FEESTJE OP HET WATER
35 jaar Fisherclub

Toenmalig Fishereigenaar M.A. Kouwenberg deed een
oproep in de ANWB Waterkampioen door een ‘sleepje’
te plaatsen in augustus 1987. Hij kreeg 25 augustus
1987 de eerste aanmelding binnen. In 2022 bestaat de
Fisherclub 35 jaar en heeft 75 leden en 70 boten onder
haar vlag. Daar had de heer Kouwenberg nooit over
gedroomd.

In de maanden van voorbereiding van de Lustrum
Ladies voor de viering van het 35-jarig bestaan is
er wat af gebrainstormd. Wat gaan we doen die
middag/avond? Ideeën genoeg, die gingen van:
motorschip de Jordaan met Amsterdamse
meezingers, eten op de Euromast, varen met het
klassieke zeilschip De Amazone of met het
partyjacht Thalassa. Het laatste is het geworden
en het was een groot succes.

De ondergaande zon bekijken in Rotterdam terwijl
we onder de Erasmusbrug doorvoeren. Ook
kwamen we langs Kinderdijk, de Ark van Noach
en SS Rotterdam. Een ware sensatie was het en
alle geluk hadden we met het weer. Een beetje
koud en winderig misschien, maar met een extra
vest of jasje was het al goed.
Gelukkig was iedereen op zaterdag 8 oktober
2022 op tijd over de rode loper aan boord
gearriveerd, zodat we tijdig konden vertrekken.
Maar niet voordat iedereen op de foto was gezet
door Jan, onze huisfotograaf.

De ontvangst met koffie/thee en petit fourtje met
het 35 jaar Fisher logo erop was erg feestelijk en
lekker. Daarna volgden de hapjes, bittergarnituur
en drankjes die zeer gevarieerd en smakelijk
waren.
De verschillende zitjes, bar en statafels zorgden
voor een knus samenzijn. Het walking dinner was
prima geregeld door de kok en de vriendelijke
bediening, zodat we al etende konden genieten
van het uitzicht en de gezelligheid van alle
mensen om ons heen, met natuurlijk de sterke
Fisher verhalen zo hier en daar. Het geheel was
erg smakelijk en culinair goed verzorgd. Naar mijn
gevoel was iedereen voldaan na alle gerechten
en nadat we volop alle verschillende toetjes, de
mini-desserts uit Zuid Europa, geproefd hadden.

De achtergrondmuziek was verzorgd door Jan:
een mooie Spotify-list met sfeerverhogende
nummers. Ook hebben we onze muzikale
talenten nog laten horen en meegezongen met
Herman van Veen’s Zeemansliedje en het lied op
de wijs van What shall we do with the drunken
sailor, dat Jacqueline had gemaakt. Door corona
konden zowel Peter als Jacqueline er helaas niet
bij zijn, maar door de tips die ze ons gaf tijdens
het voorzingen is het toch gelukt om de tekst en
de wijs vloeiend te laten klinken.

De avond ging, zoals altijd als het gezellig is, veel
te snel voorbij. Rond 21.30 uur meerde het schip
weer af in Schoonhoven, waarna iedereen
huiswaarts ging of in het ernaast gelegen hotel
een nachtje logeerde. De foto's zijn goed gelukt
en inmiddels in de vorm van een
ansicht(bedank)kaart verstuurd naar alle
aanwezigen, erg leuk!
Kortom, het was een geslaagd feest ter ere van
35 jaar Fisherclub. ⚫
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