Small Sail de Rottefalle zondag…3

de

dag

Zondagmorgen vroeg op, want we gaan allemaal naar de Schippersdienst in de Doopsgezinde kerk aan de
Haven. Wipkje en Joke zetten de boel klaar voor de koffiedrinkers voor na de dienst. Ds. Johannes van der
Meer komt uit Akkrum en zal voorgaan in deze dienst. Johannes is een oud-Rottevalster en zoon van de
vroegere schipper op het stoomschip in Rottevalle. De kerkenraad van de DGkerk is grotendeels in
Drachten voor hun gezamenlijk dienst aldaar. Er is dus geen kerkenraad, maar geen nood. Ter plekke
worden de mensen van de organisatie van Small Sail speciaal voor één dag tot kerkenraad aangesteld.
Johannes Keuning wordt koster. Hij mag de kerkgangers welkom heten en de liturgie en pepermuntjes uit
delen.

Koop Hoekstra zorgt voor het geluid en Joke van der Zwaag mag de dominee de kerk binnenbrengen.
In de kerk staan prachtige kleine modelskûtsjes opgesteld en er hangen een paar schilderwerken. Alles
beschikbaar gesteld door Wietze Welling.
De dienst is prachtig, de dominee draagt de schipperspet, ooit gekregen van zijn vader en de aanwezige
kerkgangers genieten, inclusief de vele schippers. Dit tot groot genoegen van de predikant. “Ik doe graag
een schippersdienst, maar dan moeten er ook schippers zijn”, aldus Johannes van der Meer.
Na de dienst gaat iedereen mee voor een bakje koffie en dan is het tijd voor het laatste onderdeel van het
evenement “Small Sail de Rottefalle”.
De Vlootschouw:
Het is al een drukte van belang bij de Haven. Het is ook een prachtige dag, lekkere temperatuur en geen
wind. Iedereen kan nog even langs de schepen lopen en een kijkje nemen.

De sponsors van Univé komen aan boord van het skûtsje “de Frysia” en de sponsoren van Sonnema gaat
aan boord van de Aebeline. Op de andere schepen mag ook meegevaren worden en vele bezoekers
stappen aan boord. Voor de muzikale noot zorgt de “Brassband de Bazuin”o.l.v. Anne van der Sluis uit
Rottevalle. Zij zitten aan dek van het skûtsje “de Jonge Trijntje” met Schipper Haicko van der Werff aan het
roer.

De Compagnons gaan samen met hun dames en het bestuur van de Rot & de organisatie van Small Sail aan
boord van het jarige skûtsje “de Rot”. De heren Compagnons zullen op de Leijen de vlootschouw afnemen.
Alle deelnemende schepen/schippers laten voor zover mogelijk dan de fok zakken of er wordt getoeterd.
Een schot lossen kan ook en de pet lichten is ook prima.

“De Rot” wordt door schipper Jan Keuning met veel vakwerk tussen alle schepen de haven
uitgemanoeuvreerd, om zo voorop via de Lits richting de Leijen te varen. Daarna volgt de vloot. Maar eerst
moeten de dames van de VoortVarende Vrouwen nog aan boord plaats nemen. Ze zijn razend enthousiast,
want ze mogen meevaren op het statenjacht “Friso”. Eerst schoenen controle door schipper Gerhard
Pietersma, want hakken zijn verboden en zwarte zolen ook, dus de voetjes omhoog en daarna aan boord.
Nog voor ze zitten zingen ze al uit volle borst en blijven dat de hele tocht doen.
Ze doen er zelf nog een schepje erboven op als fokkenist Auke berenburger uitdeelt. Goed voor de keeltjes.
Het is genieten voor iedereen. Het is zo’n prachtig gezicht al die mooie vertrekkende schepen uit de
Haven, langs de Lits richting de Leijen.

Op de Leijen ligt de jarige “Rot” voor anker en alle schepen varen langs, groeten en doen nog een extra
rondje over het meer. Verder op het meer is een demonstratie model skûtsjes m.m.v. het skûtsjemuseum.

Daarna wordt iedereen bij de steiger van boord gezet en zwaaien we de vertrekkende schepen uit. Zij gaan
huiswaarts na een prachtig “Small Sail de Rottefalle” weekend. De opstappers en andere aanwezigen
kunnen nog even genieten bij het Paviljoen de Leyen van het optreden van de “Brassband de Bazuin”.

Bij de Sailvlag staat op het parkeerterrein als bushalte. De oldtimerbus van Dalstra staat daar klaar om alle
gasten en opstappers weer terug te brengen naar de Haven. De hele middag rijdt hij visa versa en er wordt
dankbaar gebruik van gemaakt.

Terug in het dorp is het wel even wennen.

“De haven is leeg”

De organisatie wil nogmaals de Gemeente Smallingerland, IMF Provincie Fryslân, De Compagnons en de
Herberg van Smallingerland en alle andere sponsoren , donateurs, vrijwilligers, de schippers en schepen,
deelnemers (marktmensen, muzikanten e.v.a.), het publiek en de aangeboden locaties, de aanwezige pers
bedanken voor hun bijdrage en aanwezigheid. Met elkaar hebben we er een succes van gemaakt!!!

“Small Sail de Rottefalle”
Het was geweldig!

Dank jullie wel allemaal!

Organisatie “Small Sail de Rottevalle”:
Koop Hoekstra, voorzitter “de Rot”
Sieger Visser,Compagnon
Johannes Keuning , voorzitter Piipegaeltsje Sjongers
Joke van der Zwaag PR “de Rot”
Harm Jonker Sailhavenmeester
Harry Jansen: ontwerper poster, programmaboekjes enz. &
De bestuursleden van de Stichting “Freonen fan de Rot”
Koop Hoekstra, Jan Keuning, Koos Föllings,Wietze Lap, Gjalt de Jong en Joke van der Zwaag.

Verslagen en foto’s kunt u vinden op www.derot.nl Fotoreportage vlootschouw www.drachstercourant.nl
Facebook: skûtsje de Rot en SmallSail de Rottefalle. Met dank aan alle media voor hun aandacht aan het
evenement rond het 130jarig bestaan van het skûtsje “de Rot”.
Verslagen: Joke van der Zwaag. Foto’s : Fokke Wester (vlootschouw) Harry Blokzijl (opening) Marco
Kolsteeg (sfeerfoto’s vrijdagavond) & foto’s van alle activiteiten: Joke van der Zwaag

