Reisverslag van de Rot naar Workum in de herfstvakantie van 2019.
Deze reis van de Rot wordt gemaakt door Koos Föllings als schipper en normaal gesproken zijn vaste
maat voor deze reis Nico Schermer als maat en scheepskok. Helaas is Nico ziek en gaan op de
heenreis Paul en Ankie mee, op de terugreis Klaus. De 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.
Op woensdag 16 oktober 2019 worden de laatste boodschappen gedaan door schipper Koos en
worden Paul en Ankie opgehaald, daarna worden we door Feike (een vriend van de schipper) per
auto naar Rottevalle gebracht. Om ca 12.30 uur hebben we alles aan boord, starten we de motor,
wordt er nog even water getankt en de mast gestreken en gaan we richting de Leijen.

Links: even water tanken.

Rechts: door Opeinde langs de in werking zijnde grasdrogerij

Links: de zeilen liggen klaar om
gehesen te worden. Rechts: de
houtkachel wordt ook gebruikt bij
het koken.
Linksonder: als we hebben
aangelegd, eerst een beerenburgje.
Rechtsonder : na het eten als toetje
een irisch koffie.

Daarna op de motor door Opeinde en met halve wind naar de Wijde Ee. Heerlijk dat er weer eens
een uurtje gezeild kan worden. Helaas wordt de wind wat meer westelijk. Tegenover Iesicht worden
de zeilen gestreken en gaan we op de motor verder via de modderige bol naar Akkrum. Op een
zijvaartje van de Meinesleat leggen we bij een Marrekriteplaats aan om te overnachten. Dan het
kacheltje aan en een eerste beerenburgje. Na een uurtje een rood wijntje voor het eten. Ankie maakt
inmiddels een heerlijke maaltijd voor ons klaar. Na het eten afwassen en opruimen en bijpraten over
van alles en nog wat.
Op donderdag 17 oktober 2019 staan we ca. 9.30 uur op. Dan wordt er door een passerende boot
volop getoeterd. Blijken Harm Jonker en Jan Posthuma te zijn die langs komen varen. Dan ontbijt en
een bakje koffie en dan om ca. 11.00 uur de motor starten en varen we richting Heerenzijl. Dan over
de Poelen richting Uitwellingerga, het P.M.kanaal en Jeltesloot. Het gaat allemaal lekker vlot, helaas
alles op de motor, zodat we rond 16.00 uur al aanleggen aan het eilandje bij Gaastmeer. Daarna het
kacheltje weer opstoken, lekker eten, reisverslag bijwerken en wat lezen. En dan alweer (redelijk op
tijd) naar bed.

In de binnenkom van het eilandje bij Gaastmeer, met een mooie zonsondergang. De nieuwe
papegaai op de klik houdt de wacht, met als camouflage de Friese vlag.

Op vrijdag 18 oktober 2019 staan we ca. 9.30 uur op en gaan, vanwege de vele buien en harde wind,
op de motor richting Workum. Hier komen we ca. 12.00 uur aan, maar helaas dubbel rood op de
gemeentebruggen. Dus even boodschappen doen en een paar lekkere pannenkoekjes eten. Dan om
ca. 13.15 uur het laatste eindje naar de Blazer haven. De TX11 ligt al op zijn plek, daarachter de Jonge
Jan, wij kunnen dus nog niet op ons oude plekje aanleggen. We blijven nog een nachtje buitenop
liggen. Dan nog een keer gedrieën warm eten aan boord waarna we naar een voorstelling gaan van
een Italiaanse artiest bij “op de hoek van de stal”. Een apart optreden en heel gezellig om iedereen
weer te zien.
Op zaterdag 19 oktober 2019 komt er in de loop van de morgen beweging in de haven. De twee
vissermannen gaan door de sluis naar buiten, de Jonge Jan helpen we naar het steigertje naast de
Bruinvisch. Dan kunnen wij ook weer aanleggen op
ons
oude plekje.
Na een nachtje “buitenop liggen” en
een “botendans” in de
museumhaven, liggen we weer op
ons oude vertrouwde plekje in de
museumhaven tegenover de oude
scheepswerf met helling.

Daarna de lampjes in de mast en aan de gaffel vastmaken. Was deze keer nog een heel gedoe omdat
de lijnen tussen de blokken zaten gedraaid waardoor de gaffel niet naar beneden wilde. Dus de mast
strijken, blok draaien waardoor de lijnen weer willen lopen, mast weer omhoog en daarna de lampjes
vastmaken zoals het hoort. De aansluiting voor de stroom was ook nog een heel gedoe, het
“mantsje” zat boven in de mast bij het blok van de fok. Hier de oranje elektriciteitsdraad naar toe
met een plastic zak er om heen. Van onderen leek het net een klein aapje die op de voorstag zat. Al
met al een heel gedoe, maar effe daarna branden de lampjes, wat weer een mooi gezicht is.
Het blijft vrij rustig in de haven en ook weinig aanloop. Uiteindelijk gaan we ca 17.00 uur richting de
Smidte voor een stramppotbuffet. Was weer heerlijk. Daarna om 19.30 uur in de doopsgezinde kerk
voor een optreden van drie groepen artiesten. Vooral de vier dames uit Amerika vond ik heel mooi.
Daarna naar de Nije Klameare voor lierelied, was weer ouderwets gezellig. Dus pas laat weer aan
boord.

Er is een leuk oud vrachtautootje op de haven. De uitstalling van verschillende brandstoffen e.d.
liggen ook weer op de luikenkap.
Op zondag 20 oktober 2019 een drukke dag. De kraampjes worden opgebouwd, op de TX11 is de
bemanning ook druk om gasten te kunnen ontvangen, de vissersschepen liggen al in de kom, de
strontschepen komen aan, eind van de dag ook de meeste beurtveerschepen. Dan middags veel
mensen op de kade, ook veel aanloop bij de Rot. Weer veel bekenden. Heel erg leuk om met
iedereen weer even bij te praten. Wat ik ook doe is ons jaarlijkse portie gerookte poon ophalen op de
dijk voor de sluis. Hier zien we elk jaar weer naar uit en verheugen ons daarop.

Links: Een mooie zonsondergang in Workum.
Rechts: Een optreden in de stal door o.a. Nanne
en Ankie
’s Avonds ga ik naar de boerderij “Op de hoek van de stal”, de boerderij van Jacob en Trudy. De oude
ligboxenstal is nu een grote ruimte geworden met tafels en stoelen. Het oude bûthus is tot enkele
theaterruimtes verbouwd. Hartstikke leuk. Hier krijgen we lekker eten en daarna een voorstelling
door Ankie en Nanne met Onstuimig Schuim, de buitenlandse artiesten en de groep Plunder.
Hartstikke leuk en gezellig. Nog even nazitten met het Schuim in de huiskamer, daarna redelijk op tijd
terug naar het schip want morgen is er weer een dag en ik wil aan boord nog even nazitten, zoals
altijd, en de kachel uitproberen. Deze wilde iedere keer maar moeilijk opstarten met veel rook
binnen als gevolg. De kachel brand nu weer heerlijk, nadat ik de kachelpijp heb gedemonteerd en
schoongemaakt, zonder al te veel rook en lekkere warmte.

Wat ligt ze er mooi bij, hé.

Op maandag 21 oktober 2019 redelijk op tijd op. Laatste spullen opruimen en weer op zijn plek
zetten. De kachelpijp er af en nog een praatje met een paar bezoekers. Het is niet druk vanwege het
slechte weer. Gelukkig knapt dat rond 11.30 uur op, net voor de start van de visserij.
Dan om ca. 11.30 uur naar de kom waar alle schepen liggen. Er worden enkele korte toespraken
gehouden. En dan met de uitspraak van Reit “oprotten” en het startschot, worden de visserijschepen
en de strontschepen voor de 46e keer uitgewuifd. Deze keer op eigen kracht want het is halve wind,
dus er hoeft niet geboomd en gejaagd te worden. Gelukkig kan het zo want er zijn weinig
toeschouwers om de schepen er uit te jagen. Dan komt Klaus ook aan, samen met zijn hond Boris.
Die gaan samen mee met de terugreis.

De schepen liggen klaar voor de start.
Nadat we de schepen hebben uitgezwaaid, maken we ons klaar om in oostelijke richting te
vertrekken. Op het laatste moment komt Marianne van Roelof (onze smid die nog een aantal dingen
voor de Rot “smijt hat” nog even langs met haar zus en zwager. Na een kort praatje vetrekken we om
ca. 14.00 uur en worden de trossen los gegooid en gaan we de stad in richting Gaastmeer. Helaas
weinig wind en uit oostelijke richting dus op de motor verder richting de Jeltesloot en PM-kanaal.
Dan de brug van Uitwellingerga en aanleggen vlak daarna aan de Marrekriteplaats naast de oude
baggerstortplaats van de provincie. Hier gaan we voor de wal om ca 18.00 uur, dan de kachel
opstoken en daarna een heerlijke maaltijd door Koos klaargemaakt.
Op dinsdag 22 oktober 2019 staan we redelijk op tijd op want we willen vandaag in één keer naar
Rottevalle. Het waait weinig, wel zuidwest, maar te weinig om te zeilen. Om ca. 9.15 uur steken we
van wal met de wind in de rug en een waterig zonnetje. Dan door naar Heerenzijl en Akkrum. Hier
worden de bruggen mooi vlot bediend. Bij de spoorbrug van Akkrum gaan we even voor de wal. De
schipper om een brief aan Nico op de post te doen en Klaus om Boris even uit te laten.

Het kunstwerk wijst ons de weg.

De Frysian Queen ligt in de winterrust.

Het aquaduct van Akkrum.
Dan door naar het Pikmeer, via de Modderige Bol, naar de Wijde Ee. Helaas allemaal op de motor
want het waait te weinig om vlot vooruit te komen. Bij Drachten wordt de mast gestreken en varen
we door Opeinde. Na de Wâldweibrug de mast weer omhoog gedraaid, de huikjes van de mastvoet
en grootzeil weer dichtbinden en afwerken met een oude binnenband aan de bovenkant om het
inregenen zoveel als mogelijk tegen te gaan.

Dreigende luchten boven de Weide Ee.

De Opeinder Mieden met de nieuwbouw

Om ca. 18.30 uur leggen we aan op de vaste ligplaats van de Rot in Rottevalle. Dan alles opruimen en
inpakken, allemaal in de auto (Marian haalt ons op) en naar Gorredijk. Na een heerlijke chinese
maaltijd, alles opruimen en onder het genot van een heerlijk glas rode wijn napraten over de
afgelopen reis naar Workum.
Op woensdag 23 oktober 2019 staan we redelijk op tijd op, ontbijten en dan in de auto richting
Workum om Klaus en Boris weer thuis te brengen. Aangezien de visserijschepen weer binnen komen,
gaat de schipper nog even langs bij de leugenbank. Hier wordt de visvangst per schip gewogen.

Dan even bij de schepen langs en zie ik de eerste twee strontschepen binnenkomen. De Verwisseling
als eerste en een klein halfuurtje erna de Sterke Jerke als tweede.

Linksboven: de Verwisseling komt
als eerste binnen.
Rechtsboven: de Sterke Jerke komt
na ca ½ uur ook binnen.
Links: de schipper van de Sterke
Jerke, P.J. Tjoelker, wordt direct na
aankomst door omrop Fryslân
geïnterviewd.

Dan weer door naar Drachten om blauwe diesel te tanken in de jerrycans voor de Rot. In Rottevalle
wordt de blauwe diesel in de tank nagenoeg geheel overgeheveld. Dus de jerrycans nog een keer
mee om te vullen. Ook het wasgoed op de bedden gaat mee en de laatste spullen die gisteren niet
meer in de auto pasten. Even de afwas doen en de wc schoonmaken en daarna naar huis. Volgende
week doen Koop en Jan de rest en is de Rot weer winterklaar voor hopelijk een mooie rustige winter.

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

