Open Noordwijks makreelroken 2018
Op 2 zaterdag juni is het open Noordwijks makreelroken gehouden op het
vuurtorenplein in Noordwijk. Met in totaal 26 deelnemers was het weer een leuk
evenement georganiseerd door de bootvisafdeling. Alle deelnemers zijn voorzien
van de makrelen die zijn schoongemaakt en gepekeld door de Richard, Koos en
Gerard. Zo had iedereen dezelfde makreel om een zo gelijk mogelijk speelveld te
maken. Voor het evenement zijn in totaal 9 pakken makreel met in totaal circa
450 makrelen gebruikt. Alle makrelen zijn gesponsord door Parlevliet en van der
Plas.

In de ochtend vroeg zijn Richard, Teun en
Gerard gestart met Makreel roken voor de
verkoop van de makrelen voor het goede
doel; KiKa. De deelnemers kregen 4 makrelen
gratis, en de extra makreel kon worden
bijgekocht. De wedstrijd is om 10 uur
opgestart en de laatste rokers waren om
16.00 uur klaar. Tijdens het evenement zijn er
de nodige versnaperingen als een broodje
hamburger, frikandel, blikje fris en blikje bier
uitgedeeld.
Eigen gerookte makreel zijtjes van George vd Luyt.
Na het evenement hebben de deelnemers de makreel ingeleverd op de strandlocatie. Alle makreel is
gekeurd door Chiel en Kees Spar. Dit was een lastige klus, want alle makrelen waren uitstekend
gelukt. Het zat erg dicht bij elkaar allemaal.
De prijs voor meest originele rookkost is door ons jurylid Gerrit Verbeek uitgereikt aan “Het Kanon”
van Eric Timmerije. En dat was niet de enige prijs voor Eric, hij won ook de rookwedstrijd.
Uitslag van de wedstrijd:

Trotse winnaar: Eric Timmerije.Originaliteit: “Het Kanon”

De opbrengsten van het evenement zijn gebruikt voor het dekken van de kosten en het deel wat
overgebleven is, is door de bootafdeling geschonken aan stichting kinderkankervrij: KiKa.
Iedereen bedankt voor de deelname en de bijdrage voor het goede doel. Volgend jaar hopen we
weer een geslaagd evenement te mogen organiseren.
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