Verslag van de reis van de Rot naar Appelscha in augustus 2016.
Zondag 14-8-2016
Op zondagmiddag wordt de Rot klaargemaakt door de schipper (Koos) voor een meerdaagse reis
naar Appelscha. Piet (de maat) komt later in de week aan boord. De proviand wordt aan boord
gebracht, water getankt en de mast gestreken. Het strijken van de mast gaat nu heel makkelijk, de
luikjes voor de mast eraf, de borgpen bij de mastvoet er voor weg en dan met twee lijnen wordt de
mast met contragewicht gestreken. Hartstikke mooi en veilig.
Ik ga met de Rot via de Lits naar de Leijen, dan door het Opeinder kanaal en door naar De Veenhoop.
Bij de zandwinning te Drachten, wordt de mast weer omhoog gezet. Helaas staat de wind niet goed,
dus op de motor de Wijde Ee op. Om 17.30 uur wordt nabij De Veenhoop aan een marrekritesteiger
aangelegd.
Dan even de fok erop om te drogen, binnenin alles opruimen, even harmonica spelen en eten koken
onder het genot van een lekker koud biertje. ’s Avonds nog wat telefoontjes en dan op tijd op bed
want de volgende morgen moet ik vroeg op i.v.m. een interview door Omrop Fryslân.
Maandag 15-8-2016
Vroeg op (6.15 uur) en dan ca. 6.45 uur een telefonisch interview van Omrop Fryslân. Dit i.v.m. de
start van de aanbrengtocht naar Appelscha. Daarna koffiezetten, ontbijt en een aantal klussen doen.
Dan om ca. 11.30 uur Jos ophalen bij de pont. Nadat we een bakje soep en broodjes hebben gegeten,
steken we ca. 13.00 uur van wal richting Eernewoude. De wind zit niet echt mee, draait alle kanten
op, dus onder zeil met nu en dan de motor erbij. Vanaf het hotel gaat het zeil eraf en gaan we op de
motor richting het skutsjemuseum waar we ca. 15.30 uur aankomen.
Het is mooi weer, dus we kunnen gezellig buiten met eenieder bijpraten nadat we de zeilen hebben
opgedoekt en onder de huikjes hebben gedaan. Nadat we een lekker koud biertje hebben genoten
en lekker hebben bijgepraat gaan we met een ploegje het dorp in. Het is kermis, dus allemaal drukte
en gezelligheid. Bij Wester wordt lekker op het terras gegeten, daarna terug naar de Rot en nog wat
napraat met Jos. Hierdoor liggen toch nog vrij laat op bed.

De voorkant van het skutsjemuseum

Naast het museum is van een
zwaard een prachtige tafel gemaakt.
Leuk om aan te zitten en te
overleggen hoe we alles gaan doen

Dinsdag 16-8-2016
We staan ca. 8.30 uur op, ontbijt en een bakje koffie en dan opduwer Jakele uit Oude Leije achter de
Rot knopen. Om ca. 10.30 uur vertrekken we uit Eernewoude, dan nog even tanken bij Wester en
dan op de motor richting Hooidamsbrug. Dan aanleggen bij de Noordersluis. Na een kwartiertje
wachten kunnen we de sluis in. Toch wel lastig i.v.m. de opduwer die maakt dat we nogal wat breder
zijn en het te trekken gewicht speelt ook een rol.
Het gaat allemaal prima zodat we ca. 13.30 uur kunnen aanleggen aan het steiger bij museum
Damshûs. Even bijpraten met de bemanning van de andere schepen, dan naar de ontvangstruimte
van het museum. Hier worden we door de vrijwilligers ontvangen met een bakje koffie en een
praatje.

Boven de Rot naast de sleepboot
van Johannes uit Gorredijk. De
onderste foto een overzicht van de
schepen, gefotografeerd vanaf de
brug. Een mooi plaatje.

Tussen 15 en 17 uur kunnen de schepen bekeken worden. We hebben redelijk wat aanloop en dus
een gezellige drukte op het steiger en in de schepen. Tussentijds speel ik nog wat op de harmonica
en wordt er door de bezoekers soms op de muziek gezongen. Dan ca 17.30 uur gaan de schepen op
slot en gaan we met zijn allen naar de ontvangsthal. Hier hebben de vrijwilligers een heerlijke
maaltijd voor ons klaargemaakt. Eerst een heerlijke groentesoep, dan bruine bonen met spek, uien,
augurk, uitjes en appelmoes. Heerlijk.
Dan nog even heerlijk nazitten, harmonicaspelen, zingen en daarna op de schepen nog wat gezellige
napraat met de vrijwilligers van het museum die dan ook even tijd hebben om de schepen te
bekijken.
Woensdag 17-8-2016
Op woensdagmorgen na het ontbijt wordt de mast gestreken. Nadat we twee opstappers aan boord
hebben gekregen en Simon vandaag de maat is en Hellen voor de catering zorgt, steken we ca 10.00
uur van wal. Nadat de bootjes uit de Zuidersluis zijn gevaren, kunnen wij erin. Tussentijds neemt
Johannes met zijn sleper de opduwer over, waardoor we makkelijker kunnen manoeuvreren en wat
sneller kunnen varen. Gelukkig is er een monteur aanwezig want er is weer een storing. Daardoor
hebben we een vlotte sluisgang.

Bovenste foto: de schepen varen de
zuidersluis in.
Onderste foto: we passen er
allemaal in, de sluisdeur is dicht

Na de A7 kan de mast weer omhoog, maar helaas geen zeilerij want de wind staat niet goed. Dan via
Terwispel naar Gorredijk. We passen met zijn allen mooi in de sluis en dan tegenover Rinsma
aanleggen om ca 13 uur. We hebben meteen volop aanloop, heel gezellig. Om ca. 17 uur gaan we
met de hele ploeg naar het streekmuseum.

Bovenste foto: aankomst in de sluis
van Gorredijk. Simon knoopt alweer
aan zijn stootkussen, gemaakt van
touw.
Onderste foto: we passen er weer
allemaal in, en dan ongeveer een
meter omhoog.

Daar liggen we dan met zijn allen
voor de wal bij Rinsma in Gorredijk.
Met een beetje passen en meten
passen we, op één schip na, allemaal
tussen de voetbrug en de sluis.

De coördinator van het museum heet ons welkom, daarna doe ik als mede-organisator van de
aanbrengtocht een woordje. Dan worden we toegesproken door de wethouder verkeer en vervoer
van de gemeente Opsterland, de heer Wietze Kooistra. Dan nog een toespraak van Anneke Lukkes
(coördinator toeristisch netwerk) en Lenze Leunge (organisatie turfdagen Appelscha). waarna we
kunnen genieten van een heerlijke maaltijd van Yanti, een winkeltje met heerlijke puur indische
gerechten.
Donderdag 18-8-2016
Het wordt een drukke dag en tot ’s avonds laat (met lichtjes in de mast) varen. Om 8.30 uur heb ik de
koffie bruin en komen de dames van Omrop Fryslân aan boord. Om 8.45 uur komen we live in de
uitzending met een interview wat we vandaag gaan doen. Dan met de dames naar de sluis van
Lippenhuizen, waar de camper van de Omrop wordt neergezet. Dan met de auto weer terug naar
Gorredijk, naar de Rot.
Om ongeveer 9.30 uur zijn we weer aan boord, en worden de schepen klaargemaakt voor vertrek.
Dan stappen ook vier mensen van de provincie aan boord. Zij zorgen voor de brug en sluisbediening
vanaf Oosterwolde. Mooi al die oude schepen en opduwers door Gorredijk. Tussentijds nog een
interview over het varen met de Rot en gaat één van de dames aan het helmhout, gaat best wel
goed. Net voorbij Gorredijk komt het paard (met veulen) van Auke voor de Rot met een lange lijn om
de Rot naar Lippenhuizen te trekken. Voordat de lijn wordt vastgemaakt is onderhandeld en
afgesproken wat het kost om de Rot naar Hemrik te jagen.

Het paard in een lange jaaglijn voor de Rot van Lippenhuizen richting Hemrik. Onderste foto’s (links),
één van de opduwers voor de Rot, (rechts) een kraan die in het water staat te baggeren in het kanaal
net voor Oosterwolde..

De dames gaan in Lippenhuizen van boord, Piet komt vanaf Hemrik aan boord. Alles is perfect
geregeld, bij de bruggen kunnen we doorvaren en de sluizen kunnen we bij aankomst ook direct
invaren. De reis gaat zeer voorspoedig zodat we om ca. 15.30 uur al afmeren in Oosterwolde.
In Oosterwolde genieten we van een drankje en een maaltijd bij restaurant de Zon. Dan om 18.30
uur de motoren starten en richting Fochtelooverlaat. Tussentijds zijn de masten weer
omhooggedraaid en kunnen bij de sluis de lampjes erin gehangen worden. De aggregaten zorgen
voor de elektriciteit, waardoor de schepen in de komende duisternis verlicht richting Appelscha
kunnen varen. Geheel belangeloos worden de bruggen en sluizen bediend door de mensen van de
provincie.

Aankomst bij Fochtelooverlaat. De Familietrouw wordt door een opduwer de sluis in getrokken.

Vanaf Fochtelooverlaat vaart de Rot met de burgemeester van Ooststellingwerf met zijn vrouw
richting Appelscha. We varen als laatste schip, hartstikke mooi om alle verlichte schepen voor ons te
zien varen. Op de sluis bij Appelscha is het een drukte van belang. In ongeveer drie sluisgangen zijn
alle schepen op het bovenste pand en kan eenieder ligplaats kiezen voor de nacht. Uiteindelijk
leggen wij ca 24.00 uur aan en besluiten na het drinken van een borreltje om te kooi te gaan.

Een mooi gezicht, eind van de middag/begin van de avond de mast omhoog en de lichtjes erin. Dan
na ca. 2 uur varen we met de lampjes aan naar Appelscha, een prachtig gezicht.

Vrijdag 19-8-2016.
Dit is een rustdag, lekker uitslapen en een praatje met de overburen waar we de stroom vandaan
krijgen voor de lichtjes in de mast en voor de accu van de mobiele telefoon. Verder een beetje
opruimen en her en der bijpraten. Ook kijken in het nieuwe schip van Ids en Yda, een stijlsteven van
25 m lang en 5 m breed, mooi geklonken en een mooie oude kromhoutmotor erin.
’s Avonds een maaltijd bereidt door de schipper, wel weer lekker om daar zelf mee bezig te zijn en op
te eten. Daarna tussen de buien door bij de schepen langs en op het terras bij de sluis een biertje.
Daarna weer terug naar de Rot, even bijpraten en dan te kooi.
Zaterdag 20-8-2016
Rustig opstarten, de deklast (kolen, briketten, turf, e.d.) onder het kleedje vandaan en dan ca. 12.00
uur richting de sluis. Daar halen we eerst even een tankje dieselolie op en dan vanaf 12.30 uur een
shantykoor aan boord. Zingend en wel varen we het dorp in en net voorbij het voetbrugje gaan we
voor de wal. We krijgen hier veel bezoek aan boord en het is dan ook gezellig druk.

De vlaggen hangen in top en de was (oude lange onderbroeken, borstrokken, e.d.) hangen aan de lijn
te drogen. Het koor komt aan boord.
Om 16.00 uur krijgen we mensen aan boord van een verzorgingstehuis vanuit Oldeberkoop. We
varen terug naar de sluis, daar draaien en dan weer naar onze ligplaats. De mensen vonden het een
hele belevenis zo’n stukje varen. Ze hebben weer genoten van het moment, wij dus ook.

De mensen uit Oldeberkoop komen aan boord. Best nog wel een hele onderneming via de loopplank,
maar alles gaat goed.

Nadat iedereen aan boord is, draaien we ter plaatse de Rot, hetgeen precies kan. Het houdt ook niets over. Het
wordt een gezellige vaart door het dorp, onderweg heeft iedereen het prima naar de zin. Net voor de sluis wordt
de Rot weer gedraaid (Durc duwt de kop weer om, waardoor de draai een stuk makkelijker is). De schipper praat
nog even bij met Angelique en hoort dat het eenieder goed bevalt.

We liggen weer voor de wal en de groep
kan weer via de loopplank van boord.
Geeft wel weer even spanning, maar het
was de moeite waard. De mensen hebben
er echt van genoten.

Als we weer liggen nemen we, samen met Simon die de hele dag op het schip aan het knopen is
geweest aan een nieuwe stootwil, een lekker koud biertje. Om ca. 17.30 uur zijn de schipper en de
maat toch wel vermoeid en “geven zich een uurtje neer”.
Dan om ca 19.00 uur richting het restaurant waar voor de bemanningen van de schepen een maaltijd
is klaargemaakt, allemaal ovenschotels, hartstikke lekker. Dan nog gezellig napraat met Ida, Suzanne
en George. Ook weer hele verhalen over het CVO (voor schepen langer dan 20 meter). Dan terug
naar de Rot, helaas in de regen. Nog even buurten op de “Swiebertje”, het nieuwe schip van Ids en
Yda en dan niet al te laat op bed.
Zondag 21-8-2016
We slapen heerlijk uit, na het ontbijt al direct “praterij” met onze nieuwe overburen, de vrijwilligers
van “Wolthuis scheepsbouw”. Die laten ons vandaag mee genieten van het klinken van ijzeren platen
(veel herrie dus, gaat met een luchthamer). Helaas is het wat regenachtig weer, waardoor er niet
veel mensen langs de kraampjes lopen. In de loop van de dag wordt het beter en wordt het wat
drukker.
Om ca. 18 uur gaat Piet van boord en komt Marian aan boord. Er wordt een beetje opgeruimd en
ingeruimd. Dan om ca. 19 uur met een hele ploeg met de “veerpont” van Hans naar de pizzeria. De
pizzabaas heeft wel wat moeite met de grootte van de groep, waardoor de bestellingen in groepen
worden geserveerd. Wel heel erg lekker en gezellig.
Maandag 22-8-2016
We staan ca 7.30 uur op, ruimen de kabels op en liggen dan ca. 8.30 uur bij de sluis. Helaas kunnen
we niet met de eerste sluisgang mee, dus een half uurtje wachten. Dan met 3 kruisers in de sluis. Zo
gaat dat tot Oosterwolde door. Daar ligt al een motorboot, dus één boot kan er niet bij.

Foto’s boven: de passage door Oosterwolde. Foto beneden sluis 3 (invaart
Tjongerkanaal).

Dan door naar het Tjongerkanaal, gaat allemaal zeer voorspoedig, ondanks de vele regen van die dag.
Om ca. 15.30 uur leggen we aan in Oldeberkoop. Na een hapje eten krijgen we nog bezoek van
Angelique en Leendert, helaas zonder bewoners, die waren te moe om mee te gaan. Daarna even
lekker douchen en bijkomen van deze dag.

De haven van Oldeberkoop. Ondanks dat we aan de “andere kante” zijn, wel de friese vlag in “top”.
Dinsdag 23-8-2016
Het is bewolkt, maar droog. We steken ca. 9.30 uur van wal en varen naar sluis 1 van Oudehorne.
Hier nog even een kort praatje met een schipper uit Amsterdam die daar voor de wal ligt met een
mooi oud vrachtscheepje, waar hij zelf nog beroepsmatig mee gevaren heeft, ook op de Tjonger. Dan
door naar Mildam, waar we ca. 12.00 uur de brug passeren. Via de van Engelenvaart varen we (heel
rustig) achter een vrij grote viskotter aan die langzaam vaart vanwege zijn grote diepgang en zuiging.

Foto links:De Rot in de laatste sluis voor
deze reis (sluis 1 bij Oude-Nieuwehorne).
Foto boven: prachtige zonsondergang op
onze Marrekrite ligplaats vlak bij Akkrum.
Dan door via het Heerenveenskanaal naar een marrekriteplaats ten zuiden vaan Akkrum.. Hier doen
we nog wat klusjes, even zwemmen, de schipper kookt en de maat maakt een aantal pop-up kaarten.
Dan op tijd op bed.

Woensdag 24-8-2016
Na een heerlijke nachtrust aan een marrekriteplek midden “in de prairie”, starten we ca. 9.30 uur de
motor en gaan richting Akkrum. Hier gaan we langszij bij het skutsje “Twee Gezusters” van Piet
Dillingh. Na lekker gedoucht te hebben, en Piet niet bereikbaar is om een bakje koffie te drinken,
start ik ca. 11.45 uur de motor. De maat komt weer aan boord bij de aanlegplaats, net voor de
spoorbrug. Hier raak ik wat hard het remmingwerk, gelukkig geen schade, waarna de maat alsnog
aan boord komt. Daarna wordt de brug alsnog vrij vlot bediend, waarna we doorvaren richting het
Pikmeer. Dan kan er eindelijk gezeild worden. Heerlijk.

Een kleine opduwer in de
haven van Akkrum. Het
kleine broertje van de
opduwer van Piet
Voolstra.

We zeilen rustig langs de zeilschool Pein, daarna door over het Pikmeer. Helaas is de wind te
oostelijk en gaan de zeilen er weer af aan de noord-oostkant van het Pikmeer. Dan door via de
Veenhoop naar de Wijde Ee. Hier leggen we aan om een broodje te eten en doet de schipper even
een “knippertje”.
Dan na een uurtje weer verder richting Eernewoude, ditmaal alleen op de fok. Het laatste eindje op
de motor waarna we ca. 16.30 uur aanleggen achter het skutsjemuseum. We praten met Roel bij
over het beslag van de nieuwe gaffel dat klaar is en meegenomen kan worden. Natuurlijk ook praterij
over andere mooie oude schepen. Dan ’s avonds lekker een hapje eten bij Wester op het terras met
uitzicht over het water.

De fok erop, en lekker rustig van Eesicht naar Eernewoude. Heerlijk
genieten dat we vandaag op het
Pikmeer en hier kunnen zeilen.

Donderdag 25-8-2016
We staan op tijd op want de maat moet naar de huisarts vanwege een hondenbeet in haar hand. We
vetrekken ca. 8.30 uur, na afscheid te hebben genomen van onze gastheer voor deze nacht. We
varen op de motor via Eesicht over de Wijde Ee. Bij de zandwinput wordt de mast gestreken en gaan
we door richting Opeinde.
Na Opeinde wordt de mast weer overeind gezet. Helaas is de huisarts in Rottevalle niet aanwezig dus
wordt vervoer geregeld naar Gorredijk en een afspraak gemaakt met de huisarts voor die middag.
Die middag heeft de schipper weer vervoer, wordt alles weer opgehaald en opgeruimd. Hierna moe
maar voldaan de Rot op zijn eigen ligplaats, alles opgeruimd en schoongemaakt naar huis.
Terugkijkend op een tocht naar Appelscha in 2016 waarbij helaas weinig is gezeild, maar wel veel PR
en veel gezelligheid voor en op de Rot.

De foto’s verwerkt in dit verslag zijn afkomstig van de Herbergier te Oldeberkoop en Koos Föllings.

