Reisverslag van de Rot naar Workum in de herfstvakantie van 2013.

Deze reis van de Rot wordt gemaakt door de laatste opstappers van Ruud de Haan (de laatste
particuliere eigenaar van de Rot tot 2011), namelijk Koos Follings als schipper en Nico Schermer als
maat en scheepskok.
Deze reis wordt gemaakt om de naamsbekendheid in Fryslân en wijde omgeving verder te
verbeteren. Daarom hebben we in het voortraject van deze reis ook al contact met de organisatie
van de strontrace in Workum gehad om de Rot in de museumhaven te krijgen. Daarnaast is voor
deze reis de afspraak gemaakt dat we briketten voor de schepen die met de strontrace en visserij
meedoen op te halen vanuit Sneek en deze af te leveren in de museumhaven in Workum, dus er
wordt weer (na ongeveer honderd jaar) beurtveer gevaren door de Rot. De activiteiten in Workum
omvatten het onder zeil gaan vissen door een aantal oude kleine vissersschepen zoals botters,
zeeschouwen, lemster aken en staverse jollen. Daarnaast de meest bekende zeiltocht, de strontrace
van Workum naar Warmond (nabij Leiden), waarbij per skûtsje (of tjalk, de zware stront) een aantal
zakken gedroogde mest wordt meegenomen. Als retourvracht wordt dan een aantal zakjes bloembollen meegenomen. Dan is er nog de beurtveer (grotere tjalken en klippers) die de zeiltocht maken
naar Amsterdam met als verplichte tussenhavens Medemblik en Lemmer. Deze schepen nemen post
mee en een aantal passagiers.
Op woensdag 16 oktober 2013 worden de laatste boodschappen gedaan, door schipper Koos en
maat Nico en worden we door Marian (de vrouw van de schipper) per auto naar Rottevalle gebracht.
Om ca 12.00 uur hebben we alles aan boord, wordt er water getankt en strijken we de mast. We
krijgen nog wat uitleg van Harm over de laatste reparaties aan de motor, met name de ontluchting is
een stuk makkelijker geworden (hebben we onderweg veel plezier van gezien de motorproblemen).
Daarna wordt de motor gestart en gaan we richting de Leijen en door naar Opeinde. Direct na de
laatste brug wordt aangelegd om de mast weer omhoog te draaien. Daarna op de motor verder
richting de Wijde Ee en Pikmeer. Daarna door via het PMkanaal richting spoorbrug van Grou. Hier
krijgen we helaas motorproblemen en worden we uiteindelijk door de Schiffaert uit Grou teruggesleept naar Grou. Dat was toch wel even schrikken op zo’n groot vaarwater geen voortstuwing
meer. De volgende morgen zal de monteur eea nakijken en hoop ik dat de problemen over zijn met
de motor.
De Rot wordt afgesleept
naar Grou waar een
monteur de volgende dag
de motor zal nakijken.

Op donderdag 17 oktober staan we op tijd op en stapt de monteur om ca 7.30 uur aan boord om de
motorproblemen op te lossen. Na meerdere (kleine) reparaties, loopt de motor weer en kunnen we
uiteindelijk om ca 10.30 uur vertrekken richting Sneek. Hier komen we om ca 13.30 uur aan en na
even wachten voor een schip dat uit het water wordt gehaald, leggen we uiteindelijk aan om de
lading in te nemen. Hiervoor wordt de luikenkap open gemaakt en wordt de pipegaal op de walkant
gezet. Onder het toeziend oog van de pers worden de briketten (ca. 700 kg) via de luikenkap aan
boord genomen.

De luikenkap moet open, dus de kegjes lostikken, de
latten eraf en dan het zeil over de luikenkap terugslaan. Dan kunnen we de luiken eraf halen en kan
de lading ingescheept worden.
Let op het bordje achter het zwaard waarop staat
aangegeven beurtveer Sneek-Workum

Kolenboer Lieuwe v.d. Pol helpt de schipper en de maat om de briketten vanaf de pipegaal via de
hijsinstallatie middels de giek in het ruim van de Rot te krijgen.

Daarna de boel weer dicht, een bakje koffie drinken en de motor starten. Helaas weer een
motorprobleem. Nadat de motor is ontlucht, start deze gelukkig weer en kunnen we uiteindelijk
weer richting Heeg. Aangezien we toch in de buurt van Workum willen komen, gezien de problemen
met de motor, wordt er doorgevaren totdat we ca. 19.15 uur aanleggen in Gaastmeer. Helaas zijn de
restaurants dicht en moeten we toch zelf eten koken. Dat gaat goed, dan een telefoontje naar beider
thuisfront en een lekker borreltje om bij te komen.

De schipper en zijn maat genieten,
moe maar voldaan, van het vernieuwde uitzicht in het ruim van de
Rot. De stoel en de andere spullen
staan om de briketten heen, mooi
om te zien.

Op vrijdag 18 oktober wordt er eerst lekker uitgeslapen, gaat Nico de laatste boodschappen doen in
het dorp en neemt hij een heerlijk vers gerookt palinkje mee. Nadat we lekker hebben gedoucht
wordt er koffie gezet en komt er weer een spannend moment: het starten van de motor. Na
uitgebreid voorgloeien, de handpomp op druk gezet loopt de motor vrijwel direct. Een hele
geruststelling. Nadat we nog een praatje hebben gemaakt met de oude havenmeester, vertrekken
we uiteindelijk om ca 12.30 uur richting Workum. Na een mooi tochtje op de motor wordt de eerste
brug van Workum bereikt, de spoorbrug. Deze wordt vrij vlot bediend, daarna de brug van de
provinciale weg. Dan wordt er bij jachthaven de Liefde getankt, hard nodig aangezien we (ondanks
alle motorproblemen) alles op de motor moesten doen op de heenreis naar Workum. Dan nog
enkele gemeentebruggen (die inmiddels vrij zijn van bruggeld). Net voor de sluis, aan de
bakboordkant, ligt de museumhaven. We leggen aan achter de palingaak uit Heeg, die ook weer op
dezelfde plek ligt als vorig jaar. Wij leggen aan stuurboordkant aan om de lading te kunnen lossen.
We praten even bij met de bemanning van de palingaak en krijgen meteen overleg over de
bereikbaarheid van de Rot en het aansluiten op de walstroom. Alles wordt naar volle tevredenheid
geregeld. Daarna maken we contact met de mensen van de zeilvaart uit Workum om afspraken te
maken over het lossen van de briketten. Dan wordt verder alles geïnstalleerd, gaan we her en der bij
vrienden langs en kookt Nico weer een heerlijke maaltijd voor ons tweeën.

We liggen mooi achter de palingaak uit Heeg in de museumhaven, van alle kanten goed te zien en
bereikbaar. Naast de palingaak de taanton waar de zeilen en touwen in worden getaand.

Zaterdag 19 oktober staat in het teken van het lossen van de lading. Nadat we met Arend Zijlstra van
de Stichting Zeilvaart Workum afspraken hebben gemaakt over het lossen van de ca 700 kg briketten
en kolen, wordt de luikenkap opengemaakt en wordt de losinstallatie in stelling gebracht. De
pipegaal wordt ook op de wal gezet en daarna begint het lossen met de giek. Nadat de nodige foto’s
zijn gemaakt, wordt de lading vrij vlot op de kant gezet. Daarna worden alle briketten en kolen op
een kar geladen en achter een auto richting de stand van de zeilvaart gebracht. Het blijkt dat veel
mensen het bijzonder vinden dat de luikenkap open is. Veel mensen nemen dan ook een kijkje in het
ruim van de Rot, door de geopende luikenkap.

Nico kruit met de pipegaal de briketten naar de kar om de briketten bij de stand van de Stichting
Zeilvaart Workum af te leveren.
Nadat in het ruim alles weer schoon is, en zelfs het (kolen)stof is opgezogen, wordt de luikenkap
weer dichtgemaakt en wordt de brandstoftentoonstelling op de luikenkap weer geïnstalleerd.
Daarna opruimen, lekker eten in de Smitte, lekker zingen in de Doopsgezinde Kerk en in de Klameare.
We zijn redelijk op tijd weer aan boord, maar daar wordt onder het genot van een borreltje nog even
nagezeten, waarna we dus toch nog laat op bed liggen.

In de Doopsgezinde Kerk in Workum
wordt op zaterdagavond door
buitenlandse zangers uit Engeland,
Canada en Polen opgetreden. Er
worden in verschillende talen
shanty’s gezongen.

De zondag staat in het teken van bekeken worden. Er komen veel mensen naar de schepen kijken,
dus ook naar de Rot. Vele bekenden nog uit de tijd van Ruud, maar ook veel mensen uit Rottevalle
die even langskomen om een praatje te maken. Ook verschillende vrienden en kennissen en enkele
collega’s van de schipper (komt zelfs zo nog op facebook). Het is ook mooi weer, dus allemaal heel
gezellig. Ook wordt er nog gewerkt aan de tribunes e.d. voor de avondvoorstelling.

Het is prachtig weer waardoor er veel
mensen naar Workum zijn gekomen.
Ook het werken aan de podia voor de
avondvoorstelling verloopt voorspoedig.

Eind van de middag gaan we naar de Klameare, wordt de “brandstofwinkel” op de luikenkap
afgedekt en zorgen we dat we weer op tijd terug zijn, want het voordek wordt voor onze vrienden en
kennissen een mooie plek om het spektakel op het water te kunnen zien. Het is een mooie
voorstelling met leuke lichteffecten en gelukkig droog weer. Nadat de voorstelling is afgelopen blijft
Nico aan boord aangezien hij vroeg op bed wil. De schipper gaat nog mee naar de boerderij en
hebben daar met onze vrienden een gezellige avond. Met Auk wordt door de schipper nog uitgebreid
bijgepraat over de problemen met de motor van de Rot. Om ongeveer middernacht is de schipper
weer aan boord, wordt het logboek bijgewerkt en dan weer op bed.
Op maandag wordt alles in gereedheid gebracht zodat de schepen uit de haven kunnen vertrekken
voor hun wedstrijd. Het is lang geleden dat er zoveel schepen meedoen aan de strontrace, beurtveer
en de visserij. Een mooi gezicht, de haven vol met oude schepen. ’s Morgens komt Gjalt nog even een
praatje maken en hij zal in zijn verhaal bij de start van de strontrace de beurtveer van de Rot noemen
die we gemaakt hebben van Sneek naar Workum. Nadat we een prachtige start hebben gezien, en de

vrouw van Nico nog met de auto terugkan naar Haarlem (ipv de trein), vertrekken uit de museumhaven ook enkele schepen en moet de Rot dus verhaald worden. Nadat de palingaak is vertrokken
leggen we weer op ons oude plekje aan, aangezien we dinsdagmorgen pas vertrekken. We hebben
nog een uitgebreid verhaal met een visserman uit Stavoren, die samen met zijn vrouw en een
vriendin de Rot van binnen bekijken en een bakje koffie met ons meedrinken. Daarna gaan we nog
de laatste boodschappen doen, even lekker douchen op de boerderij en dan weer terug aan boord.
Hier wordt een lekker gerookt poontje naar binnen gewerkt. Dit samen met Klaus die even op bezoek
komt. Daarna nog een gezellige avond en napraat over de gebeurtenissen van het afgelopen
weekeinde.
Op dinsdag 22 oktober staan we redelijk op tijd op, want de Rot moet vaarklaar gemaakt worden
voor vertrek en we nemen nog even afscheid bij Piet en Gu die vlakbij staan met hun campertje. Dan
weer een spannend moment, de start van de motor. Dit gaat gelukkig goed en hij valt niet stil. Nadat
de motor is warmgedraaid steken we ca 9.30 uur van wal en passeren we vrij snel alle bruggen in
Workum. Net voor de provinciale brug ligt Gjalt met het theaterschip Baldre en worden we door hem
uitgezwaaid. Bij het pontje van It Heidenskip worden we door Klaus uitgezwaaid. Hier wordt de
motor wat getemperd, hetgeen helaas betekent dat deze weer stilvalt. Na enkele pogingen krijgen
we de motor weer aan de praat en gaan we richting Heeg-Jeltesloot. Daar wordt aan één van de
eilandjes afgemeerd, de mast naar beneden gedraaid (zodat we op het PMkanaal gewoon kunnen
doorvaren) en eten we een broodje. Helaas valt de motor bij het vertrek weer stil. Na wat
sleutelwerk toch weer aan de praat, en dan maar hopen dat de motor op het PMkanaal niet stilvalt.

Onderweg op de Jeltesloot met gestreken mast en in de weilanden volop ganzen die genieten van
het vele gras dat er nog staat.
De strategie met de gestreken mast werkt (hoewel bij Uitwellingerga het spannend is met tegenvaart
van een groot vrachtschip) want we kunnen mooi doorvaren. Aangezien het nu goed gaat besluiten
we door te varen naar de Veenhoop waar we ca 16.30 uur aanleggen. Bij het aanleggen valt de motor
weer stil, maar dat lossen we morgen wel weer op, dus eerst genieten van een heerlijk koud biertje
en daarna een heerlijke warme maaltijd van de scheepskok Nico.

Onderweg genieten we van de mooie wolkenluchten en de zon die er af en toe tussendoor komt met
een mooie stralenbundel.
Op woensdagmorgen wordt de motor eerst weer “ontlucht” en start deze gelukkig meteen. Om ca
10.00 uur steken we van wal en kunnen we met de gestreken mast overal mooi doorvaren.

Met de gestreken mast door Opeinde, wat bij de voetbrug nog even spannend is in verband met een
werkschip van de provincie dat op dat moment ook de brug passeert. Dan door naar de hoofdbrug en
langs de grasdrogerij.

Zicht op de Leijen en daarna op het Paviljoen met vrij veel wind.

We komen om ongeveer 12.00 uur aan in Rottevalle. We draaien de Rot en varen (met stationair
draaiende motor) teruguit bij het skutsje Het Bruine Leven langszij. Toch wel apart dat de laatste dag
de motor blijft lopen en we het touwtje moeten gebruiken om de motor uit te zetten.
Al met al een zeer geslaagde reis, veel mensen aan boord gehad, veel PR gehad en een leuke
ervaring opgedaan om beurtveer te varen van Sneek naar Workum. Helaas dat we wel veel
problemen hebben gehad met de motor, daar moet het bestuur komende winter mee aan de slag
om dit bedrijfszekerder te maken en veiliger.
De foto’s in het reisverslag zijn gemaakt door Nico Schermer, een paar foto’s door de fotograaf van
Zeilvaart Workum.

