Verslag van de reis van de Rot naar Hasselt in juli-augustus 2012.
Op uitnodiging van de LVBHB (landelijke vereniging tot behoud van het historische bedrijfsvaartuig)
wordt deze reis ondernomen. De bemanning bestaat uit schipper Koos Follings en maat Nico
Schermer. De schipper zorgt voor het nautische deel, de maat zal dit zover als mogelijk ondersteunen
en neemt met name de catering voor zijn rekening (ziet er weer goed uit).

De schipper met een verkoelend
petje op waar een klein propellertje in de klep zit ingebouwd,
draaiend op zonne-energie

Nico legt de nieuwe loopplank uit
om de gasten veilig aan boord te
krijgen. Direct daarna komt zijn
vrouw aan boord

De Anke Maria onder zeil met
in het zeil een Bonnet (hun
achternaam), zijnde het hoofddeksel van een kardinaal

Op maandag 23 juli 2012 wordt de laatste proviand aan boord gebracht, de watertank gevuld , de
mast gestreken en om ca. 12.30 uur op de motor van wal richting Opeinde. Aangezien er weinig wind
staat en ook nog uit de verkeerde richting wordt de gehele dag op de motor gevaren totdat we
’s avonds om ca. 18.30 uur nabij de brug in de snelweg Joure-Sneek aanleggen. De Anke Maria komt
langszij, zij zal deze reis met ons opvaren naar Hasselt.

De Anke Maria langszij met de
De tjalk van Rolf en Lia waar
ondergaande zon op de horizon ze op wonen naast de molen
de Rietvink

De watermolen de Rietvink,
staande aan de Helomavaart
nabij de Scheene

Op dinsdag vertrekken we om 9.00 uur waar, nadat de bruggen zijn gepasseerd, direct de mast
omhoog wordt gedraaid. Nog een hele klus omdat de mast bovendeks draait zonder contragewicht.
Daarna helaas weer op de motor verder naar het Tjeukemeer-Echtenerbrug-Oldetrijne. Dit is gelegen
aan de Helomavaart. Hier gaan we bij de gerestaureerde windmolen (die water uitmaalt met een van
hout geconstrueerde vijzel) de Rietvink voor de wal. Deze molen is door Rolf en Lia (ook lid van de
LVBHB en wonend op een prachtig gerestaureerde tjalk die daar ook voor de wal ligt) weer helemaal
in oude glorie hersteld en maalt weer water uit. Nadat we een heerlijk bakje thee hebben gedronken
in de tuin, wordt de molen bezichtigd onder deskundige leiding van Lia, één van de weinige

vrouwelijke molenaars. Tevens hebben we een potje smout geregeld. Dit is dierlijk vet dat taai
vloeibaar is om het roefluik van de Rot mee in te smeren zodat deze weer waterdicht wordt op de
naden. Tevens helpen we de molen in de wind te draaien (kruien heet dat, nog wel een pittige klus
met behulp van een lier) en de planken uit de wieken te halen. Op deze wijze kunnen Rolf en Lia
gerust een paar dagen weg, zonder dat de molen gevaar loopt. Uiteindelijk vertrekken we na een
oponthoud van ongeveer 1 ½ uur richting Driewegsluis. Hier worden we direct geschut, daarna door
naar Ossenzijl. Hier moeten we heel even wachten op de bediening van de brug en wie komen we
daar tegen? Hoe is het mogelijk, Sake Bakker, een nazaat van de opdrachtgever van de bouw van de
Rot. Heel erg leuk.
Dan varen we door naar de Kalenbergergracht
waar we een mooi plekje vinden om te overnachten.

Op woensdag vertrekken we weer ca 9.00 uur richting Muggenbeet, hier moet de mast gestreken
worden in verband met één vaste brug in deze route. Hier gaan we wat langer voor de wal om de
verstaging van de mast bovenin beter te bevestigen. Dit doen we met hulp van Paul, de schipper van
de Anke Maria. Daarna de mast weer omhoog draaien en verder naar Zwartsluis. Hier leggen we aan
in de oude haven waar nog meer oude schepen liggen o.a. een paar skutsjes uit Leeuwarden. Van
deze schippers, na bezichtiging van de Rot, nog wat adviezen gekregen over mogelijke aanpassingen
van de Rot in verband met het draaien van de mast en de problemen met de motor en hoe deze in te
bouwen in de kont van het schip.
Op donderdag gaan we eerst dieselolie tanken, gezien de vele motoruren die we gemaakt hebben
geen overbodige luxe (ca 40 liter nodig). Daarna door naar Hasselt waar we aan de oude
industriekade aanleggen om ca. 13.00 uur en wachten om de stad binnen te kunnen varen. De
binnenvaart van de schepen start om 13.30 uur. Een hele operatie omdat er ook vrij grote schepen
mee naar binnen gaan en alle schepen gedraaid moeten worden om er zondag zonder problemen
weer uit te kunnen varen. Na een lange “drijftocht” leggen we ca 16.00 uur aan midden in de stad in
een gezellig buurtje.
Reparatie van de verstaging
In de top van de mast bij de
Brug van Muggenbeet

Twee oude vrachtscheepjes
voor een nieuw vrachtschip
aan de kade bij Hasselt

Ronddobberen voordat we
Hasselt mogen invaren

Het valt meteen op dat we zeer welkom zijn in de stad door de reacties van de mensen, met name
onze buren waar we voor de wal liggen. Die hebben in een schuurtje een lokale “buurtkroeg”
ingericht, waar lekkere koude biertjes vandaan komen en af en toe lekkere warme bitterballetjes.
Hierbij wordt de bemanning van de Rot niet vergeten. Als tegenprestatie zingt Nico een aantal keren
en speelt Koos op zijn harmonica. Allemaal heel erg gezellig.

De Rot in Hasselt aan de kade met de nieuwe loopplank en de handel op de luikenkap. Op de achtergrond ligt de WL3, een oud schip in de Rotterdamse haven die drinkwater naar de schepen bracht.

Van vrijdag tot en met zondag liggen we op een prachtplek. Er komen veel mensen langs om de Rot
te bekijken en van binnen te bezichtigen. Ook veel oude bekenden van de Rot die Ruud de Haan ook
nog gekend hebben. We hebben het dek ingericht met allerhande soorten kolen en briketten. Ook
hebben we turf aan boord. De briketten worden als ROTbriketten verkocht. Tevens hebben we een
handeltje in ROTzeep (Sunlight, een oud zeepmerk, waarbij het verhaal is dat je een pakje zeep aan
het voeteneind in bed moet leggen om van je eventuele kramp in je benen af te komen).

Foto links: Ons “buurtkroegterras” in Hasselt
direct naast de ligplaats van
de Rot.
Foto rechts: hier staat Nico
de handel aan te prijzen
met op de achtergrond de
Vriendentrouw uit
Heerenveen.

Er komen nog verschillende (oud)Rottevalsters langs, die mij ook vertellen dat de Rot al na ca 20 jaar
werd vervangen door een ander beurtschip vanuit Rottevalle omdat dat nieuwe beurtschip een
stoommachine aan boord had, dat dus meer bedrijfszekerheid gaf dan alleen op de zeilen. In de stad
is ook van alles te doen, ook bij de kade het ouderwets laden en lossen van schepen (o.a.
takkenbossen door een fries paard, die in het fries zijn commando’s kreeg, schelpen en zand. De

ingeladen schelpen in de dektjalk Bruinvisch werden weer in Oldetrijne bij Rolf en Lia gelost). Al met
al veel bedrijvigheid en veel schepen gelegen door de gehele stad. Ook de ZK2 was er. Dit betekent
dat de Rot waarschijnlijk onder ZK3 heeft gevist in Zoutkamp. Dat is het bestuur nog aan het
uitzoeken.
Zondagmiddag om 13.30 uur wordt de motor gestart. De kaden staan vol met vele enthousiaste
mensen die ons uitwuiven en voor ons klappen. Al met al een geslaagde reunie van de LVBHB waar
we met plezier op terugkijken. Ook weer vele foldertjes uitgedeeld, waarvan we hopen dat er enkele
donateurs uit voortkomen. Aangezien de wind naar het noorden is gedraaid wordt het weer varen op
de motor. Nabij Muggenbeet (net voor die ene vaste brug) vinden we een mooie aanlegplaats waar
we overnachten. Nog even gezellig gepraat en gezongen met een groepje jongeren uit Sint
Jansklooster die vele liedjes uit de flowerpowertijd kenden. Hartstikke leuk en gezellig.

Zondagmiddag varen we in konvooi de stad uit, uitgewuifd en veel geklap door de bewoners van
Hasselt. Zeer hartverwarmend.
Maandagmorgen staan we vrij vroeg op, de mast wordt gestreken, na de brug weer omhoog gedraaid en daarmee hebben we onze ochtendgymnastiek ook weer gehad. Op de Kalenbergergracht
komen we de sleepboot Arnold Foppen nog tegen van Gunther en Lore die helaas vanwege een
sterfgeval snel terug moesten naar huis. Daarna door naar de Driewegsluis, waar we (hoe is het
mogelijk) de voorzitter van de Stichting Freonen fan de Rot Koop Hoekstra met zijn schip
tegenkomen. Daarna via Echtenerbrug door naar het Tjeukemeer. Aangezien die hoge brug in de
weg Lemmer-Joure voor ons niet hoog genoeg is, varen we er met een geknikte mast onder door.
Gaat prima, daarna verder naar Sloten en Woudsend. Hier overnachten we aan de buitenkant van
het schiphuis waar de Anke Maria in ligt. ’s Avonds genieten we nog na van deze mooie tocht naar
Hasselt, ondanks dat we geen meter hebben kunnen zeilen.
De Rot onder de snelweg
Joure-Lemmer met geknikte
mast. Gaat prima, maar toch
altijd weer spannend.

Dinsdagmorgen staat de wind niet goed om de zuidwesthoek in te gaan, dus we besluiten naar het
oosten te varen, richting Akkrum. Nadat we afscheid hebben genomen van Paul en Ankie van de
Anke Maria, gaan we op de motor richting de Jeltesloot. Daarna via het PMkanaal naar
Uitwellingerga waar we aanleggen bij een Marrekriteplaats. Hier eten we een broodje, gaat de
schipper een knippertje doen en bereid de maat al een deel van het avondeten voor. Daarna door
naar Akkrum, waar de laatste boodschappen worden gedaan en wederom ca 40 liter dieselolie wordt
getankt. Vervolgens gaan we door naar de Modderige Bol, waar we aan een leuke aanlegplaats
overnachten.
Woensdag één augustus vertrekken we om ca 9.30 uur met een beetje tegenwind richting De Veenhoop. Helaas weer op de motor. Op het Bruine Leven (het skutsje van Joke ) is geen leven aan boord,
dus doorvaren naar “het diepe gat” bij Drachten, waar we de mast naar beneden draaien. We varen
via Opeinde naar de Leyen, waar we aanleggen aan het eerste eilandje. Hier draaien we voor de
laatste keer (gelukkig) de mast weer omhoog. Dan is het tijd voor een biertje en even bijkomen. De
rest van de dag wordt gebruikt om de Rot in het vet te zetten, alles op te ruimen, het luik in de smout
en vet te zetten. Dit alles met prachtig zonnig weer en een zacht briesje voor de verkoeling. ’s Avonds
maakt Nico voor de laatste keer van deze reis nog een heerlijke maaltijd klaar. Daarna ’s avonds nog
een borreltje met onze achterburen, die zo enthousiast zijn over hetgeen wij met de Rot doen
(behoud van varend erfgoed) dat ze meteen donateur worden. Hartstikke leuk en maakt je nog
enthousiaster om met de Rot bezig te zijn.
Donderdag twee augustus 2012 varen we het laatste stukje op de motor naar Rottevalle, waar we
om ca 10.00 uur aanleggen. Dan alles opruimen, de deklast naar binnen en alle spullen in de auto.
We kunnen terugkijken op een mooie reis naar Hasselt, helaas geen meter kunnen zeilen, maar toch
een mooie promotietocht voor de Rot.

