
 

De mooie oude Hanzestad Elburg was deze keer op 

3 juni 2017 de plaats van ons samenzijn. Zeven 

Fishers,  twee andere schepen en zo’n 20 

deelnemers waren van de partij. Een mooi aantal! 

Het moet vanaf de kant een leuk gezicht zijn 

geweest: Vier Fishers die in klein konvooi kwamen 

aanvaren over het kanaal voor Elburg.  

En we hadden een prachtige plek: de kade tegen de 

stad was voor ons gereserveerd. Aanvankelijk onder 

de rook van de tijdelijke visrookplekken aan de 

overkant, waar vers gevangen paling werd 

voorbereid op consumptie. Drie grote 

Fisherclubvlaggen wapperden boven de vloot. 

 

Wat opviel aan deze bijeenkomst: er werd weer 

veel bij elkaar aan boord gekeken, de nodige 

informatie uitgewisseld en gezellig bij gekletst. De 

sfeer was weer open en gezellig. Ook het weer had 

niet beter gekund!  

 

Een deel van de deelnemers deed mee aan het 

bezoeken van Museum Sjoel met aansluitend 

rondwandeling door de stad. Interessant om meer 

te zien en te horen over de ooit kleine Joodse 

gemeenschap in Elburg. Om 17.00 uur was het 

borreltijd in havencafé de Herberg (de bitterballen 

waren er van hoge kwaliteit, de drankjes ook!) en 

na 19.00 uur  volgde het diner in Restaurant de 

Zilverzoen. 

 

De leukste bezienswaardigheid van de vloot was de 

Fisher 25 Potter Teuntje, die op dit moment een 

behoorlijke refit ondergaat. We konden buiten en 

ook onderdeks aanschouwen hoe deze bijzondere 

Fisher (er varen er maar een paar van in ons land) 

een nieuw leven krijgt.  

Na het diner was er nog een ‘after-dinner’-

samenzijn met een kleinere groep aan boord bij 

Leen en Nel: de grote kuip liet meer dan 12 

personen toe. Hilarisch was het overboord gaan van 

een van de schoenen (Crocs) van de dames: zou die 

nu wel of niet drijven…. Eerst leek de schoen 

inderdaad gezonken, maar de volgende ochtend 

dreef deze vlak bij de tewaterlating…  

 

Op zondagochtend was er schuin aan de overkant 

bij de Herberg nog een kopje koffie (en voor 

sommigen met trek een appeltaartje). ’s Morgens 

vroeg was de eerste Fisher (de F25 Kleine Beer) al 

vertrokken voor de verre reis naar het zuiden. Na 

de koffie vertrokken de meesten richting elders of 

thuishaven.  

Kortom: we kijken zeer tevreden en voldaan terug 

op ‘Elburg’. Bedankt voor de organisatie, Han. Het 

was allemaal goed geregeld! 

 

Deelnemende boten: 

Fisher F25P (Kleine Beer, Teuntje) 

F30 (Duikelaar, Neeltje, Odescobridor) 

F31 (Charybdis) F34 (Polaris)  

Staverse Kotter (Argos) 

Linsen 34.9 (Le Sourire) 



 

 

 

 

 



 



 


