
Vereniging SK vloot bezoekt Leerdam 

 

De Vereniging SK vloot koos dit jaar de haven van Leerdam als locatie voor haar 

jaarlijkse Natte Treffen. Een half jaar geleden werd contact gelegd met de 

watersportvereniging “De Oude Horn” en daar bleken we met een grote groep 

schepen welkom. De stadshaven werd voor ons gereserveerd. 

De Vereniging SK vloot is in 2008 opgericht voor en door SK schippers, onder het 

motto “plezier in varen en verhalen”. Wat ons bindt zijn de SK kotters, allen 

gebouwd bij SK-Jachtbouw in Sneek. Dit zijn stoere, stevig gebouwde kotters, die 

fantastisch varen. De meesten hebben een open kuip. 

De Vereniging telt inmiddels 66 leden. Naast een Algemene Ledenvergadering en 

een “Droog Treffen” (zonder schepen), organiseren we ieder jaar het “Natte 

Treffen”, afwisselend in Noord, Midden of Zuid Nederland. Meestal komen er rond 

de 20 schepen, maar nu werd de Activiteiten Commissie Zuid (ACZ) blij verrast 

met 31 aanmeldingen. 

Het mooie voorjaarsweer liet dit jaar op zich wachten. Een dag of 10 voor het 

Hemelvaart weekeinde viel er in Noord Nederland nog sneeuw. Hagel aan dek 

verwacht je eind april niet. Maar het kwam goed, méér dan goed. Het werd een 

zonovergoten Hemelvaart weekeind. 

 

 

Maar liefst 31 SK-schepen kwamen 

vanuit alle windstreken naar 

Leerdam. Een fantastische opkomst 

en een ieder werd achteruit het 

kommetje in gedirigeerd. 

 

 

Donderdag 5 mei begon het programma. De schepen werden gepavoiseerd, het 

bijpraten kon beginnen. ’s Avonds heette de ACZ bijna 70 man welkom in de 

kantine van de watersportvereniging. De vrijwilligers van WSV “De Oude Horn” 

gaven hun volle inzet, de Champagne stond al voor ons klaar. De teams voor de 

stadswandeling werden die avond samengesteld, de sfeer zat er direct goed in. 



 

 

Vrijdagochtend met zijn allen naar de 

glasblazerij. Verrassend wat deze 

glasblazers ogenschijnlijk zonder moeite 

kunnen maken. 

 

 

En dan ’s middags een stadswandeling. Mét vragen. Het bleek een perfecte 

formule om de SK schippers actief met de stad Leerdam te laten kennismaken. 

Veel teams waren reuze fanatiek: geveltjes werden bekeken, details 

gefotografeerd, namen genoteerd, internet geraadpleegd, zelfs stoeptegels 

werden geteld. Immers, de vragen kregen we pas achteraf, je weet maar nooit …. 

 

Het bruggetje achter in de stadshaven 

bleek van doorslaggevend belang, wat 

tel je nu mee als draaipunt? En tellen we 

alleen de schakels van de 2 verticale 

kettingen, of toch ook de schakels van 

de horizontale kettingen bovenop de 

brug. De ACZ heeft in haar wijsheid 

besloten en uiteindelijk deelden 4 teams 

de eerste plaats en werd door loting het 

winnende team bepaald. 

Zaterdagochtend konden we zelf invullen, ’s middags volgde een bezoek aan het 

Hofje van Mevrouw van Aerden. 

En natuurlijk zaterdagavond de BBQ. Geregeld door de vrijwilligers van “De Oude 

Horn” en onze ACZ roosterde zelf het vlees op het terras, ook dat bleek mogelijk.  

Het was heerlijk en gezellig. De vrijwilligers van de watersportvereniging hadden 

er duidelijk ook plezier in: weer een geslaagde avond, de laatsten verlieten pas 

tegen 24.00u het terras. 



 

Op zondagochtend 

eerst een palaver in 

de kantine, met 

koffie en wat 

lekkers. Daarna 

gingen de trossen 

los en al snel werd 

een fraaie kiellinie 

gevormd. 

 

 

Het was een fantastisch weekeind, we hebben genoten. Dat is mede te danken 

aan de gastvrijheid van de watersportvereniging “De Oude Horn”. We voelden 

ons welkom in een gemoedelijke sfeer. Hulde voor de havenmeester én voor de 

vrijwilligers van de kantine. Hartelijk dank! 

 

 

 

 

 

 

 


