Reisverslag van de Rot naar Workum in de herfstvakantie van 2014.

Deze reis van de Rot wordt gemaakt door de laatste opstappers van Ruud de Haan (de laatste
particuliere eigenaar van de Rot tot 2011), namelijk Koos Follings als schipper en Nico Schermer als
maat, scheepskok en fotograaf.
Deze 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 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 8 oktober 2014 worden de laatste boodschappen gedaan, door schipper Koos en maat
Nico en worden we door Marian (de vrouw van de schipper) per auto naar Rottevalle gebracht. Om
ca 12.00 uur hebben we alles aan boord, wordt er water getankt en strijken we de mast. Daarna
wordt de motor gestart en gaan we richting de Leijen en door naar Opeinde. De mast blijft liggen in
verband met de sterke tegenwind, tevens blijft het steeds regenen. Daarna op de motor verder
richting de Wijde Ee en Pikmeer. Daarna door naar Akkrum. Om ca 18.00 uur leggen we aan bij een
marrekriteplaats nabij Terhorne. Dan de kachelpijp erop, een paar krantjes in de brand in de kachel,
een paar houtjes erop en dan een heerlijk snorrend kacheltje. Dan een heerlijke meegenomen
chinese maaltijd met een biertje erbij.

Nabij Akkrum overnachten, redelijk weer (nu en dan droog), veel wind, mooie omgeving

De mast nog gestreken, de volgende morgen de mast weer omhoog draaien
Op donderdag 9 oktober staan we op en wordt na het ontbijt de mast omhoog gedraaid. Het waait
nog steeds stevig, we steken van wal en gaan (helaas) tegen de wind in richting Kameleoneiland,
Heerenzijl. Hier staat een stevige stroming in het bruggat door de aanhoudende sterke wind. Dan
door over de Goingarypsterpoelen (waar flinke golven staan door de harde wind) naar
Uitwellingerga. Dan via het PMkanaal naar de Jeltesloot. Hier leggen we aan één van de eilandjes aan
om ca 13.30 uur. We hopen dat de wind wat gaat liggen om eind van de middag nog te kunnen zeilen
op het Heegermeer. Helaas blijft het hard doorwaaien en besluiten we te blijven liggen en doen
enkele klusjes aan boord.

De lucht trekt open liggend aan een eilandje in de Jeltesloot, nog wel veel wind

Op vrijdag 10 oktober wordt er eerst lekker uitgeslapen, daarna wordt de motor gestart (wat is het
toch heerlijk dat hij het iedere keer weer gewoon doet) en wordt er via een zeer woelig Heegermeer
naar Gaastmeer gevaren. Door de sterke tegenwind en de vrij hoge golven wordt de snelheid zowat
de helft lager (op de GPS normaal ca 7 km/uur, nu ca 4,5 km/uur). We komen om ca 12.15 uur aan in
Gaastmeer, heerlijk uit de wind in de zon, temperatuur ca 18 graden, lijkt wel zomer. Er wordt
heerlijk gedoucht, boodschappen gedaan (helaas geen paling) en bijgepraat met de oude
havenmeester.

We liggen aan de wal in Gaastmeer op een historische plek, achter ons de palingaak van Gaastmeer
We hebben even lekker gelegen, en besluiten ca 15.30 uur weer te vertrekken. Op de Ynthiemasloot
de fok erbij en dan lekker rustig richting de Bombrekken, waar we om ca 17.00 uur een heerlijke plek
vinden om te overnachten.

Tijdens de reis bevalt de nieuwe tafel goed om aan te eten en een borreltje te drinken

Op zaterdag 11 oktober vertrekken om ca 9.30 uur op de motor richting Workum. Voordat we in de
museumhaven aankomen, passeren we twee schepen die ook in 1887 gebouwd zijn. Ëén schip wit
geschilderd, één schip dat een grote broer van de Rot kon zijn.

De beide in 1887 gebouwde tjalken, liggend aan de wal in Workum.

Alle bruggen worden vlot bediend, behalve de laatste voor de sluis, deze draait niet in verband met
een stroomstoring. Na een klein uurtje draait deze weer en gaan we naar de museumhaven, net voor
de sluis, aan de bakboordkant. We leggen aan achter een in restauratie zijnde kwak, waarbij we over
de volle lengte voor de wal kunnen liggen. Hartstikke mooi plekje. Dan wordt verder alles
geïnstalleerd, de brandstoftentoonstelling op de luikenkap weer geïnstalleerd inclusief onze drankjes
(beurtveer rode wijn en Slokje fan de Rot) en gaan we her en der bij vrienden langs en krijgen we al
direct veel aanloop.

Oude bekenden van de schipper en de maat, Piet en Gu met hun camper en Bertus, een werkschip
waar we in onze reis naar Leer in 2012 een paar dagen langszij hebben gelegen in Delfzijl.

Daarna opruimen, lekker eten in de Smitte, lekker zingen in de Doopsgezinde Kerk en in de
Klameare. We zijn redelijk op tijd weer aan boord, maar daar wordt onder het genot van een
borreltje nog even nagezeten, waarna we dus toch nog laat op bed liggen.

De Rot op zijn “vaste” plek in de museumhaven in Workum, tegenover de oude scheepshelling bij de
zeesluis van Workum

De “winkel”op het dek is weer geopend, dit maal met een heerlijk “Slokje fan de Rot” en een
beurtveerwijntje. Tevens de oude verzameling brandstoffen.

In de roef is het gezellig met
koffiedrinkers, mensen die een
borreltje komen drinken, op de
bankjes en aan de nieuwe tafel

Zondag 12 oktober lekker uitslapen en hebben we toch al weer vrij vroeg koffiedrinkers. Gelukkig dat
de maat een ochtendmens is, dus is er ook vrij vroeg koffie. Er komen veel mensen naar de schepen
kijken, dus ook naar de Rot. Vele bekenden nog uit de tijd van Ruud, maar ook veel mensen uit
Rottevalle die even langskomen om een praatje te maken. Ook verschillende vrienden en kennissen
en enkele collega’s van de schipper. Het is ook mooi weer, dus allemaal heel gezellig. De handel met
de wijn en de likeur loopt goed (eind van de middag is haast alles uitverkocht). Op de haven staan
verschillende kraampjes met schiemanswerk, netten maken, scheepstimmerwerk en enkele oude
motoren zoals Listers. Allemaal heel gezellig maar de schipper komt niet aan harmonicaspelen toe,
ook door de muziek die er rondom de haven is.
Eind van de middag gaan we naar de Klameare voor een heerlijke schippersmaaltijd. Daarna kijken
naar de voorstelling “zeemeerminnestrelen” , gemaakt door Nanne Kalma en Ankie v.d. Meer. Om
ongeveer middernacht zijn de schipper en zijn maat weer aan boord, wordt onder het genot van een
borreltje de dag doorgenomen en dan redelijk op tijd op bed.
Op maandag 13 oktober wordt alles in gereedheid gebracht zodat de schepen uit de haven kunnen
vertrekken voor hun wedstrijd. Het is lang geleden dat er zoveel schepen meedoen aan de
strontrace, beurtveer en de visserij. Een mooi gezicht, de haven vol met oude schepen. ’s Morgens
komt Gjalt nog even een praatje maken. Daarna gaat hij naar de haven om de mensen over de
schepen te vertellen en hoe het allemaal geregeld is. Het is leuk om te zien dat PJ, de zoon van Joke,
als schipper meevaart met de strontrace (hij eindigt uiteindelijk als tweede). Nadat we een prachtige
start hebben gezien omdat de visserij- en strontschepen hoog aan de wind de haven uitkunnen, en
de vrouw van Nico nog met de auto terugkan naar Haarlem (ipv de trein), vertrekken we om ca.
14.00 uur uit de museumhaven.

De haven vol met prachtige oude botters, kwakken, staverse jollen, blazers, skutsjes, tjalken en
klippers. Allemaal klaar voor de visserij, strontrace en beurtveer onder zeil.

De schepen zijn klaar voor vertrek. Gjalt legt uit aan de mensen op de haven wat er gaat gebeuren.
Het is een gezellige drukte met mooi weer.

Er is muziek op de haven en Reid
komt zeggen dat de schepen moeten
“oprotten” om hun wedstrijd te
gaan varen

De visserijschepen vertrekken bomend
vanuit de kom bij de sluis van Workum
richting It Soal

Even later gaan de zeilen erop en na een uurtje gaan ook de strontschepen die vrij vlot hoog aan de
wind onder zeil gaan richting It Soal

We gaan de stad Workum door, en gaan verder via de Ynthiemasloot, Heegermeer, Jeltesloot.
Aangezien de wind steeds oostelijker en noordelijker wordt, betekent dit dat we eind van de middag
uiteindelijk na een hele middag moteren aanleggen nabij de Goingarypsterpoelen. We klagen niet

want de motor loopt heel mooi en start wanneer het moet en gaat alleen uit wanneer de schipper
dat wil. Dat geeft toch wel veel rust in, vergelijking met vorig jaar.

Op de plek waar we liggen kunnen we genieten van een mooie ondergaande zon. Helaas verdwijnt
de ondergaande zon achter de wolken.

Op dinsdag 14 oktober staan we redelijk op tijd op, ontbijten en nog wat napraten over Workum
onder het genot van een bakje koffie. We krijgen nog even buren, een werkschip van SBB met een
trekker erop die greppels gaat vrezen. Nadat de vuilniszak in de container is gedaan, vertrekken we
ca. 10.30 uur richting Heerenzijl.
Helaas blijft de beloofde zuidwesten wind uit, en gaat het ook nog regenen. Dus alles vrij vlot met
draaiende motor door Akkrum, over het Pikmeer en dan door naar De Veenhoop. Voor Opeinde
wordt de mast naar beneden gedraaid, na Opeinde leggen we aan bij het eerste eiland op de Leijen.
Hier wordt in de stromende regen de mast weer omhoog gedraaid. Je kunt merken dat de lier weer
helemaal gesmeerd loopt. Ondanks de regen gaat de mast vrij vlot weer omhoog.
Daarna een lekker bakje soep, een broodje en even een “uiltje knappen”. Dan om ca 15.45 uur op de
motor richting Rottevalle waar we ca. 16.15 uur aanleggen. Dan alles opruimen, alles vervoerklaar
maken voor de auto, en dan een lekker koud biertje. Om ca 17.30 uur worden we door Marian (de
vrouw van de schipper) opgehaald en gaan we richting Gorredijk.
Al met al een zeer geslaagde reis, veel mensen aan boord gehad, een motor die de gehele reis heeft
gedaan waarvoor hij aanwezig is: de Rot gebracht waar we wilden komen aangezien we weinig
konden zeilen.
De foto’s in het reisverslag zijn gemaakt door Nico Schermer.

