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Weekeind! Zonovergoten! Leerdam! 

Eindelijk was het dan zover, donderdag middag 1 juni om 16.00 uur ging de 

“WILIS” los, richting het IJ. Onderweg heb ik contact opgenomen met John en 

Jacqueline van de “Possession 3”, zij kwamen vanaf Vinkeveen naar het 

Amsterdam Rijnkanaal. Wij ontmoetten elkaar bij de ingang van de 

Vinkeveense plassen en van daar zijn wij samen opgevaren naar de Beatrixsluis 

met een gemiddelde snelheid van zo’n 14 km per uur. 

Via de Lek zijn wij naar Vianen gevaren, daar hebben wij overnacht in de 

passantenhaven, waar Martin van de “Johanna” al in de haven op ons lag te 

wachten. Na het nuttigen van enige alcoholische versnaperingen aan boord van 

de “Possession 3” zijn wij op een oor gegaan. Na een rustige nacht zijn we 

uitgerust, na het verorberen van een lekker scheepsbeschuitje en een sterke 

bak leut om 9.00u vertrokken via het Merwedekanaal naar Leerdam.  

Over het weer was niets te klagen, volle zon, lekker briesje, fijn gezelschap! 

Onder deze geweldige omstandigheden draaiden wij de Linge op. De Linge 

kenmerkt zich door de vele ongerepte natuur en de overmatig grote villa’s 

langs de oever. Rond 12.00u werden wij enthousiast ontvangen door de al in de 

haven aanwezige leden. De speciale ontvangst werd geregeld door Jan Dirk en 

Dorine, zij wezen ons onze ligplaats aan.  

Na ons gesetteld te hebben, hebben wij alle mede Gillissenvaarders begroet en 

zijn wij begonnen met het pavoiseren van de boten. Dit gaf de haven een zeer 

vrolijk aanzicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Na al dit spektakel zijn wij het stadje Leerdam gaan verkennen. Onder ons 

gezegd en gezwegen; Leerdam is heel erg de moeite waard om te bezoeken, 

leuke terrasjes, restaurantjes en een uitstekende bakker!  

De steigerborrel vond plaats, op vrijdag avond, op het terras van het 

clubgebouw van watersportvereniging De Oude Horn. Het weekend werd 

geopend met een speech door onze voorzitter Jos. Daar werd ook het 

programma voor het weekend bekendgemaakt. Jos deed dit op voortreffelijke 

wijze in de talen Nederlands en Engels. Het Engels speciaal voor onze Engelse 

vrienden Lynda en David. 

Na nog een kleine after borrel op diverse  

boten, ging bij mij het licht uit,  

na een enerverende dag en avond. 

Op zaterdag ochtend om 11.00u stond een 

 rondleiding gepland in het  

Hofje van Aerden.  

Bij het Hofje aangekomen ontstond er enige 

consternatie omdat er gerekend was op een 

groep van 11 personen, daar was ook het 

aantal gidsen op afgestemd. Toen wij met 40 man voor de deur stonden, 

moesten er met spoed meer gidsen opgetrommeld worden. Na enige tijd in de 

wacht gestaan te hebben, waren uiteindelijk de gidsen aanwezig om ons rond 

te leiden. In de binnentuin werd aan ons de volledige uitleg over het ontstaan 

van het Hofje en haar oprichtster werd gegeven. Na de uitleg werd de groep in 

tweeën gedeeld, de eerste groep ging naar de expositieruimte en groep twee 

kreeg uitleg in de kruidentuin en boomgaard waar vele vergeten fruitsoorten 

geteeld worden. 

Na een leerzame en leuke ochtend werd er tijd vrijgemaakt om even rustig te 

lunchen. Na de lunch kregen wij een demonstratie glasblazen. Leerdam staat 

bekend om zijn glas en porselein. En vergeet ook de Leerdammer kaas niet! Na 

de glasblaasdemonstratie hadden wij de mogelijkheid om rond te lopen in de 

showroom, waar diverse mooie werken van glas te zien waren. Het was in de 

glasblazerij zo warm dat we blij waren weer naar buiten te kunnen.  
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Vanuit de glasblazerij zijn we door de winkelstraatjes van Leerdam gaan 

wandelen.  

Halverwege zijn we met Lia en Seph eens lekker gaan genieten van een 

welverdiend ijsje.  

De tijd gaat snel als het gezellig is en rond 18.00u was het tijd voor de BBQ op 

het terras van de watersportvereniging. Even een drankje genuttigd, terwijl de 

BBQ’s aangestoken werden. Enkele mannen en vrouwen wierpen zich op als 

BBQ meister. Hierdoor liep de hele maaltijd gesmeerd. Er waren heerlijke 

hamburgers, satéstokjes en kipfilets, salades, sausjes en voldoende stokbrood 

met kruidenboter. Alles was er in overvloed, dus niemand hoefde met een lege 

maag naar de kooi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het heerlijke eten was het tijd voor de karaoke, onder leiding van Henk van 

de “Dolaard”. Enkele dapperen hadden er geen enkel probleem mee om 
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diverse hits te zingen. Zelfs Jos, onze voorzitter, nam de microfoon ter hand en 

deed een compilatie van het werk van Vader Abraham!  

 

 

 

 

 

 

 

Op een gegeven moment was het welletjes en zijn we afgetaaid. Nog heel 

gezellig wat afzakkertjes genuttigd bij Martin en Mieke van de “Johanna” en 

hierna zijn we gaan slapen. 

Op zondag 4 juni was het weer uit met de pret en na het afsluitend palaver met 

koffie/thee en verrukkelijk appelgebak,  

 

 

om 10,30u, ging iedere Gillissenvaarder zijns weegs, na zijn boot te hebben 

ontdaan van de vlaggetjes. De vlaggetjes zijn weer gestreken voor een jaar.  
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Via de Linge en de sluis bij Gorinchem voeren wij de Boven Merwede op in de 

richting van Dordrecht, via de Noord naar Alblasserdam. Bij de W.S.V. 

Alblasserdam hebben wij met 4 boten aangelegd, te weten de “Wilis”, 

“Dolaard”, “Johanna” en de “Belenos”. Martin had al vanaf het water  

gereserveerd bij Chinees restaurant “China Town”. Daar hebben wij genoten 

van een heerlijk uitgebreid buffet met een soepje vooraf. Na onze buikjes rond 

gegeten te hebben zijn wij de kooien in gedoken voor een slaapje.  

Op maandag 5 juni moesten wij vroeg opstaan omdat om 9.00u de brug van de 

haven voor ons werd geopend, zodat wij onze reis konden voortzetten. Via de 

Noord en de Nieuwe Maas voeren wij de Hollandsche Ijssel op. Bij Gouda 

werden wij geschut en voeren wij de Gouwe op. Na het Aarkanaal kwamen we 

bij de splitsing van de Amstel en de Drecht, van hier uit ging ieder zijns weegs 

naar de eigen thuishaven. 

Het was opnieuw een heerlijk weekend met de Gillissenclub! Martin en Mieke 

en het hele bestuur van de Gillissenclub worden bedankt voor de organisatie 

van dit weekend! Onze speciale dank gaat uit naar Johan de havenmeester, die 

zijn auto ter beschikking heeft gesteld om een van onze mede Gillissen 

vaarders uit de brand te helpen! Ook de familie De Jong, de beheerders van het 

clubgebouw, worden hartelijk bedankt voor de hulpvaardigheid en flexibiliteit 

die wij tijdens dit weekend hebben mogen ervaren. 

Theo Steen van de “Wilis” 

 

 

 

 

 


