
Het verslag van de voorjaarsbijeenkomst 2010 in Sint Annaland 
door Perry en Marni van Schie.  
 

Voor een aantal Fishers was het de eerste 
keer, voor andere alweer een hele tijd 
geleden, dat zij de haven van Sint Annaland 
aanliepen. Tijdens het mooie weer van 
Hemelvaartweekend, kwamen op vrijdag de 
Triton, Pica, White Rose en Eenzaat aan. De 
Manuel, Cornelia, Watergeus en Cormorant 
hadden zich al een dag eerder verzameld. Dit 
in het kader van de voorjaarsbijeenkomst van 
de Fisherclub Nederland.  
 
De organisatie was dit keer in handen van 
Marni van Schie. Er hadden zich 
oorspronkelijk 10 schepen bij haar 
aangemeld, toch kwam het totaal aantal 
Fishers op acht te staan. Helaas moesten door 
omstandigheden twee Fishers op het 
allerlaatste moment zich afmelden. Maar niet 
getreurd, er waren daar dus 2 maal de Fisher 
25, 2 maal de Fisher 30, waarvan één 
sloepgetuigd, driemaal de Fisher 34 en 
eenmaal de Fisher 37 te bewonderen. Op alle 
schepen wapperden de diverse Fisherclub- 
en/of FOA- vaantjes. Op de Watergeus hingen 
zelfs diverse seinvlaggen en de kenners onder 
ons konden hier ‘Fisherclub’ in lezen.  
 

 

Al snel werd er over en weer bij elkaar aan boord gekeken en werden technische en praktische zaken 
besproken. Na het ontvangst van de clubleden, ook zij die zonder boot waren gekomen, startte de 
gebruikelijke borrel aan boord. Dit maal op de Watergeus van onze nieuwe voorzitter Ruud Heruer 
en zijn Anneke. En het grootste gezelschap die middag, hoe kan het ook anders, zat op de Fisher 37 
Cormorant van Mar en Hannie Voogd. Met de beide kuipen op gelijke hoogte was het overbrengen 
van alle heerlijke hapjes en drankjes geen probleem. 
 
Om vijf uur werden we verwacht voor het aperitief op het terras van “Buutengaets”. Dit terras is van 
het restaurant in het clubhuis van wsv Sint Annaland. Een prima etablissement met een uitstekende 
keuken, dat ook nog eens een fantastisch uitzicht heeft over de Krabbenkreek met slikken en 
schorren die droog vallen bij laag water. Hier werd aan ons gezelschap van ca. 25 leden een mooi 
drie gangen menu geserveerd. Waarvan natuurlijk de keuze het meest viel op het heerlijke visgerecht 
van wilde zeebaars met lamsoren en zeekraal. Na de koffie kwamen zij, die weer huiswaarts 
moesten, afscheid nemen. Diegenen die wilden doorzakken, deden dat aan boord. Anderen die weer 
vroeg op moesten, kozen voor hun kooien.  
 
Een aantal hoog- en laagwaters verder zat de meeting van het zuiden er weer op. De volgende editie, 
die voor het noorden, is in Monnickendam tijdens Sail Amsterdam 2010. Laten we hopen voor de 
Fisherclub Nederland, dat dan ook de weersgoden ons goed gezind zijn. Al met al was het weer een 
gezellige bijeenkomst met prachtig weer, heerlijk eten en natuurlijk heel veel leuke mensen. 



  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 


