Small Sail de Rottefalle

dag 2

De organisatie was op zaterdagmorgen 16 september al heel vroeg aanwezig. Marktmeester Sieger Visser
was druk in de weer om met de vrijwilligers om de marktkramen te plaatsen. De 250 broodjes (gesponsord
door Jumbo) werden gehaald en werden door de dames van de Voort varende Vrouwen belegd met kaas
en ham. Het broodje bij de koffie werd erg gewaardeerd door iedereen. Koop Hoekstra was druk met het
geluid. Schippers waren druk bezig hun schip klaar te maken voor het publiek. Kannen vol koffie werden
gezet door de kosteres voor de schippers en bemanning en deelnemende artiesten, marktmensen en
natuurlijk alle vrijwilligers, die op kwamen draven om de organisatie bij te staan.

Opening Small Sail de Rottefalle met muziek en oudambachtenmarkt.
Om 10.30 uur ging de trommelaar door het dorp om iedereen naar de haven te lokken, waar wethouder
Ron van der Leck van de Gemeente Smallingerland al klaar stond om het publiek toe te spreken en het
evenement te openen. Joke gaf het startsein met de scheepstoeter,alle schippers gaven er gehoor aan en
er werd volop getoeterd. Na de mooie lovende woorden van de wethouder zongen de VoortVarende
Vrouwen hun liedjes over de zee, het water en het leven van de zeemansvrouw. En na hen bleven de
optredens van het fanfare korps Polyphonia , Onstuimig schuim, het shantykoor de Piipegaeltsje Sjongers
en de Broekophâlders elkaar afwisselen. Het was reuze gezellig rondom de haven met de vele
marktkramen met oude ambachten en de schilders van de schilderclub it Bûthûs. Straattheater van het
duo Hymphamp trok door de straten en zorgden voor veel vermaak. Voor de inwendige mens werd
gezorgd door de heerlijke hamburgers van de Herberg en de versnaperingen van Cafetaria de Lits. Ook de
palingroker deed goede zaken.
De sfeer was prettig en het werd steeds drukker totdat er een hele dikke bui losbarste. Maar ja, bij
schepen en shanty’s hoort water en iedereen dook weg in de tenten of onder de paraplu, maar na de bui
kwamen ze weer tevoorschijn en ging alles gewoon door.

Klompkesilen
Voor de kinderen was er een wedstrijd klompkesilen. Die viel ook compleet in het water, maar de
muziekgroep Onstuimig Schuim ging met alle kinderen en het publiek in de schuur schuilen en daar werden
ze vermaakt met prachtige liedjes.
Na de bui konden de mooi zeilklompjes te water gelaten worden, maar helaas bleef het windstil. Een echt
wedstrijd werd het niet.
De kinderen kregen een cadeautjes en wat lekkers en de prijzen werden gegeven aan de zeilklompjes, die
het verste wegdreven. De verliezerprijs was voor degene, die zijn klompje te water liet en wat direct zonk.
Kinderen en publiek hebben ondanks het weer erg genoten van de sfeer en de onverwachte muzikale
oplossing van Onstuimig Schuim en even later konden alle kinderen naar de poppenkastvoorstelling in de
kerk. Daar was het warm en droog en gezellig.

Aan boord van de schepen…
Op de haven en bij de schepen bleef het lang druk. Velen stapten aan boord om een kijkje te nemen in de
roef en waanden zich even in vroegere tijden. De schippers en bemanning vertelden met veel plezier over
de historie van hun schip. Foto’s en flyers werden uitgedeeld. Doordat er vele verschillende typen schepen
waren bleef het voor het publiek aantrekkelijk overal een kijkje te nemen en aan boord te stappen. In de
loop van de middag werden de fokken gehesen, zodat het plaatje in de haven steeds mooier werd en ook
in de roefjes werd het steeds gezelliger. De dag kon niet meer stuk!
Wordt vervolgt….

