Verslag 10-jarig jubileumfeest Smelneclub en toertocht 2015
Het jubileumfeest vindt plaats op zaterdag 18 april 2015 in Ossenzijl.
De 21 schepen, die deel zullen nemen aan de toertocht, liggen allemaal in de haven van de Kluft.
Ook zijn er leden die niet aan de tocht deelnemen maar wel aanwezig zijn op het jubileumfeest.
Het Smelne-team, inclusief de familie Veenje is hier ook aanwezig evenals onze ereleden Arno &
Trudy van Asperen.
Het is weer eens stralend SMELNE-weer. De zon schijnt uitbundig!
's Middags om 16.00 uur begint de gezamenlijke middag/avond met een woord van welkom (in
2 talen vanwege het feit dat de Smelne-Club zowel Nederlandse- als Duitse leden kent) van onze
voorzitter, de organisatoren en Wypke Veenje.
Hij heeft voor alle aanwezige Smelne-leden een grote verrassing: Een prachtige Smelne jas,
waarvoor onze grote dank!!

Dan worden we, naast een hapje en een drankje,
verrast door de aanwezigheid van twee dames:
De "Trevira's" (Tre en Vira) uit Groningen.
Zij weten met hun ludieke optreden de boel goed
op gang te brengen. We hebben zere kaken van
het lachen! Met name de presentatie van hun
nieuwe zwembroekcollectie, gepresenteerd door
Ale en Meindert, maakt indruk.
Mede omdat ze voor Meindert een zwembroek
hebben ontworpen met een zakje voor zijn
mobieltje, zodat hij dit niet weer in het water kan
laten vallen.... (Is over nagedacht, niet waar?)
Na het dinerbuffet verhuizen we naar een bijgebouw, waar de "Postjagers", een blaasorkest uit
Groningen, muziek voor ons maken tussen de bedrijven door.
Tevens wordt de film vertoond, die Günter & Siglinde Kellner voor ons hebben samengesteld uit
10 jaar Smelne Club. Ze hebben voor iedereen een gratis exemplaar gemaakt op dvd, waarvoor
onze hartelijke dank!!
De familie Veenje en het Smelne-team vertrekken na afloop weer huiswaarts.
Zondagmorgen 9.00 uur zijn de aanwezige Smelne-leden present voor het gezamenlijk ontbijt,
waarna onze fotograaf Angela Lansink een groepsfoto maakt.
Daarna volgt toelichting op de toertocht, die om 12.30 uur zal starten.
De Smelne-leden, die niet deelnemen aan de tocht, vertrekken na het ontbijt weer naar huis.

De optocht van 21 Smelne schepen vertrekt op tijd, via de Kalenberg en de Wetering naar
Scheerwolde aan het Steenwijkerdiep.

De Smelne Club aan het
Steenwijkerdiep.

Op diverse plaatsen zijn ooievaars te zien op hun nest.

Tegen 15.30 uur worden we voorgesteld aan de heer Jongschaap, de eigenaar van de
palingkwekerij, waar we een rondleiding zullen krijgen.
Hij vertelt met veel passie (en een Drents accent) zijn verhaal over de paling.
Paling wordt in Europa bijna alleen gegeten in Nederland, België en Duitsland.
Van de 37 kwekerijen zijn er nog maar 10 overgebleven.
Mannetjespalingen blijven waar ze groot geworden zijn.
Dunne paling is mannelijk, dikkere paling is vrouwelijk.
De vrouwtjespalingen vertrekken, nadat ze bevrucht zijn in onze wateren, allemaal op 7-8 jarige
leeftijd naar de oceaan bij Zaragossa (Zuid-Amerika). Een reis waar ze 2 tot 2½ over doen.
Het is onbekend waarom ze juist dáár heen gaan.
Ze dalen daar af naar een diepte van ± 8.000 meter, waar ze door de waterdruk als het ware
worden leeg geperst en dan sterven. Er ontstaan hele wolken van palingeitjes, die uitgroeien tot
glasaaltjes en dan door de golfstroom worden meegevoerd naar o.a. Europa.
Glasaaltjes, ter grootte van een lucifershoutje, worden voorzichtig afgevangen en dan duur
verkocht aan de kwekers
In de 1e twee jaar bepaalt de paling zelf welk geslacht hij of zij aanneemt.
Is er veel paling, dan zijn er veel mannetjes. Paling groeit niet gelijk op en wordt steeds weer op
grootte gesorteerd in de kwekerij. Het roken van paling is een vak apart volgens de eigenaar.
De paling is beschermd verklaard vanwege het sterk dalende aantal en tevens om te voorkomen
dat Chinezen en Japanners alle glasaaltjes opkopen, die in deze landen gegeten worden als
delicatesse. Helaas worden deze glasaaltjes ook veel gegeten in Spanje en Portugal.
Na de rondleiding in zijn kwekerij genieten we samen van een warm- en koud buffet.

De volgende morgen om 9.00 uur vertrekken we naar Giethoorn, ook wel het Venetië van het
Noorden genoemd.

We leggen aan in passantenhaven Zuiderkluft in Giethoorn, van waaruit we 's middags
vertrekken naar het beroemde Grand café Fanfare. We worden getrakteerd op koffie/thee met 3
verschillende soorten gebak! (Soes, appeltaart en arretjescake)
Daarna nemen we plaats in de rondvaartboot voor een prachtig tochtje door Giethoorn en het
aangrenzende natuurpark. De eigenaar/kapitein van café Fanfare vindt het wel gezellig, maar let
niet altijd even goed op waardoor de Smelne kapiteins bijna gezamenlijk stranden!!
Na het bezoekje aan de uitkijktoren komt de boot, bij shantymuziek uit Giethoorn, pas goed in
beweging"!

Bij terugkomst wacht ons een veelzijdige appetizer en een goed diner.
De wandeling van- en naar Fanfare was wel even goed voor de spijsvertering .....

Dan volgt al weer de laatste dag van onze Smelnetocht.

We vertrekken om 9.00 uur uit Giethoorn richting Meppel waar iedereen de middag vrij kan
besteden om te shoppen of het historische stadje te bekijken.
We sluiten de tocht 's avonds af met een afscheidsetentje in Ristorante Sardinia.
Er gaan een paar kaartjes rond voor mensen die vanwege ziekte niet aanwezig kunnen zijn.
De organisatoren, Meindert & Eggie Klopstra en Arno & Trudy van Asperen, worden door de
voorzitter, met hulp van Christine, bedankt voor hun inzet.
We hebben prachtig zonnig Smelne-weer gehad met een beetje frisse wind en koude nachten.
Ook dit heeft eraan meegeholpen dat we weer kunnen terugkijken op een geslaagde tocht.

