Reisverslag van de reis van de Rot naar Groninger Zomerwelvaren en Delfsail in juni-juli 2016
Op donderdag 23 juni 2016 doen we (schipper Koos Föllings en maat Nico Schermer) de boodschappen in Gorredijk, brengen alles aan boord (na een tussentijdse avondvaart door Koop, met zelfs een
aantal buitenlandse gasten aan boord) en vertrekken ca. 21.45 uur op de motor richting de Leijen.
Hier overnachten we aan het eiland nabij de Lits naar Oostermeer. Nico ziet vandaag voor het eerst
de Rot met een luik voor de mastkoker en hoe alles alweer mooi opgeruimd is. We praten de dag
door, nadat het eerste inruimen klaar is, pakken een borreltje en leggen ons moe maar voldaan te
kooi.

ligplaats aan het eiland voor de Lits naar Eastermar.

sleepboot de Marian uit Akkrum
brengt een ponton naar Delfzijl als
drijvend steiger

Zaterdag 24-6-2016.
We staan ca. 7.30 uur op, ontbijt en aankleden en dan de mast naar beneden draaien. Om ca. 8.30
uur vertrekken we op de motor via de Burgumermar naar het P.M.kanaal. We laten ca. 9.00 uur
Schuilenburg al achter ons, dan door naar Gaarkeuken waar we ca. 12.00 uur aankomen. Na een
kwartiertje zijn we al door de sluis, dus op naar Groningen. Hier liggen we ca. 14.30 uur voor de sluis,
die ook al vlot voor ons bediend wordt.
Hierdoor liggen we ca 15.30 uur al op onze plek aan de Hoge der Aa, vlak bij de Vissersbrug, achter
de dikke kont van de Tromp, een grote zeetjalk.
Heel apart dat we bij het binnenvaren van Groningen even langszij de Wouw liggen, een sleepboot
met als thuishaven Alverna, het geboortedorp van de schipper van de Rot.

Voor de sluis van Groningen

sleepboot Wouw uit Alverna, het geboortedorp
van de schipper

De mast staat al weer, dus de vlaggen kunnen weer in top gehesen worden. Ziet er weer fleurig uit.
Op de foto zie je ook goed hoe groot de Tromp is, dan is de Rot maar een klein scheepje.
Hier wordt de mast weer omhoog gedraaid, waarna we een lekker koud biertje drinken. Dat omhoog
draaien gaat zeer zwaar omdat de blokken er tussenuit zijn gehaald, voordeel is wel dat het twee
keer zo vlug gaat. Dan aanmelden bij de organisatie en her en der met mensen van de andere
schepen bijpraten.
Dan ’s avonds bij het scheepvaartmuseum een heerlijke maaltijd samen met de andere schippers van
het varend erfgoed. Heel lekker en heel gezellig. Dan weer terug aan boord, met helaas zeer harde
muziek op de kant vlak bij onze ligplaats. Gelukkig stopt om ca 23.00 uur de muziek en kunnen we
nog even gezellig napraten onder het genot van een glaasje rode wijn.

Zaterdag 25-6-2016.
We staan ca. 9 uur op, ontbijt en dan het logboek van gisteren nog even bijwerken. We moeten
voorkomen dat we achter gaan lopen.
Vandaag helaas de gehele dag druilregen. Ondanks dat hebben we toch nog wel wat aanloop en
spreken we her en der nog enkele vaardersvrienden.
Zondag 26-6-2016.
Behalve de buien, is het mooi weer vandaag. Ook veel aanloop, helaas wel wat verscholen achter
het terras van de overbuurman (een caravan met een pizzeria erin).

De kade is hoog, niet zo hoog als de vorige keer want de loopplank ligt vlak. Het terras neemt helaas
ook nog het zicht weg van de Rot. Maar dit is rustiger dan van de andere kant, daar staat de
installatie met harde muziek.
Weer veel nieuwe en oude contacten gelegd. Wat vooral leuk was het nieuwe contact met mensen
uit Zoutkamp, die hier zijn met de Zoutkamp 4. Tegenover ons ligt de Zoutkamp 2, en zoals
sommigen misschien wel weten: de Rot was de Zoutkamp 3. Heel bijzonder.

In twee foto’s: de ZK4 en tegenover de Rot (die vroeger de registratie ZK3 had) ligt de ZK2.

We praten met Berend (de coördinator/directeur van het museum in Zoutkamp) en Albert (de
archivaris van het museum in Zoutkamp). Het is mooi dat deze contacten worden gelegd. Mogelijk
gaan we zelfs in september hier al wat mee doen richting Zoutkamp. Ziet er allemaal hoopvol uit,
beter dan in het verleden. Hartstikke mooi, hopelijk kunnen we zo elkaar versterken en goede ideeën
opdoen.
’s Avonds praten we ook nog even bij met Ramon, schipper van de Jonge Jan uit Blauwe Stad, en
Erica, oude vriendin van Nico uit Spaarndam. Dan krijgen we helaas bericht dat we niet op de lijst
staan voor Appingedam. We zullen proberen dit nog te herstellen, anders blijven we nog een paar
dagen extra in Groningen Stad liggen.

Maandag 27-6-2016.
Na een heerlijke nachtrust , een heerlijk ontbijt en een bakje koffie, gaat de schipper en zijn maat op
pad naar de Jonge Jan. Deze moet verhaald worden want er gaan schepen tussenuit. Dan een lekker
bakje koffie en een heerlijke douche bij Ramon aan boord.

De tjalk Jonge Jan naast de luxe motor Oude Jan, die een bijbootje heeft dat Kleine Jan heet. Dus heel
wat Jannen bij elkaar.
Daarna halen we de Rot op en varen naar de Zuiderhaven. Hier gaan we bij de Ye47 langszij. De
middag bijkomen en Marian (de vrouw van de schipper) bellen en toezingen want die is vandaag
jarig.
’s Middags komen Ramon zijn vriendin en zoontje aan boord, want Ramon is morgen jarig. We
helpen ze even om aan boord te komen, daarna weer terug naar de Rot. Hier eten we lekker de
maaltijd die door Nico is bereid, daarna rustig nazitten met een bakje koffie en een Terschellinger
borreltje bij de buren op de Ye47.
Dinsdag 28-6-2016.
Het is ’s morgens spannend hoe het met Nico komt. Hij is ziek en moet naar de huisarts. Gelukkig is
alles goed gegaan en kunnen we samen onze reis naar Delfsail vervolgen.
Na de koffie gaan we naar de schipper van de Jonge Jan (Ramon) want die is vandaag jarig. Onze
buren van de Ye47, Olaf en Alice, komen ook even langs, heel gezellig.
Daarna een broodje en een knippertje. De middag staat in het teken van het doen van allerlei
klussen, o.a. de marifoon en elektronische kaart aansluiten. Tevens worden de plastic tassen met
losse spullen opgeruimd en zit alles na afloop mooi in doosjes.
Dan een heerlijk koud biertje en warm eten met een heerlijk gegrild kipje, bereid door Nico.

Klussen aan boord van de Rot. De
“dradenboel” wordt geordend en
aangesloten. Ook wordt de voorraad
tasjes met “inhoud” opgeschoond.
Alle losse spul netjes in doosjes
geordend.

Woensdag 29-6-2016.
We staan al om ca. 7.30 uur op, dan ontbijt en de Rot vaarklaar maken. Daarna toch nog drie
kwartier wachten voordat de bruggen worden gedraaid. We gaan in konvooi de stad uit en zijn ca.
10.30 uur op het Eemkanaal.
Het gaat allemaal voorspoedig, de bruggen worden vlot bediend. Dit is maar goed ook want we
hebben flink wat wind op de kont. Op deze manier leggen we om ca. 14.30 uur al aan voor de
zeesluis van Delfzijl.
Dan met een groot aantal schepen van Varend Erfgoed de jachtensluis in. Hier is het nog even heftig
want het schip achter ons laat de lijn niet goed vieren en hangt dus even onder 45 graden aan de
voorlijn. Gelukkig gaat alles na het kappen van de voorlijn goed en is er geen schade, ook niet bij ons.
Was wel even spannend zo’n groot schip vlakbij dat dan vlak achter je naar “beneden stort” als de lijn
wordt gekapt.

Allemaal mooie oude schepen,
groot en klein, in en bij de sluis.
De “Gaasterland” uit Leeuwarden is er ook. Wordt als rondvaartboot gebruikt om in de buitenhaven bij de windjammers en
andere schepen langs te varen.

Een windjammer die zijn
ligplaats opzoekt in de
buitenhaven

Allemaal drukte in de buitenhaven. Schepen die aankomen en wachten om door de brug te gaan.
Dan door naar de buitenhaven en aanleggen bij een ponton omdat we moeten wachten op de
brugbediening. Tijdens de aanleg kom ik er achter dat de Rot een meter langer is geworden, door de
opsteker. Gelukkig geen schade maar wel iets om rekening mee te houden.
Dan om ca 16.30 uur door de brug en helaas, we kunnen niet direct aan het ponton aanleggen. Er ligt
al een prachtige lemmeraak. Helaas voor Nico zijn handel, maar het is even niet anders. Naast ons
komt een luxe houten botter liggen. Liggen we daar tussen twee luxe schepen met ons oude
werkscheepje dat helemaal in de lijnolie zit. Zijn wel leuke mensen die harmonica spelen en
nautische liederen zingen. Helaas werkt het weer niet mee, anders hadden we op het ponton een
koortje gevormd.
Dan de “prik”(stroom) regelen en eindelijk een lekker koud biertje. Even lekker her en der bijpraten.
Voor het aanmelden zijn we te laat, maar dat komt morgen wel.

Daar liggen we dan, naast een heel erg mooie lemmeraak, schuin achter ons bekenden uit
Spaarndam, de oude thuishaven van de Rot.

Aan de andere kant ligt de Bruinvisch, een botter die in 1945 al als jacht is gebouwd. Dit schip komen
we ook tegen in Workum als we in de blazerhaven liggen, vlak bij de sluis, waar dan in de buitenkom
de schepen van de visserij, beurtveer en strontrace ligplaats kiezen.
Donderdag 30-6-2016.
Om 7.30 uur gaat de wekker al, want we moeten ons nog aanmelden en het kan zijn dat we nog
moeten varen. Uiteindelijk hebben we ontbeten, om 9.45 uur aangemeld en we blijven lekker rustig
liggen.
We hebben leuk contact met onze buren, ook al afgesproken als het weer (en de stroming i.v.m.
spuien bij het gemaal) het toelaat, wij met de Rot tegen het ponton gaan liggen. We keutelen mooi
door de dag heen, soms regen, dan weer wolken en de zon. We gaan de sail-inn bekijken en later in
de middag bij onze botterburen (van de Bruinvisch) zingen en harmonica spelen. Heel gezellig.

Daarna lekker stimp-stamp eten, door Nico gemaakt. ’s Avonds krijgen we bezoek van Henk en
Maria, vrienden van de schipper.

Vrijdag 1-7-2016.
Lekker uitslapen, rustig ontbijten en hier en daar een praatje maken. Nog wat klusjes doen en nog
even op bezoek bij Ramon op de Jonge Jan. Deze heeft problemen met zijn motor waar hij helemaal
niet blij mee is. Maar het is inmiddels “min of meer” verholpen zegt hij.
We gaan niet naar de gezamenlijke barbecue, is te ver lopen en het regent. Dus Nico kookt zelf, een
heerlijk geroosterd kipje met meloen. ’s Avonds komt Ramon nog langs voor een glaasje wijn en even
bijpraten hoe het is. De avond wordt afgesloten met vuurwerk, hartstikke mooi.

We krijgen bezoek van de marechaussee.
Controle op de drankvoorraad. Alles wordt
goedgekeurd.

Op straat komen we een exotische optocht tegen
met tropische muziek en tropisch geklede jonge
dames (hadden het denk ik koud want ik had mijn
schipperstrui aan).

Elke avond prachtig vuurwerk boven de Eems. Van onze ligplaats af goed te zien.

Zaterdag 2-7-16.
Lekker geslapen en na het ontbijt nog een aantal klussen doen. We hebben geregeld aanloop van
mensen, en Joke en Harrie komen ook nog even langs. Joke heeft folders meegenomen, dus die zijn
er ook weer genoeg.
Na een knippertje gaat de schipper ’s middags met een lege jerrycan op stap om diesel te scoren. Er
is hier en daar muziek op de kade, zelfs bij ons op het steiger, hartstikke gezellig (en gelukkig niet zo
hard als in Groningen).

In de oude loods naast onze ligplaats
staan oude motoren opgesteld. Ook
een oude motor met een overdekt
zijspan.

Zelfs de kleinere windjammers
liggen “dubbel geparkeerd”.
Hartstikke mooie schepen, soms van
hout, soms van ijzer en dan nog
helemaal geklonken.

’s Avonds even lekker douchen (heeft de organisatie containers met goede douches voor neergezet)
en daarna een heerlijk restantje stimpstamp. Dan nog genieten van de avondzon. Het is weer
heerlijk stil, de muziek is vertrokken en de stationaire motoren staan uit. Al weer haast de laatste dag
van Delfsail, morgen weer terug naar Groningen. Helaas deze keer niet terug over het wad, want de
wind staat verkeerd.

Zondag 3-7-16.
Redelijk op tijd op want het wordt een drukke dag, met name voor Nico. Het schip moet klaar voor
11 uur want de Pipegaeltsjesjongers komen aan boord. Helaas regent het dan, dus koffiedrinken
onder de luikenkap. Wel heel gezellig en de verhalen komen al snel los. Na de koffie moeten
natuurlijk de kelen gesmeerd worden. Dan is het weer droog en wordt ca 12.30 uur de brug gedraaid.
We varen richting de sluis want we blijven in de buurt van de Ye 47, hier moeten we mee opvaren
langs de windjammers. Helaas gaat deze al richting Groningen, dus we varen met de groep mee
langs de windjammers met de zingende Piipegaeltsjes aan boord.

De piipegaeltsjesjongers komen aan
boord, heel gezellig.
Dan zingend rondvaren bij de
windjammers langs. Iedereen, ook
de schipper, geniet met volle
teugen.

Als we de ronde hebben gevaren, gaan we bij de Jonge Jan langszij, hier gaat het koor van boord.
Echter, ze moeten van de eigenaar van de Jonge Jan eerst een paar liedjes zingen. Dit wordt
natuurlijk gedaan, want er staat ook nog een vergoeding van een beerenburgje tegenover. Dit is
toch wel “het toefje op de pudding” voor iedereen.
Na een half uurtje stapt het koor van boord, maken we los en gaan richting de zeesluis. Na een uurtje
kunnen we erin en na de sluisgang “blik op oneindig” en doorvaren naar Groningen waar we net na
19 uur aankomen.

Voor Groningen wordt de mast gestreken en varen we het laatste eindje naar de Zuiderhaven.
Dat betekent geen brugbediening meer. Dat betekent dus ook de mast naar beneden draaien en dan
doorvaren naar de Zuiderhaven, waar we nog een mooi plekje voor de nacht vinden.
Daar leggen we ca. 19.30 uur aan. Dan een lekker koud biertje en lekker eten van de door Nico
gemaakte maaltijd.

Het museum bij de Zuiderhaven
wordt heel erg mooi aangelicht.
Geeft een heel mooi effect in het
donker.

Maandag 4-7-16.
We staan ca 8.30 uur op en gaan om 9.30 uur in konvooi, samen met ca 20 andere schepen, door de
stad . Om ca 11.30 uur zitten we op het kanaal richting sluis Gaarkeuken waar we ca. 13 uur
aankomen.

We varen met een konvooi
van ca 20 schepen door de
stad Groningen. Gaat
allemaal redelijk vlot.
Dan na ca. 1 ½ uur varen
komen we bij de sluis van
Gaarkeuken. Hier moeten we
helaas wachten op de 2e
sluisgang. Dus de sluisgang
duurt deze keer ca 2 uur.

We hebben pech want we kunnen pas met de tweede sluisgang mee. Dit betekent pas ca 15 uur door
de sluis. Dan weer “blik op oneindig”, geen knippertje voor de schipper en door naar het Heitelân.
Dit gaat allemaal zeer voorspoedig en de hele dag mooi weer erbij. Om ca 17.30 uur leggen we aan
midden in de prairie, aan de noordkant van het Bergumermeer. Zelfs geen mensen die langskomen
voor een pilsje (was een oproep op facebook), dus drinken we in alle rust een lekker koud biertje.
Ook wel weer lekker, alleen de geluiden van de vogels, eenden en ganzen om ons heen (op de
achtergrond de geluiden van een maaimachine, een boer die nog laat aan het maaien is).

Een prachtig rustig plekje op
de Burgumermar.

Dinsdag 5-7-16.
We slapen een uurtje langer want de regen tikt gezellig op het dek. Na een rustig ontbijt hijsen we
ons in het regenpak en vetrekken ca. 11 uur richting Eernewoude. Nabij Burgum bekijken we de
nieuwe brug en varen over het nieuwe aquaduct heen. Allemaal heel erg imposant.

Indrukwekkend, de nieuwe brug van de Burgumerdam. De nieuwe “flap” staat al omhoog.

Na de brug varen we over het nieuwe aquaduct. Ziet er allemaal heel anders uit dan een jaar terug.
Dan door in de regen naar Eernewoude, waar we ca. 13 uur aankomen. Eerst even tanken en dan
doorvaren naar het skutsjemuseum. Hier praten we bij met de gastvrouw-gastheer, Jelle en Aukje,
bekenden van de schipper. Ook de nieuwe mast en gaffel bekijken en zien hoever PJ met het
contragewicht bezig is.

De nieuwe mast heeft al een begin van een
contragewicht. Er moeten nog een paar platen bij,
dan is het geheel in evenwicht.

De nieuwe gaffel ligt ook al klaar. Er wordt
gewerkt aan het beslag dat erbij hoort. Na
de vakantie is dat ook klaar.

Het skutsjemuseum is een echt
beleefmuseum om van te genieten.
Dat doet maat Nico dan ook met
volle teugen.

De historie van de skutsjes wordt heel erg aansprekend uitgebeeld doordat er een schip is
nagebouwd waar je in kunt kijken, een schippersvrouw “yn de bêge”, katrollen waardoor je zware
dingen toch kunt optillen en nog vele andere dingen.
Om ca. 15 uur vertrekken we weer. Het is droog maar het waait wel hard. Via de Wijde Ee varen we
richting Opeinde, waar we tegenover de supermarkt aanleggen.

We liggen met de kop richting
Drachten afgemeerd. Dit i.v.m. de
stroming die er staat richting het
Lauwersmeer.
Helaas zijn beide restaurants in het
dorp dicht, dus moet Nico zelf eten
klaarmaken. Ondanks dat dat
tegenvalt hebben we na een uurtje
een heerlijke maaltijd. We bellen
met het paviljoen aan de Leijen, om
er zeker van te zijn dat we de
volgende dag wel uit eten kunnen.

Woensdag 6-7-16.
We blijven een uurtje langer liggen want het wordt een rustig vaardagje. Na een rustig ontbijt steken
we ca 10.30 uur van wal. We varen met gestreken mast door naar de passantenhaven van
Oostermeer.
Hier wordt eerst de mast omhoog gedraaid door de schipper. Een hele klus zonder vertraging, maar
het helpt dat de maat op de mastvoet staat. Het grootzeil wordt gehesen om te drogen, heeft toch
een beetje ingeregend in het huikje omdat de mast plat lag. Dan de luikenkap ontdoen van de groene
aanslag en de dekken spoelen. Binnen wordt alles opgeruimd en daarna een broodje met lekkere
koude melk.

Even het grootzeil laten drogen in de
wind. Hebben we toch een keer het
zeil omhoog gehad tijdens deze reis.

Dan een knippertje, nog een paar klusjes, lekker douchen en schone kleren aan. Om ca 15.30 uur
wordt de motor gestart, nadat het droge grootzeil weer is opgeborgen onder het huikje. We varen
naar het paviljoen De Leijen, waar we een heerlijke maaltijd genieten. Dan nog even napraten op de
Rot en dan zit deze reis er al weer haast op.

Een prachtige ligplaats bij het
paviljoen. We blijven daar de nacht
liggen en genieten van de mooie
luchten en de mooie ondergaande
zon.

Donderdag 7-7-16.
Lekker uitslapen, rustig ontbijten en de laatste meters naar de haven in Rottevalle. Hier leggen we ca.
10.30 uur aan. De laatste spullen opruimen en inpakken. We worden ca. 12 uur door Marian
opgehaald en dan zit deze reis er weer op.

We worden door de ooievaar opgewacht. Die is
De Rot is wer thus.
met de voorbereiding bezig om de reis naar Hoorn
te maken. Ramon (de schipper van de tjalk Jonge Jan)
zijn vrouw verwacht een kleine, vandaar.

We brengen het nieuwe beslag dat is verzonken en daarna door Harm Bergsma geschilderd even
langs in Eernewoude. PJ maakt dan eea klaar zodat de mast binnenkort opgehaald kan worden. Dan
hebben we een nieuwe onderdeks draaiende mast. Wel makkelijk voor de reis naar Appelscha.
Dan via Leeuwarden, Haarlem (waar Nico woont) weer terug naar Gorredijk.
Was een reis waarin veel is gebeurd en gelukkig weer nieuwe goede contacten zijn gelegd met
Zoutkamp, waar de Rot ca. 30 jaar heeft gevist onder de registratie ZK3.

Foto’s Nico Schermer en Koos Föllings

