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Met deze nieuwsbrief willen we u informeren     

over de stand van zaken van het skûtsje De Rot. 

 

 

Het afgelopen winterseizoen is er veel werk verricht om De Rot blijvend in de vaart te houden. Als 

eerste is er met hulp van Noortje en Luuk Wagter een projectplan gemaakt met de daarbij 

behorende financiële onderbouwing. Dit projectplan is nodig voor de subsidieaanvraag bij 

plattelandsprojecten van de Profinsje Fryslân en bij de gemeente Smallingerland. De totale begroting 

inclusief de aankoop komt uit op ruim € 60.000, -. Een deel van dit bedrag kan door eigen 

werkzaamheden worden verdiend. De rest van het geld zal door subsidies, giften en donateurgelden 

moeten worden binnengehaald. We hebben  van de gemeente Smallingerland een toezegging van 

een bedrag van € 10.000, -. De Rot is nu zover vaarklaar dat het skûtsje voor vaartochten gebruikt 

kan worden. Hier hopen we ook het nodige geld mee te verdienen. 

Onderhoud. 

Na de winter is de Rot op 24 maart 2012 met behulp van een door fa. Vrieswijk gratis beschikbaar 

gestelde kraan bij La Dure (Wietse Lap) op de wal gezet. De Rot is de laatste jaren niet uit het water 

geweest en er is  dus ook geen onderhoud aan De Rot gedaan. Er was daarom veel werk te doen. In 

de 6 weken dat het skûtsje op de wal heeft gestaan is er door vrijwilligers en de leden van het 

stichtingsbestuur veel werk verricht.  

De werkzaamheden waren o.a.: 

 Schoonmaken van het onderwaterschip 

 Weghalen van een dikke ijzeren balk die onder het schip was gelast voor de restauratie 

 Vervangen ‘stryklatten’ voor de zwaarden 

 Reparatie van een aantal zwakke plekken in de romp 

 Opnieuw schilderen van het onderwaterschip 

 Vervangen van de schroef en de schroefas 

 Schilderen van de zwaarden, het roer en de mast 
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Op 5 mei is De Rot door Fa. Vrieswijk weer in het water gezet. Om De Rot verder vaarklaar te maken 

is het interieur grondig opgeruimd, is er een deel van het touwwerk vernieuwd en is er een nieuw 

dekzeil over de luiken gekomen. Verder is de motor vaarklaar gemaakt en hebben we zwemvesten 

voor de gasten gekocht. 

De Rot is nu zover klaar dat het gebruikt kan worden voor vaartochten met (betalende)gasten. Op 

termijn willen we nog graag de motor vervangen en zijn er plannen voor een nieuwe mast die 

eenvoudiger strijkbaar is dan de huidige mast. Dit kan natuurlijk alleen als er voldoende financiële 

middelen zijn! 

 

Vaarplannen. 

Voor dit vaarseizoen kan De Rot met schipper en maat gehuurd worden voor dag- middag-en 

avondtocht. Met de plaatselijke horecabedrijven van Rottevalle en Oostermeer zijn er afspraken 

gemaakt voor verschillende arrangementen. We hebben al een aantal geslaagde vaarten gehad o.a. 

in samenwerking met Paviljoen de Leijen en met De Herberg van Smallingerland. De boekingen 

kunnen geregeld worden via Koop Hoekstra. 

Eind juli gaat De Rot naar Hassail in Hasselt (Overijssel), waar een reünie is van de Landelijke 

Vereniging van Historische Bedrijfsvaartuigen. 

In augustus 2012 is De Rot uitgenodigd om deel te nemen aan de turfdagen in Appelscha. De Rot zal 

dan samen met de Piipegealtsje Sjongers een onderdeel zijn van het feestprogramma. 

Voor 2013 wordt er al gewerkt aan verschillende activiteiten, o.a. in het kader van het Skûtsje-jier 

van alle skûtsjes in de gemeente Smallingerland en zal De Rot een rol spelen in het feest van het 200 

jarig bestaan van De Compagnons. 

 

We hebben inmiddels  75 donateurs die een bijdrage leveren voor het behoud van De Rot. Het is de 

bedoeling dat we in het najaar een aantal tochten organiseren voor de donateurs. Bovendien gaan 

we proberen om zoveel mogelijk, afhankelijk van de weersomstandigheden, op donderdag avond te 

zeilen op de Leijen, waarbij gasten (tegen een kleine vergoeding) mee kunnen varen. Informatie voor 

deze tochten gaat ook via Koop Hoekstra. 

 

We willen de donateurs graag zoveel mogelijk via de mail voorzien van informatie over de Rot. Dit is 

voor ons een snel en goedkoop middel om contact te hebben met onze donateurs.  Wanneer u de 

nieuwsbrief niet via de mail krijgt , maar u heeft wel een mailadres dan horen we dit graag van u. 

Uiteraard krijgen de mensen die geen mailadres hebben  de nieuwsbrief via de post toegestuurd. 

Op dit moment werkt de website niet helemaal goed; we hopen dat we dit op korte termijn kunnen 

oplossen. 

 Wijzigingen of nieuwe mailadressen kunnen via de mail worden doorgegeven aan het mailadres 

info@derot.nl   

mailto:info@derot.nl
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Stichting ‘Freonen fan de Rot’:    

Koop Hoekstra  (voorzitter) 

Jan Keuning       (secretaris) 

Koos Föllings   (penningmeester) 

Gjalt de Jong  

Tseard van der Kooy 

Wietze Lap  

Joke van der Zwaag 

 

Bankrekening Freonen fan De Rot: 1183.61.880 

correspondentie adres: Freonen fan De Rot, 

 Het Woudven 18, 9101 DB Dokkum. 

Website: www.derot.nl  

 Email: info@derot.nl 

 

Boekingen en informatie 

Koop Hoekstra, 

Efterwei 7 

9221 SK Rottevalle 

0512 34 24 43 

06 51946626  

kapiteinkoop@live.nl 

http://www.derot.nl/
mailto:info@derot.nl

