Albert Kapitein hangt een nieuwe lading paling, ruim honderd stuks, in het rookvat.

Palingrookwedstrijd moet terug op Urk
‘Dit moet op Urk terugkomen.’ Dat zegt Albert Kapitein over palingrookwedstrijden die vroeger op
Urk gehouden werden. Hij organiseert er daarom zelf één.
URK
‘Ze mogen me er ‘s nachts
voor wakker maken’, zegt
Kapitein. Hij is gek op alle
soorten vis. Eet ze niet alleen
op, maar weet ze ook schoon
te maken en bereiden. ‘Ik ben
in de vishandel en met name
in de rokerij opgegroeid. Ik
heb er vroeger in de vakanties altijd gewerkt.’
Het werd niet zijn beroep,
maar wel zijn hobby. De
voormalige pallethandelaar
rookt nog graag vis op het
terrein van het bedrijf dat hij
inmiddels aan zijn zoon heeft
overgedaan.

Net als vroeger

‘Met andere hobbyrokers
hebben we het er al vaak
eens over gehad dat er weer

net als vroeger palingrookwedstrijden moeten komen
op Urk.’ Kapitein laat het niet
bij zeggen. Samen met zijn
zoon Louw heeft hij het initiatief genomen voor een
palingrookwedstrijd op zaterdag 31 augustus. Iedereen
mag zich aanmelden. ‘Ik weet
dat er in de Noordoostpolder
ook veel mensen zijn die
graag een visje mogen roken.’
Het gebeuren vindt plaats op
het terrein van de pallethandel aan het Keteldiep 10 op
Urk. ‘En wordt het groot, dan
gaan we naar het haventerrein.’ Kapitein heeft de vergunning al rond.

Publieksgebeuren

Om 10 uur ‘s morgens begint
de wedstrijd. Het terrein is

vanaf 8 uur al toegankelijk
zodat de deelnemers hun
vuur op kunnen stoken en
alvast wat vis kunnen roken.
Want de deelnemers mogen
buiten de wedstrijd om, hun
eigen vis roken en verkopen.
Het wedstrijdterrein is voor
het publiek vrij toegankelijk
en mensen hebben dus de
gelegenheid om gerookte vis
te kopen.
Deelnemers nemen hun
eigen rookton mee en betalen
voor hun standplaats en
deelname aan de wedstrijd.
De wedstrijdvis wordt door
de organisatie uitgereikt.
De gerookte paling wordt
beoordeeld op uiterlijk en
smaak en het aanzicht van de
ton - ‘Of het om de ton
schoon is’ - wordt ook in de

beoordeling meegenomen.
‘Palingroken vergt perfectie’,
weet Kapitein. ‘Paling en
makreel zijn de moeilijkste
soorten om te roken. Veel
moeilijker dan bijvoorbeeld
poon.’
Om 16 uur wordt de winnaar
van de - naar Kapitein verwacht - geslaagde palingrookwedstrijd bekendgemaakt.
‘We willen er weer een jaarlijks terugkerend evenement
van maken. Altijd eind augustus, want dan stopt het palingseizoen’, aldus Kapitein.
Voor informatie en aanmelding (tot en met donderdag
29 augustus):
tel.: 06 55 74 77 84 of e-mail:
palingrokenurk@gmail.com
tekst en foto Margé Hof

