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Met enig ongeloof werd er de hele week op buienradar gekeken. Wordt het inderdaad koud en regenachtig…. Vlak
voor het weekend werd alles bijgesteld. Een prachtig weekend zou ons ten deel vallen.
Op zaterdag werd er vanaf half elf al verzameld in een zonnig Scheepsdiep, waar onze voorzitter zich al op vrijdag
van een plaatsje had voorzien. Een totaal van 10 schepen legde zich in het kleine haventje, om gezellig tezamen
een bakje koffie te nuttigen. Secretaris Han was met de auto gekomen, omdat Corrie het weekend begonnen was
met een serieuze griep en niet mee kon komen. Huub Oome had aangegeven later op de middag de club compleet te
maken. Totaal waren er dus 12 boten.
Om half 12 kwam Frank met de door hem beloofde worstenbroodjes. Dit maal niet uit Waalwijk, maar van de
warme bakker “Edwin Broeders” uit Raamsdonksveer.
Om 12 uur gingen de trossen los en werd er koers gezet naar “Amalia Hoeve” in de Biesbosch.
Rond de klok van 2 uur had iedereen een plekje en konden we de wal op, waar Henny ons al begroette.
Om 3 uur werd het weekend echt afgetrapt met een korte introductie door de voorzitter en een “Steiger” borrel
geschonken door Bart. Frits en Toos hadden het bittertje aan de club aangeboden ter verhoging van de gezelligheid,
waarvoor dank.
Na het borrelen startte het bestuur, met hulp van diverse leden, met het voorbereiden van de avond.
Er werd verlichting opgehangen, paling gerookt, soep opgewarmd en hout gehakt. Om 18:00 was de soep klaar en
namen Stijn en Kristian het initiatief om te beginnen met eten. Binnen enkele minuten kwamen alle deelnemers
binnen lopen in de grote schuur, waar gezellig samen gegeten werd. Een rijk gevulde tafel met brood, broodjes en
krentenbollen. Tevens gekookt spek, zult, kaas en kroketten.
Na dat een ieder verzadigd was, werd er gezellig door-geborreld bij het inmiddels opgestookte kampvuur.
Er werd tot laat in de avond gekeuveld. De door Bart gerookte paling en door Ron gerookte zalm liet zich goed
smaken door de aanwezigen. Hoe laat de laatsten hun bedje in gingen is mij als schrijver niet bekend….. maar
vermoedelijk was de zondag al begonnen.
Op zondag werden alle deelnemers om 10:00 uur in de hoeve verwacht alwaar er een stevig ontbijt genuttigd kon
worden. Ron bakte er eitjes met spek en ook werden er gekookte exemplaren verstrekt.
Wederom smaakte alles prima. Op de valreep kwam ook nog secretaris Han binnen die nog juist de laatste 2 eitjes
kon meepikken. Hij was deze ochtend speciaal komen varen om mee te kunnen doen met de viswedstrijd. Van
11:30 tot 13:30 werd er, bij 25 graden Celsius, gestreden om de prijzen met de hengel. Na twee uur dobber-staren
werd de vangst door de jury ( Frits en Huub ) beoordeeld met de volgende uitkomst:
• Koningsvisser: Ad Schipperen ( 12 cm ) hij heeft de wisselbokaal mee naar huis
• 1e plaats
Han Hendrikx ( 15 stuks )
• 2e plaats
Ad Schipperen ( 11 stuks )
• 3e plaats
Toos Weeterings ( 8 stuks )
Na de prijsuitreiking konden er nog wat broodjes gegeten worden met door Ron geregelde Chili-Con-carne-soep
( met dank aan dhr. Louwman van Toyota ) Daarna werd er opgeruimd en dankte de voorzitter allen die aanwezig
waren en geholpen hadden. Eerst volgende gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten wordt de winteractiviteit……
graag tot ziens.
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