Verslag van de reis van de Rot naar Appelscha in augustus 2014.
Op vrijdag (1-8-2014) eind van de middag wordt de Rot klaargemaakt voor vertrek richting de Leijen
door de schipper (Koos) en zijn maat (Cor). De proviand voor een meerdaagse reis (naar Appelscha)
wordt aan boord genomen, er wordt water getankt en dan uiteindelijk om 18.15 uur komen de
kinderen van de familie Oost aan boord om de Rot te versieren voor hun vader die vandaag 50 jaar
wordt, dus allemaal vlaggetjes met Abraham erop.
Versierd en wel varen we richting het Paviljoen, waar we ca 19.00 uur de familie aan boord nemen.
Er is weinig wind vanuit het noorden, dus op de motor richting Oostermeer. Daarna het grootzeil
erop (fok lukt niet omdat de vlaggetjes vastzitten in het blok van de fok). Het is een rustige vaarpartij,
wel leuk en gezellig. Om ongeveer 21.15 uur zijn we weer terug bij het Paviljoen, hier gaan de
mensen van boord.
We gaan met de Rot de Leijen weer op en leggen aan bij het eiland aan het begin van het Opeinder
kanaal. Hier liggen al een grotere boot en enkele kleine bootjes met jeugd die een paar tentjes op het
eiland hebben opgezet. De muziek is niet “onze muziek” maar de geluidsterkte is goed te doen, en de
jeugd gaat redelijk op tijd op bed.
Na een heerlijke nachtrust draaien we zaterdagochtend na het ontbijt de mast naar beneden en
vertrekken om ca 9.00 uur richting Opeinde. Na Opeinde wordt de mast weer omhoog gedraaid op
de zandwinplas, waarna we onder zeil richting De Veenhoop gaan. Heerlijk onder zeil met een mooi
windje. Dan voor de wal om een broodje te eten. Na de Hooidambrug het zeil er weer op richting
Eernewoude, het skutsjemuseum.

De voorkant van het skutsjemuseum

Ligplaats skutsje Aebelina onder dak

binnen wordt alles verteld over vroeger en waan je je
100 jaar terug

Hier bekijken we de blokken aangezien een aantal blokken op de Rot aan vervanging toe zijn. Na een
bakje koffie gaan we weer verder de Alde Feanen in, nadat we in Eernewoude het skutsje van
Eernewoude hebben gezien die gehuldigd wordt voor zijn 3e plaats in de SKS. Op het Hansemeer
leggen we aan een werkschuit van It Fryske Gea aan, waar we de nacht doorbrengen.
Zondag gaan we na het ontbijt onder zeil door de Princehof, soms een beetje de motor erbij, naar
het Pikmeer. Hier gaan we voor anker, voor een broodje en een “knippertje”. Daarna de zeilen er
weer op en laverend richting Grou. Voor het PMkanaal worden de zeilen gestreken en gaan we
verder richting Grou. Om ongeveer 18.00 uur vinden we een ligplaats achter de jeugdherberg, vlak bij
het centrum van het dorp.

Grou is een waterrijk dorp, met veel
oude gebouwen en een lange
waterkant.
Beeldbepalend is de St. Nicolaaskerk

De maandag staat in het teken van wisseling bemanning, opruimen, afwassen en spullen van Cor bij
elkaar zoeken. Vandaag komt Piet aan boord. Marian (de vrouw van de schipper) brengt Piet en
neemt Cor mee naar huis. Na een bakje koffie met zijn vieren, vertrekken Marian en Cor om ca 10.30
uur. We doen nog enkele laatste boodschappen en kunnen heerlijk zeilend richting Eernewoude. Na
een heerlijke zeilerij, leggen we ca 18.00 uur aan bij het eilandje in het Hansemeer.

De volgende dag worden we wakker met zeer stil weer met een zonnetje. Dus op de motor weg
richting Eernewoude. Hier tanken we dieselolie, gaat de telefoon van Piet aan de walstroom en
nemen we een heerlijk ijsje. We hebben ook enkele telefoontjes met omrop Fryslân in verband met
hun bezoek aan de Rot in Hemrik.
Dan rustig op de motor tuffend naar het Pikmeer en door naar Akkrum.

Als je van Grou binnendoor naar
Akkrum vaart en dan doorgaat naar
de turfroute via Nes, kom je langs de
watertoren. Een prachtig industrieel
monument, een tijdje terug ook heel
mooi verlicht bij avond.

De eindbestemming van deze dag is Oldeboorn. Hier leggen we aan achter de hasselter aak Kenig
Redbad. Een gezellig weerzien met de bemanning. De maat gaat vanavond naar huis omdat hij in
Hemrik nog e.e.a. moet regelen. De schipper eet bij de Kenig Redbad, waar het een gezellig
samenzijn is.

Een nauwe vaart dwars door het dorp met kleine draaibruggetjes

Beeldbepalend voor dit dorp is de kerk met de scheve toren. Als we in Appelscha zijn, dan varen we
op dezelfde hoogte als de omloop van deze toren. Dus nog aardig wat meters omhoog te gaan. Net
voor de vaste brug wordt het water wijder en kunnen we voor de wal.
Op woensdagmorgen na het ontbijt worden de zeilen losgemaakt en de mast naar beneden gedraaid.
Dan even wachten op Piet en Fokke, die mee zullen varen met de opduwer Yvonne. Dan om ca 10.00
uur richting Nij Beets. Na de A7 wordt de mast weer omhoog gedraaid (gaat allemaal een stuk
makelijker nu de lier weer goed functioneert, hoewel de mast natuurlijk even zwaar blijft om
omhoog te draaien). Dan door naar Terwispel, waar we door de nieuwe omhoogstaande draaibrug
varen. Is mooi geworden.
Dan door naar Gorredijk. Uiteindelijk leggen we na de sluis, na de 2e brug, aan bakboordzijde aan. De
hele middag hebben we veel aanloop en bekijks. Er is leuke muziek op de sluis en mooi weer. Eind
van de middag komen de gebroeders Leunge met hun opduwer vanuit Appelscha aan in Gorredijk. Zij
komen ons ophalen. Aangezien zij niet op de opduwer kunnen slapen, overnachten ze op de Rot. De
schipper kan thuis slapen, de maat slaapt in Hemrik. Om ongeveer 17.00 uur gaan we naar het
streekmuseum, waar we worden toegesproken door wethouder Jonkman in het kader van 40 jaar
turfroute. Hier krijgen we een heerlijke maaltijd van Yanti voorgeschoteld, een winkeltje met
heerlijke indische gerechten.

De Kenig Redbad gaat door de brug van de Overtoom

Een aantal schepen liggen in de sluis in Gorredijk

Muziek op de sluis

Nadat we de sluis zijn gepasseerd,
gaan we na de tweede brug aan
bakboordzijde voor de wal.
Het eerste schip is de Aebelina, het
tweede schip de Kenig Redbad, het
derde schip is de Rot

Na een nacht in Gorredijk vetrekken
de schepen weer richting Hemrik.
Meerdere grote schepen, maar ook
verschillende opduwers.

Om ongeveer 9.00 uur zijn we weer aan boord, en worden de schepen klaargemaakt voor vertrek.
Mooi al die oude schepen en opduwers door Gorredijk. Ook veel bekijks vanaf de kant. Dan door de
sluis in Lippenhuizen. Ook hier veel bekijks. De opduwers gaan voorop, en openen de bruggen
voorzover er geen jeugd staat die dat al doet.

Soms zijn de opduwers ook slepers.
Hier wordt het skutsje van de familie
Bakker, de Connie getrokken door
de opduwer van de Gebr. Leunge,
de Durk

Dan door naar Hemrik, met de fok erbij. Om ongeveer 12.30 uur leggen hier aan onder de sluis. Dan
kan het middagprogramma beginnen met schepen bekijken, vis roken en intervieuws door Omrop
Fryslân. Eind van de middag kan het museum/oude melkfabriek worden bekeken. ’s Avonds is er een
gezellige avond bij Piet Voolstra op het erf met eigen (harmonica)muziek en barbecue.

De schepen liggen voor de
wal. Het feest in Hemrik
kan beginnen

Het erf van Piet is voorzien
van partytentjes en twee
rooktonnen.
Piet, samen met zijn zoon
Fokke steken de makrelen
aan een spies en hangen
deze in de rooktonnen.
Een heerlijk gerookt visje als
resultaat

Omrop Fryslân is ook gearriveerd met een bus met zender erin. De interviews met verschillende
schippers wordt rechtstreeks uitgezonden in het programma Simmer yn Fryslân, tussen het
skûtsjesilen door.

De volgende ochtend maakt de schipper de Rot gereed om de deklast in te nemen via een loopplank
en een geïmproviseerde leuning van de duwboom.
Na het ontbijt wordt de deklast bij de mast ingenomen, een stapel turf. We gaan met de laatste
groep mee door de sluis om ca 9.30 uur. Dan een mooie vaartocht (op de motor) door de zuidelijke
wouden. De tocht gaat voorspoedig met vlotte brug en sluisbedieningen. Wel veel last van drijvende
planten in de schroef en op de zwaarden.

Naast een aantal grotere schepen,
gaan er ook vijf opduwers mee van
Hemrik naar Appelscha.

Vanaf Oosterwolde tot de sluis van Fochteloo worden we door een paard (met veulen ernaast)
voortgetrokken. Hartstikke mooi om te zien en mee te maken.

Om ca 17.00 uur leggen we aan in Appelscha. Her en der wordt met bekenden bijgepraat. Er wordt
een frietje opgehaald voor het eten, waar een heerlijke koud biertje bij past. Daarna bij de schepen
langs, en ook aan boord bij ’t Swarte Schaep. Hier drinken we een borreltje. Heel gezellig maar het
wordt wel erg laat.
Zaterdag en zondag zijn hele gezellige dagen. Er wordt door het kleine skutsje van Bakker op en neer
gezeild met opstappers , de opduwers varen op en neer, de Rot wordt naar de eerste sluis gesleept
waar schoolkinderen in oude kledij aan boord komen met begeleiding door drie accordeonspelers.
Hartstikke mooi om te zien en te horen. De Rot wordt met twee opduwers (één ervoor en één
erachter) naar de losplaats van de turf gebracht. Tevens is er een spectaculair optreden met een
waterwaveboard die wel zeker 8-10 meter boven water zweeft en allerlei capriolen uithaalt.

Foto linksboven: de schepen
varen door Appelscha naar
hun ligplaats
Foto rechtsboven: De Rot
ligt voor de wal in
Appelscha
Foto links: opduwer Bam
Bam van Fokke komt
langszij bij de Rot
Foto onder: de
waterskateboarder in volle
aktie boven de vaart in
Appelscha net voor de
ligplaats van de Rot

Aangezien het thema van deze turfdagen “schoolkinderen” is, komt een groep kinderen in oude
kledij naar Appelscha.

Ze doen allerlei dansjes op de wal en komen daarna aan boord van de Rot. Er wordt een eindje
gevaren, terwijl de kinderen zingen.

Op de wal is ook van alles te doen met oude ambachten, oude machines en allerlei standjes. Zondag
eind van de middag gaat het helaas iets te vroeg regenen, zodat het vrij snel leeg wordt op straat.
Tussentijds hebben we nog enkele flesjes met het “slokje fan de Rot” verkocht. Er zijn ook nog enkele
flessen beurtveerwijn verkocht. Dan komt Marian aan boord en gaat Piet van boord. Na wat
opruimwerk gaan we niet al te laat te kooi, want morgen moeten we weer redelijk op tijd weg i.v.m.
de tocht naar Oldeberkoop.
Maandagmorgen worden her en der nog wat contactgegevens uitgewisseld, dan om ca 11.00 uur de
motor starten en nemen we de Twee Gezusters langszij aangezien die pas kan draaien nabij de sluis.
Al met al kost dit toch wel veel tijd. Dan door de sluis naar Fochteloo. Hier staat veel dwarswind,
hetgeen betekent dat het een hele kunst is om zonder schade in de sluis vast voor de wal te komen.
Gelukkig krijgen we hulp van de sluiswachter en gaat alles goed. Dan door naar Oosterwolde. Bij de
eerste brug wordt de mast gestreken, aangezien we een aantal vaste bruggen en een hefbrug krijgen.
Alles gaat redelijk vlot. Dan door naar sluis 3 in het Tjongerkanaal. Hier komen we erachter dat sluis 2
ook nog moet draaien voordat we naar Oldeberkoop kunnen, dus min of meer vol gas richting
Jubbega. Helaas redden we het net niet, de sluiswachter heeft de sluis op het hoge pand gezet en is
net voor 16.30 uur vertrokken. Helaas moeten we de mensen in Oldeberkoop teleurstellen aangezien
we daar niet kunnen overnachten.

De sluiswachter van sluis 3 komt nog even langs voor een praatje, maar kan ons niet schutten. We
hebben ook nog even een praatje met de schipper van de Nooit Volmaakt, die onder de sluis ligt om
te overnachten. Dan eten koken terwijl het buiten hoost, een borreltje en niet al te laat op bed.
Dinsdagmorgen gaan we met de eerste sluisgang om 9.30 uur mee, dan door naar sluis 1, waar we
ongeveer 10.45 uur aankomen. Dan door naar Mildam, hier gaan we na de brug voor de wal. Er
wordt dieselolie getankt, een broodje gegeten en we ontvangen enkele koffiedrinkers die eigenlijk in
Oldeberkoop aan boord zouden komen.
Dan om ca 15.30 uur weer van wal. Slecht weer, veel wind (tegen) en regen en nu en dan onweer.
Om ongeveer 17.30 uur gaan we in de Van Engelenvaart in Heerenveen voor de wal. Het weer knapt
op, we liggen in de luwte en de schipper geniet van zijn welverdiende koude biertje.
Woensdag varen, met een nog steeds gestreken mast, naar Akkrum. Hier varen we door het dorp en
leggen bij het steiger aan even voor de spoorbrug. Hier wordt lekker gedoucht, eten we heerlijk bij
de pizzeria en gaat de schipper ’s avonds met zijn piloot naar Augustinusga. Dit als voorbereiding
voor de vliegtocht naar Zweden die het volgende weekeinde gepland staat. Een hele overschakeling,
een gemiddelde van ca 6 km/uur naar een gemiddelde van ca 150 km/uur.
Donderdagmorgen staan we op met regen en veel wind. We besluiten de mast te laten liggen en zo
op de motor richting Opeinde te varen. Om ca. 13.30 uur zijn we al op de Leijen, waar we aanleggen
aan het eerste eiland waar we aan het begin van de reis ook gelegen hebben. Hier wordt de mast
omhoog gedraaid, een broodje gegeten en een dutje gedaan.
Dan om ca 16.30 uur weer van wal richting de Lits op de fok met de motor bij. Het wordt inmiddels
weer beter weer en het zonnetje komt erbij. In Rottevalle leggen we aan bij de waterplaats, naast het
oude beurtschip van Workum, de Eendracht. Dit schip onderhield een beurtveer Workum-BolswardFraneker-Leeuwarden-Groningen.

De Rot
weer thuis,
naast de
Eendracht
uit Arum.

De Rot naast de Eendracht, bij de waterplaats in Rottevalle. Klaar om weer een groep aan boord te
nemen.
Dan wordt er snel een frietje naar binnen gewerkt, waarna we nog een groep aan boord hebben voor
een avondvaart. Hierna moe maar voldaan de Rot op zijn eigen ligplaats, alles opgeruimd en
schoongemaakt naar huis. Terugkijkend op een tocht waarbij helaas weinig is gezeild, veel slecht
weer hebben gehad, maar wel veel PR en veel gezelligheid voor en op de Rot.

De foto’s verwerkt in dit verslag zijn afkomstig van internet, Familie Voolstra, organisatie turfdagen
Appelscha en Koop Hoekstra.

