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Het was fantastisch!
Publiek, vrijwilligers en bestuur kijken terug op fantastische visserijdagen die op 8, 9, 10 en 11 juni in Harderwijk zijn gehouden. Het
evenement ging van start op donderdag 8 juni toen al veel botters
de vernieuwde haven kwamen binnenvaren. En toen Kunst na Arbeid
uit Hierden om klokslag 20.00 uur met een geweldige uitvoering in
de grote tent naast de Vischafslag begon, zat de stemming er direct
goed in. Het weer zat mee en iedereen liep goed gemutst bij de haven. Ook de vrijdag begon voorspoedig. Na het schippersontbijt en
de palaver werd secretaris Nel Annen verrast met de Zilveren Botterspeld. Verdient met de jarenlange belangeloze inzet. Van harte
gefeliciteerd Nel! We hopen dat je nog lang actief zult zijn voor onze
stichtingen.
In de loop van de ochtend veranderde het weer en het al aangekondigde regenfront kwam pal over Harderwijk. Tijdens het uitvaren
voor de Bokkingrace, rond 12.00 uur regende het pijpenstelen en
rond 13.00 was iedereen doorweekt. Nauwlettend werden de buien
op buienradar gevolgd en de weersvoorspelling kwam uit. Na 13.00
werd het droog, stak er en flinke bries op en waaide iedereen weer
droog. Toen even later het zonnetje ook nog doorkwam werd het
uitstekend zeilweer en zeilden de dertig botters met de zeilen in top
richting Zeewolde om daar de bokking aan boord te hijsen. De sfeer
zat er goed in en er werd prachtig gezeild. De GT13 (Grafhorst) met
aan boord relaties van Hotel Baars finishte uiteindelijk als eerste en
mocht de felbegeerde HAV-wimpel in ontvangst nemen, gevolgd
door de HZ 1 met relaties van Eco-deuren en de EB 18 met Pluimveebedrijf Mons. Van de deelnemende gemeenten ging Zeewolde
met de eer strijken, gevolgd door Harderwijk en hekkensluiter
Ermelo. Maar meedoen is belangrijker dan winnen en door het
mooie zeilen mochten alle deelnemers zich winnaar voelen.
‘s Avonds kwam Piet Paulusma het weer voorspellen. En met het
Harderwijker Buffet bij de Vischafslag werd het nog lang en erg gezellig. Voor wie Piet Paulusma heeft gemist volgt hier nog een link:
http://www.pietsweer.nl/videos/2017/9-juni-2017-piets-weerbericht/
(met dank aan Jan Conelissen). Voor veel vrijwilligers was het een
lange dag en de volgende morgen weer vroeg uit de veren.
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De zaterdagmorgen ging van start met de bloemlegging bij het Vissersvrouwtje op het Bargje. Met medewerking van Kunst na Arbeid
en stadsdichter Wietse Hummel werd het een mooie, ingetogen
plechtigheid waarna overal langs de haven de activiteiten van start
gingen. 24 palingrokers stelden hun ovens op en deden hun best om
het beste product te leveren. Originele Harderwijker gerookte paling.
Scheidsrechter Mons had er een hele kluif aan maar de jury was er
snel uit. Freddy Eikelenboom en Martin de Zwaan waren de beste palingrokers en hielden zo de eer van Ermelo hoog. Langzamerhand
stroomde het publiek van alle kanten toe, het werd gezellig druk en
de Aalzangers en shantykoren brachten hun repertoire met verve.
Tekenaar Henk Bakker deed goede zaken en ook Roelof Koelewijn
uit Bunschoten mocht op veel belangstelling rekenen. Veel publiek
maakte van de gelegenheid gebruik tot het maken van een Bottertocht. Al met al werd het een hele gezellige dag die zonder ongelukken en wanklanken is verlopen. Zondagmorgen vond in de tent een
muzikale dienst plaats door de Evangelische Gemeente Harderwijk.
Deze dienst vormde de afsluiting van de Visserijdagen met voor elk
wat wils. Wie nog een mooie impressie wil zien volgt deze link naar
het filmpje van Jan Cornelissen.
https://www.youtube.com/watch?v=qDzVJAb6adA
Beste vrijwilligers,
Namens het bestuur wil ik de commissieleden, vrijwilligers en iedereen die
heeft meegeholpen om onze visserijdagen weer tot een succes te maken,
bedanken! Zonder jullie inzet is het niet mogelijk om dit evenement te
realiseren. We konden ons geen mooier begin wensen op donderdagavond
met het concert aan de haven uitgevoerd door Kunst na Arbeid, aangevuld met schitterend beeldmateriaal van Jan Cornelissen. Met ruim dertig
botters in de Harderwijker haven, een grandioos Harderwijks buffet en
een schitterende Bokkingrace met een mooie onderbreking in de haven
van Zeewolde, kunnen we terug kijken op een geslaagde vrijdag. Dit alles
geeft aan dat de formule die we nu hanteren succesvol is.
Vanuit de bedrijven hebben we dan ook meerdere positieve reacties mogen ontvangen dat, ondanks het slechte weer, de organisatie stond als
een huis. Wij zijn dan ook trots op de vrijwilligers die op vrijdagmorgen in
de stromende regen hun taken zonder wanklank bleven uitvoeren. Voor
de manier waarop Anne Mons de visrookwedstrijd weer nieuw leven heeft
ingeblazen, zijn wij hem zeer erkentelijk. Vanuit het Aaltjesdag-bestuur
is grote waardering uitgesproken voor de manier waarop wij er een vierdaags evenement van hebben weten te maken. Wat ons betreft op naar
volgend jaar. Met vriendelijke groet,
Fred Zoer
Voorzitter Stichting Vischafslag, Harderwijker Botterstichting en Stichting Visserijdagen
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