
Warm onthaal voor Smelne Club in Harlingen 
 
De Smelne Club is warm onthaald in Harlingen tijdens de jaarlijkse najaarstocht. De Harlinger Courant 
besteedde er een artikel aan. Hieronder vindt u de tekst; 
 
Smelne Club gastvrij ontvangen  
HARLINGEN - Vijftien motorjachten van het type Smelne meerden dit weekend af langs de Engel-se 
Tuin. Aan boord ongeveer dertig personen. Het zijn alle robuuste schepen van het type vlet en kruiser. 
Zoals de secretaris de heer Johan Michorius het verwoordt: “Een Smelne jacht is meer dan een stalen 
kolos met een likje verf, teakhout en wat technisch vernuft. Het is een varend pa-leis dat met liefde en 
vakmanschap is gebouwd. Het zijn stoere en robuuste schepen met een salon, keuken, achterdek en 
stuurstand allemaal op één niveau, wat een grote ruimtelijke werking tot gevolg heeft.”  
 
In 2004 is de Smelne club opgericht en heeft nu zo’n tachtig leden. Niet alleen Nederlanders, ook 
Duitsers, Zwitsers en Engelsen zijn lid. Twee maal per jaar wordt een toertocht georganiseerd. Eén op 
de Duitse en één op de Friese wateren. Zo stond dit jaar o.a. Harlingen op het programma. De HWSV 
bood vanaf vrijdag tot en met zondag gastvrij onderdak in haar haven en clubhuis. De schepen lagen 
per slot van rekening aan de kade die door deze vereniging wordt beheerd en dan mogen passanten 
gebruik maken van de faciliteiten zoals toiletten, douches, wasmachines en niet te vergeten het 
hartelijk welkom en dienstverlening die de havenmeester Rinke van Slooten eenieder toebedeeld.  
 
Zoals wel vaker gebeurt konden de gasten en de vaste leden genieten van het accordeonspel door 
Nico Pellenbarg en Gerrie Tighelaar. Ieder op hun eigen wijze. De heer Pellenbarg speelt veelal 
melodieën, afkomstig uit Scandinavische landen en mevrouw Dijkstra-Tighelaar heeft een zeer 
internationaal repertoire van Nederlands, Fries, Duits en Engelstalige liedjes. Er werd ruimschoots 
meegezongen en zelfs de voetjes gingen nog even van de vloer.  
 
Zaterdag werd de Smelne Club welkom geheten in het boothuis van de KNRM. Onder het genot van 
een kop koffie en een stuk oranjekoek luisterden de gasten naar het verhaal van Derk van Dieren, 
opstapper aan boord van de twee reddingboten Veronica en Wiecher en Jap Visser-Politiek. Hij hield 
een lezing over het nuttige werk van de KNRM.  
 
De gasten van de Smelne Club kregen daarna uitgebreid de mogelijkheid het materiaal van de KNRM 
te bezichtigen. Na het bekijken van een korte film bedankte de voorzitter van de Smelne Club de 
KNRM voor de genoten gastvrijheid en vooral de vrijwilligers, die ook in hun vrije tijd aanwezig willen 
zijn om mensen voor te lichten over het werk van de KNRM.  
 
Uit naam van de aanwezigen wilde hij Harlingen en iedereen bedanken die had meegewerkt om dit 
weekend tot een succes te maken. 's Avonds genoten de leden van de Smelne Club nog van een 
gezellige en goed verzorgde maaltijd in restaurant de Noorderpoort. De schippers van de jachten 
zullen zeker vaker in de toekomst op Harlingen aankoersen.  
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