
 

 

V E E R E  2018 
Op zaterdag 19 mei 2018 werd de 

voorjaarsbijeenkomst van onze 

FisherClub gehouden in Veere.  

In de oude haven had de 

havenmeester van Jachtclub Veere  

een stukje kade gereserveerd voor 

de 8 Fishers, die in de loop van de 

zaterdag allemaal op hun plekje 

lagen. De Fisherclubvlaggen werden 

gehesen en het was weer leuk om 

zoveel Fishers bij elkaar te zien. 

Maar nog leuker was het aantal 

deelnemers: maar liefst 35 personen 

waren bij de steigerborrel aanwezig. 

Volgens een van de aanwezigen was 

in ‘Zuid’ nog nooit zo’n grote 

opkomst! Voorafgaand was eerst 

een stadswandeling, rondvaart of 

museumbezoek gepland. Veere is 

een bijzonder stadje met veel oude 

en gerestaureerde bouwwerken, pal 

aan het Veerse meer en  goed aan te 

varen. We hadden goed weer, maar 

op zaterdag nog behoorlijk fris. Half 

mei is nog steeds voorjaar zullen we 

maar zeggen.  

De vloot was weer mooi van samen-

stelling. Helaas konden twee 

aangemelde schepen er niet bij zijn 

vanwege reparaties. De Papillon en 

Duikelaar kwamen van ver 

(Scheveningen en Almere).   

De aanwezige schepen waren 

Double Trouble (F28 Cat), Azimut 

(F25), Duikelaar (F30), Pica (F34), 

Papillon (F34) , Sherlock (F30), 

Mariabella (F34), Watergeus (F34).  

 

Jan en Mieke van Schagen 

organiseerden deze bijeenkomst en  

hadden een gezellig hoekje met alle 

steigerborrelbenodigdheden 

opgesteld.  Ondertussen werd er 

overal op de boten gekeken, 

gepraat, gelachen.  

 

 

Na de steigerborrel was het moment 

aangekomen om naar het clubhuis 

van Jachtclub Veere te gaan: hier 

was ons diner. Het was er volle bak 



en we hebben genoten van een 

prettige omgeving, elkaar en goed 

eten en drinken.  Met prima 

bediening  en voor een billijke prijs. 

Tot in de late uurtjes waren we er.  

Na afloop ging iedereen terug naar 

boord, huis of overnachtingsplaats. 

Op enkele Fishers werd tot in de 

kleine uurtjes nog verder bijgepraat, 

waarna iedereen ter kooi ging.  

De volgende ochtend was het al 

vroeg weer levendig in de haven. 

Om ongeveer half twaalf vertrokken 

de eerste Fishers en later ook de 

andere.  Intussen was het Veerse 

Meer veranderd in een drukte van 

belang. Mooi om te zien dat er veel 

watersporters zijn! Ook een deel van 

hen zal onze Fishers hebben gezien... 

 

 

 

 

Kort samengevat:  

Veere was  een zeer geslaagde 

voorjaars-bijeenkomst.   

Met een bedankje voor iedereen die 

er bij kon zijn en in het bijzonder aan 

de organisatoren: Jan en Mieke! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondwandelen in Veere  in 

Google:   klik hier     

Een leuk filmpje over Veere 

vanuit de lucht op Youtube:  

klik hier 

https://www.google.nl/maps/place/Veere/@51.548998,3.6661543,3a,75y,182.6h,103.95t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipN4uUMKrjj4REmlbNX-xaCKVGIA3pYITuYa9wzY!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN4uUMKrjj4REmlbNX-xaCKVGIA3pYITuYa9wzY%3Dw203-h100-k-no-pi-30.000002-ya59.439995-ro-0-fo100!7i7500!8i3750!4m5!3m4!1s0x47c4922650a05cc1:0x543bab41856959b2!8m2!3d51.5482937!4d3.6660061
https://youtu.be/XtvOb6ZjSjQ

