Beurtveer Rottevalle-Drachten-Leeuwarden
De tweejaarlijkse beurtveer van Rottevalle naar Leeuwarden v.v. was gepland in het
weekend van 24 en 25 mei. Dat viel deze keer samen met de Turfrace KH2018 DrachtenLeeuwarden . Deze speciale editie ging van Drachten naar Leeuwarden en niet langs de 5
dorpen van Smallingerland. Op verzoek van de Gemeente Smallingerland zelf een jaar eerder
georganiseerd in het kader van LF2018. De keuze was snel gemaakt, we gaan samenwerken!
Vooral ook omdat vanuit de Turfrace gevraagd werd een skûtsje of zeilpraam namens het
dorp te laten meedoen.

Pieter-Jilles Tjoelker geboren en getogen Rottevalster is de schipper van het IFKS skûtsje “de
Sterke Jerke” en werd gevraagd voor Rottevalle uit te komen. De Oudhollandse taferelen ,
die we bij de vorige Beurtveren op de haven van Rottevalle zagen werden nu meegenomen
naar Drachten en speelden zich af op de Passantenhaven. De Compagnons , vaste gasten
van de Beurtveer werden opgehaald met een Oldtimerbus en samen met de Voortvarende
Vrouwen en de bemanning van “de Rot” naar Drachten gebracht. De Compagnons en
bemanning van “de Rot” stapten in stijl gekleed in Drachten aan boord van het skûtsje “de
Rot” om aan te sluiten bij de wedstrijdvloot. De kinderen in Ot en Sienstijl speelden met
Oudhollands spelmateriaal op de kade en de vereniging de Piepende Wielen gingen prachtig
gekleed met hun mooie kinderwagens langs de wachtende schepen.

Na het startsein door CEO Tjeerd van Bekkum vertrokken de skûtsjes en zeilpramen via de
Drachtster Vaart, naar de Wijde EE om zo door te varen naar Leeuwarden. De wind was
gunstig, er kon behoorlijk veel gezeild worden. Het skûtsje “Bruine Leven” met het
cadeauzeil vertrok met de kinderen en moeders en Beppe en de dames en heren van de
Piepende Wielen om aan te sluiten bij de volgvloot.

De VoortVarendeVrouwen zongen er vrolijk op los tot iedereen was vertrokken. Zij werden
met de Oldtimerbus naar de Hooidambrug gebracht en daar stapten ook zij aan boord van
het skûtsje “ Het Bruine Leven”. De kinderen en de anders dames en heren stapten af en
vertrokken weer richting Drachten. Daar reden ze met de kinderwagens nog door het
centrum en richting huis.

De wedstrijdvloot en volgvloot werden onderweg toegezongen door “ de Peijesjongers” en
“de Brêgesjongers” en in Leeuwarden lag het Fries Statenjacht “Friso”al te wachten met aan
boord de Commissaris der Koning Arno Brok en Burgemeester Tom van Mourik met zijn
vrouw. Een aantal van de Turfrace organisatie waren uitgenodigd aan boot te stappen en zo
voer de hele vloot rond 17.00 uur de stad Leeuwarden binnen en legden aan in de
Museumhaven. Daar stonden “de Slikwerkers” al klaar voor een dansdemonstratie. Zij
hadden het publiek van het Fries Straatfestival meegelokt naar de haven. Op het podium
werd om 18.00 uur het concert “Helden fan it Wetter” opgevoerd met Klaas Jansma als
spreker en muzikale omlijsting van de korpsen Loof den Heer uit BoornBergum en Concordia
uit Drachten.

De prijsuitreiking was om 19.00 uur op het plein in de Blokhuispoort en de winnaars kregen
de prijzen uit handen van Loco Commissaris Klaas Kielstra. Rottevalle met schipper PieterJilles Tjoelker op het skûtsje “de Sterke Jerke” ontving zijn welverdiende 1ste prijs, een
cheque van 250 euro en een “gouden” loefbiter. Beide wedstrijden stonden op zijn naam.
Op vrijdagmiddag was de opening mmv “de Piipegaeltsje Sjongers” en de start vanaf de
Veenhoop naar Drachten. In de kleine klasse met zeilpramen werd Henk Regts eerste.De
jaagwedstrijd werd muzikaal opgefleurd door de Bazuin en Polyphonia uit Rottevalle.

