Zeilen met het skûtsje “de Rot”
Vaarperiode mei tot en met september

Arrangementen te boeken bij:

Opstapplaats: de Haven in Rottevalle

Herberg van Smallingerland
www.herbergvansmallingerland.nl

Vaargebied: o.a.
De Leijen, Burgumermar, Friese meren

Paviljoen de Leijen
www.deleyen.nl

Dagvaart
Middagvaart
Avondvaart

Watersport en recreatie LaDure
www.ladure.nl

: 10.00-17.00 uur
: 13.00-17.00 uur
: 18.00-20.00 uur

SKÛTSJE

”DE

ROT”

Galerie de Zandloper
www.dezandloper.nl
Schipper en maat zijn aan boord
Max: 12 opstappers

Boekingen & Info:
Koop Hoekstra
Efterwei 7
9221SK Rottevalle
Tel: 0512- 342443/ 06-51946626
Email: kapiteinkoop@live.nl
b.g.g. 06-55864180

Herbergh de Parel Eastermar
www.herbergh-de-parel-fan-eastermar.nl
Klein Zwitserland Burgum
www.partycentrum-friesland.nl

Stichting “Freonen fan de Rot”
Secretariaat de Rot
Het Woudfen 18
9101 DB Dokkum
Tel: 0519-220038 / 06-53489029
www.derot.nl
info@derot.nl
kvk 52393852
btwnr.8504.24.124

Stichting
‘Freonen fan de ROT’

De Rot is het oudste nog varende skûtsje.

DE ROT TERUG NAAR ROTTEVALLE

Met de aankoop van dit unieke schip wordt een cultureel
erfgoed behouden en een stukje historie van Rottevalle

De Rot is in 1887 gebouwd in opdracht van de kasteleins

bewaard.

van ’Herberg de Koekoek’ en ‘Herberg Het Wapen van
Smallingerland’ uit Rottevalle. Het schip heeft jaren lang

Registratienr:
Bouwjaar:
Type:
Werf:

L 383 N
1887
Roefschip
Jacob Jans en Wolter Mulder
('De Koningspoort')
in Vierverlaten
Opdrachtgever: Lieuwe van der Meulen te
Rottevalle
Huidige eigenaar: Stichting Freonen fan De Rot,
De Rottefalle
Lengte:
11,90 meter
Breedte:
3,15 meter
Tonnage:
17,066 ton
Meting:
Leeuwarden, 1 aug. 1902
Eerste eigenaars: Lieuwe van der Meulen
Tjerk van Dijk te Rottevalle
Tweede eigenaar: De Vries Zoutkamp(1920)
Tweede naam: De ‘Twee Gebroeders’
Derde naam:
‘Groene Leeuw’of‘Odine’(1939)
Derde eigenaar: Onbekend te Haarlem
Vierde eigenaar: Ruud en Jannie de Haan te
Spaarndam vanaf 1978
Vierde naam:
‘de Rot’
Vijfde eigenaar: Stichting Freonen fan DeRot 2011

Om één en ander mogelijk te maken is de Stichting “Freo-

dienst gedaan als beurtschip van Rottevalle naar Leeuwar-

nen fan de Rot” in leven geroepen.

den. Na vele omzwervingen is het schip in 1978 gekocht

De stichting heeft als doel het in de vaart houden van de

en gerestaureerd door Ruud de Haan uit Spaarndam .Ruud

Rot.

heeft de Rot zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat

De Rot heeft een vaste ligplaats in de Haven van Rottevalle

terug gebracht. De familie De Haan heeft er jaren lang

en zal gebruikt worden voor vaartochten met gasten en zal

mee gevaren en ze hebben met De Rot veel nautische

geregeld aanwezig zijn bij nautische evenementen.

evenementen in heel Nederland bezocht. De nadrukke-

De aankoop van de Rot zal zorg dragen voor de nodige

lijke wens van de familie de Haan was dat zij het skûtsje

publiciteit en PR voor het dorp Rottevalle. De Stichting “

“De Rot”graag terug zouden willen hebben in haar

Freonen fan de Rot” wil zijn opbrengsten halen uit de

oorspronkelijke thuishaven in Rottevalle. Dankzij een

verhuur en het verzorgen van de vaartochten en zal

aantal enthousiaste mensen is de “Stichting Freonen fan

daarnaast donateurs en sponsors werven voor giften en

de Rot” opgericht en is het mogelijk gemaakt de Rot in

donaties om de Rot in de vaart te houden.

2011 aan te kopen.

