Voorjaarsbijeenkomst
FisherClub Katwoude
20-05-2022
Aanwezige schepen: F25 Bietje, F25 Kale Jonker,
F25 Azimut, F25 Walrus, F30 Neeltje, F30 Tuimelaer,
F30 Duikelaar, F34 Polaris, F34 Papillon, F34 Fiffi,
F34 White Rose, F34 Runner, F34 Olifantje, Cat
Fisher 28 Double Trouble, F37 Pallieter (15 boten).
Totaal aantal personen: 42.

Ruurd en Froukje namen de organisatie op zich
en er was veel belangstelling voor onze
voorjaarsbijeenkomst. Op voorafgaande vrijdag
was er een meeting georganiseerd in de
gemeentehaven van Volendam. Daar lagen we
aan de lengtekade, een mooi gezicht. Helaas
werkte ’s avonds het weer niet mee: het regende
fors. Maar na regen kwam de volgende ochtend
zonneschijn: de vloot vertrok richting de Zeilhoek
in Katwoude, vlakbij Monnickendam, een klein
uurtje varen. Een prachtig gezicht, de Fishervloot
met de grote clubvlaggen in de masten.
Na het nodige manoeuvreren lagen alle schepen
bij elkaar in de Zeilhoek in Katwoude en kon de
officiële bijeenkomst beginnen na de opening
door Ruurd en Froukje met een bezoekje aan de
vlakbij gelegen Kaasboerderij van Henri Willig.

Na proeven en kijken verzamelden we ons voor
de steigerborrel met uitstekend weer. Voorzitter
Frank opende dit moment met een toost.

Vlakbij de boten gingen we na de steigerborrel
aan tafel en genoten van het buffet in Restaurant
de Zeilhoek.

Er werd zoals altijd weer heel hartelijk gepraat
over én gekeken naar de fraaie vloot Fishers.
Deze keer was er een brede samenstelling, met
ook enkele nieuwe eigenaren en bijzondere
schepen.
Na een rustige nacht was er zondagochtend
eerst nog koffie, konden we elkaar nog even
spreken en was het vertrek.

Een enkele Fisher was al eerder vertrokken. Na
vertrek waaierde de vloot snel uit elkaar en kon
iedereen de thuishaven of geplande haven op
tijd bereiken. Eigenlijk kwamen we tijd tekort,
een goede reden om uit te kijken naar de
volgende bijeenkomst.

We kijken terug naar een zeer geslaagde
bijeenkomst, met een goede sfeer en een
uitstekende organisatie. Ruurd en Froukje:
bedankt voor jullie werk. En iedereen die er bij
was: gezellig dat je er was en tot de volgende
bijeenkomst in Goes, Zeeland!

De foto’s geven een indruk van de aanleg in de gemeentehaven van Volendam, de vaartocht
van Volendam naar Katwoude en de voorjaarsbijeenkomst 2022 in Katwoude. Ook zijn
momenten van vertrek te zien. De bijeenkomst was bijzonder door de grote opkomst van
bijzondere boten én mensen. Met dank aan René (van de Valk) voor de prima ondersteuning en
het hartelijk welkom.
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