NK makreelroken
Vrijdag 21mei was de voorbereiding.
We begonnen met het schoonmaken van de makreel.
Je weet niet wat je ziet op zo’n dag.
Heel veel handen maken licht werk en dat waren er wat.
Het was supergezellig en zo gepiept.
Het is gewoon een eer om in zo’n club te kunnen werken.
Onze hartelijke dank voor jullie hulp De bootcommissie

Zaterdag 6 uur
Na veel voorbereidingswerk van Ed Scheepsmaker konden we
Beginnen met alles klaar zetten om alle deelnemers
Te ontvangen voor het NK roken.
Alles liep gesmeerd alleen het weer zat niet mee.
Een zeevlam zorgden voor fris weer maar dat deed ons de das
Niet om want de sfeer zat er al vroeg in.
Om half 11 gingen de eerste rookkasten al aan vol met
Makreel en een paar meervallen om te proberen.
De vis was gesponsord door ……..
Het viel voor veel rokers niet mee om de kast op temperatuur
Te houden wat niet zo erg was omdat we dit jaar niet 4 uur
maar 5 uur de tijd hadden.
Om 12 uur kwamen er al heel wat mensen kijken en stelde ook
veel vragen er werden ook veel foto’s gemaakt van de
rookkasten die er weer in alle modellen stonden.
Om half 2 waren alle rookkasten dicht.
En nu maar wachten op het resultaat.

De tijd dat we bezig waren werd er ook goed voor ons gezorgd
Ze kwamen met broodjes worst,kroket en frikandel langs
En om niet uit te drogen kregen we een biertje of een fris
drankje.
Super geregeld door de organisatie en vrijwilligers.
Om half 4 gingen de eerste kasten open om het resultaat te
zien en dat zag er weer super uit.
Het zou voor de keurmeester weer een zware dobber worden.
Om 4 uur waren alle rokers klaar met roken en hadden ze hun
2 mooiste makrelen ingeleverd in de tent waar de
keurmeesters konden beginnen om de nr. 1,2,3 uit te kiezen.
Wat om half 5 ook was gelukt.
Iedereen zat dicht bij elkaar wat het niet makkelijk maakte
voor de keurmeesters.
Maar toch was er een uitslag 1e werd kees van kampen uit
voorhoud 2e werd richard van loon uit nw-hout 3e werd willem
Bornheim uit nw- hout
Al met al is de organisatie aan de leiding van Ed Scheepmaker
En de vele vrijwilligers er weer in geslaagd om er een super
gezellige dag van te maken die niet snel vergeten zal worden.
Namens alle visrokers bedankt.
De bootcommissie

