
Verslag reis de Rot herfstvakantie 2022 naar Workum. 

Op woensdag 12-10-22 worden eind van de morgen de laatste spullen aan boord ingeladen en wordt 

er water getankt. De schipper op deze reis is Koos Föllings en zijn maat, helaas niet meer Nico 

Schermer aangezien deze is overleden dit jaar, Klaus Graetch. Die gaat deze week mee van Rottevalle 

naar Workum en weer terug. Ook de scheepshond Boris gaat deze reis mee. 

Nadat we woensdag begin van de middag zijn vertrokken om ca. 12.00 uur, varen we naar het eiland 

aan het begin van het Opeinder kanaal. Hier wordt de mast gestreken en nemen we een broodje. 

Daarna ca. 13.30 uur richting Opeinde. Aangezien er weinig wind is, ook nog uit het zuidwesten, 

besluiten we de mast te laten liggen en gaan we op de motor richting Easicht. 

         

Op de Wijde Ee met gestreken mast Scheepshond Boris na afloop van zijn graafwerkzaamheden  

Het is een voorspoedige reis via de Modderige Bol naar Akkrum. Hier kunnen we zo onder de 

spoorbrug door, de andere twee bruggen worden mooi vlot bediend, zodat we ca 17.00 uur 

aanleggen op een marrekriteplaats, net ten zuiden van Akkrum, ten westen van het begin van het 

kanaal naar Heerenveen. 

Hier liggen we mooi rustig voor de nacht, samen met een Staverse Kotter van een Duitser uit 

Hamburg. Boris vindt het hier ook prachtig en gaat direct op jacht naar muizen die hij ruikt onder de 

grasmat van de kade. Helemaal onder de modder vanuit een halfdroge sloot komt hij terug bij de 

boot. Nadat hij is schoongeschrobt mag hij weer aan boord en mag hij binnen slapen omdat het 

buiten regent. 

Donderdag 13-10-22 slapen we heerlijk uit, wordt alsnog de afwas gedaan, en een laat ontbijt. Nadat 

Boris ook weer aan boord is, vetrekken we uiteindelijk ca 13.30 uur richting Heerenzijl. Nu met 

staande mast, maar helaas niet onder zeil want er is weinig wind ook nog uit de verkeerde richting. 

De brug van Heerenzijl wordt vlot bediend, daarna tussen de eilandjes door richting Uitwellingerga. 

Hier is het vrij druk voor de tijd van het jaar want de brug wordt bediend voor maar liefst vijf 

zeilschepen. Daarna door richting Heeg. Daarna via het Heegermeer richting Gaastmeer. Hier leggen 

we voor de nacht aan op het eiland Langehoekspuolle.  



We hebben vandaag geluk gehad. Helaas geen goede wind om te zeilen, maar nadat we vertrokken 

stopte de motregen en zijn we droog naar Gaastmeer gevaren. We hebben zelfs nog genoten van de 

ondergaande zon die tussen de wolken door piepte. 

         

Voor de wal op de Langehoekspuolle   Mooie luchten richting Gaastmeer 

Op vrijdagmorgen wordt eerst de afwas gedaan, worden de telefoonproblemen met het toestel van 

Klaus opgelost, praten we bij onder het genot van een bakje koffie en varen we ca 13.30 uur richting 

Workum. Daarvoor hebben we de Rot helemaal spik en span geschrobt om netjes in Workum te 

verschijnen.  

Het wordt een tochtje in de regen maar weinig wind en een redelijke temperatuur. Bij de spoorbrug 

moeten we even wachten. Na de spoorbrug ligt de lemmeraak van de schipper zijn petekind. Maar 

helaas, niemand aan boord. Dus varen we door naar de sluis, waar we net buiten de museumhaven 

aan het remmingswerk aanleggen om ca 15.30 uur. Morgen het schip verhalen, als de botter die daar 

“op ons plekje” ligt is verhaald. 

 De Rot aan het remmingswerk bij de sluis in Workum 



 

       

Muziek van de groep Pekel in de Nije Klameare       Onstuimig Schuim optreden naast de Rot 

Het hele weekeinde in Workum is leuk. Veel oude bekende vaardersvrienden weer gezien, ook 

gehoord dat er mensen tussentijds zijn overleden net zoals Nico. Is dan toch wel weer confronterend. 

Maar ook weer nieuwe mensen leren kennen en ook nieuwe groepen met jonge mensen die de 

nautische muziek oppakken. Hartstikke leuk allemaal. 

Dan maandag begin van de middag de strontschepen uitgezwaaid, helaas in de regen maar is niet 

anders. Echt strontweer dus. We starten ca. 14.00 uur de motor van de Rot, ook in de regen met heel 

weinig zuidwestenwind, en varen de stad uit. Helaas blijft het regenen en weinig waaien, dus 

besluiten we op de motor verder te varen en komen we ca 17.30 uur aan bij een mooie Marrekrite 

aanlegplaats vlak bij Uitwellingerga. 

  

Weer een prachtige zonsondergang nabij Uitwellingerga 

 

 

 

Nadat we dinsdagmorgen lekker hebben uitgeslapen, genieten we 

uitgebreid van de zon en het mooie weer. Het lijkt wel hoog 

zomer met deze hoge temperaturen. Helaas valt de wind tegen en 

willen we wel in de buurt van Oudega Sm uitkomen. De wind 

draait ook nog naar het noord-oosten, dus besluiten we op de 

motor naar Akkrum te varen. 

Het is prachtig weer om onderweg te zijn, daar genieten we enorm van. Als we wat in de luwte van 

de roef en de giek staan lijkt het wel hoog zomer met de zon in de rug. Heeeerlijk. Na een mooie 

vaartocht leggen we aan het eilandje aan bij de invaart naar Oudega. Helaas kunnen we niet naar de 

haven van Oudega omdat hier werk in uitvoering is.  

Nadat we hebben aangelegd kunnen we heerlijk van de zon genieten in de luwte van de giek. Wat is 

dat heerlijk dit mooie weer en hoge temperaturen zo laat in oktober nog. Daarna het kacheltje weer 

opstoken want als de zon weg is, wordt het toch een aardig stuk kouder. Dan deze keer eten gekookt 

door Klaus. Heerlijk. 



   

Het kacheltje snort weer en brengt warmte in de roef en onder de 

luikenkap 

Na het eten op een digitale zoektocht naar hoe om te gaan met skype. 

Een heel gedoe maar uiteindelijk lukt het en hebben we via skype 

contact met elkaar. 

 

 

 

Woensdagmorgen hebben we alle tijd want we hoeven nog maar een paar uurtjes te varen voor we 

thuis zijn in Rottevalle. De spullen worden voor de laatste keer opgeruimd, waarna we ca. 11.00 uur 

op de motor richting Opeinde vertrekken met een gestreken mast. Na Opeinde leggen we aan het 

eerste eilandje aan, Boris de hond kan even op het eiland een rondje lopen en zijn behoefte doen. 

Nadat de mast weer staat en het vooronder is opgeruimd gaan de luiken weer dicht, wordt de motor 

gestart en varen we het laatste eindje richting Rottevalle.  

                         

Nadat we in Rottevalle hebben aangelegd wordt het laatste opgeruimd en schoongemaakt, daarna 

alle spullen in de auto en richting Gorredijk. De laatste, mooie, reis voor 2022 zit er weer op. We 

kunnen terugzien op een mooie reis en op een mooi vaarseizoen 2022. 

 


