en plaats te nemen
aan de feestelijk gedekte
tafels.
Over het diner kunnen we
kort zijn; het was in één
woord voortreffelijk! En
natuurlijk kun je niet eten in
de Twee Schouwtjes zonder
de eigenaar ervan te
overtuigen toch, ondanks
de drukte, nog even plaats
te nemen achter zijn piano
en wat muziek en
meezingers te laten horen.
Natuurlijk is er tijdens het
diner altijd het
welkomstwoord van de
voorzitter en deze keer met
een warm welkomstwoord
voor ons nieuwe lid ………..
Deze keer werd ook het woord
nog even gevraagd door Gyula
Halvax, die ons allemaal er op
wees dat we het wel heel erg
gezellig en goed hadden en
vervolgens bestuur en
organisatie bedankte voor de
inspanningen.

De volgende dag was er afscheid van alle Fishers, een aantal gingen weer op huis aan en enkele
andere deelnemers besloten noordwaarts te gaan. Het weer zou de dagen daarna wat onbestemd
zijn en zij hoopten toch nog voortijds de Wadden te bereiken.
Nadat we iedereen uitgezwaaid hadden was het tijd om even de benen te strekken met de honden.
Rondje Medemblik; even naar de stoomtrein, even uit de weg voor de oude brandweerwagen die
door twee paarden met grote vaart door het centrum werd getrokken, wandelingetje langs de
winderige dijk en dan maar weer even uitblazen in het zonnetje met een lekker biertje en terug naar
de boot om te gaan eten……..Halverwege terras en boot hoorden wij opeens vragen wat er met de
andere Fishers gebeurd was, waar waren al die boten gebleven? Een ja hoor, een nakomertje! Dagje
te laat, maar wel gekomen!
Het was uiteraard geen enkele moeite en geen zware opgave voor ons om nog een keertje te gaan
eten. Ander menu maar net zo lekker en net zo gezellig!
We kunnen terugkijken op een hele gezellige voorjaarsbijeenkomst. Het weer was fantastisch, de
stemming was prima en het diner was grandioos!

