Reisverslag van de Rot naar Workum in de herfstvakantie van 2016.
Deze reis van de Rot wordt gemaakt door 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 weer in de museumhaven te krijgen (dat we welkom
zijn blijkt wel uit bijgevoegde scan van een kranteartikel in de Friso, krantje van Workum). 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 12 oktober 2016 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 13.30 uur hebben we alles aan boord en wordt er water getankt. Daarna motor starten en
gaan we richting de Leijen. Direct na het Paviljoen wordt de fok gehesen want er waait een vrij
straffe wind uit het oosten, dus onder zeil richting Opeinde, dat is nog nooit gebeurd. In het Opeinder
kanaal de mast plat en na Opeinde weer direct omhoog. Dan direct weer de fok erop en door richting
eilandje voor Oudega (Sm). Hier geven we even ruimte aan twee vrachtschepen die elkaar hier tegen
komen. Daarna op de motor verder, helaas is de wind in één keer op, richting de Wijde Ee en
Pikmeer. Net voor Akkrum wordt aangelegd bij een Marrekrite eilandje waar we de nacht
doorbrengen. Dan ’s avonds lekker het kacheltje aan en genieten van een door Nico bereidde
maaltijd.

Met een prachtige oostenwind richting Opeinde met zicht op de schoorsteen van de grasdrogerij

Op donderdag 13 oktober staan we ca 9.00 uur op en varen om ca 9.45 uur richting Akkrum. Hier
duurt de brugbediening weer ouderwets lang. Daarna door naar de Jeltesloot, waar we pas ca. 13.00
uur bij een eilandje aanleggen. Hier wordt een broodje gegeten en een “knippertje” gedaan. Dan ca.
14.30 uur door onder zeil (stevige oostenwind, dus alleen de fok erop) richting Jeltesloot,
Heegermeer, Fluessen en de Morra. Een prachtige zeiltocht met deze oostenwind, wel “verrekte
koud”, ondanks het zeilpak. Dan wordt de mast gestreken en gaan we via het Jan Broerskanaal
richting Molkwerum, de oude woonplek van de schipper.
Helaas is de brug die halfweg in de vaart is gebouwd te laag (of anders gezegd: het contragewicht van
de nieuwe mast is te hoog). Dus draaien we en dan richting Koudum. Hier leggen we aan in de
vernieuwde passantenhaven tegenover café Spoorzicht van Peter en Ineke.
Aangezien het gas op is, gaan we na een borreltje te hebben gedronken, eten bij Peter en Tineke.
Hier hebben we heerlijk gegeten en gaat Peter samen met Koos nog even een gasfles ophalen,
aangezien de reservefles ook leeg is. Hartstikke mooi want dan hebben we de volgende morgen ook
weer op tijd koffie.
Op vrijdag 14 oktober wordt er eerst lekker uitgeslapen, gaan we water tanken en vertrekken
uiteindelijk om ca. 11.30 uur richting de Fluessen. Na de laatste brug wordt de mast weer overeind
gezet en varen we op de motor richting de “Kninepuolle” (een eilandje in de Fluessen). Hier eten we
een broodje en doen nog een klein knippertje.
Dan om ca. 14.30 uur richting Brandeburen, waar we om ca 15.00 uur aanleggen naast de zeeschouw
“Schollevaer”, die van Klaus is, een vriend van de schipper.
We praten bij over de belevenissen van het afgelopen jaar, drinken er een wijntje bij en Nico gaat
voor ons een maaltijd stimp stamp met spekjes maken. Heerlijk met dit koude weer. Dan nog even
nazitten, opruimen en dan weer aan boord en slapen.
Zaterdag 15 oktober sta ik vroeg op want Nico ligt nog op bed en kan niet opstaan. Hij is vannacht
raar gevallen en heeft veel pijn aan zijn borstkas. We overleggen en besluiten samen met Klaus op de
motor naar Workum te varen. Daar wordt de huisartsenpost gebeld. Na “een hoop gedoe” komt
uiteindelijk de ziekenauto, krijgt Nico medicatie tegen de pijn en gaat hij via het trapje door het
kistenluik (het nieuwe luik dat afgelopen winter is gemaakt voor de uitwip van de onderdeks
draaiende mast), lopend via het gangboord, over het naast ons gelegen schip naar de brancard die op
de wal is klaargezet. Gelukkig is inmiddels Lidwine (Nico zijn vriendin) aangekomen met de bus uit
Haarlem. Die pakt de medicijnen van Nico in en gaat met de ambulance mee naar het ziekenhuis in
Sneek.
’s Avonds blijkt uit genomen foto’s dat Nico een gebroken rib heeft, waarschijnlijk meerdere
gekneusd, maar gelukkig geen verdere complicaties. Hij heeft wel vrij veel pijn. Ondanks dat zijn we
blij dat hij nu goed verzorgd in het ziekenhuis in Sneek ligt.
’s Avonds gaan we eten in de Smitte, daarna naar de doopsgezinde kerk voor het concert en dan
naar de nieuwe Klameare (het oude gemeentehuis) voor Liereliet.
Uiteindelijk lig ik laat op bed en slaap de volgende dag uit tot ca. 10.00 uur.

Boven: we liggen weer op ons plekje in de museumhaven Vlak bij de sluis, aan alle kanten zichtbaar.
Onder: in de doopsgezinde kerk, optreden van onze franse vrienden

Linksboven: de fransen met ondersteuning van Onstuimig Schuim
Linksonder: een amerikaanse groep, rechts onze engelse vrienden

Zondag 16 oktober 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 nog op facebook). Het is ook mooi weer, dus allemaal
heel gezellig.
Met Nico gaat het nog niet zo goed. Hij heeft veel pijn en de medicatie moet nog verder ingeregeld
worden. Hij blijft dus nog een paar dagen in het ziekenhuis in Sneek.
Dan eind van de middag naar de Klameare, lekker eten en daarna naar de nieuwe voorstelling van
Nanne en Ankie “Vuur op de Zuidpunt” een ode aan de vuurtorens en hun vuurtorenwachters.

Links: We krijgen bezoek van onze Belgische vriend die een kopje thee komt drinken en op zijn
doedelzak speelt voor ons.
Rechts: de Engelina Smeltekop ligt klaar om mee te doen aan de strontrace

Op maandag 17 oktober wordt alles in gereedheid gebracht zodat de schepen uit de haven kunnen
vertrekken voor hun wedstrijd. Een mooi gezicht, de haven vol met oude schepen.

Boven: De visserij gaat er al bomend uit.
Onder: de Ebelina Smeltekop klaar voor de start, de stront is al aan boord.
Daaronder: de schepen worden door Reid uitgewuifd, oftewel “oprotten” en daarna weggeschoten.

Nadat we een prachtige start hebben gezien, en we doorkrijgen dat Nico nog een paar dagen in het
ziekenhuis moet blijven, vertrekken we (schipper Koos en maat Klaus) ca. 14.00 uur uit de
museumhaven richting watersportwinkel De Liefde, waar we dieselolie gaan tanken. Hier wordt de
schipper geïnterviewd voor het programma “Geloof, Hoop en Liefde” van de EO (de uitzending is
gepland in de week van 9 tot 12 januari 2017). Al met al kost dit toch wel veel tijd, zodat we besluiten
aan een eilandje bij de Jeltesloot te overnachten.
Op dinsdag 18 oktober staan we redelijk op tijd op. Het is helaas slecht weer, harde wind uit het zuidwesten met regen. We varen naar Akkrum, op de fok met de motor bij. Gaat goed maar wel koud en
nat. Bij Akkrum gaan we voor de wal, dan kan Sam (de hond van Klaus) ook even een rondje lopen en
zijn behoefte doen.
Nadat we een broodje hebben gegeten, gaan we weer van wal, we gaan vlot door Akkrum, dan door
naar het Pikmeer, op de fok met de motor erbij. Op het Pikmeer krijgen we een dikke bui over ons
heen, met veel wind erin. Gelukkig gaat alles goed. Daarna aan de noord-oostzijde van het Pikmeer
de fok eraf en op de motor richting De Veenhoop. Daarna door naar Oudega, waar we met de zon in
de rug om ca. 18.00 uur aanleggen. Dan een biertje, eten koken en nog even bij Wietse Welling langs
om bij te praten. Sam vindt het ook heel gezellig want hij krijgt van iedereen aandacht.

Op woensdag 19 oktober slapen we lekker uit, het kacheltje gaat even aan en het logboek wordt
bijgewerkt (de laatste dagen door alle consternatie het logboek er een beetje bij ingeschoten). Dan
afwassen, alles een beetje opruimen, boterham eten en uiteindelijk ca. 14.30 uur van wal.
We varen op de motor richting Opeinde, bij de zandwinput de mast naar beneden en door richting
de Leijen. We meren met de Rot af aan het eiland de Rot. Hier gaat de mast weer omhoog en
genieten we nog even van het inmiddels weer mooie weer. Om ca. 18.00 uur komen we aan in
Rottevalle en meren we waarschijnlijk voor de laatste keer dit seizoen af en kunnen terugkijken op
een mooie maar tumultueuze tocht naar Workum.

De foto’s in het reisverslag zijn gemaakt door Nico Schermer en Koos Föllings Het artikel hieronder
stond op 4 oktober 2016 in de Friso, plaatselijke krantje in Workum.

