Reisverslag van de reis van de Rot naar Groningen-Musselkanaal en Leer in juli-augustus 2015.
Op vrijdag 24 juli 2015 doen we (schipper Koos Föllings en maat Nico Schermer) de laatste
boodschappen, brengen alles aan boord en vertrekken ca. 10.30 uur op de motor richting de Leijen.
Aangezien zeilen niks wordt, gaan we op de motor via de Burgumermar naar het P.M.kanaal.
Om ca. 15.00 uur liggen we in de sluis van Gaarkeuken. Hier wordt ook de mast gestreken aangezien
we nog een paar vaste bruggen krijgen. Het weer blijft redelijk goed, min of meer droog, en na een
verder voorspoedige vaart komen we ca. 17.00 uur bij de sluis om Groningen in te varen.
Hier wordt de mast weer omhoog gedraaid, waarna we samen met de tjalk de Jonge Jan uit Blauwe
Stad de sluis ingaan. Na een aantal bruggen leggen we ca. 18.45 uur aan de Hoge der Aa, tegenover
cafe de Sigaar. Hier hebben we ’s avonds ook een warme maaltijd samen met de organisatie en de
bemanning van de andere acht schepen. Daarna nog een wijntje op de Rot en dan te kooi.
Zaterdag 25-7-2015.
Heerlijk uitgeslapen tot ca 9.30 uur, een ontbijtje en een bakje koffie. Het weer valt heel erg mee,
wel bewolkt, maar droog. We hebben vrij veel aanloop, ook aan boord. ook nog enkele mensen die
veel verstand hebben van oude schepen, heel erg leuk om te horen.
Eind van de middag/begin van de avond is het in één keer slecht weer met harde wind en regen. We
gaan heerlijk in de buurt naar een chinees, daarna een lekkere irish coffee aan boord.

Een mooi plekje, maar een zeer hoge kademuur in Groningen.
Zondag 26-7-2015.
Vandaag ook weer veel aanloop. Ook tussen door nog even bij de andere schepen gekeken en ook
nog lekker gedoucht bij de Jonge Jan aan boord. Er kwamen ook nog enkele bekenden van de
schipper langs o.a. collega Anja, Joke en Harrie en Alex en Klaasje met de kleine.
Een gezellige dag, die wordt afgesloten met een opgehaalde shoarmaschotel en daarna een heerlijke
irish coffee. Nog even lekker napraten, dus veel te laat op bed.
Maandag 27-7-2015.
Nadat we redelijk op tijd zijn opgestaan, het weer gewoon slecht is, Nico enkele boodschappen haalt
en de schipper de marifoon en GPS installeert, gaan we ca. 11.30 uur van wal.
Vlakbij het Groninger Museum leggen we aan ivm spertijd bruggen. We eten een broodje en draaien
de mast naar beneden. We steken weer van wal en passeren alle bruggen (ook de Gideonbrug die
niet draait).
Daarna verder richting Foxhol in de stromende regen. Helaas krijgen we koelproblemen met de
motor, die we niet echt kunnen oplossen (loshalen en schoonmaken wierfilter) dus om ca 17.00 uur
leggen we aan in Hoogezand Sappemeer.

Dinsdag 28-7-2015.
Na een heerlijke nachtrust , een heerlijk ontbijt en een bakje koffie, gaat de schipper op onderzoek
uit wat de problemen van de koeling kunnen zijn. Het wierfilter nog eens schoonmaken, de
waterpomp open en de impeller nakijken, de slangenklemmen nog eens aandraaien. Tevens wordt
er met externe adviseurs gebeld wat het zou kunnen zijn.
Daarna de motor starten en er komt weer koelwater van buiten, niet echt veel, maar we proberen
het weer. We gaan het proberen en vertrekken ca. 13.00 uur. Na een uurtje varen loopt de
temperatuur weer op en komt er stoom uit de uitlaat. De schipper besluit bij de Pedrohaven in
Zuidbroek te stoppen. Na advisering van een monteur besluit de schipper het wierfilter en de
standpijp nog eens na te kijken. Daarna de zwemtrap aan bakboord uit en een touw onder het schip
door. Dan gaat de schipper te water om onder het schip te kijken of het rooster aan de buitenkant
verstopt zit.
Gelukkig kan hij met de voeten bij het rooster en voelt dat er iets voor zit. Dit wordt met de voeten
losgetrokken (blijkt een reepje dun plastic te zijn van een vaantje, dat in het rooster vastzat en het
rooster deels afdekte bij het varen). De motor wordt weer gestart en er komt weer volop water in
het wierfilter. Het probleem is dus gelukkig opgelost. We bedanken de monteur van de Pedrohaven
voor de gastvrijheid en de hulp en varen verder richting Veendam. Alles loopt voorspoedig en de
schipper vertelt dat ook aan Piet (één van de adviseurs) per telefoon dat hij heel blij is dat de motor
weer goed loopt en koelt.
Om ca. 17.40 uur leggen we naast Leen bakker aan, net voor de sluis die niet meer wordt bediend.
Dan een heerlijk “feestbiertje” en een lekkere maaltijd door Nico klaargemaakt.
Woensdag 29-7-2015.
Na het ontbijt komt de brug/sluiswachter langs om te vertellen dat we meekunnen met het konvooi
van 11.00 uur. Na een halfuurtje varen gaan we voor de Jonge Jan voor de wal. De rest van de dag
doen we allerlei klusjes, boodschappen, heerlijk douchen in een zeer ruime douche bij de
passantenhaven.
We helpen een aantal grotere schepen om door de scherpe bocht te komen waar wij liggen, praten
her en der bij met andere schippers en eten ’s avonds stimp stamp met spekjes door Nico
klaargemaakt. Dan redelijk op tijd op bed want we moeten de volgende morgen op tijd (ca 8.00 uur)
varen.

We varen door het Groninger landschap met vele sluizen en bruggen. Ook mooie oude
Groninger boerderijen aan de kant.

Veel herinnert nog aan de turfvaart van weleer. Niet alleen de kanalen en wijken , maar
ook beelden die langs de kant zijn neergezet, zoals een trekkend paard.

Ook zijn er (tijdelijke) beelden neergezet aangezien in 2015 wordt gevierd dat het 250 jaar
geleden is dat het stadskanaal is gegraven en 400 jaar geleden dat er een grens is bepaald
tussen Groningen en Drenthe.

Mooie oude sluizen waar we met ca 4 schepen in kunnen. Ook de Vera vaart mee,
een scheepje door de eigenaar zelf gebouwd van afvalhout.
Donderdag 30-7-2015.
Het wordt een lange vaardag met als start om ca 8.30 uur door de eerste brug in Veendam. Het
schiet niet echt op want om ca 10.30 uur varen/drijven we nog steeds in Veendam. Dan komt er wat
schot in en komen ca 13.00 uur aan in Stadskanaal. De brugbediening gaat vlotter en gaat ook in de
pauzes door gezien het grote aantal schepen. Ondanks dat zijn we pas om ca 18.30 uur in
Musselkanaal, wel op een mooie plek in de passantenhaven.

Onderweg nog een mooi tafereel ivm 250/400 jaar jubileum. Dan eindelijk onze aankomst in
Musselkanaal. Prins Willem maakt ruimte voor ons direct aan het steiger. Nadat enkele schepen
een beetje hebben ingeschikt, kan Prins Willem weer achter ons aanleggen aan het steiger.

Vrijdag 31-7-2015.
Na heerlijk te hebben uitgeslapen en een bakje koffie te hebben genoten, krijgen we al vrij vlot
aanloop. De winkel op het dek is ook weer operationeel en Nico doet goede zaken. Ik meld mij aan
bij de organisatie, loop even bij Eric (tjalk de Vriendschap) langs. Ook even kijken bij de Jatrie met
een mooie Brons 2 cilinder gloeikop erin.
Daarna weer terug aan boord met gezellig veel aanloop. Dan om ca 18.00 uur eten (shoarma van de
buurman) en even een tukje doen. Dan om 19.15 uur gereed maken voor de vergadering. Aangezien
Ramon, schipper van de Jonge Jan, aan boord komt voor de koffie, ga ik niet naar de vergadering.
Daarna een rondje lopen, her en der een praatje en dan thuis aan boord een borreltje en moe maar
voldaan op bed.

We liggen op een mooi plekje, ook onze nieuwe presentatie, gekregen van de LVBHB, hangt aan de
giek.

De winkel is weer open en Nico doet goede handel.
Zaterdag 1-8-2015.
Heerlijk uitgeslapen, lekker laat een ontbijt en een heel mooie dag met veel aanloop. Ook her en der
bij andere schepen gekeken o.a. strijkbare masten met contragewicht(die we ook op de Rot willen
hebben). Heel leuk en heel leerzaam. ’s Avonds zijn we op de Jonge Jan uitgenodigd om mosselen te
komen eten, heel gezellig en heel lekker. Daarna nog een borreltje bij onze voorburen (een vrij grote
tjalk) met een boxer (hond) aan boord. Heel gezellig maar weer vrij laat te kooi.
Zondag 2-8-2015.
Weer lekker uitgeslapen, wel vrij moe na alle drukte. Weer veel aanloop en veel mensen aan boord.
Ook serieuze gegadigden (o.a. uit Fryslan, maar ook uit Groningen) om een tochtje te boeken met de
Rot. Ook nog leuk en gezellig harmonica gespeeld, deel s samen met Piet op de Prins Willem (samen
met zijn Maxima die altijd maar ligt te slapen in het onderste dek vanwege de privacy). Ook nog een
digitaal TV station aan boord gehad die Nico heeft geïnterviewd (het interview staat op de site van de
Rot).
Dan ’s avonds weer een lekkere maaltijd van onze buurman (shoarma) om de kok aan boord te
ontlasten (Nico moet het wat kalm aan doen want zijn rechteronderbeen wordt veel te dik en rood).
Er wordt met de eerste hulp die rondloopt besproken dat Nico maandagochtend eerst naar de
huisarts gaat. ’s Avonds is het heel gezellig aan boord met harmonica- en gitaarmuziek en zang.

Er wordt volop muziek gemaakt en gezongen. Ook het “Hassailtlied” wordt nog een keer gezongen.

Maandag 3-8-2015.
Een spannende dag, Nico naar de huisarts, afwachten wat het wordt. Tussentijds maakt de schipper
alles vaarklaar en ruimt alles op. Om ca. 12.00 uur is Nico terug. We mogen samen verder, wel met
medicatie voor Nico. Gelukkig dat we samen de reis mogen voortzetten die zo mooi verloopt. Dan de
laatste spullen opruimen, de mast naar beneden draaien en dan ca 13.00 uur richting eerste
draaibrug.
We gaan door één sluis en ca 7 bruggen met een konvooi van 5 schepen. Na een redelijk vlotte reis
leggen we ca. 15.30 uur aan in Ter Apel. Eerst een lekker koud biertje, dan boodschappen doen door
de schipper, de maat begint met het eten.
Dan even een praatje bij de Aphrodite, waar uiteindelijk wordt genoten van een gezamenlijk bereide
maaltijd. Heel gezellig en heel erg lekker.
’s Avonds komen Marian en Henk en Maria voor een bakje koffie en en een biertje/wijntje/borreltje.
Heel gezellig.

Onderweg liggen we langszij bij de
Heliades, een tjalk die ook in 1887 is
gebouwd. Oftewel twee oude dames
die samen op reis zijn.

Dinsdag 4-8-2015.
Na het ontbijt en de laatste boodschappen vertrekken we ca. 10.00 uur richting Haaren (Duitsland).
Bij de eerste sluis worden we samen met de Aphrodite geschut. De gehele dag varen we met hen en
de Walthe richting Haaren. Om ca. 14.00 uur komen we hier aan. De sluis onderweg neemt veel tijd
(veel vrachtverkeer). Daarna door totdat we een zijarm van de Eems invaren waar we mooi kunnen
liggen en rustig voor anker kunnen midden “in de prairie” . Om ca 19.00 uur liggen we, dan lekker
eten, een wijntje, harmonica spelen en lekker nog even nazitten.

We liggen in de “rimboe” aan een eilandje aan. De Aphrodite en de Walthe gaan samen voor anker.

De Aphrodite en Walthe liggen voor
anker. Onze “achteruitkijk”voelt zich
hier tussen de bosjes prima thuis en
houdt de wacht.

Woensdag 5-8-2015.
Na een heerlijke nacht aan ons eigen “eilandje”, gaan we ca.9.30 uur van wal en leggen nog even aan
bij de Aphrodite en de Walthe. Dan om ca 10.00 uur door naar de sluis van Lathen. Deze is helaas
“gesperrt”, dus het duurt allemaal nogal lang. Dus aanleggen aan een dikke paal en ca 2 uur wachten.
Dan om ca. 12.30 uur door en varen we met mooi weer voorspoedig verder naar de volgende sluis.
Deze wordt zeer vlot genomen. Dan door richting de zeesluis.
Even voor de zeesluis leggen we aan bij een steiger van een voormalig restaurant. Later komen ook
de Aphrodite, de Walthe en Helianes aan hetzelfde steiger te liggen. Later op de avond komt de
Goede Verwachting ook nog langszij.
We spannen een zeiltje vanwege de warme zon, en maken er een mooie gezellige avond van.

We moteren met ons drieën, mooi richting de zeesluis. De Eems (het zoetwater gedeelte)
is mooi om te varen, al is het dan alleen maar op de motor.

We komen onderweg nog een zwanenfamilie tegen en een uitloop van een zijriviertje met
ijzerrijkwater (Het water is helemaal bruin gekleurd).
Donderdag 6-8-2015.
We staan ca. 6.00 uur op, want we willen ca. 6.30 uur varen richting de sluis. Na 2 uren wachten,
worden we geschut en varen we ca 8.45 uur op het zoute water. We hebben stroom mee, dus met ca
6,5 Nm richting Papenburg.

Dan in de laatste sluis voor het zoute water en de sterke stroom die daar staat.
Het water zakt al flink, de kanten komen deels droog te liggen, deels zie je dan ook de modder
verschijnen. Het betekent ook dat het hard stroomt (gelukkig met ons mee).

Onderweg nog een ophaalbrug, met een contragewicht verwerkt in het “huisje” dat boven de brug
uitsteekt. Als een zwerm bijen waaieren we met de bochten mee richting Leer.
Dan door naar Leer en het laatste stukje op de Leda tegen de stroom in. Dan gelukkig direct de sluis
in waar we ca. 11.30 uur vastmaken. Hier blijven we een tijdje liggen, wachten op hoger water. Dan
om ca 14.00 uur sluisbediening, dan richting de museumhaven aan de westzijde deze keer, met naast
ons onze grote zus de Helianes.
Dan de mast opdraaien, de fok te drogen hangen en natuurlijk een lekker koud biertje met Nico en
onze achterbuurman van de zalmschouw.

Een mooie avondzon op de haven. Ook mooie beelden van een vrouw in het park, dit jaar zonder
ondergoed. Een natuurlijk is daar ook de “havensnol” met haar onzichtbare hondje in het tuigje. Ook
haar moeder, het “viswijf” is er.

Vrijdag 7-8-2015.
Heerlijk uitslapen, lekker douchen en bij de andere schepen langs. Her en der een praatje over de
renovatie van de schepen en ook het onderdeks draaiend maken van de mast van de Rot en luiken
maken in het voordek.
Middags komen Jannie en Marianne aan die slapen op de Helianes. ’s Avonds komen de laatste
schepen aan uit Delfzijl, waarna op de kade het feest begint. Hartstikke mooi en gezellig.

Er wordt volop gezongen, zelfs nog in het donker met lichtjes erbij om mee te
kunnen zingen

Zaterdag 8-8-2015.
’s Morgens kalm aan en dan een heerlijke brunch in het Schipper Klottje Hus, verzorgd door de
vrijwilligers van de museumhaven van Leer. Dan ’s middags naar het gemeentehuis waar we officieel
welkom worden geheten door mevrouw de burgemeester en andere hoogwaardigheidsbekleders.
Daarna terug naar de Rot waar we weer veel aanloop hebben en muziek op de kant. Ook met een
meister gesproken (van een soort sociale werkplaats waar veel met hout wordt gewerkt en waar ook
scheepjes zijn gebouwd) die mogelijk nog iets voor ons kan betekenen i.v.m. de nieuwe mast en
gaffel . Ook weer met mensen gesproken die wel een keer met de Rot meewillen als groep.
Afwachten of dat wat wordt volgend jaar.
Dan lopen we nog een rondje en gaan een visje ophalen bij de stand van Zoutkamp. Daar praten we
ook nog even bij over de ZK 3, destijds eigendom van de Gebroeders de Vries oftewel de Rot die
destijds voor Zoutkamp heeft gevist.
Dan even een uurtje plat en daarna een gezellige avond in het Schipper Klottje Hus met veel muziek
en gezelligheid.

De mooie raadszaal van Leer waar we ontvangen worden, en dan in de haven weer
de mooie schepen.

Zondag 9-8-2015.
Vandaag komt Jos aan boord, die door Marian (de vrouw van de schipper) aan boord wordt gebracht.
Samen met Marian loop ik een rondje door de Altstad en bij enkele schepen langs, leuk en gezellig.
Marian vertrekt ca 17.00 uur, waarna de schipper en de bemanning een hapje gaan eten in die
Altstad Leer.
Vandaag weer veel mensen gesproken en aan boord gehad. Ook gegevens uitgewisseld met de
leermeister van de werkplaats nabij Leer.
Maandag 10-8-2015.
Vandaag gaat een groot deel van de vloot weer richting Nederland. Dat betekent met zijn allen in de
sluis om ca 9.30 uur. Wat prachtig, een sluis met alleen maar mooie oude schepen. Om ca 11.00 uur
varen we de sluis uit, dan ca 11.30 uur door de geopende brug van Leer, waarna we (helaas op de
motor) verder varen richting Emden. De reis gaat voorspoedig, weinig wind die helaas uit noordelijk
richting komt, waardoor we ca. 15.15 uur aanleggen in de buitenhaven van Delfzijl.

De Rot voor de sluis in Leer, dan
door het openstaande deel van het
“sperrwerk” in de buurt van
Emden. Dit kunstwerk is speciaal
gebouwd voor de grote cruiseschepen van de Mayerwerf.

Dinsdag 11-8-2015.
Om ca 8.15 uur vertrekken we samen met de Goede Verwachting, die met ons zal opvaren vandaag
en morgen over het Nederlandse wad. Helaas is de wind verkeerd en varen we op de motor over de
Eems, om ca 11.15 uur langs Eemshaven en uiteindelijk om ca 12.45 uur voor anker nabij de Raton.

Met een beetje mistig weer varen we ’s morgens uit Delfzijl richting Eemshaven.
Hier vallen we nog min of meer droog, Jos gaat mosselen zoeken, wij doen nog enkele klussen, o.a.
het ankertouw verbeteren door een knoop eruit te snijden en de beide einden middels een
“ingebreide splits” weer aan elkaar vast te maken. In de tussentijd maakt Nico het eten klaar, wat
niet meevalt want de Rot is een beetje scheef drooggevallen. De schipper werkt het logboek bij en
we genieten met zijn allen van de rust en ruimte van het wad.
Om ca 18.00 uur hebben we weer water onder de kiel en wordt het anker binnengehaald. Af en toe
haakt het nog een beetje, dus alleen met de fok richting het eerste wantij. Na het wantij gaan we
onder vol tuig verder richting Noordpolderzijl. Helaas kunnen we dit niet aanlopen omdat er niet
meer wordt gebaggerd. Dus in een doodlopende geul nabij de invaart gaan we ca. 21.15 uur voor
anker in ca. 3.50 meter diep water. De platen naast ons vallen droog, wij blijven mooi in (rustig)
water liggen.
We kijken terug op een heerlijke dag, waarbij we zijn drooggevallen en heerlijk hebben kunnen
zeilen.

De Goede Verwachting vaart met ons mee, de Rot ligt nagenoeg droog bij het Ratonnetje.

We liggen allebei droog en er wordt naar mosselen gezocht. Jos komt met een emmertje
vol weer aan boord.

Dan weer heerlijk onder zeil, de schipper en de maat genieten met volle teugen.

Woensdag 12-8-2015.
Het wordt weer een heerlijke zeildag. Nadat we de bemanning van de Goede Verwachting een goede
reis hebben toegewenst, gaan we ca. 8.00 uur weg met de fok gehesen. Nadat we op dieper water
komen, trekken we ook een gereefd grootzeil erbij.
Op deze manier zeilen we mooi rustig naar Lauwersoog. Af en toe zien we nog een zeehond en twee
verdwaalde bruinvissen en uiteindelijk komen we ca 12.00 uur aan bij de sluis van Lauwersoog. We
zijn om ca 12.30 uur al weer door de sluis en gaan onder vol tuig het Lauwersmeer op. Heerlijk dat
we hier ook weer kunnen zeilen met noord-oostenwind richting Dokkumer Nieuwe Zeilen.
Onderweg leggen we bij het Stropersgat nog even aan bij onze vriend Klaus die daar ligt met zijn
Schollefaer (een zeeschouw van ca 9 meter). Nadat we bijgepraatzijn, gaan we weer verder, de
schipper wil nog door de sluis en dan nabij Kollum voor de wal. Dat lukt ook, na een vlotte sluisgang
leggen we om ca 17.15 uur nabij het kanaal naar Kollum aan bij een nieuw steiger. Hier wordt de
mast gestreken en nemen we een lekker koud biertje. We kunnen weer terugkijken op een mooie
zeildag.

Donderdag 13-8-2015.
Onze laatste vaardag van deze reis We vertrekken om ca. 8.15 uur richting Zwaagwesteinde. Hier
leggen we ca. 10.45 uur aan om diesel te tanken en een volle gasfles in te nemen. Dan verder op de
motor richting de Burgumermar waar we ca 10.45 uur het P.M.kanaal kruisen, nadat we twee
vrachtschepen laten voorgaan. Dan door naar watersportbedrijf De Lits.
Hier wordt de mast omhooggedraaid, het dek gespoeld (i.v.m. het zoute water) en daarna ca 12.00
uur weer door richting de Leijen. Om ca 12.45 uur leggen we in Rottevalle, op ons vertrouwde plekje
aan de kade, aan.
Dan alles opruimen, in de auto laden en om ca. 13.30 uur richting Gorredijk. We kunnen terugkijken
op een mooie reis naar Groningen-Musselkanaal-Leer en via het wad weer terug naar Rottevalle.

Dan moe maar voldaan weer op de Lits, het laatste stukje voor de haven van Rottevalle.
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