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De organisatie is niet verantwoordelijk voor lichamelijk, geestelijk of materieel ongemak.

VOORWOORD
De Rot komt eroan…
Dat is de titel van de 3de CD van de Piipegaeltsje Sjongers de Rottefalle, die in januari
2009 werd gepresenteerd.
In 2011 werd het werkelijkheid. De stichting “Freonen fan de Rot” werd opgericht en
het skûtsje “de Rot” kwam terug naar de haven van Rottevalle. Vanaf 1887 deed het
skûtsje “de Rot” dienst als beurtscheepje v.v. Rottevalle-Leeuwarden. Post, vee, pakketten en passagiers gingen aan boord op de donderdag en op vrijdag weer terug naar
Rottevalle.
Vervoer over het water was gebruikelijk in die tijd. “De Rot” werd gebouwd op de werf
Vierverlaten in opdracht van de kasteleins van de Herberg van Smallingerland en de
Koekoek. Na de komst van het stoomschip werd “de Rot” verkocht en na vele omzwervingen, was er een mogelijkheid “ de Rot” terug te halen naar Rottevalle.
Dat was tevens de wens van de vorige eigenaar Ruud de Haan. Toen bleek dat hij ongeneeslijk ziek was uitte hij nogmaals de wens, dat “de Rot” terug zou keren naar de
haven van Rottevalle. Met dank aan de inzet van het huidige bestuur, de Compagnons,
de vele vrijwilligers, sponsoren en donateurs is de Stichting “ Freonen fan de Rot” er in
geslaagd het skûtsje terug te halen en het in de vaart te houden. Elk jaar wordt er met
een team vrijwilligers hard gewerkt aan het onderhoud van het skûtsje en wordt er
veel PR-werk gedaan.
Naast het “thuis”halen van “de Rot” stelde het bestuur zich ten doel, “de Rot” als varend
erfgoed onder de aandacht van het publiek te brengen. Elke donderdagavond van
mei-september kan men aan boord stappen en meevaren met een kennismakingstocht. Met als vervolg vele boekingen voor een dag/middag of avondtocht via Lits en
Leijen. Bij meerdaagse Nautische evenementen is “de Rot” zeer welkom. Zo was “de
Rot” o.a. bij Hassailt, de Turfdagen, Delfsail, de Turfrace, Groninger Welvaart, de
opening van het Polderhoofdkanaal en platbodemdagen. Ieder jaar ligt “de Rot” in
oktober in de haven van Workum bij de strontrace en visserijdagen. Inmiddels is het in
Rottevalle “ús Rot”. De Rot bestaat dit jaar 130 jaar en is het eerste, nog steeds in de
vaart zijnde ijzeren skûtsje. Vandaar dat het bestuur van de St. “Freonen fan de Rot”
heeft besloten dit feestelijk te vieren met een heel weekend festiviteiten. De haven
loopt vrijdag vol met schepen o.a. van het Varend Erfgoed. Zaterdag is er één en al
vertier voor jong en oud met een markt, muziek en straattheater, wedstrijd klompkesilen en ’s avonds een Maritiem concert in het MFC “ it Werflân”. Op zondag een schippersdienst in de DGkerk met aansluitend de vlootschouw met muziek en activiteiten
bij de Leijen. Alles voornamelijk door en met de dorpsverenigingen, gastmuzikanten
en vele vrijwilligers.
Kom en geniet van “ Small Sail de Rottefalle op 15-16-17 september 2017”.
Joke van der Zwaag
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plattegrond Small Sail de Rottefalle / locaties
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1. DG kerk: info /meldpunt / EHBO / poppenkast
2. Oud ambachtenmarkt / eten en drinken
3. Muziekpodium
4. Haven Sail
5. Haven “La Dure” klompkesilen
6. MFC “it Werflân” maritiem concert
7. Paviljoen “De Leyen” met pendelbus op zondag v.v. haven-de Leijen.
8. “Herberg van Smallingerland”
9. Kinderattracties
10. Schildersclub it Bûthús

TER

VEE

N

nr. l o c a t i e

activiteit

Vrijdag 15 september
4 Haven Small Sail
Binnenkomst schepen
8 Herberg van Smallingerland Receptie skûtsje de Rot,
voor genodigden
Zaterdag 16 september
1 Doopsgezinde Kerk
Meldpunt deelnemers
EHBO
Schilderijen / scheepjes
Poppenkast
2 Haven & terrassen
Oud ambachten & Hobbymarkt e.a.
Straattheater
3 Muziekpodium Haven
Dorpsomroeper
OPENING
Optreden bij opening
Koren/ Korps/ Muziekgroepen

4 Haven Small Sail
5 Haven La Dure
6 MFC "it Werflân

Bezichtigen schepen
Muziek
wedstrijd Klompkesilen
Maritiem Concert m.m.v.
Muzikaal verhaal de Rot
Singarround
Springkussen en badeendjes
Schilderen club it Bûthús

9 Haven/ kinderattractie
10 Havenkop
Zondag 17 september
1 Doopsgezinde Kerk
Schippersdienst
koffiedrinken
4 Haven Small Sail
Vlootschouw
muziek aan boord
7 Paviljoen"de Leyen"
Muziekkorps
& bij de Leijen
Demonstratie modelskûtsjes
Pendeldienst v.v. Paviljoen-Haven

wie

tijd

o.a. varend erfgoed
10.00-18.00 uur
muziek Gjalt & Paul
20.00-23.00 uur
gastspreker A. Buursma, Historicus
Crew Small Sail

09.00-17.00 uur
11.00-17.00 uur
G.Atsma / W. Welling
11.00-17.00 uur
15.00 uur & 16.00 uur
Oudambachtengroep e.a. 11.00-17.00 uur
HympHamp
11.00-17.00 uur
G.van der Vlugt Trommelaar 10.30- 11.00 uur
wethouder Ron van der Leck
11.00 uur
VoortVarendeVrouwen
11.15-11.45 uur
Polyphonia
12.00-12.30 uur
Onstuimig Schuim
12.30-13.00 uur
De Broekophâlders
13.00-13.30 uur
Polyphonia
13.30-14.00 uur
De Piipegaeltsje Sjongers
14.00-14.30 uur
VoortVarendeVrouwen
14.30-15.00 uur
De Broekophâlders
15.30-16.00 uur
De Piipegaeltsje Sjongers 16.00-16.30 uur
Onstuimig Schuim
16.30-17.00 uur
skûtsje "de Rot" e.v.a
11.00-17.00 uur
Onstuimig Schuim
13.30- 14.00 uur
Basisschoolkinderen
14.00 -15.30 uur
Nanne & Ankie
20.00-20.30 uur
De Piipegaeltsje Sjongers
20.30-21.00 uur
Frank Edam & Onstuimig Schuim 21.00 uur
o.l.v. Nanne & Ankie
na de Pauze
11.00-17.00 uur
Schilderclub it Bûthús
11.00-17.00 uur
Ds. Joh. Van der Meer

10.00-11.00 uur
11.00-12.00 uur
schepen met muziek en gasten 12.30-13.30 uur
Bazuin & VoortVarende Vrouwen 12.30-13.30 uur
Brassband de Bazuin
14.15 uur
via Skûtsje Museum Earnewâld 13.00 -15.00 uur
Oldtimerbus Dalstra Reizen 14.00-17.00 uur
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R E C E P T I E VRIJDAGAVOND
Receptie in de Herberg van Smallingerland.
Op vrijdagavond biedt de Herberg van Smallingerland de donateurs en het bestuur van de Stichting
“Freonen fan de Rot” een besloten receptie aan.
Gastsprekers zijn o.a. De Compagnons en Albert
Buursma, zelfstandig (sociaal-)historicus uit Groningen. Dhr. Buursma heeft veel onderzoek naar de
historie van o.a. De Rot en vertelt er graag over. Verder
houdt hij zich intensief bezig met de maritieme
geschiedenis van het Waddengebied en werkt hij
onder meer aan een publicatie over de Groninger
visserij. Ook een fotoreportage over de Rot, de restauratie en de vaartochtjes zal te zien zijn. Gjalt & Paul
zorgen voor de vrolijke noot met hun zang en muziek.
Donateur skûtsje “de Rot”
Bent u nog geen donateur en wilt u in de toekomst
met ons “de Rot”in de vaart houden, meldt u aan.
Voor € 25 euro per jaar (meer mag ook) bent u al
donateur. U mag één donderdagavond gratis meevaren en krijg korting op uw eerste boeking voor een
middagvaart. In januari bent u van harte welkom op
onze jaarlijkse donateuravond. Opgeven via de mail
bij: kapiteinkoop@live.nl of een telefoontje naar :
06-51946626 / 06-55864180
Samen houden we de wind in de zeilen….

an
t Slobioklojgeyskefkrûdenldikeuer Rot

Geart Bos
U kunt u “de Rot” steunen door een heerlijk flesje
likeur te kopen.
In 2015 kreeg het bestuur van de Stichting “Freonen
fan de Rot” tijdens de jaarvergadering van de
Compagnons de Sport & Cultuurprijs.

locatie La Dura

www.derot.nl
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20%alc/vol

350 ml e

Z AT E R D A G & O P E N I N G
Dorpsomroeper Gjet van der Vlugt
De dorpsomroeper/ trommelaar is zaterdagmorgen
vanaf 10.30 uur op pad. Hij brengt de dorpsbewoners op
de hoogte van de officiële opening van Small Sail de
Rottefalle op de haven.
Om klokslag 11.00 uur zal wethouder Ron van der Leck
het startsein geven en het evenement officieel openen.
Aansluitend zingen de VoortVarendeVrouwen.

HympHamp straattheater: HET VVAT
Het Veiligheid Voor Alles Team (VVAT) heeft als enige
doel de veiligheid voor ieder. Met de Rapid Respons
Unit (RRU) zijn zij als eerste ter plaatse voor een
calamitiet. Van der Heide en stagiare Sietske nemen
het publiek mee in alle gekkigheid Een klassiek geval
van zinloos en zinvol geweld. Ze zijn de hele middag
onderweg van activiteiten bij de haven tot de haven
La dure en door de straten van Rottevalle.
www.hymphamp.nl

Schilderclub it Bûthús uit Oudega .Sm
Een aantal schilders van de van de schilderclub
komen schilderen bij de haven. Ze zitten vlakbij de
schepen en schilderen met verschillende technieken
en materialen en maken onder andere olieverf- en
acrylwerken, aquarellen, tekeningen en houtskoolwerken.

Maritiem Concert in het MFC “it Werflân”
M.m.v. de Piipegaeltsje Sjongers & Nanne & Ankie.
Frank Edam vertelt verhalen over de Rot met muzikale omlijsting van Onstuimig Schuim.
Na de pauze de singarround o.l.v. Nanne & Ankie
m.m.v. diverse artiesten.
Aanvang: 20.00 uur Gratis entree.
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Culinair genieten
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Herbergiers laten skûtsje bouwen
Skûtsje De Rot en De Herberg van Smallingerland zijn al 130 jaar met elkaar verbonden. Het waren namelijk de toenmalige herbergiers van Rottevalle die opdracht gaven
tot de bouw van deze skûtsje.
Ontstaan van Rottevalle
Net als vele andere dorpen in Smallingerland, heeft ook Rottevalle zijn ontstaan te
danken aan het veen. Men is vanuit het westen steeds verder naar het noordoosten
het veen gaan ontginnen. Toen destijds eenmaal een 'vaerdt' werd aangelegd dat
kruiste met 'De Lits', ontstond een knooppunt wat reden gaf tot ontwikkeling.
Drie herbergen
Rottevalle kende in de 18e eeuw maar liefst drie herbergen. Doordat toentertijd veelal te
voet werd gereisd, waren de afstanden die per dag werden afgelegd niet zo groot. Zo kwam
het dat drie herbergen ook in het relatief kleine dorp Rottevalle bestaansrecht hadden. Twee
herbergen zaten naast elkaar, aan weerszijden van het begin van de Efterwei. De derde
herberg was gelokaliseerd op de hoek, Buorren – Compagnonswei (voormalige 'dump').
De bouw van skûtsje “De Rot”
Twee van de toenmalige herbergiers, van Herberg de Koekoek en Herberg Het Wapen
van Smallingerland, gaven in 1887 opdracht voor het bouwen van het skûtsje De Rot.
Deze ondernemende herbergiers waren dan ook de eerste eigenaren van De Rot. De
huidige herbergiers van Rottevalle, Aukje Westerhof en Freddy Bult, voelen zich door
de lange gemeenschappelijke geschiedenis verbonden met de toenmalige herbergiers én met het skûtsje De Rot.
De Herberg van Smallingerland
Anno 2017 is De Herberg van Smallingerland een rijksmonument én het oudste pand
van Rottevalle. De Herberg ademt uit al haar poriën de sfeer van weleer. Het bouwjaar
van De Herberg zou - volgens de datering in een houten stijl - 1791 kunnen zijn. Dit
jaartal kan ook refereren aan een verbouwing of een andere gedenkwaardige gebeurtenis. Zeker is wel dat er op de locatie van De Herberg al in 1734 een pand stond waar
men pachtgeld incasseerde.
Meer dan twee eeuwen gastvrijheid
Gedurende al die jaren is er veel veranderd in De Herberg, maar één ding bleef en blijft
gelijk: De Gastvrijheid! De elkaar opvolgende herbergiers in Rottevalle houden met
elkaar al meer dan tweehonderd jaar een traditie van gastvrijheid in stand. Nog steeds
is De Herberg een prettige ontmoetingsplek voor mensen uit alle windstreken. Zij
komen nu naar De Herberg om zich culinair in de watten te laten leggen. Dat kan
verschillende vormen van dineren. Maar ook tijdens bijvoorbeeld een vergadering,
borrel of receptie, desgewenst in combinatie met een vaartocht met skûtsje De Rot.
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MUZIEK
De VoortVarende Vrouwen.
Ze komen uit Rottevalle e.o. en zingen over het water,
de zee, het zeevrouwenleven. Naast dit repertoire
zingen ze met fleur en kleur en soms met een traan
een aantal smartlappen in aangepaste kledij.
Ontstaan op het podium van de jaarlijkse Rottefalster
Sjong & Muzykjûn, waar ze elk jaar een aantal nieuwe
themaliedjes ten gehore brengen. Sinds 2013 trekken
ze erop uit en zijn ze geregeld te horen en zien in
zorgcentra, bij festivals, jubilea en dorpsfestiviteiten.
Info: 06-55864180
De Piipegaeltsje Sjongers
Al bijna 25 jaar een graag gezien en gehoord koor op
festivals, in binnen-en buitenland, op dorpsfeesten,
bij jubilea, in de zorgcentra en in eigen dorp. Met veel
enthousiasme zingen de Piipegaeltsje Sjongers uit
Rottevalle e.o hun shanty’s en zeemansliederen, al
dan niet met een act.
www.piipegaeltsje-sjongers.nl
De Broekophâlders
Het gemengde koor “de Broekophâlders” komt uit
Eastermar e.o. en telt 25 leden. Engelse en Ierse
shanty’s staan op het programma met daarnaast
Duitse slagers en Nederlandse en vooral Friese volksliedjes. Info:0512- 471825
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Onstuimig Schuim
Meeslepende liederen en muziek over weemoed,
werklust, ontberingen, angsten, dromen en verlangens,
ze worden met veel overtuiging en enthousiasme
vertolkt. Een vleugje folk met traditionele en buitenlandse invloeden, werkliederen, ballades en meeslepende verhalen., Overdag op straat en ’s avonds in het
MFC “it Werflân” tijdens het Maritieme concert met een
muzikaal verhaal over “de Rot”. www.onstuimigschuim.nl
Onstuimig Schuim komt uit Noord-Holland

MUZIEK
Brassband de Bazuin
“De Bazuin” is een enthousiaste band van koperblazers
en slagwerk. De band geeft concerten in Rottevalle en is
ook te beluisteren op Festivals buiten Rottevalle. De
vereniging, uitkomend in de 5e divisie, bestaat inmiddels
meer dan 100 jaar en telt op dit moment 28 leden. Op de
wekelijkse repetitieavonden staan samen muziek
maken, maar ook gezelligheid hoog in het vaandel.
Het repertoire varieert van filmmuziek tot popmuziek tot
volksmuziek.
Muziekvereniging Polyphonia
Muziekvereniging Polyphonia uit Rottevalle is een
fanfareorkest die is opgericht in 1899. Polyphonia
bestaat uit 22 leden en staat o.l.v. dirigent Oene Krist. De
optredens die Polyphonia verzorgt zijn o.a. het jaarlijkse
nieuwjaarsconcert, voor / najaarsconcerten, donateursconcerten, het Smallingerlandfestival en in het eigen
dorp Rottevalle. Voor Polyphonia is het belangrijk om
veel plezier te beleven in het gezamenlijk muziek maken
We maken er met z'n allen een mooi optreden van.
Gjalt & Paul
Ierse folkmuziek van het duo Gjalt & Paul. Beide rasartiesten spelen in diverse andere bands en groepen.
Gjalt de Jong, zanger en muzikant in de band Gaeld’r,
tevens bestuursllid van de St. “Freonen fan de Rot”.
Verslaggever bij Omrop Fryslân tijdens de SKS en IFKS .
Paul Siemersma, actief in het smartlappen trio en zanger
en muzikant in de band Gaeld’r.
Nanne &Ankie
Bekend van Irolt, Kat yn ’t Seil, Kaitjo en Liereliet. Ze
trekken de wereld rond met hun prachtige muziek.
Maritieme en historische thema’s spelen een grote rol in
hun zeer gevarieerde repertoire. Waar ze ook zijn, grote
festivals, workshops of een koffieconcert ze brengen hun
programma met veel humor. Ze begeleiden zich op
mandoline, gitaar, concertina en contrabas. Zaterdagavond vanaf 20.00 uur in it Werflân en na de pauze o.l.v.
Nanne & Ankie de singarround met diverse artiesten.
www.nanne-ankie.nl
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MARKT BIJ DE HAVEN
Oudambachten- en hobbymarkt.
Oude tijden herleven met ambachten van vroeger,
dat hoort bij het Small Sail evenement.
Demonstaties en de verkoop van deze producten
zorgen samen met de palingroker Ale de Jager en
Pieter Swart van de Toptouwwerk Sneek voor de nostalgische nautische sfeer. Er staan o.a. zeilenmakers,
zeeschilder, touwslagers, glasblazers en koperslagers
enz. Ook is er ruimte op de markt voor hobbyisten uit
eigen dorp. De markt vindt plaats op de haven, waar
u ook terecht kunt voor een hapje en drankje of een
ijsje. Het terras staat voor u klaar!

12

KINDER ACTIVITEITEN
Poppenkast
De voorstelling is in de DG kerk 15.00 & 16.00 uur.
Een poppenkast voorstelling is altijd leuk met
doldwaze avonturen van Jan Klaassen en Katrijn. Er
zijn twee voorstellingen op zaterdagmiddag. Kinderen en hun ouders/ begeleiders zijn welkom.
Poppenkastspeler Eric komt graag bij dorps- of buurtfeesten enz.
De voorstellingen duren ongeveer 25 minuten.
ericspoppenkast.com
Wedstrijd Klompje zeilen.
In de haven van la Dure aan de Bildwei start om 14.00
uur de wedstrijd klompje zeilen. Kinderen van 6-12 jaar
komen met hun zelfgemaakte zeilklompje en in de
wedstrijd zal blijken wie het snelste zeilklompje heeft.
Voor alle deelnemende kinderen is er een kleine attentie en voor de 3 winnaars is er een aandenken.
Geart Bos is de wedstrijdleider en zal de spelregels
uitleggen. Koop Hoekstra doet het wedstrijdverslag.
Ook is er een springkussen en badeendjes vangen op
de markt.
Geart Bos

locatie La Dura
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SKÛTSJE “DE ROT”
Skûtsje “de Rot”
De Rot al 130 jaar in de vaart. Het hele evenement
Small Sail de Rottefalle draait om dit bijzondere
beurtskûtsje van vroeger. Sinds 2011 in eigendom
van de Stichting Freonen fan de Rot. In de afgelopen
jaren is er hard gewerkt aan de restauratie en werd er
voor de veiligheid een nieuwe mast geplaatst. Zowel
het tuig, als de touwen en blokken zijn vernieuwd.
Het skûtsje de Rot ligt er in het jubileumjaar prachtig
bij. Tijdens het Small Sail de Rottefalle evenement zijn
de stichtingsbestuursleden aan boord voor info en
rondleiding. Als je 130 jaar in de vaart bent, heb je
een hele geschiedenis met spannende, mooie en
minder mooie verhalen. Ze worden graag aan u
doorgegeven. Hierbij enkele foto’s van de overdracht,
vaartochtjes, klussen en beurtvaart. Welkom aan
boord!
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DE SCHEPEN
De Æbelina
De Æbelina, het eerste en enige houten skûtsje dat sinds
1900 is gebouwd, is een pronkstuk. Massief eikenhout is
van kielplaat tot luiken in sierlijke rondingen gebogen
om een schip te maken zoals dat ooit de Friese wateren
beheerste. De in 1861 gebouwde oude ‘Æbelina’ of ‘Dorp
Grouw’ was legendarisch. Ze won zo veel prijzen dat ze
soms van deelname werd uitgesloten, of een extra lange
route moest varen. De schippers zijn er, ondanks de vele
prachtige prijzen, niet rijk van geworden. De passie hield
hen op de been. Naar het voorbeeld van het oude beurtschip, gebouwd door Eeltje Holtrop van der Zee bouwde
Johan Prins uit Workum bij het Skûtsjemuseum van
Earnewâld een replica. Tot in de kleinste details is het
vakmanschap van hem en zijn hulpkrachten zichtbaar.
De Aebelina heeft als thuishaven Earnewâld en ligt naast
het Skûtsjemuseum. Vanaf het voorjaar van 2010 zeilt de
Æbelina met sponsoren en hun relaties en is de Aebelina
bij vele nautische evenementen en zeilwedstrijden
aanwezig. De bemanning zeilt mee in aangepaste kledij.
www.aebelina.nl
Boeier De Albatros
De Albatros is gebouwd door E.H. van der Zee te Joure in
1880. De “Albatros” is sinds 1966 in het bezit van Philips
Drachten. De Boeier is samen met het Skûtsje D' Halve
Maen in november1992 ondergebracht in de "Stichting
Vrienden van het Skûtsje d' Halve Maen en Boeier
Albatros”. De stichting, gesponsord door Philips Drachten, stelt zicht ten doel de beide karakteristieke schepen
als cultureel erfgoed te behouden. Dat betekent niet, dat
het museumstukken zijn. Met beide schepen wordt
volop gevaren. De ”Albatros” kan met recht één van de
fraaiste boeiers worden genoemd. De Albatros wordt
gevaren door een vaste bemanning en wordt voornamelijk gebruikt voor PR-zeiltochten met bedrijven en instellingen. Daarnaast neemt de Albatros ook veelvuldig deel
aan nautische evenementen en reünies van klassieke
jachten. De Albatros is een snel schip en is in het wedstrijdrak een gevreesde concurrent en een goede kanshebber voor een ereplaats in de eindrangschikking.
Eigenaar: Stichting Vrienden van het Skûtsje d' Halve
Maen en Boeier Albatros
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DE SCHEPEN
Skûtsje de Jonge Trijntje
De Jonge Trijntje ooit gebouwd (1909) op de werf van de
familie O.H. van der Werff op het Buitenstvallaat in Drachten in opdracht van beurtschipper Jan Martens
Jagersma uit Frieschepalen. Na vele omzwervingen
terug op de scheepswerf van Haicko van der Werff aan
het Buitensvallaat in Drachten en heel bijzonder, ruim
100 jaar later grondig gerestaureerd, zoveel mogelijk in
authentieke stijl. Oorspronkelijk voer ze als beurtschip
naar Groningen, over Marum, Leek enz. Toen de
vrachtauto’s in beeld kwamen is ze in de ‚wilde vaart’
gekomen en werd de lading meestal terpmodder,
schelpen, steenkool voor de gasfabriek en uiteraard turf.
Als laatste lag ze als woonschip in België.
De St. “De Jonge Tryntje” houdt haar in de vaart met
tochten en educatie voor schoolklassen.
Dit jaar vaart ze onder een prachtig zeil in het kader van
het jaar 100 De Stijl.
Thuishaven: Buitensvallaat. Eigenaar: de St. “De Jonge
Tryntje” www.dejongetrijntje.nl
Sleepboot William
De sleper “William” uit 1951 uit Burgum ligt in september
in de haven van Rottevalle.
De sleper is 15.70 m lang en heeft een breedte van 3.40 m.
Er zit een Detroit Diesel motor in. Type 3-71 van 68 PK
De ‘William”werd gebruikt als directiesleepboot bij de
Wilton Fijenoord in Schiedam.
Eigenaar: Wim Cnossen uit Burgum

De opdrukker de Lytse
Het bouwjaar is niet bekend. Opduwers werden gebruikt
achter skûtsjes en tjalken.
“De Lytse” is 4.90 lang en 1.80 m breed.
De motor is een Sabb type GG uit 1969 met 10 PK
Eigenaar Wim Cnossen uit Burgum.
Inl. en info: 06-20484642
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v.o.f. Het Bruine Leven.
Het skûtsje “het Bruine Leven” is in 1908 gebouwd op de
werf Barkmeijer bij Aalsum (Dokkum) en ging onder de
naam “de Vrouwe Ymkje” te water. Het skûtsje deed
dienst als vrachtschip. In 1961 zijn de roef en vrachtruimte comfortabel verbouwd tot een gezellige
zit/slaapruimte en werd de toenmalige naam “de
Albatros” verandert in “het Bruine Leven”.
In 1996 werd ‘het Bruine leven aangekocht en het ligt
sindsdien elke winterperiode in de haven van Rottevalle.
Elk jaar in november wordt de Sint met zijn Pieten met dit
skûtsje de haven binnengevaren en in december ligt het
sfeervol verlicht in de haven. Dit skûtsje bracht de sfeer
van weleer terug in de oude haven.
In de zomerperiode zeilt “het Bruine leven” als charterschip in de Bruine vloot met gasten aan boord en heeft
een vaste ligplaats aan de steiger bij Hotel “Ie Sicht” in
Oudega Sm.
Eigenaren: Joke & Martin van der Zwaag
www.hetbruineleven.nl

Goede Verwachting
De hasselter aak “Goede Verwachting” vaart geregeld
mee in de vloot van varend erfgoed (LVBHB) en was
afgelopen zomer bij Hassailt en in Leer Dld. Het schip
heeft Krommenie als thuishaven en komt naar Rottevalle
om daarna door te varen naar de Garnalencup wedstrijd
op het Lauwersmeer. De hasselter aak “Goede Verwachting” is gebouwd in 1912 in Zwartsluis en was tot 1975
eigendom van Tjitte Glashouwer in Hindelopen
Huidige eigenaren: Wim en Greet de Ruijter
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Beurtschip St. Michaël
Op Sint Michaëlsdag is het beurtschip in 1910 te water
gelaten. Vandaar de naam: Sint Michaël. Het schip is van
het type ‘Steilsteven’ en is 18,38 m lang en 3,40 m breed.
De diepgang is ongeladen 0,95 m en beladen 1,20 m. Het
laadvermogen is 18 ton.
‘t Scheepje vervoerde grutterswaren, post, stukgoederen
en zo nodig inboedels bij verhuizingen. Het schip heeft
gevaren via de Overijsselse kanalen. De familie Tutert en
zonen gingen daarmee door tot de jaren 1950/1955.
Toen nam het transport over de weg het vervoer over.
Het vaartuig is toen overgenomen door de NV Mij.
Overijsselse kanalen te Zwolle, later Dienst der Domeinen genoemd.
Schipper van der Veen, was schipper bij de Domeinen en
heeft meer dan 25 jaar daar gevaren en kende de historie
van het schip. In 1973 werd het schip verbouwd tot
recreatieschip, zonder de boot daarmee ingrijpend te
veranderen. In 2004 kwam het te koop en werd aangekocht door de Stichting tot Behoud van het Motorschip
“St. Michaël” Oudega Sm, die het scheepje als varend
erfgoed in de vaart wil houden. Op oudejaarsdag 2005
werd dat een feit. De overdracht vond plaats met een
certificaat en het werd beklonken met een drankje.
Eigenaar: Stichting tot Behoud van het Motorschip
“St. Michaël” Thuishaven: Oudega Sm.
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Museumskûtsje de Noarderling
De Noarderling werd in 1907 in Dokkum gebouwd bij
scheepswerf “De Nijverheid” van Gerrit Douwes Barkmeijer. De eerste registratie vermeldt als naam Verwisseling.
Opdrachtgever was Age Koning te Paesens, die het schip
niet kocht maar voor een periode van 15 jaar huurde. Na
allerlei omzwervingen is het skûtsje sinds 2016 terug in
de stad waar het werd gebouwd. Het nog grotendeels
authentieke schip werd aangekocht door een stichting
die zich inzet om de skûtsjegeschiedenis in het
algemeen en die van De Noarderling in het bijzonder bij
een breder publiek onder de aandacht brengen. Voor
meer informatie: zie www.dokkumerskutsje.nl en
www.facebook.com/Dokkumerskutsje

DE SCHEPEN
Zeilpraam Jolanda 45
Een jongensdroom werd werkelijkheid toen de 4 maten
Jan Bruinsma, Pieter-Jilles Tjoelker , Eelke van der Zwaag
en Peter Toering een boerenpraam vonden op een
boerenerf. Er werd een bijzondere koopovereenkomst
met de fam. Bouma afgesproken.
Na heel veel klussen werd de praam op 12 mei 2013 te
water gelaten en gedoopt als Jolanda, vernoemd naar
de boerin waarvan ze de praam over hadden genomen.
Aangesloten bij de Vereniging van Fryske Boerenpreamen kregen ze het nummer 45. Deze vereniging organiseert elk jaar een aantal wedstrijden waaraan de Jolanda
45 meedoet in de strijd om het kampioenschap. Bij de
aanbrengrace op de zaterdag van de Strontrace en
Visserijdagen in Workum wonnen ze een aantal jaren
achter elkaar de zilveren strontgreep. Jildou Tjoelker
heeft inmiddels het roer van Peter overgenomen en
staat dit jaar als enige vrouwelijke schipper aan het
helmhout in de vloot van de Fryske Boerepream. Naast
de wedstrijden wordt er met gasten gevaren.
Info: 06-39050358 Eigenaar: Stichting Zeilpraam Jolanda
Vissermanschouw ’t Wilde Wyf
De fam. Koudstaal is sinds 2000 de trotse eigenaar van de
vissermanschouw ‘t Wilde Wyf.
’t Wilde Wyf is in opdracht van een Zwitser gebouwd in
1982 op de werf van de Boer in Makkum. Het ontwerp is
waarschijnlijk gemaakt door Martin Brekebrede. Het
type schip is een vissermanschouw , wat inhoud dat er
een grote kuip is en een relatief klein en laag vooronder.
De motor zit op de plek waar vroeger de bun van dit
soort schepen zat. ’t Wilde Wyf werd een goed en snel
zeilschip doordat de mast werd verlengd en de zwaarden werden verstelbaar gemaakt.
Eigenaren: Kees en Ym Koudstaal uit Zwaagwesteinde
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Zwarte Raaf
De Amsterdammer Zwarte Raaf uit Leeuwarden is een 16
meter lang en 3.37 m breed schip. Gebouwd in 1941 op
de werf in Alkmaar. Motor: 1 x 6 cilinder Kromhout type
6-LS uit 1948.
Oorspronkelijk gebouwd als sleper, maar nooit gebruikt
als sleepboot. De Zwarte Raaf deed dienst als directieboot in de Rotterdamse haven.
Eigenaar sinds 2005 : Emile Stoelinga Leeuwarden

m.s. Romslach
De huidige eigenaren Gerrit en Tjitske Cuiper uit Echten
kochten de meer dan 100 jaar oude m.s. Romslach
(achteraf als casco) in Strobos en hoorden van de
toenmalige eigenaar dat hij het had gekocht van Van der
Meer uit Rottefalle. Via via hoorden ze dat Van der Meer
er jaren (in Rottevalle) op had gewoond. Hij had het schip
toentertijd gekocht van de eigenaren van de Caroline
hoeve uit Beetsterzwaag. Het Scheepje heette toen
Happy Days

Havenmeester: Harm Jonker
Tijdens het Small Sail de Rottefalle evenement is Harm
Jonker havenmeester en zal alle schepen vrijdag de
haven binnen loodsen en een ligplaats aanwijzen. Bij het
vertrekken van de Vlootschouw op zondagmiddag
kunnen opstappers zich bij hem melden. Harm tel:
06-13591556, bgg Koop 0651946626
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ZONDAG ACTIVITEITEN
Schippersdienst
Zondagmorgen om 10.00 uur in de DGkerk. Voorganger is dominee Johannes van der Meer.
Johannes is een oud-Rottevalster en zijn vader was
schipper op één van de beurtschepen van Rottevalle.
In de kerk staan een aantal modelscheepjes, beschikbaar gesteld door Wietze Welling uit Oudega.Sm.
Organiste is Wijke Bargerbos en na de dienst is er
gelegenheid om samen koffie te drinken.
Vlootschouw: zondag 12.30 uur
Alle deelnemende schepen vertrekken weer uit de
haven van Rottevalle met muziek van de Brassband de
Bazuin en de VoortVarende Vrouwen aan boord. Ook
schepen van de watersportvereniging sluiten aan. Wilt
u meevaren, dat kan! De Vloot vertrekt om 12.30 uur.
De havenmeester regelt de opstapplaatsen. U stapt af
bij de Leijen en kunt terug met de Oldtimerbus, die
van 14.00-17.00 uur v.v. Paviljoen de Leijen-Haven rijdt.
Om 14.15 uur is er muziek van de Bazuin voor het
Paviljoen de Leyen.
Model skûtsjes wedstrijd op de Leijen.
Zondagmiddag wordt er een wedstrijd gehouden met
modelskûtsjes op de leijen.
Een complete vloot radiografisch bestuurbare skûtsjemodellen werd door de Jubileumcommissie van de
Sneker Pan overgedragen aan het Skûtsjemuseum te
Earnewâld. De echte zeiltekens staan erop, maar de
skûtsjes zijn wel van een eenheidsmodel.
De vloot modelskûtsjes werd in 2013 gebruikt in het
door Bouke Oldenhof geschreven Iepenloftspul 'Drie
Gebroeders' over de 'Sneker Pan'. De modellen zijn
groter dan de meeste andere. Bovendien zijn er echte
wedstrijden mee te zeilen. Interessant voor jong en
oud. Het Skûtsjemuseum kan er bij gelegenheid op
bijzondere momenten een mooie publiekstrekker aan
hebben. De organisatie van Small Sail de Rottefalle is
er dan ook zeer content mee dat de vrijwilligers van
het Skûtsjemuseum met de modelskûtsjes naar de
Leijen komen. Mis het niet, de demonstratie /wedstrijd
is te volgen van 13.00-15.00 uur.
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Small Sail de Rottefalle wordt mede mogelijk gemaakt door:
Hoofdsponsors:
Compagnons der Rottefalster Vallaten
Gemeente Smallingerland
IMF Provincie Fryslân
St. ”Freonen fan de Rot”
Locale Sponsoren:
Herberg van Smallingerland
Paviljoen “de Leyen”
Cenes
Steen & Sijtsma Beheer
Bouwbedrijf de Haan
Everts Interieur/ Bravoer
F.S. de Jong Assurantiën B.V.
Buro van Kammen
Stee fan Anne P
Schildersbedrijf S. Kingma
Elzinga-van der Molen Administratie
V.O.F. de Peuleschil
Hollema Installatie bedrijf
S. Bekkema Belasting Specialist
M.F.C.” it Werflân”
DG kerk /Consistorie
H. Keegstra
La Dura Watersport & Recreatie
Verreiker Service J.Bol
Autorijschool Klaas Kloosterman
Cafetaria “de Lits”
En vele andere sponsoren:
Prins Bernard Cultuurfonds
Rabo
Kuiper verzekeringen
Durk Pultrum Fonds
Breuker Vellinga Wiersma Notarissen
Sonnema
Tuindorado
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P.W. Jansenstichting
Univé
Nam
Kooi Security
FOV Leeuwarden
Jumbo
Intertoys

Met dank aan alle vrijwilligers en sponsoren.
Wij wensen u een sfeervol, gezellig weekend toe tijdens Small Sail de Rottefalle.

P.W.Janssens
Friesche Stichting
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De Rot fan de Rottefalle
He hò is de Rot yn sicht, he hò komt de
Rot er oan?? 2x
Kearssang:
Mei de kloet as yn ‘e beage, mar ‘t leafst
ûnder seil
fart de Rot mei syn fracht dei oan dei.

As wrak op it droege, op ‘e kop ferkeard
sile en fare sile en fare
fersmiten, fergetten, wol mear is tsien jier
jo leauwe it net mar ‘t is stjerrende wier
yn ‘e leugenbolle ha ik it heard
yn ‘e leugenbolle heard. Kearsang

De Rot sylt al mear as hûndert jier
sile en fare sile en fare
troch Fryslâns lânsdouwe en dit is syn liet
hear no hoe as it ús skipke fergiet
mar net alles wat ’t skippersfolk seit dat is wier
mar net alles dat is wier. Kearsang

En no as plezierboat by Fryslân fart.
sile en fare sile en fare
wille as wetter, de faart sit der yn
it giet ús skûtsje wer foar de wyn
en sa klinkt no ús ferske en sa is it bard
en sa sa is it bard. Kearsang

As beurtskip sette De Rot út ein
sile en fare sile en fare
te Ljouwert nei de merke en d’ oare deis
nei Rottefalle werom wie de reis
en sa ha ik it heard en sa is it my sein
en sa is it my sein. Kearsang

Fan de CD “DE ROT KOMT ER OAN...”
Tekst: Tom de Boer, muziek: Willem Zijlstra

As fiskersboat op ‘t sâlte Waad
sile en fare sile en fare
de fangst waard nei de haven fan
Zoutkamp brocht
grenaten waarden der grif ferkocht
en sa wurdt it ferteld en sa giet no it praat
en sa giet no it praat. Kearsang
As wenboat yn in fiere stêd
sile en fare sile en fare
“Odine” leau ‘k dat syn namme doe wie
der wenne in frommes mei lang ljocht hier
en hja song dit deuntsje sa sêft by myn bêd
en hja song sêft by myn bêd. Kearsang

