Reisverslag van de Rot naar Workum in de herfstvakantie van 2017.
Deze reis van de Rot wordt gemaakt door Koos Föllings als schipper en Nico Schermer als maat en
scheepskok.
Deze reis wordt gemaakt om de naamsbekendheid in Fryslân en wijde omgeving verder te
verbeteren. Daarom hebben we in het voortraject van deze reis ook al contact met de organisatie
van de strontrace in Workum gehad om de Rot weer in de museumhaven te krijgen. De activiteiten in
Workum omvatten het onder zeil gaan vissen door een aantal oude kleine vissersschepen zoals
botters, zeeschouwen, lemster aken en staverse jollen. Daarnaast de meest bekende zeiltocht, de
strontrace van Workum naar Warmond (nabij Leiden), waarbij per skûtsje (of tjalk, de zware stront)
een aantal zakken gedroogde mest wordt meegenomen. Als retourvracht wordt dan een aantal
zakjes bloembollen meegenomen. Dan is er nog de beurtveer (grotere tjalken en klippers) die de
zeiltocht maken naar Amsterdam met als verplichte tussenhavens Medemblik en Lemmer. Deze
schepen nemen post mee en een aantal passagiers. Skutsje de Aebelina heeft kratjes traditioneel
gebrouwen bier in Bolsward meegenomen voor de beurtschepen die deze afleveren in Amsterdam.
Als retourvracht worden er uit Amsterdam kruiden voor de beerenburg van de Weduwe Joustra in
Sneek meegenomen. De Aebelina zal deze in Sneek afleveren.
Op woensdag 18 oktober 2017 worden de laatste boodschappen gedaan door schipper Koos en
wordt Nico van de trein gehaald in Heerenveen, daarna worden we door Marian (de vrouw van de
schipper) per auto naar Rottevalle gebracht. Om ca 12.30 uur hebben we alles aan boord, starten we
de motor en gaan richting de Leijen.
Aan het eiland aan het begin van het Opeinderkanaal leggen we aan, strijken de mast en eten we een
broodje. Daarna op de motor door Opeinde en op het “Djippe gat” bij Drachten weer de mast
omhoog. Daarna door langs Iesicht, Modderige Bol, Akkrum en uiteindelijk (na een verplichte stop
vanwege stremming brug tussen 16.15 en 17.15 uur) leggen we aan een Marrekriteplaats aan even
ten zuiden van Akkrum.

De eerste avond met een hele mooie zonsondergang.
Dan even een biertje en napraat over onze ervaringen van deze eerste vaardag naar Workum.
’s Avonds wordt er weer heerlijk gekookt door Nico. Deze keer macaroni met alles erop en eraan.
Daarna lekker nazitten en het kacheltje opstoken.

Op donderdag 19 oktober 2017 staan we ca. 8.30 uur op (Nico al om 7.30 uur, want die doet de
voorbereidingen voor het ontbijt van de schipper), ontbijt en een bakje koffie en dan om ca. 9.30 uur
de motor starten en varen we richting Heerenzijl. Het gaat allemaal lekker vlot zodat we rond 12.00
uur al kunnen aanleggen aan een eilandje in de Jeltesloot. Hier eten we een broodje en kunnen we
uitgebreid “knipperje” (een middagslaapje).

Het eerste deel van de reis gaat gepaard met mist, deze lost vrij snel weer op zodat we in de middag
de zon hebben en het zeil kunnen drogen omdat die een beetje nat is geworden.
Om ca. 13.30 uur vertrekken we weer en na een uurtje varen leggen we aan bij het eiland nabij
Gaastmeer. Dan enkele klusjes doen en heerlijk genieten van het mooie weer en de prachtige
zonsondergang.

Even de touwen om de mast vastbinden en dan weer genieten van een mooie zonsondergang, deze
keer met mooie wolkenpartijen.

Op vrijdag 20 oktober 2017 blijven we wat langer liggen, het waait hard met veel regen. De
voorspellingen zijn dat rond 11.00 uur de regen is overgewaaid en dat er mogelijk zelfs een zonnetje
bijkomt. Dat betekent dat we inderdaad met harde wind maar wel de zon erbij om ca. 11.00 uur
richting Workum varen.
We varen vrij vlot door de spoorbrug en provinciale brug, wel nog even spannend omdat het
vanwege de harde wind vrij hard stroomt door het gat van de brug. Gaat allemaal goed en dan bij
watersportbedrijf “De Liefde” dieselolie tanken. Hier hadden we vorig jaar het interview met het
programma “Geloof, Hoop en Liefde” van de EO, dat helaas nooit is uitgezonden. Daarna verder de
stad in en voor de eerste brug afmeren, de brug is tussen 12.00 en 13.00 uur gestremd. We praten
even bij met Harm Jonker en zijn vrouw want die liggen net voor ons.
Dan om 13.00 uur weer de motor starten en het laatste eindje naar de blazer haven (net voor de
sluis) varen. Hier leggen we ca. 13.30 uur aan naast de TX11, een replica van de eerdere TX11,
waarvan de restanten nog op Texel aanwezig zijn. Dan wordt er besproken hoe de schepen moeten
gaan liggen want de Aebelina komt ook nog en wij willen aan de kade liggen op ons oude vertrouwde
plekje. Uiteindelijk vindt er een “schependans” plaats op de zaterdag en liggen we weer op ons oude
plekje.

’s Avonds krijgen we bezoek van Tonnie (een collega van de schipper)die in Workum woont en een
bakje koffie komt drinken. Daarna gaan we naar “Op de hoek van de stal”, bij Jacob en Trudy, waar
een optreden is van Lynn Noëll, een Canadese verhalenvertelster en een goede zangeres. Zij vertelt
en zingt over de pelsdierjacht in Canada.
Na de nodige napraat met bekenden gaan we rond 24.00 uur weer terug aan boord. Hier nog een
glaasje rode wijn drinken en dan te kooi.
Op zaterdag 21 oktober 2017 staat er weer veel wind maar is het wel droog. Ondanks alles, vrij veel
aanloop gehad en op een goede plek aan de kade bij de drooghokken. ’s Avonds gaan we naar de
Smidte om te eten, daarna door naar de Doopsgezinde Kerk. Hier weer ouderwets meezingen,
alhoewel dat minder kan dan vroeger. Waar wel meegezongen kan worden is in de nieuwe Klameare,
waar Lierelied is georganiseerd. Daarna weer naar huis op de Rot, waar het toch nog laat wordt met
de nazit.

In de kerk met drie groepen/zangers zingen en verhalen vertellen. Daarna in de nieuwe Klameare
Lierelied waarbij ook de toeschouwers een lied kunnen zingen.
Op zondag 22 oktober 2017 staat er weer veel wind en valt er regelmatig een buitje. Er is veel
aanloop en het is heel gezellig, tussendoor ook nog een rondje gelopen en nog enkele mensen
gesproken. Er zijn veel schepen voor de visserij, ook redelijk voor de beurtveer, helaas maar een paar
voor de strontrace. Wel mooi om zo’n volle haven met historische schepen te zien.

Eind van de middag gaan we naar de groene loods, waar we met een grote groep gezellig een hapje
eten, gezeten naast de mensen van de Aebelina. Daarna leuke muziek van Gjalt-Paul-Gerrit, NanneAnkie en Plunder (een groep jonge jongens en één meisje met leuke folkmuziek).

Plunder speelt en zingt ook samen
met Gjalt-Paul-Gerrit en ook met
Nanne en Ankie. Een mooi geheel.

Al met al een gezellige avond, met daarna nog een nazit met Willem op de Rot. Tijdens deze nazit
worden we door Willem uitgenodigd om mee te varen met de TX11 op maandag (de schipper moest
nog even wat dingen regelen en zijn daarna enthousiast op deze uitnodiging ingegaan).
Op maandag 23 oktober 2017, nadat alles is geregeld, wordt de Rot afgesloten en gaan we aan boord
van de TX11, met de harmonica op de rug en twee flesjes slokje fan de Rot erbij in de rugzak. De
gasten en bemanning komen aan boord en als verrassing ook nog bekenden erbij van zowel Koos als
Nico. Ook drie dames uit Canada, waarvan één heel mooi kan zingen en verhalen vertellen over de
pelsdierjacht in vroeger tijden.

Nadat iedereen aan boord is wordt de motor gestart, varen we om de Rot heen en dan de sluis in.
Uiteindelijk leggen we tegenover de vuurtoren van Reid aan om de start van de schepen te zien. Daar
wordt een heerlijk bakje erwtensoep gegeten en een broodje. Dan even lekker harmonica spelen en
wordt er door Lynn en Nico gezongen. Tussendoor wordt er ook een slokje fan de Rot genuttigd.

We liggen op een prachtige plek tegenover de vuurtoren van Reid.

De schepen komen mooi onder zeil bij ons langs, soms met een snor voor de kop.

De beurtschepen gaan op de motor naar buiten en zetten zeil zodra ze “op zee zijn”.

Het waait behoorlijk hard, mooi voor de kitesurfers die hier volop van genieten.

Één van de beurtveerschepen gaat
onder zeil naar buiten, met een
dikke snor voor de kop en een flinke
hekgolf wat de TX11 nog even doet
schommelen. Toch prachtig om zo’n
groot schip onder zeil voorbij te zien
komen.

Nadat de start is geweest en de schepen voorbij zijn gekomen, wordt de motor gestart en varen we
zelf ook naar “zee”, zoals de mensen in de zuidwest hoek praten over het IJsselmeer. Als we buiten
zijn wordt de fok gehesen en zeilen we richting Hindeloopen. Door de harde wind van de afgelopen
dagen staat er een flinke golfslag die het schip flink laat slingeren. Dan is de 30 ton eikenhout toch
een speelbal van de golven.
Ook zien we de grotere beurtveerschepen onder vol zeil gaan, mooi op één oor liggend, richting
Stavoren-Enkhuizen. Daarna gaan we , achter het zandschip van Workum aan, weer richting de sluis.
Uiteindelijk leggen we ca. 15.30 uur weer aan achter de Rot in de blazerhaven en hebben er weer
een mooi avontuur bij beleefd.

Weer terug in een rustige haven en
de zon zakt alweer achter de
horizon.

Op dinsdag 24 oktober 2017 slapen we een beetje uit, de laatste zaakjes worden geregeld en varen
we ca. 10.30 uur de haven uit. Onderweg groeten we nog enkele mensen die met hun schip voor de
wal liggen. De bruggen worden weer vlot bediend en dan door via de Ienthumasloot naar een
hobbelig Heegermeer. Er staat een stevige wind, met regen, maar gelukkig voor ons varen we voor
de wind.
Om ca. 12.30 uur leggen we aan bij het tweede eiland in de Jeltesloot, mooi in de luwte liggend. Hier
eten we een broodje, een beetje opgebakken rode poon en dan lekker even een knippertje. Op dat
moment is het even droog en schijnt zelfs even de zon.
Om ca. 13.45 uur wordt de motor weer gestart en varen we verder richting PMkanaal, helaas met
nog steeds veel wind en regen. We besluiten ten zuiden van Akkrum af te meren aangezien we
anders toch stil komen te liggen vanwege de spertijden van de bruggen in Akkrum. We liggen ca.
16.00 uur voor de wal. Dan de kachelpijp erop en de kachel aansteken. Net als we klaar zijn en buiten
alles klaar is, begint het weer hard te regenen. Een goede keuze dus.

Op woensdag 25 oktober 2017 staan we op met een heerlijk schijnend zonnetje in de kuip. Na het
ontbijt steken we ca. 9.45 uur van wal. Het waait nog steeds flink en het begint ook weer te regenen.
De brugbediening gaat weer lekker vlot, zelfs de spoorbrug. Dan door, voor de wind met regen,
richting het Pikmeer-Modderige Bol. Uiteindelijk komen we ca 11.45 uur in de Veenhoop aan waar
we tegenover Iesicht afmeren aan een marrekritesteiger. Hier eten we een broodje en doen een
uitgebreide “knipper”.

Om ca. 13.30 uur steken we van wal en gaan, helaas op de motor omdat het toch weer regent,
richting Drachten. Net voor Opeinde leggen we even aan en draaien de mast naar beneden. Dan door
Opeinde, verder via het Opeinderkanaal naar de Leijen. Hier komen we de PW300 tegen, het
zusterschip dat het nodige snoeiwerk in Rottevalle heeft gedaan met schipper Wiebe die toen met
het grote werkschip in de haven lag. Daarna aanleggen aan het eerste eiland na het Opeinderkanaal.
Hier gaat de mast weer omhoog, waarna we doorvaren naar het eiland de Rot voor het paviljoen.
Hier liggen we mooi in de luwte en genieten van de ondergaande zon, onder het genot van een
lekker koud biertje.

Wat een heerlijke rust en lekker genieten van het nazomerweer na een paar dagen harde wind en
regen.
Dan het nodige opruimwerk, verslag schrijven en lekkere pannenkoeken eten door Nico gebakken
met spek en champignons erin. We praten ook uitgebreid na over deze reis met veel slecht weer,
maar wel mooi is geworden door alle mensen die we hebben ontmoet en gesproken.

En voor de laatste keer deze reis weer een prachtige ondergaande zon met hele mooie
wolkenpartijen, aangeschenen door de ondergaande zon.

Op donderdag 26 oktober 2017 staan we redelijk op tijd op, ruimen de laatste spullen op en varen
naar Rottevalle. Hier worden we door Marian, de vrouw van de schipper, opgehaald. Dan door naar
Heerenveen waar we Nico op de trein zetten, terug naar Haarlem. Nico deze keer op de trein
zettende zonder verwondingen, wat een hele geruststelling is voor de schipper.

De foto’s in dit reisverslag zijn gemaakt door Nico Schermer en Koos Föllings.

