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Beste lezer,  
 
Waar gehakt wordt, vallen spaanders. 
En zo kan het dus gebeuren, dat uw redacteur in het november 2018 Magazine 
vergeten is, om uw ondubbelzinnige aandacht te vragen voor de nog immer lopende 
fotowedstrijd 2018. 

U heeft nog even de tijd tot 24 december om uw beste foto’s van dit vaarseizoen op te sturen naar onze 
webmaster (Webmaster@Westerlyclub.nl) om mee te kunnen dingen naar de glazen bokaal èn eeuwige roem. 
 
Een andere spaander, die viel en waar ik op gewezen werd, is de deelname aan de BBQ noord op 30 juni. 
Want hoewel ons enige erelid mw. Elly Rutgers wel werd vernoemd, was zij niet aan boord van de “Pollebol” 
van de fam. van der Wal, maar voerde zij een strak bewind aan boord van haar eigen Centaur “Coeur Volant”, 
in gezelschap van haar kleinzoon en schoondochter. En haar aanwezigheid op eigen schip mag toch niet 
onvermeld blijven, dacht ik zo. Waarvan acte. 
 
Tjerk Tjeerde 
 
 
Heb je dat ook wel eens?  

Dat je ergens ooit een foto hebt gemaakt, terwijl je nu met geen mogelijkheid je weet te herinneren wat het ook 

alweer was, en waar precies? 

Dan krijg je dit: Het lijkt wel op een springende dolfijn. Of een zwarte hond die achter een stok aanduikt. Een 

zeehond kan ook nog. Een onderzeeër? Nou, nee daar is ’t ie te glad voor.  

Dit was in werkelijkheid een bescheiden witte (???? Hoezo, wit???) walvis en de plaats was tussen de binnen 

Hebriden, west van Scotland.  

Heb je ook zo’n merkwaardige foto ergens, stuur ‘m in naar de webmaster. Doet-ie mee met de fotowedstrijd. 

Die deze keer niet thema of wat ook gebonden is. Als hij maar leuk, grappig, bizar of gewoon gek is.  

Mooi en merkwaardig mag ook, zoals de onderstaande. 

 

De Fotocommissie 
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