Verslag openvaren passantenhaven Drachten op 31 oktober 2015
We zijn erbij met de Rot. De dag dat na vele jaren er weer tot in het hart van Drachten gevaren kan
worden. Aangezien we nog allerhande andere drukte hebben vertrekken we vanuit Rottevalle om ca
13 uur. De bemanning is Tryntsje en Foeke van Bruggen, Joke en Harrie, Wietze, Jan, Koop en Koos
Vooraf is de mast gestreken door Koop, dus we kunnen meteen weg.

Nadat we uit Rottevalle zijn vertrokken, gaan we via Opeinde richting de zandwinput bij Drachten.
Hier varen we op samen met een mooie oude kleine Doerak met een mooi oud motortje erin. We
varen langs de oude vuilopslag en nieuwbouw en komen dan uiteindelijk uit bij het nieuw gegraven
gedeelte (het laatste zelfs pas afgelopen week uitgegraven).

Dan komen we aan bij het nieuwe kanaal. Hier leggen we om ca 15 uur aan bij de andere schepen
(meerdere skûtsjes en pramen, snikken en andere oude motorschepen). Het meest opvallend, naast

de Rot natuurlijk, zijn het beurtschip van Oudega (de St.Michael) en skûtsje de Jonge Trijntje. De
Jonge Trijntje wordt vandaag officieel in de vaart genomen.

We worden welkom geheten door enkele shantykoren, waaronder de Piipegaaltsjesjongers die
meteen beginnen te zingen “de Rot komt der oan”. Hartstikke mooi. Er staan ook veel mensen langs
het water die alle schepen bekijken en enthousiast reageren.

Voor de openingsceremonie gaan we met de schepen in konvooi door de draaibrug, richting de
passantenhaven. Hier is nog een bijzonder openingswoordje door de burgemeester, de wethouder

en de voorzitter van de stichting van de Jonge Trijntje. Dan met de schepen de passantenhaven in en
leggen we met de Rot vrij vooraan in een box aan. Een mooie plek waar we ook goed van en aan
boord kunnen komen. Het is er gezellig en het is leuk georganiseerd. Er wordt ook nog een lichtslang
aan boord gebracht die door ons met de gaffel in de mast wordt gehesen. Een mooi gezicht later in
het donker al die verlichte schepen.

Dan nog even bijpraten met de bemanning van de andere schepen en op naar de tent. Hier is het een
drukte van belang. Vele oude bekenden treffen we daar. We nuttigen er een heerlijke maaltijd en om
ca 19 uur is alles alweer afgelopen. Dan gaat iedereen met een tevreden gevoel huiswaarts.

Zondag 1 november wordt de Rot (met een beperkt zicht door de aanwezige mist) weer teruggevaren naar Rottevalle. Er zitten weer een paar mooie dagen op waarbij we weer mooi in beeld zijn
geweest met de Rot.

Koos Föllings
(de foto’s zijn gemaakt door Joke en Jan).

