
DE ROT SPEELT EEN ROL IN DE SPEELFILM VURIG VERLANGEN. 

Een kleine groepje vrijwilligers is bezig met het maken van een romantisch drama welke zich 

afspeelt in het noorden van Nederland rond 1800. Zij doen dit allemaal in hun vrije tijd en 

dankzij medewerking van sponsoren, zoals bijvoorbeeld de Stichting Freonen fan de Rot, kan 

dit op lowbudget-basis.  Er werd gezocht naar een nog varende boot welke geschikt zou zijn. 

In dit plaatje past De Rot, het oudst nog onder zeil varende skutsje gebouwd van ijzer. In, op 

en nabij de Rot moesten opnames gemaakt worden (nodig voor de scenes die zich afspelen 

in de 18e eeuw) en in ruil daarvoor wordt dan reclame gemaakt voor de Rot door middel van 

vernoeming in de aftiteling van deze film. 

Toen deze vraag kwam heeft het bestuur hier direct ja op gezegd. Op vrijdag 26 juli werd het 

schip door de crew bekeken en enkele kleine aanpassingen doorgevoerd. Tevens werden al 

varende enkele locaties bekeken vanaf het water waar gefilmd zou kunnen worden. Met 

enkele particuliere eigenaren is contact gezocht en deze hebben spontaan hun medewerking 

verleend en toestemming gegeven om op hun eigendom te filmen. Tevens werd belangeloos 

een bijbootje beschikbaar gesteld door La Dure, camping en watersport te Rottevalle. Op 

zaterdag 27 juli 2013 zijn de opnames geweest. Eerst nabij het restaurant/strandje paviljoen 

De Leijen. Daarna aan de noord-oostkant van de Leijen op Harm syn puolle. Allemaal zeer 

geslaagd. Na de pauze in Oostermeer was het de bedoeling om nog enkele opnames te 

maken in de Lits nabij de brug van Oostermeer en nabij het uitkijkpunt aan de Sumarderkant 

van de Lits. Helaas moest dat uitgesteld worden in verband met het hevige onweer. 

 Nadat het weer het weer toeliet is teruggevaren naar Rottevalle. Hier werd afscheid 

genomen van elkaar met de afspraak dat binnenkort de laatste opnamen aan de noord-

oostkant van de Leijen alsnog zullen plaatsvinden 

   

De Rot onder vol zeil nabij Harm syn puolle.           De hoofdrolspelers voor op de Rot 



 

   

Onderweg naar de filmlocaties met op De schipper van ca 1800 en de schipper van 2013

 het dek de filmattributen  

 

 


