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Verslag oriëntatietocht, vrijdag 1 t/m zondag 3 juli 2016

Zoals naar de leden van onze vereniging was mede gedeeld, zou deze tocht geheel in Werkendam gaan plaats
vinden De reden hiervoor waren de georganiseerde haven feesten die daar om de twee jaar gehouden worden. Dat
is weer eens wat anders, dan de normale activiteiten van een oriëntatietocht.
Vrijdag middag rond de klok van vijf was het verzamelen in de passantenhaven het scheepsdiep in
Geertruidenberg. het aantal boten dat zich aangemeld had, bedroeg 13. Dus een mooi aantal schepen ging op weg
en naar de Jachthaven van Werkendam. Er werd op ons gerekend en de plaatsen waren al gereserveerd, zodat ieder
naar een voorspoedige vaartocht af kon meren.
De vrijdagavond werd gezellig in het clubhuis door gebracht. We werden daar verrast met een lekkere traktatie, die
door Frans en Lisette in verband met de viering van hun 40 jarig huwelijk dit weekend aangeboden werd. Daarna
werd ook het programma voor de komende twee dagen aan de leden bekend gemaakt .
Zaterdagochtend 2 juli werden we verwacht om in te schepen in de platbodem met de mooie naam “de Drie
Gebroeders”.
Door Cees Holster was het contact gelegd met de eigenaar, om met dit schip de vlootschouw mee te varen . Het
varen in konvooi op de Nieuwe Merwede werd door de leden als een bijzondere vaartocht ervaren.
Na deze vaartocht was er gelegenheid om de vele stands van bedrijven en de aanwezige markt te bezoeken. Het
was zondermeer een leuke en leervolle ervaring om te zien wat er door de bedrijven, gevestigd in en rond de haven
van Werkendam, gepresteerd werd.
Na al deze op gedane informatie werd het tijd om de inwendige mens te gaan versterken. hiervoor was een heerlijk
en smaakvol buffet besteld. Met wat passen en meten, lukte het net om de aanwezigen allemaal van een plaats in
het clubhuis te voorzien en kon het smullen beginnen. Hierna werd er nog gezellig na gepraat en was iedereen min
of meer voldaan van de drukke dag.
Zondag stond natuurlijk ook weer volop in de picture, want na het bezoeken van de haven feesten, werd het nu tijd
om de wisselbeker en de speciale verengingsvlag voor het komende jaar te winnen. Het bestuur had hiervoor een
wedstrijd samengesteld, waarin de oud Hollandsche spelen als een rode draad doorheen liepen en er allerlei
handigheden en kennis van pas diende te komen.
Die verscheidenheid was er ook wel nodig. Wat te denken van bijvoorbeeld ; Jeu de Boules, Darten, Sjoelen ,
Bussen gooien , Hoefijzerwerpen, Appel happen, Meertouw gooien, Spijkerslaan , Koekhappen en als laatste nog
oud en antiek gereedschap van de juiste benamingen voorzien.
De jury had voor deze veelheid van spelen een prijs per onderdeel ter beschikking gesteld zodat er veel leden met
een zuurstok of snoepzak naar huis konden gaan.
De uiteindelijke overal winnaar was Ad Kuyte, die met 112 punten de nummers twee en drie (Pieter Hakkers en
Patrick Kant) de baas bleef . Ad mag de gewonnen vereniging vlag dit seizoen op zijn boot laten wapperen!
Terug kijkend zien we weer een leuk en geslaagd weekend, waar ook zeker de gastvrijheid van de WSV
Werkendam en zijn medewerkers aan hebben mee hebben gedragen. Door onze voorzitter Frans werd dan ook
iedereen hiervoor bedankt en hij wenste alle aanwezigen een bijzondere prettige vakantie toe. Hij sprak tevens de
hoop uit, later in het vaarseizoen weer een zelfde goede opkomst tegemoet te mogen zien voor de sluitingstocht.
Verslag Han Hendrikx .
Secretaris WSV Dongemond .
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