
”Small Sail de Rottefalle” 

Na een maandenlange voorbereiding was  het dan eindelijk zover.   

Op vrijdag 15 september kwamen de schepen de haven binnenvaren en tegen de avond lagen ze allemaal 
op hun aangewezen ligplaats. Het was een heel gepuzzel voor Harm Jonker, de tijdelijke 
“SmallSail”havenmeester om alle grote en klein schepen een plaats te geven in de haven van Rottevalle. 
Eén schip ontbreekt dan nog, die kwam zaterdagmorgen vroeg. Het was een hele verrassing toen de 
organisatie  van de Gemeente Smallingerland en de Provincie een telefoontje kreeg met het bericht dat 
ook het Friese Statenjacht naar Small Sail de Rottefalle zou komen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een haven vol historische schepen met vooraan het jarige skûtsje “de Rot” , want ter ere van het 130 jarig 
bestaan van dit eerste ijzeren gebouwde skûtsje en nog steeds in de vaart zijnde skûtsje werd dit hele 
“Small Sail de Rottefalle” evenement georganiseerd. 
Naast het skûtsje  “de Rot” lagen er skûtsjes, zoals  de Jonge Tryntje uit Drachten, het Museumskûtsje de 
Noarderling uit Dokkum, de Frisia uit Drachten  en het ‘Bruine Leven”  ook de Hasselter Aak “Goede 
Verwachting”, de zeilpraam Jolanda 45, het beurtschip St. Michaël uit Oudega, het houten skûtsje de 
Aebelina van het skûtsjemueum in Earnewâld, de Vissersmanschouw ’t Wylde Wiif, opduwers, de Boeier 
Albatros van Philips Drachten, het Fries statenjacht “ Friso” en de motorschepen de Zwarte Raaf, de 
Romslach en de sleper  William uit Burgum. 
Wat een prachtig gezicht zo’n volle haven en ook ’s avonds met de verlichting leek het net een sprookje. 
 
Alle schippers en bemanning kregen een welkomstpakket aangeboden door de sponsor Sonnema.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
’s  Avonds was er een feestelijke receptie voor genodigden met het bestuur, de organisatie, de 
Compagnons, schippers, donateurs, vrijwilligers en dorpsbelang. Sprekers waren o.a. de Compagnons, 
historicus A. Buursma en en Tjeerd van Bekkum  Ceo KH 2018.  Deze receptie met de heerlijke hapjes en 
drankjes werd door Freddy en Aukje van de “Herberg van Smallingerland” aangeboden aan de St. 
“Freonen fan de Rot”. Samen met de muzikale omlijsting van Gjalt en Paul werd deze avond een zeer 
geslaagde start van het “Small Sail de Rottefalle” evenement. 
 


