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Het is vrijdag 2 september 2022. Op een zwoele
namiddag verzamelden 10 Fishers zich in de haven
van het Sas van Goes, de dag voor de Najaar
bijeenkomst in Goes.
De Pica heeft met nét voor aankomst nog een
‘binnenkomend waterprobleempje’. Gelukkig werd
dit adequaat door de bemanning van de Pica en de
Mariabella opgelost.
Na een treffen bij het ‘Loze Vissertje’ vlak bij de
haven voor een drankje en een hapje ging iedereen
bootwaarts.
De volgende morgen moest vroeg (9 uur) worden
vertrokken vanwege de jaarlijkse zwemwedstrijden
in het kanaal naar Goes, de zogenaamde
‘Ganzentrek’. Tussen 11 en 15 uur zouden bruggen
niet worden bediend.
Al fietsend langs het kanaal was de vroege optocht
van 10 Fishers met de Fisher vlag in top een mooi
gezicht.

Om 10 uur na wat heen en weer gedraai en passen
en meten tussen meerpalen hadden alle boten een
mooie plek gevonden in de historische haven van
Goes naast het witte bruggetje, de Sint Maarten
brug. En weer waren de weergoden ons gunstig
gestemd. Er werd veel bijgepraat, ook met de
clubleden die hun weekend doorbrachten in B&B’s
of hotels.

Een nieuw lid uit Leeuwarden kwam zelfs speciaal
naar Goes om tips en inzichten op te doen voor de
renovatie van zijn Fisher 25. Maar ook toeristen in
Goes bleven bewonderend staan kijken en
knoopten een praatje aan met clubleden. De
traditionele steigerborrel en aansluitend het diner in
Slot Oostende waren gezellig en smaakvol. Ook
zaterdagavond was het nog laat heerlijk weer voor
een afzakkertje op de steiger. Zondagmorgen stond
in het teken van vertrek op verschillende brugtijden,
ná koffie met koek, maar enkele boten plakten er
nog een extra dag aan vast. Het was een super
weekend, prima georganiseerd en erg gezellig in
een bruisend Goes!

De organisatie van de Najaar bijeenkomst 2022 in Goes was in handen van Luc, Pauline, Jan en Mieke.
Aanwezige schepen: 3 x Fisher 25 (Kale Jonker, Putz II en Azimut) 2 x Fisher 30 (Rosi en Albatros), 1 x Fisher 31
(Reinier V), 2x Fisher 34 (Pica en Mariabella) en 2 x Fisher 37 (Sherlock en Similium). Totaal aantal personen: 30.
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