Reisverslag van de Rot naar Workum in de herfstvakantie van 2018.
Deze reis van de Rot wordt gemaakt door Koos Föllings als schipper en Nico Schermer als maat en
scheepskok. 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. Er werd bekend gemaakt dat deze gebeurtenis
bij Unesco is aangemeld om cultureel erfgoed te worden. Dit wordt nu inmiddels voor de 45ste keer
georganiseerd.
Op woensdag 17 oktober 2018 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 14.30 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.
Daarna op de motor door Opeinde en tegen de wind in naar de Wijde Ee. Tegenover Iesicht leggen
we aan om te overnachten om ca. 17.30 uur. Dan de mast omhoog en de kachel aan. Daarna ons
eerste biertje. Na een uurtje en rood wijntje en een heerlijke maaltijd, door Nico klaargemaakt.
Op donderdag 18 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 en hemzelf), ontbijt en een bakje koffie en dan om
ca. 10.00 uur de motor starten en varen we richting Kromme Ee, Akkrum, Heerenzijl. Hier gaan we
even voor de wal om een klein knippertje (“een uiltje knappen”) te doen en de schipper van de
Gudsekop te bellen waar ze zijn.

Na ca 20 minuten varen we richting Uitwellingerga en Langweerderwielen. Hier treffen we de
Gudsekop en geven varend het doek over dat met hen is afgesproken (doek voor de luikenkap en een
huikje voor de fok). Daarna door over het P.M.kanaal en Jeltesloot. Hier worden de zeilen gehesen.
Heerlijk met een bakstagwindje, kracht 3 richting Heegermeer. Het gaat allemaal lekker vlot zodat we
rond 17.00 uur al aanleggen aan het eilandje bij Gaastmeer. De zeilen worden opgeborgen onder de
huikjes en verder nog wat opruimen. Daarna lekker eten, reisverslag bijwerken en wat lezen. En dan
alweer (redelijk op tijd) naar bed.

We liggen mooi in de kom van het eilandje bij Gaastmeer. Ook het nieuwe huikje op het luik van de
roef wordt erop gedaan. Het past goed, maar de zijkanten moeten nog een beetje worden ingekort.
Op vrijdag 19 oktober 2018 staan we ca. 8.30 uur op en gaan we naar Gaastmeer. Hier doen we onze
laatste boodschappen, lekker douchen en een bakje koffie. De schipper hoort van de buurman dat de
oude havenmeester eind vorig jaar is overleden, zijn vrouw begin dit jaar. Dat is wel even slikken,
was altijd leuk om met de oude man bij te praten als we in Gaastmeer aanlegden.
Om ca. 11.30 uur steken we weer van wal. Helaas staat er heel weinig wind (wel uit de goede
richting), dus op de motor richting Workum. Hier komen we ca. 12.30 uur aan, maar helaas dubbel
rood op de gemeentebruggen. Dus even een knippertje van een half uurtje. Dan het laatste eindje
naar de Blazer haven. De TX11 en TX33 liggen al op hun plek, wij kunnen gewoon weer op ons oude
plekje aanleggen. Dan even bijpraten met Ivor, de hellingbaas. We mogen op ons plekje blijven
liggen, dus dat gaat ook goed. Is wel fijn zodat de mensen makkelijk aan boord kunnen komen. Dan
de lampjes in de mast hijsen (die we ook bij de Turfvaart hebben gebruikt), vlagjes in het want en
stroom aansluiten. Alles klaar voor een hopelijk leuk weekeinde. We zijn er helemaal klaar voor.

De Rot, samen met de blazers
TX11 en TX33 in de blazer haven
vlak bij de sluis van Workum

Op zaterdag 20 oktober 2018 wordt er eerst heerlijk uitgeslapen, dan wat klusjes doen, o.a. een
nieuw schuifje op de deur van de roef. Verder is het bijzonder rustig. Wel enkele leuke ontmoetingen
met mensen die de schipper nog kent van ca. 30 jaar geleden (dat heb je als je ouder bent).
Dan ’s avonds eten bij de Smidte (diverse stamppotjes), daarna naar de doopsgezinde kerk. Hier zijn
een aantal internationale gasten, maar ook Onstuimig Schuim. Deze hebben het programma van
Ruud en de Rot een beetje aangepast en dat wordt nu in twee gedeelten gepresenteerd. Hartstikke
leuk om het weer te zien, al is het dan al weer voor de derde keer. Daarna naar de Nije Klameare. Als
daar de singaround is afgelopen gaan we direct terug naar het schip. Even napraten en dan toch nog
laat op bed.

Foto boven: Zingen in de doopsgezinde kerk.

Foto onder: zingen in de Nije Klaemere

Op zondag 21 oktober 2018 een drukke dag. De kraampjes worden opgebouwd, op de TX11 en TX33
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 van zowel Nico als Koos. Heel
erg leuk om met iedereen weer even bij te praten.
Allebei lopen we een rondje langs de kraampjes en de schepen. Wat we ook doen 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.

De schipper en de maat op het achterdek, door
één van de bezoekers op de foto gezet. De
uitstalling van verschillende brandstoffen e.d.
liggen weer op de luikenkap en de handel staat
ook weer op het dak van de roef.

’s Avonds gaan we 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 Anke en Nanne met Onstuimig Schuim. Hartstikke leuk en gezellig. We gaan redelijk
op tijd terug naar het schip want morgen is er weer een dag en we willen aan boord nog even
napraten, zoals altijd.
Op maandag 22 oktober 2018, hebben we al vroeg bezoek. Lieuwe komt een vaarboom brengen voor
de Rot die hij toch niet meer nodig heeft. Even gezellig gezeten met een bakje koffie en praat over
vroeger tijden. Daarna krijgen we nog enkele mensen langs die ook bij de presentatie waren van
“Ruud en de Rot”. Leuk om met die mensen over de historie van de Rot bij te praten, misschien
komen er zelfs nog enkele donateurs uit voort.

De schipper bekijkt de activiteiten in
de kom van Workum. De papieren
worden door de organisatie en Reid
getekend. De schepen liggen er ook
allemaal klaar voor. Ook de Rot, die
na de start weer teruggaat naar
Rottevalle.

Dan om ca. 11.30 uur naar de kom waar alle schepen liggen. Er worden enkele korte toespraken
gehouden o.a. door de commissaris van de Koning, de heer Brok, die vertelt dat de visserij,
strontrace en beurtveer tot het cultureel erfgoed gaan horen, als het aan de Nederlandse regering
ligt. Unesco moet nog besluiten of het doorgaat. En dan met de uitspraak van Reit “oprotten” en het
startschot, worden de visserijschepen en de strontschepen voor de 45e keer uitgewuifd. Deze keer op
eigen kracht want het is halve wind, dus er hoeft niet geboomd en gejaagd te worden.
Nadat we de schepen hebben uitgezwaaid, maken we ons klaar om in oostelijke richting te
vertrekken. Om ca. 13.30 uur worden de trossen los gegooid en gaan we de stad in richting
Gaastmeer. In Gaastmeer doen we de laatste boodschappen en gaan we nog even lekker onder de
douche. Dan om ca 16.00 uur weer van wal richting Heegermeer. We moeten helaas te hoog aan de
wind (die behoorlijk stevig is), 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, het reisverslag bijwerken en daarna een heerlijke maaltijd door Nico klaargemaakt.

Vertrek uit de haven van Workum.

Op dinsdag 23 oktober 2018 staan we redelijk op tijd op want we willen vandaag in één keer naar
Rottevalle. Het is echt herfst geworden, dus het zeilpak gaat aan. Om ca. 9.15 uur steken we van wal
met de wind in de rug en een beetje regen. Dan door naar Heerenzijl en Akkrum. Hier worden de
bruggen mooi vlot bediend, wel plezierig met zo veel wind op de kont. Bij de spoorbrug van Akkrum
moeten we 10 minuten wachten, dus dat valt ook mee.

Het werkschip PW100 van de provincie en het skûtsje erachter hebben ook herfstvakantie.

Dan door naar het Pikmeer, waar het een beetje hobbelig is vanwege de harde wind. Door de
keersluis, gaat allemaal net goed met de wind een beetje dwars op de kont. Uiteindelijk leggen we
net voor de Veenhoop aan bij een Marrekriteplaats. Hier even een broodje met een heerlijk gerookte
rode poon (een jaarlijke traditie in Workum), een telefoontje en dan om ca. 13.30 uur weer van wal
richting Wijde Ee.

Vlak bij Iesicht aanleggen
aan een marrekritesteiger
om een broodje te eten en
even een uiltje te knappen

Het blijft helaas hard waaien en regenen. Anders hadden we de fok er nog even bij gezet, maar de
zeilen zijn op de heenreis mooi droog met de zon erop onder de huikjes gekomen. Doen we dus maar
niet want je krijgt de zeilen nu haast niet meer droog.

Bij Drachten wordt de mast gestreken en varen we door Opeinde. Bij de Waldwei zijn twee jongens
aan het vissen en bezig op de smartphone. Dat gaat dus niet samen want hun dobber ligt midden op
het water waar wij dus varen. We zagen een gegeven moment een vislijn naast het schip, dus even
stoppen en achteruit. Jawel hoor twee dobbers die de jongen heren even later met een klein
roeibootje kwamen ophalen.
Na dit avontuur naar de Leijen en aanleggen aan het eiland de Rot, mooi in de luwte van de bosjes.
Hier 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. Dan een paar telefoontjes en weer door richting Rottevalle met een dikke wind op de kont.
Om ca. 17.00 uur leggen we aan, langszij het Bruine Leven. Dan alles opruimen en inpakken, allemaal
in de auto (Marian haalt ons op) en richting Heerenveen (de wokchinees in Opeinde is helaas
gesloten). Na een heerlijke gewokte maaltijd naar Gorredijk, alles opruimen en onder het genot van
een heerlijk glas rode wijn napraten over de afgelopen reis naar Workum.

De foto’s in dit reisverslag zijn gemaakt door Tonnie Haitsma, Wietze Kooistra en Koos Föllings.

