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Dit evenement moest in ons jubileumjaar door onszelf worden betaald omdat we al zo verwend werden met grote 

feesten. Desondanks was de opkomst groot, zeker gezien het beperkte aantal leden dat een ligplaats in onze haven 

inneemt. Dit zegt iets over de goede verstandhouding onderling en over het enthousiasme in het algemeen. En het is 

algemeen bekend dat Y-leden zeer gecharmeerd zijn van een hapje en een drankje. 

We werden tussen vijf en zes uur verwacht, maar in de namiddag was al een aantal mensen de sfeer aan het 

opbouwen. De rest volgde hunkerend naar drank en de beloofde maaltijd. 

 

Het is jammer dat een eiland dat zo'n centrale plek heeft in onze haven, geen clubgebouw kent en slechts 

braakliggend terrein is. Van heel dichtbij komen schepen de haven binnenvaren en het uitzicht is magnifiek. We 

troffen het in een periode van natte nazomer nog redelijk met het weer, al was er wel door middel van een tent 

gerekend op regen en koude wind. Hoewel een barbecue natuurlijk een welkome warmtebron kan vormen als het 

nodig is. 

 

De plaatselijke snackbar leverde voldoende ingrediënten voor een geslaagde avond. Iedereen kreeg een plastic 

doosje met daarin het vlees uitgereikt, zodat afgunst en ruzie uitbleven Je moest uiteraard wel zelf bewaken wat op 

het vuur lag, dat spreekt vanzelf. Gewillige mannen waren bereid het roosteren op zich te nemen, zodat de vrouwen 

konden uitrusten en tijd hadden om de laatste roddels uit te wisselen. De grote schalen met salades gingen helemaal 

op; daaruit bleek wel dat de samenstelling geslaagd mocht heten. 

 

De trekharmonica's werden gehaald en het Marker volkslied werd gezongen. 

Een ingewikkelde tekst op een lastige melodie nodigt niet uit tot een volmaakte presentatie, zeker als daar door de 

zangers vooraf niet op geoefend werd. Daar was iedereen het roerend over eens. De liederen die wel bekend waren 

werden heel wat spontaner meegezongen. Toeristen en passanten bleven sprakeloos staan om dit spektakel te 

aanschouwen. 

 

Wij kregen het later op de avond zo koud dat we vroegtijdig onze kooi opzochten, maar een hechte kern trotseerde de 

gure omstandigheden tot de late uurtjes. Daar kwam ik achter door vreemde geruchten waar ik wakker van werd. Ik 

droomde dat iemand wilde inbreken, dat veroorzaakte een krassend geluid. In werkelijkheid was de hond van de 

buren door een verkeerde manoeuvre via het gangboord in het water van de haven gevallen! Probeer maar eens een 

wild spartelende natte viervoeter van fors formaat aan boord te hijsen, dat valt om den donder niet mee. Bij die 

gelegenheid keek ik nieuwsgierig of er nog licht brandde op het eiland en hoe laat het was. 

 

Rest mij nog de organisatie van dit evenement te bedanken voor hun inspanning. We zijn reuze benieuwd wie 

volgend jaar aan de beurt is. 

 

Heidi Burgers 

 

Naschrift: 

 

De sublieme organisatie was dit jaar in handen van Jan & Wil Regter en Jos Waltmans. Jos kon goed de kassa 

hanteren en geld beheren en Jan en Wil lagen met hun motorschip als passant en nog steeds lid zijnde van onze 

zeilvereniging, vlak naast de plek waar het festijn dit keer plaatsvond. 

De foto’s die ondergetekende als herinnering maakte, zijn intussen op de website geplaatst en te downloaden. 

 

De datum voor het Marken uitje is in 2011 het tweede weekend van september en wel de tiende. 

De MK14 neemt dan samen met Clariet en Onno de honneurs waar.  Spontaan aangemeld! 

 

Yvonne - van de  Morgenster 


