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Dinsdag
15 mei

Buiten is het...
Heerlijk zonnig
en warm, wel
25 graden dus

terrasweer!

Hans hengelt een vis uit de vijver...

Leuke filmpjes zien van jouw vakantie? Like ons dan op Facebook!
Www.facebook.com/vakantiecentrumdespring

Zonnig begin van de visvakantie!

Met een prachtig zonnetje en een blauwe lucht werden vandaag 12 enthousiaste
vissers ontvangen op de Woutje bij de Spring in Akkrum, voor hun jaarlijkse

visvakantie. Al gauw stond de halve oever vol met een hele lading visspullen. We
gaan ongetwijfeld heel veel vangen! Na het uitpakken van de koffers en de lunch

deed Syl het welkomstwoordje en daarna hadden we een kennismakingsrondje met
de begeleiding. Op het terras stond een zwembadje met allemaal mooi geknutselde
vissen erin (dank aan Mirjam!) waarop al onze namen stonden. Met een hengel en
magneet eraan mochten we om de beurt een vis vangen en die persoon moest dan

wat over zichzelf vertellen. Tino hielp Jan met zijn verhaal, dat was heel mooi, en
natuurlijk werd er veel verteld over ieders hobby vissen! De vissen werden later op
onze slaapkamerdeuren geplakt, met zeewier erbij, wat een prachtig gezicht! Tegen
half 4 gingen we met de sloepen lekker varen. Hans heeft gestuurd en we konden

hem van heel ver horen lachen van blijdschap! Op de Poelen hebben we aangelegd
bij Het Meer van Lenten om een drankje te pakken op het terras. Heerlijk in de zon,
genieten! 's Avonds na het eten was het eindelijk tijd om te vissen. Het was prachtig

aan de waterkant en al snel werden de eerste vissen gevangen. Op ons terras
hadden we een kampvuurtje en binnen stond een gezellig muziekje aan. Rond 11

uur gingen de laatste gasten naar bed, moe maar voldaan!

Aan tafel!
Gekookte

aardappels,
erwtjes en

worteltjes, een
sausijsje, jus,
appelmoes en

een lekker
toetje 

Varen met de Lange Frans

Goed verhaal, lekker kort...
Vissen is verstand op nul 
en gassen

Ik was om 5 uur wakker 
maar ik slaap nog steeds

Ik ben geboren door mijn 
moeder

Misschien vind je het niet 
interessant, maar je vindt 
het wel leuk

Misschien dat ik volgend 
jaar weer kom, daar kan 
je op rekenen

Fernand is een echte schipper!

De eerste vangst!

Arend, Joost, Fernand
en Jannie vingen

vandaag de eerste
vissen. Joost in het

metertje water tussen
de wal en het schip in.

Daar worden de
vissen vast gevoerd!

Jannie wist er twee uit
te halen vanavond.

Met haar eigen
toverhengel... Zie je

wel, die dingen
werken! Arend zat

nog even met zijn lijn
in het schrikdraad.

Ook bijzonder!
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Woensdag
16 mei

Vakantiecentrum de Spring met Arnold en Syl, kok Stefan

en onze leidings: Laura, Mirjam, Walter en Wendy

Bezoek hengelsportzaak, vissen in het dorp en karaoke-avond

Vanmorgen na een lekker ontbijtje zijn we met de busjes naar Hengelsportzaak
Arnold's gereden om onze visspullen-voorraad aan te vullen. Daar was

opheffingsuitverkoop dus we konden helemaal los met ons zakgeld! Jan kocht een
fantastische regenjas, Jannie een paar mooie dobbers en Willem een standaard

met pieper. Die was later op de dag kwijt, maar gelukkig werd ie ook weer
gevonden, Willem weer gelukkig! Na de lunch aan boord van de Woutje gingen we

met de sloepen met een omweg naar het dorp, want bij de supermarkt zit een
mooie visplek. We hadden de wind in de rug, dat is fijn voor onze dobbers! Er is

super goed gevangen vandaag, door bijna iedereen! Martin had er wel 12. Of 16 of
22, het werd steeds meer... Ook Hans haalde er een paar boven en Geeri had er

ook eentje. Die telt trouwens ook voor Bart mee, want zij vissen samen met 1
hengel! Na een winderige terugweg in de boten hebben we in het rustuurtje lekker

opgewarmd aan boord en toen werden we verwend met een heerlijke maaltijd
gemaakt door kok Stefan. 's Avonds na de afwas met de nieuwe supersnelle

vaatwasser ging de beamer aan voor een avondje karaoke. Er werd flink
meegezongen en zelfs nog gedanst. Iedereen mocht verzoekjes doen en de leukste

liedjes kwamen voorbij. Met een drankje erbij aan de bar hebben we er een hele
gezellige avond van gemaakt!

Aan tafel!
Spaghetti met

heerlijke
Bolognese-saus,
geraspte kaas,

een bakje
huzaren-salade
met een gekookt
eitje erop en een

toetje na

Buiten is het...
Wat winderig
maar gelukkig
wel droog en
niet al te koud

Jan wordt verwend met dekentjes... Mooi visplekje in het dorp

Willem heeft zijn
buit binnen bij de

hengelsportzaak en
zit even uit te

rusten!

Goed verhaal, lekker kort...
Dat is het geluid van een 
Koreaanse spin

Ik sta te klauwbekken van
de kou

Dolfijnen hebben stalen 
neuzen

Proost, op de fijne 
vergisvakantie!

Een lekker wijf in d'r blote
bikini

Ik lag het gewoon neer
Will heeft beet!
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Donderdag
17 mei

Vakantiecentrum de Spring met Arnold en Syl, kok Stefan

en onze leidings: Laura, Mirjam, Walter en Wendy

Geslaagde visdag en naar het café

Aangezien er vandaag alweer een boel wind stond en we aan onze eigen visoever
aan lagerwal zouden zitten (en dan drijven de dobbers naar de kant!), zijn we na het
ontbijt en het klaarmaken van de lunchbox met de busjes naar het dorp gereden om

te vissen. Gewoon weer op dezelfde plek als gisteren, want daar was iedereen
enthousiast over! En alweer werd er een boel gevangen! Fernand had er 5 in de

vaargeul, Arend ving er 5 na de overstap van mais op maaien als aas, Will ging als
een dolle en ving er wel 12 en Tino had zelfs een dikke brasem van 43 centimeter!
Tussendoor kwamen Mirjam en Walter opnames maken voor Spring-VisTV om ons

de geheimen over het vissen te ontfutselen. Rond 3 uur zijn we weer naar de
Woutje gegaan om even op te warmen, want het werd wat frisser aan de waterkant.
In het rustuurtje keken we naar filmpjes over snoek-vissen op de beamer, altijd leuk!
Na het avondeten hebben we de koffie overgeslagen, omdat we snel naar het café
wilden. Naar het gratis-bitterballen-café in het dorp, want we houden allemaal van

bitterballen! We hebben gezellig zitten kletsen en wat spelletjes zitten doen. Vier-op-
een-rij en boter-kaas-en-eieren waren populair. Rond half 10 gingen we weer naar

onze eigen “kroeg” op de Woutje. Daar hebben we gezellig aan de bar gehangen en
we hadden een Beatles-uurtje. Daar werd flink op meegezongen! Tegen 11 uur

gingen de laatste gasten naar bed. Lekker slapen!

Aan tafel!
Heerlijk smeuïge
andijviestamppot
met spekjes, jus
en appelmoes
en een super

lekkere
zelfgemaakte

gehaktbal erbij,
met toetje 

Buiten is het...
Best fris en een
stevig windje,
gelukkig wordt

het de komende
dagen beter

Tino ving een grote brasem! Naar het café is altijd leuk, zeker met gratis bitterballen!

Wist je dat...

Begeleider Walter
altijd onze Chef-Inpak

is? Als we met de
busjes of de boten

weggaan om te
vissen bepaalt hij wat

er mee mag aan
hengels en

toebehoren en hij
zorgt ervoor dat het
netjes en efficiënt

wordt ingepakt. We
hoeven ons nooit
zorgen te maken,

want alles is mee, hij
heeft het altijd goed

op orde!

Goed verhaal, lekker kort...
Ik ben gewoon kapot dat 
ie bang gaat

Dat zijn van die mensen, 
daar zit gewoon niemand 
op te wachten

Dat slaat voor geen cent 
op

In mijn hoofd hardop aan 
het denken

Omdat ik wat in mijn oren
had zag ik jou

Martin met de zoveelste vis...
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Vrijdag
18 mei

Vissen, spelletjes, winkelen en kaartjes schrijven

Vanmorgen zijn we de dag begonnen met vissen aan onze eigen visoever. Het was
nog steeds niet echt warm, dus vooral de fanatieke vissers zaten aan de waterkant,
zoals Martin, Willem, Fernand en Jannie. Gelukkig werd er wel wat gevangen. Joost

ving alweer een paar vissen tussen de wal en het schip in, heel bijzonder! Binnen
werden spelletjes gespeeld en Hans zorgde voor de achtergrondmuziek, super

gezellig! Na een lekkere lunch gingen we met de busjes naar Joure om te winkelen.
Arend kocht knuffel-sleutelhangers voor de begeleiding, echt super lief! Bart en

Geeri kochten een kadootje voor Syl en Jannie vond een prachtig vis-vest. Iedereen
slaagde voor een leuk souvenir vandaag en als afsluiting gingen we bij café De

Stam wat drinken op het terras. Daar werkt een oud-vrijwilliger van de Spring en die
gaf ons gratis hapjes, altijd goed! Eenmaal weer terug op de boot ging natuurlijk
VisTV weer aan op de beamer en daarna kregen we frietjes van kok Stefan, die

maaltijd werd met luid gejuich ontvangen! Na de koffie konden we Spring-
ansichtkaarten kopen om naar het thuisfront te sturen. De begeleiding hielp mee

met schrijven waar dat nodig was. Laura hield Jan voor de gek en deed of ze hem
schoon wilde poetsen met Glassex, hij moest zo hard lachen dat ie bijna van zijn

stoel af viel! Omdat we morgen een lange dag krijgen, ging iedereen om kwart over
tien lekker naar bed voor een goeie lange nachtrust...

Aan tafel!
Zelfgebakken
frietjes, pita-
broodjes met
shoarma en

sla, knoflook-
en rode uien-
saus en een
sorbet toe

Buiten is het...
Bewolkt en

enogszins frisjes
maar gelukkig

wel droog

Bart en Geeri kochten een kadootje
voor Syl Drankje op het terras, gezellig!

Jannie vangt echt
een boel deze

week!

Goed verhaal, lekker kort...
Ik heb een hete douche 
op me laten vallen

Als je vast zit kom je niet 
zo snel vast te zitten

Met die bril kun je alleen 
forellen zien

Ik werk 4 weken in de 
week

Een koe had een biggetje
en die kwam grommend 
naar je toe

Joost wordt geïnterviewd door VisTv,
maar hij vindt die camera maar niks...

Vakantiecentrum de Spring met Arnold en Syl, kok Stefan

en onze leidings: Laura, Mirjam, Walter en Wendy
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Zaterdag
19 mei

Forelvissen alweer zeer geslaagd, 's avonds vissen en kampvuur

Vanmorgen na het ontbijt konden we eerst nog even vissen aan onze eigen oever,
want om half 12 vertrokken we pas naar forelvijver De Woldstek in Ruinerwold. Daar

aangekomen kregen we een broodje kroket of frikandel voor de lunch en daarna
mochten we een plekje zoeken aan de vijver. Er werd een bak met forellen los

gelaten die wij er vervolgens allemaal uit mochten vissen. Willem ving de eerste
forel en al snel volgde de rest. Natuurlijk zat Hans weer op zijn favoriete stek en
haalde daar een paar mooie vissen boven, heel hard lachend! Jannie ving de

meeste forellen vandaag, wel 5! Martin ving een heleboel kleine visjes en Fernand
ving de enige goudforel die in de vijver rond zwom. Jan ving ook een paar forellen
en haalde ze heel onverstoorbaar binnen. Arend was de meest volhardende visser
vandaag, gelukkig ving hij er toch eentje en won daar uiteindelijk zelfs een beker
mee! Tino ving een grote baars, maar die hoort niet in de forelvijver, dus die werd

uitgezet in het kanaal. Syl fileerde alle forellen (en gaf fileerles aan Walter en Mirjam
en knuppel-les aan Wendy) en na de prijsuitreiking en een drankje op het terras
gingen we weer terug naar Akkrum. In het rustuurtje werd nog even gevist, maar

ook lekker uitgerust van onze heerlijke visdag. Na het avondeten werd er buiten nog
een tijdje doorgevist en op ons terras stak Walter een lekker warm kampvuur aan.

Binnen werden nog wat spelletjes gespeeld en toen lekker slapen!

Aan tafel!
Gefrituurde
aardappel-

blokjes,
sperzieboontjes
met spekjes, een

zelfgemaakte
slavink met spel
erom heen en

een toetje

Buiten is het...
Bewolkt maar
droog, geen
wind en niet
koud, lekker
visweer dus!

Bart is blij met zijn forel!
Gaat Mirjam nou die vis kussen???

Wist je dat...

Laura vandaag 10
strafpunten kreeg bij
de Woldstek voor het
illegaal vangen van

de goudforel met een
schepnet? Maar dat
ze dit moest van Syl,
omdat zij hem terug

had laten zetten na de
vangst en niet wist dat
dat niet moest? Dit is
echt de eerste keer
dat we strafpunten

krijgen van André in
plaats van bekers en

medailles! We
schamen ons diep!

Goed verhaal, lekker kort...
Nederland heeft 
gewonnen met 0-0

Ik voel het gewoon niet 
omdat ik het gewoon niet 
voel

Ik wil even kijken of ik 
een gaatje heb

Abraham haalt zijn 
mosterd ergens in 
Frankrijk

Gaat het water nog liggen
deze week?

Arend steekt altijd zijn tong uit naar de
camera...

Vakantiecentrum de Spring met Arnold en Syl, kok Stefan

en onze leidings: Laura, Mirjam, Walter en Wendy
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Zondag
20 mei

Uitslapen, vissen, relaxen, wandelen en gitaar-avond

Iedereen was ondertussen wel toe aan een keertje uitslapen, dus daar zijn we de
dag mee begonnen. Fernand kwam zelfs pas om kwart voor 11 zijn bed uit! In de
huiskamer was een lopend-ontbijt-buffet met warme broodjes, gekookte eieren en

heel netjes opgemaakte bordjes met vleesbeleg. Het zag er prachtig uit en we
hebben ervan genoten! Vandaag mocht iedereen doen wat ie zelf wilde. Natuurlijk

werd er een boel gevist aan onze eigen oever, lekker in het zonnetje. Jannie haalde
er een stuk of 6 boven, ze was helemaal trots! Jan bekeek alle voorbij komende

bootjes vanaf zijn luie stoel aan de waterkant en Bart en Geeri hebben hun visplek
achter het hekje gemarkeerd met een naamsticker. Eens kijken of die er volgend

jaar nog op zit! Joost maakt een super professionele indruk met zijn hele
visuitrusting, hij neemt wel een paar vierkante meter in beslag...  's Middags

trakteerde Arend op bitterballen en snacks, heerlijk hoor! Na het avondeten ging
een groot gedeelte van de groep wandelen naar de haven en de camping. Ze

hebben de konijnen geaaid in de Aaituin en ze kwamen een paar mooie honden
tegen die natuurlijk ook geaaid moesten worden. Hans vond ze heel mooi! Later op
de avond werd er nog even doorgevist en op het terras speelde Syl gitaar voor de

achtergrondmuziek. Dat vond Will heel gezellig! Rond kwart over 11 vertrok de
laatste gast naar bed. Niet te hard snurken allemaal hoor!

Aan tafel!
Nasi Goreng met

pittige eitjes,
satéstokjes,

zelfgemaakte
loempia's met

hete saus,
kroepoek en

uitjes en
augurken. Wow!

Buiten is het...
Eindelijk heerlijk
zonnig en warm,
een blauwe lucht

boven onze
visoever!

Arend trakteerde vandaag!
Met Vlaamse Reus op de foto

Wist je dat...

Twee van onze
begeleiders (Mirjam
en Wendy) eigenlijk
helemaal niks met

vissen hadden vóór
deze vakantie? Maar
dat ze ondertussen

met het grootste
gemak maaien aan de

haak doen, vissen
van de haak afhalen,
ze zelfs bijna durven
kussen maar sowieso

vasthouden en
forellen durven

onthaken? Wat een
helden zijn het!

Goed verhaal, lekker kort...
Wat je gebruikt moet je 
nemen

Ik neem even een 
druippauze

Dit bord is voor Herbert

Dit eten is heel erg 
vulbaar

Ik heb in de vaargeul 
gezeten

Ik heb hem afgetuigd

Als ik met de bloemisten 
op de schietbaan sta

De dames van VisTV

Vakantiecentrum de Spring met Arnold en Syl, kok Stefan

en onze leidings: Laura, Mirjam, Walter en Wendy
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Maandag
21 mei

Varen, vissen op het Starteiland, uit eten en laatste-avond-feestje

Vandaag was het voor 4 gasten alweer de laatste dag van de vakantie, de rest blijft
lekker voor 2 weken. Gelukkig hadden we alweer fantastisch weer, dus na het
ontbijt hebben we snel al onze visspullen in de sloepen gelegd en zijn we gaan

varen! Onze bestemming van vandaag was het Starteiland op het Sneekermeer,
want daar kun je prima vissen. Het was super druk op het water wegens Pinksteren,

maar gelukkig hadden we wel genoeg aanlegplekken. Eenmaal daar hebben we
eerst een kopje koffie gedronken op het terras en daarna zijn we naar de kant van
de vaargeul gelopen op zoek naar een mooie visplek. We zaten lekker in de zon

met een windje erbij, zodat het niet al te warm werd. Al snel werden de eerste
vissen gevangen. Martin ging wederom als een speer, de ene na de andere tikte hij
eruit. Tino en Fernand vingen er ook weer een paar en Jannie's toverhengel werkte
ook nog steeds! Uiteindelijk heeft bijna iedereen vandaag wat gevangen, goedzo!

Als afsluiting hebben we ijsjes gehaald voor in de boot en toen zijn we terug
gevaren naar Akkrum, met een boel spatwater dus iedereen was nat! Nog even

douchen en omkleden, want om 5 uur werden we verwacht bij eetcafé 't Far voor
het uit eten. We hebben heerlijk gegeten en het was erg gezellig! 's Avonds op de
boot hebben we nog een klein feestje gevierd in de huiskamer, als afsluiting van

een super leuke week!

Aan tafel!
Uit eten bij 't Far
in Terherne, met

keuze tussen
allerlei vlees of
vis, een boel

groenten, frietjes
en gebakken

aardappels en
een ijsje toe!

Buiten is het...
Alweer zo'n

heerlijke
zomerse zonnige
dag, lekker vaar-
en visweer dus!

Varen in de Alu B, lekker in de zon!
Groepsfoto op het Starteiland

We willen jullie
allemaal bedanken

voor jullie
gezelligheid en voor
alle lol die we met

jullie mochten
hebben deze week.

Wat is het toch
genieten met onze
stoere vissers! We
hopen je volgend

jaar weer te zien in
Akkrum! Groeten
van Arnold, Syl,
Laura, Mirjam,

Walter en Wendy!

Goed verhaal, lekker kort...
Laat die wieven maar 
prutsen

Au revoir monsieur, dat 
betekent Franse taal

Ik voel het aan het water

Ik heb een stenen tafel 
van glas

Ik ben altijd netjes 
opgevoerd

Je moet niet zeiken rooie!

Ik heb er lekkere zin in
Wat een vrolijke kop heeft Willem toch!

Vakantiecentrum de Spring met Arnold en Syl, kok Stefan

en onze leidings: Laura, Mirjam, Walter en Wendy
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Joost

Jannie

Jan Martin
Fernand

Will

Bart

ArendGeeri

Ons super team: Laura, Mirjam, Wendy en
Walter!

Arnold en Syl

Kok Stefan

Tino

Hans

Willem


