
Najaarsbijeenkomst 
Kampen, 2018 
 

Op 9 september 2018 werd de 

najaarsbijeenkomst van onze 

FisherClub georganiseerd door 

Noord, plaats van bijeenkomst 

Oude Haven in Kampen. Peter 

van Houten was de organisator. 

Op de heenreis was een klein 

flottielje van Marina Muiderzand 

vertrokken (F37 Pallieter, F34 

Polaris, F30 Duikelaar en F30 

Diangla II) naar Ketelhaven, waar  

F25 Teuntje en F30 Neeltje 

aanhaakten. Daar was al een 

voorafje wat betreft het 

ontmoeten. Op zaterdagochtend 

kwamen ook F46 Fisher Buoy, 

F34 Pica en F31 Charybdis in het 

flottielje. 

We voeren met deze 9 Fishers via 

het Keteloog en zijarmen van de 

IJssel naar Kampen, alwaar 

aankomst om ongeveer 13.00 

uur. Daar lag de F30 

Odescobridor op ons te wachten. 

Een leuke binnenkomst van 

deeze vloot Fishers die veel 

bekijks op de wal gaf. We konden 

bij elkaar liggen: weer een 

bijzonder gezicht. 

Na het handen schudden was 

eerst een interessante 

stadswandeling, 

waarna op de steiger geborreld 

werd en gezellig samenzijn was. 

Om 19.00 uur was in het 

verenigingsgebouw een 

barbecue. 

Tot laat konden we ervan 

genieten en voor sommige 

bemanningsleden werd het vroeg 

in de ochtend aan boord van een 

van de schepen. 

 
 

Een bijzonderheid was, dat zowel 

de grootste als de kleinste Fisher 

aanwezig waren (de 46 en de F25 

Potter). En de F25 Potter Teuntje 

werd gevaren door Jacco, terwijl 

zijn ouders Willem en Ageeth 

met Robert op de Fisher Buoy 

meevoeren voor assistentie. Erg 

leuk! 

 
 

Zondagochtend vertrokken de 

Fishers: twee naar Enkhuizen, 

een naar Marina Muiderzand, de 

anderen naar thuishavens in 

Lelystad, Zeewolde, Baarn, 

Almere en Kampen. De 

Odescobridor ging door naar de 

Wadden. 

 
 

We kunnen terugkijken naar een 

geslaagde bijeenkomst, samen 

met goed weer en een leuke 

(stads)omgeving. Kampen is zeer 

de moeite waard. Peter, bedankt 

voor de organisatie! En wie er bij 

was: leuk dat je kon komen. Het 

was gezellig en goed! 

 


