
Verslag van de reis van de Rot naar Hassailt 2017. 

Één keer in de vijf jaar organiseert Hasselt een groot stadsfeest waarbij de oude schepen 

van de LVBHB worden uitgenodigd om in de vaarten en vijvers in de stad  deel te nemen 

aan en onderdeel te zijn van de festiviteiten. Langs de kade op het Zwarte Water worden er 

dan ook schepen met schelpen en takkenbossen gelost met zelflossende schepen met een 

losmast met een bakje eraan, net zoals in het verleden op het land ook draadkranen 

bestonden.  

Vrijdag 21-7-17. 

Nadat de groep van boord is gegaan om ca. 20.30 uur, neemt maat Cor de auto van de 

schipper mee naar huis en varen wij (schipper Koos en zijn vrouw Marian) om ca. 21.30 uur 

richting de Leijen. Hier leggen we het skutsje de Rot aan aan het eiland de Rot, tegenover 

het paviljoen de Leijen, waar we overnachten. 

           

 

Zaterdag 22-7-17. 

We  slapen lekker uit en na een lekker ontbijt en bakje koffie wordt de mast gestreken. 
Daarna op de motor richting Opeinde, waarna op de zandwinput van Drachten de mast weer 
omhoog gaat. 

Bij de invaart naar Oudega gaan we even voor de wal aan het eilandje, eten een broodje en 
doet de schipper een knippertje. Daarna de fok en grootzeil erop en heerlijk onder zeil 
richting Iesicht. Bij Iesicht moeten we te hoog aan de wind en gaan we op de motor verder 
richting Akkrum. We varen door het dorp en gaan bij het skutsje de Twee Gezusters van Piet 
Dillingh langszij. Even een praatje met Piet, die het schip ook klaarmaakt voor de reis naar 
Hasselt. Daarna lekker uit eten bij de pizzeria, een rustige wandeling door het dorp, de 
bezienswaardigheden bekijkend weer terug aan boord. Nog even een borreltje drinken en 
dan niet al te laat op bed.  

Zondag 23-7-17. 

Nadat we lekker uitgeslapen hebben en gedoucht, vertrekken we ca. 11.00 uur richting 
Heerenzijl. Op de Terkaplerpoelen trekken we de fok erop en gaan we voor de wind, daarna 
halve wind richting Heerenveen. Bij de pont gaat het zeil eraf want we moeten te hoog aan 
de wind. Dan op de motor door en bij de industriehaven de mast strijken. Daarna onder de 
diverse bruggen door naar het centrum van Heerenveen. Hier leggen we ca. 14.30 uur aan 
bij het parkje naast het Posthuistheater. 

op de roef de 

nieuwe 

touwgeknoopte 

stootwillen en het 

gaffeltopzeil 



   

We liggen midden in Heerenveen, aan het parkje tegenover theater Posthuis. De nieuwe 
blokken om het bakboordzwaard op te trekken zijn in functie. 

Dan gaat Marian even op en neer naar Gorredijk om spullen weg te brengen en op de halen. 
De schipper doet wat klussen en ruimt een beetje op. Dan eind van de dag lekker uit eten bij 
de wok chinees. 

Maandag 24-7-17. 

Lekker uitslapen, wat klusjes en boodschappen doen en om 11.30 uur Nico van het station 
halen want die komt dan met de trein vanaf Haarlem aan. Daarna een lekker bakje koffie aan 
boord, Marian haalt haar spullen bij elkaar en pakt de bus van ca. 12.30 uur. Wij vertrekken 
om ca. 13.00 uur op de motor met gestreken mast richting de Tjonger. 

We varen door naar de Van Helomavaart, waar we uiteindelijk om ca 16.15 uur aanleggen bij 
molen de Rietvink, de molen van Rolf en Lia. Hier wordt de mast weer overeind gezet, weer 
wat klussen en daarna een heerlijke maaltijd macaroni a la Nico. De avond rustig bijkomen 
en bijpraten wat er de laatste tijd is gebeurd. 

      

In het haventje in de Van Helomavaart bij de molen de Rietvink met een ooievaar in één van 
de wieken van de molen. 

Dinsdag 25-7-17. 

Na een heerlijke nachtrust, wel veel wind en regen gehad, moeten we eerst het 
stuurboordzwaard ophijsen met de val van het grootzeil. De staaldraad waar het zwaard in 
hangt is gebroken. Nadat dit gerepareerd is drinken we een bakje koffie en praten even bij 



met onze buren die met een opgebouwde sleper varen, wonend in Wijnjewoude, en ook 
varen met de Familietrouw (het schip met de “lamme arm” uit Nieuwe Pekela).  

Daarna steken we van wal en gaan richting Driewegsluis. Het is hier vrij druk, dus even voor 
de wal en kunnen we met de tweede sluisgang door de sluis. Na ongeveer een uur kunnen 
we weer verder richting Ossenzijl, waarna we een overijsselse Marrekriteplaats opzoeken 
om een broodje te eten en een knippertje te doen. In de tussentijd waait het hard en regent 
het volop. Als het weer wat opgeklaard is varen we richting Steenwijk, waar we na ca twee 
uur varen afmeren aan een mooie rustige kade met mooie paaltjes.  

Nadat we hebben afgemeerd, drinken we een biertje, gaat Nico aan de kokkerellerij. Gaat 
niet helemaal goed want hij snijdt zich in de vinger. Gelukkig valt de schade mee en kan er 
na enige eerste hulphandelingen weer verder gekookt worden. We spreken af dat het hierbij 
blijft deze reis wat de “ongemakken” betreft. 

Woensdag 26-7-17 

Na een goede nachtrust in Tuk varen we ca. 10.00 uur richting Steenwijk. Dan door naar 
Giethoorn en de Beulakerwieden. Eindelijk ruim water zodat we een paar uurtjes kunnen 
zeilen. Hier komen we ca 11.00 uur aan, doen weer wat klusjes, eten een broodje en doen 
een heerlijk knippertje.  

In de tussentijd is de wind helaas nagenoeg geheel weggevallen en raken we aan de praat 
met onze “voorbuurman”, een familie op een “dikke hagenaar”. Aangezien het zeilen niets 
wordt doen we nog wat klusjes, even lekker zwemmen en ons wassen en dan ca 16.00 uur 
op de motor richting Zwartsluis. Hier komen we ca 18.00 uur aan en vinden ons plekje in het 
haventje naast de ZS13 (een houten botter van ca 13 meter), Om ca. 19.00 uur eten we aan 
boord en gaan daarna koffie drinken in het clubhuis van de ZS13, waar Trudy Bakker 
vrijwilliger is. Ook met de andere bestuursleden bijgepraat, heel erg gezellig. 

   

Donderdag 27-7-17 

We staan redelijk op tijd op want we varen met een konvooi mee naar Hasselt. Om ca 9.30 
uur maken we los en varen richting het Zwarte Water. Hier voegen we ons bij de vloot 
schepen die samen met ons naar Hasselt varen.  Dan leggen we ca. 11.00 uur aan bij de 
Dankbaarheid van Wim en Greet. Het invaren begint om 12.00 uur, dus we gaan daarna 
langszij bij de Aphrodite van Auk en Trudy. Deze varen ongeveer dezelfde tijd als wij naar 
binnen, de Dankbaarheid gaat veel eerder. 

In Zwartsluis naast 

de botter ZS13 bij 

het clubhuis in het 

parkje 



    

Het binnenvaren van de schepen in Hasselt. Een “langzame en tijdrovende” onderneming. 

     

 

 

Wij zijn pas ca. 15.00 uur aan de beurt om naar binnen te varen. Uiteindelijk liggen we ca. 
18.00 uur op onze plek, naast een terras van de plaatselijk kroeg/restaurant. Hier worden we 
hartelijk ontvangen door een groepje jongeren met een disco. Natuurlijk naar onze zin veel te 



hard, maar toch wel leuke muziek en ook meteen een biertje voor de zware reis die we erop 
hebben zitten. In het eetcafé werken een aantal mensen met een beperking die ons ’s a-
vonds naar het terras lokken om een hapje te eten en zicht te hebben op de Rot. Hartstikke 
leuk.  

           

Een mooi plekje vlakbij een brug en een terras, met de touwstootwillen aan de buitenkant 
voor de “show” 

Vrijdag 28-7-17 

We staan redelijk op tijd op want de schipper gaat naar een workshop van Piet Blauw, 
rondhout maken. Is hartstikke leuk om te zien hoe dat gaat en waar “de mannen” op letten bij 
de keuze van het te gebruiken hout en hoe er verlijmd wordt. Ook mooi en indrukwekkend 
om te zien hoe een vierkante balk met modern én oud gereedschap in de ronding én naar 
boven nauwer toelopend wordt gemaakt.  

       

De mannen druk in de weer met het bewerken van een balk tot een rondhout. 

  

Op de kade worden de schepen op een ouderwetse manier met een kraan met bakje aan 
een paar staaldraden gelost op een oude wagen met een oude trekker ervoor. 



Daarna weer terug aan boord en gaat Nico een rondje lopen door de stad en bij de schepen 
langs. In de tussentijd doet de schipper een kort knippertje want er is al weer veel aanloop. 
Deze aanloop dreigde tot twee keer toe in dit weekeinde verkeerd te gaan door het 
opbouwen van kraampjes en daarna door een uitbreiding van het terras. Door een goede 
‘interventie” van Nico is het beide keren alsnog goed gegaan.  

     

De uitstalling op de roef en bezoek van Jeroen, een vriend van de mensen van de bediening 
op het terras. 

Zaterdag 29-7-17. 

We worden al vroeg wakker gemaakt door het opbouwen van de kraampjes. Dan start er een 
strijd tussen de marktmeester en Nico, want op deze manier kunnen de mensen niet meer bij 
de Rot komen. Gelukkig komt alles goed en kunnen de mensen gewoon bij de Rot blijven 
langslopen en aan boord komen.  

Deze verwachting komt ook uit, de hele dag hebben we veel aanloop. Veel bekenden uit 
Fryslân, en ook uit Rottevalle, maar ook elders uit het land. Allemaal heel erg druk maar 
hartstikke leuk. Hier doe je het voor, een mooie PR van de Rot. 

   

   

 

Nico wordt geïnterviewd door de 

plaatselijke radio. Er komen 

vrouwen langs in oude kledij en 

mooie oude kinderwagens. 



Om ca. 17.30 uur regent het al weer en ruimen we alles op. Daarna een loopje naar de 
sporthal waar de LVBHB het eten heeft geregeld. Hier aan een tafel met bekenden uit 
Fryslân en Leer. Daarna heel lux door Mathijs Leunge in de auto teruggebracht naar de Rot. 
Daar nog een tijdje bijgepraat. Tanken lukt helaas niet want het regent weer. 

Zondag 30-7-17. 

De laatste dag is ook geheel in stijl, het regent al weer en hard. Dat is heel jammer omdat we 
om 12.00 uur gezamenlijk met alle schepen de stad gaan verlaten. Voordat we weggaan 
wordt de jerrycan overgeheveld en halen we een nieuwe jerrycan dieselolie op. Dan de 
laatste spullen opruimen, nog een paar late bezoekers en om 12.00 uur de motor starten en 
varen we luid toeterend de stad uit, richting Zwartsluis. Ondanks de regen staan er gelukkig 
veel mensen op de kant om ons uit te zwaaien.  

In Zwartsluis gaan we vlot door de brug en dan door naar de Beulakersluis. Dit gaat ook vrij 
vlot. Het waait behoorlijk hard hetgeen betekent dat er op de Beulakerwieden behoorlijke 
golven staan. Maar het gaat allemaal prima, dus richting Muggenbeet. Even daarvoor leggen 
we ca. 17.45 uur midden in de wereld aan en liggen mooi rustig om de nacht door te komen. 

      

Onderweg mooie plaatjes van de omgeving en vooral mooie zonsondergangen. 

   

 

    



Maandag 31-7-17. 

We staan op tijd op want we willen vanavond in Heerenveen liggen en dan naar de wok 
chinees. Het zal geheel anders gaan lopen, helaas. We doen eerst even enkele controles bij 
de motor (motoroliepeil, schroefasoliepeil en schoonmaken wierfilter). Dan om ca. 9.15 uur 
de motor starten en wordt varend de mast gestreken. Dit vanwege de vaste brug van 
Muggenbeet. Dan samen met twee sleepboten (de Arnold Foppen uit Leer en de Belier uit 
Broek op Langedijk) via de Kalenbergergracht richting Ossenzijl. Een hele mooie tocht door 
een mooie omgeving. 

    

Varen op de Kalenbergergracht heerlijk. Vele mooie en verschillende huizen. 

     

Nadat we door een druk Ossenzijl zijn gevaren, leggen we ca. 13.00 uur aan langs de Belier 
en wachten we op onze beurt voor een drukke sluis. In de tussentijd wordt de mast weer 
overeind gezet. Als we aan de beurt zijn willen we de motor starten, maar die doet even 
helemaal niks. De Belier neemt ons langszij mee de sluis in, daar heeft deze oude sleepboot 
met een dikke viercilinder Kromhoutmotor helemaal geen moeite mee. Wat we ook proberen, 
de motor doet niks.  

                       

De Rot met een niet lopende motor naast sleepboot de Belier, die ons van Driewegsluis naar 
Delfstrahuizen brengt. 



We krijgen het aanbod dat de Belier ons meeneemt naar Delfstrahuizen, daar kan een 
monteur naar onze motor kijken en eea opmeten. Harstikke mooi, wel spannend iedere keer 
bij de bruggen, aangezien we wel breed zijn op deze manier. Het gaat allemaal goed en 
leggen we ca. 16.00 uur aan vlak bij de oude melkfabriek. Hier krijgen we een monteur aan 
boord die na enig meetwerk constateert dat er een kabelbreuk heeft plaatsgevonden. De 
startaccu blijkt bij de controle nog prima te zijn, de lichtaccu is slecht en moet de komende 
winter worden vervangen. Nadat de kabelbreuk is verholpen, en de monteur is bedankt, 
gaan we lekker uit eten op het terras bij de brug. Na terugkomst nemen we nog een wijntje 
en praten na over deze toch wel bijzondere dag. 

   

 

Dinsdag 1-8-17. 

We staan ca. 8.30 uur op en maken alles vaarklaar. Na de brug gaan we voor de wal en 
tanken dieselolie. Dan door naar het Tjeukemeer, vlot door de twee bruggen van de 
Scharsterrijn. Dan via de Langweerderwielen naar de hoge brug. Hier leggen we de mast 
plat zodat we kunnen doorvaren. Na de brug de mast weer omhoog en dan door richting 
Goingarijpsterpoelen.  

Hier gaan we even voor de wal, eten een broodje en doen een knippertje. Daarna gaan we 
onderzeil door richting Heerenzijl. Eindelijk een stukje gezeild. Dan door richting Akkrum. Net 
voor Akkrum leggen we ca. 16.30 uur bij een Marrekriteplaats aan om te overnachten. 

   

Luchtballonnen in de avondschemering. 

Een mooie ondergaande 

zon vanaf de brug/terras 

Delfstrahuizen. 



    

Nog meer plaatjes van een prachtig ondergaande zon. 

   

 

Woensdag 2-8-17. 

Om ca. 9.00 uur vertrekken we en gaan vlot door Akkrum. Voorbij Akkrum gaan we weer 
voor de wal want de schipper voelt zich niet lekker. Na een tijdje op de wc en een uurtje 
slapen, gaat het wel weer. Om ca. 13.00 uur vertrekken we richting het Pikmeer, dit maal op 
de fok en zonder de motor te starten. Hartstikke mooi. Onderweg worden we opgelopen door 
de Frisian Queen, die ook richting het Pikmeer gaat. Dan door naar de modderige Bol, onder 
zeil door de keersluizen, wel met de motor bij. Het gaat weer hartstikke goed. Bij de tweede 
keersluis is het nog even spannend aangezien een tegemoetkomend motorjachtje toch nog 
vóór ons door de keersluis gaat terwijl wij voor de wind onder zeil de keersluis aanlopen. 
Gaat gelukkig allemaal net goed. 

Dan verder onder zeil naar De Veenhoop, waar de voorbereidingen voor het festival volop 
gaande zijn. Daarna heerlijk verder voor het lapje richting Boornbergum. Hier hebben we 
veel luwte, dus het zeil gaat eraf. Dan op het zandgat de mast strijken en door naar Opeinde. 
Na Opeinde gaan we op de Leijen aan het eerste eiland voor de wal om ca. 17.30 uur. Hier 
wordt de mast weer gezet en trekken we een zeiltje over de het mastenluik vanwege de 
regen. Dan kunnen we toch normaal ventileren zodat het vooronder niet al te warm wordt 
tijdens de nacht.  



   

Dan via Akkrum met het richting wijzende kunstwerk, de Frisian Queen, dan over het 
aquaduct en dan toch weer een klein stukje onder zeil 

    

    

Het laatste stukje met gestreken mast via Opeinde, dan aanleggen aan het eerste eiland op 
de Leijen. 

Daarna even lekker nazitten en worden door Nico lekkere spek/champignons pannenkoeken 
gebakken. Tussentijds komt Koop nog even langs met zijn schip. Daarna logboek bijwerken 
en wat napraat over deze bijzondere reis. 

Donderdag 3-8-17. 

We staan ca. 8.30 uur op, dan alles opruimen en inpakken. Om ca. 10.30 uur varen we 
richting Rottevalle, waar we ca. 11.15 uur aanleggen bij de waterplaats. Dan water tanken, 
dieselolie tanken, alles opruimen en schoonmaken. Om ca. 12.00 uur worden we door 
Marian (de vrouw van de schipper) opgehaald en zit deze reis er weer op. 

 

De fotoos zijn afkomstig van Nico Schermer en Koos Föllings.  


