
Reisverslag van de Rot naar Appelscha in augustus 2012 

Op maandagmorgen 20 augustus maak ik (Koos Follings) mij klaar voor de reis naar Appelscha. Ik haal 

mijn maat (Henk van Ginneken) op die de heenreis zal meevaren. Eind van de morgen hebben we 

alles aan boord en wordt de motor gestart (dat gaat deze keer lekker vlot, wat een geruststellende 

gedachte geeft voor deze week, wordt in de loop van de week helaas anders). Dan wordt er water 

getankt en varen we richting de Leyen. Hier wordt aan het laatste eilandje voor het Opeinderkanaal 

de mast gestreken, waarna we door Opeinde varen. Bij Drachten wordt de mast weer 

omhooggedraaid, waarna we doorvaren naar De Veenhoop, hier leggen we aan het steiger van de 

Marrekrite vast. Helaas allemaal op de motor omdat de wind ons vandaag niet goed gezind is. 

Vandaag is ook Maria mee, die zorgt voor een heerlijke maaltijd aan boord. Begin van de avond 

wordt ze opgehaald door Marian (de vrouw van de schipper) en zijn de schipper en zijn maat alleen 

aan boord.  

  

     

 

 Foto linksboven: de motor loopt, iedere keer weer een 

spannend moment,  en  er komt koelwater uit de  uitlaat 

Foto rechtsboven: de schipper en de maat hebben de mast 

naar beneden gedraaid en hij ligt weer, op naar Opeinde 

Foto links, de brug van de doorgaande weg door Opeinde 

 

 

 

 

 

 



 

Op dinsdagmorgen starten we na het ontbijt de motor en varen via de Modderige Bol naar het 

Pikmeer. Het is de bedoeling dat we vandaag naar Oldeboorn varen, we hebben dus alle tijd. Op het 

Pikmeer leggen we aan bij een marrekritesteiger, eten hier een broodje en hopen dat het wil gaan 

waaien. We willen toch graag een keer een stukje zeilen. Helaas is de wind ons vandaag ook niet 

goed gezind, dus na een tijdje starten we de motor en varen naar Oldeboorn. Een heel leuk oud dorp, 

met leuke steegjes en oude gebouwen. Het dorp is helemaal in de ban van de gondelvaart eind van 

de maand want er wordt overal gewerkt aan pramen met een opbouw. Uiteindelijk leggen we net 

voor de provinciale brug aan. Onderweg hebben we al een opduwer zien liggen uit Hemrik, de 

“Yvonne” die waarschijnlijk morgen achter de Rot komt om ons naar Appelscha te duwen. 

Op woensdagmorgen meld Piet Voolstra zich als schipper van de “Yvonne”, die we al hadden zien 

liggen in het dorp. De mast wordt naar beneden gedraaid en de Yvonne wordt achter de Rot 

vastgemaakt. Dan kan het avontuur beginnen. Het valt mij heel erg mee hoe dat gaat. Het roer kun je 

zelf houden, maar waar je aan moet wennen is dat je schroef ongeveer drie meter achter je eigen 

schip zit (lijkt wel een soort drijvende aanhangmotor achter je schip). Op deze manier varen we zeer 

voorspoedig naar Gorredijk, mijn woonplaats.  

Hier gaan we door de sluis, daarna voor de wal nabij de boekhandel. Hier krijgen we vrij veel aanloop 

en worden we zelfs op facebook gezet . Hartstikke leuk die aandacht voor dit mooie oude scheepje. 

 

 

       
De Rot voor de wal in Gorredijk  De Yvonne losgekoppeld zodat de Rot voor de wal kan 

 

   
De Rot met de Yvonne weer aangekoppeld    Een detail hoe de schepen aan elkaar vastzitten 

 



 

 

Henk komt vandaag, donderdag, niet aan boord, hij is gisteren gestoken door een wesp bij zijn oog, 

waardoor zijn rechteroog helemaal dichtzit. Daarnaast wil hij moet ook nog helpen op de boerderij 

ivm een lading stro die aankomt. 

 

 

      
Klaar voor vertrek uit Gorredijk   We zijn los en varen richting de eerste (voet)brug 

 

     
 

    
 

Links: de Rot vaart langs het standbeeld van de 

jagers die het zware werk van het voorttrekken 

van de schepen moesten doen in vroeger tijden. 

Linksonder: de Rot vaart door de verkeersbrug 

in Gorredijk 

Rechtsonder: laverend tussen de bomen door 

richting de laatste brug in het dorp Gorredijk 



Het is mooi weer en we gaan dan ook lekker richting de sluis van Lippenhuizen. Hierna wordt de fok 

gehesen en gaan we deels op de motor  (van de Yvonne) en deels op de fok richting Hemrik. Net voor 

de sluis meren we af voor het huis van Piet Voolstra. 

 

Vrijdagmorgen staan we op tijd op want we willen met de eerste sluisgang mee. Al met al duurt het 

toch nog tot goed tien uur voor we verder kunnen richting Wijnjeterperverlaat, de volgende sluis 

dus. Inmiddels is Fokke aan boord gekomen, de officiële eigenaar van de opduwer Yvonne. Om ca. 

één uur middags zijn we door de sluis en moet de Rot zelf weer aan het werk. De vaart is sterk 

vervuild, waar de Yvonne veel last van heeft. Dus de Rot sleept de Yvonne richting Oosterwolde. De 

sluis van Oosterwolde wordt vrij vlot bediend, daarna door (opgeduwd door de Yvonne) richting 

Fochteloerverlaat en dan de sluis net voor Appelscha. 

 

Daarna gaan we , opgeduwd door de Yvonne, bij alle schepen langs, door het voetbrugje. Hier wordt 

de vaart echter smaller, dus toch nog wel wat problemen om gedraaid te komen. Daarna voor de 

wal, hier en daar bijpraten met andere bemanningsleden van de andere schepen. Dan nog een klein 

stukje doorvaren want we willen bij de Vriendentrouw (een schip met een “lamme arm”: een 

beweegbare, ophaalbare schroef naast het schip, waarvan de motor in het schip staat achter de 

mastvoet) voor de wal. 

Fokke vond het heel mooi om met zijn opduwer  Yvonne de Rot naar Appelscha op te duwen. Daar 

drinken we dan nog een biertje op. Dan ’s avonds op uitnodiging van de organisatie een hapje eten 

met muziek erbij in restaurant Hulst. Heel erg gezellig en leuk. Ook heerlijk bijgepraat met Roelof van 

de “Kenig Redbart” en zijn opstapper Douwe, die in dat weekeinde nog de nodige reparaties zal doen 

aan de motor van de Rot. 

 

Op zaterdag en zondag wordt er in het teken van de Turfdagen feest gevierd in Appelscha. Hele leuke 

kraampjes op de wal , zestien schepen met mast in de vaart en zeven opduwers die regelmatig op en 

neer varen. Ook de Kameleon uit Terhorne komt langs, en kan dus ook echt heel erg hard varen. De 

Rot vaart ook een paar keer op en neer. Eerst zaterdagmiddag de Pipegaaltsjesjongers al zingende 

het dorp invaren begin van de middag. Wel vreemd om te varen, want met een groot koor voorop zie 

je dus niet waar je langs vaart. Maar alles ging goed en heel erg gezellig. 

De Rot wordt door veel mensen bekeken, ook van binnen. Veel leuke reacties gehad en veel 

foldertjes uitgereikt. Maar afwachten of hier wat uit voortkomt. We hebben in ieder geval een mooi 

stukje promotie op deze manier.                     

         

De Pipegaaltsjes aan boord van de Rot  De Kameleon vaart voor ons uit in Appelscha 



 

  

De Pipegaaltsjes onderweg op de Rot, daarna een optreden Het andere koor op de Rot op 

op de wal zaterdag, op de voorgrond de andere 

opduwer van Fokke, de “bam-bam” 

             
 

 

 

Op maandag wordt er door Douwe het nodige aan de motor gesleuteld. De accu heeft een nacht aan 

de stroom gestaan, dus dat moet ook weer goed gaan. Na enige vertraging gaan we om ongeveer 

10.00 uur richting de sluis van Appelscha. Nu met mijn nieuwe maat Cor Hoekmeyer. Het is druk, dus 

het duurt even voordat we door de sluis kunnen. Daarna door richting Oosterwolde en Donkerbroek. 

Dan wordt het rustig want we gaan richting het Tjongerkanaal, richting Oldeberkoop. 

 

Foto linksboven: verschillende soorten 

brandstof op het dek (verschillende 

soorten kolen, twee soorten turf en 

hout) 

Foto rechtsboven: de handel in de 

ROTzeepjes en Rotbriketten gaat niet zo 

goed (missen we hier de verkoper Nico 

of ligt het aan het weer??) 

Foto links: een mooi klein skutsje uit 

Leeuwarden achter de Rot 



Helaas krijgen we op de vertraging die we al hebben, vlak vóór het zijkanaal naar Oldeberkoop weer 

motorproblemen. De motor valt stil, dus ouderwets jagend en bomend richting Oldeberkoop. Zeer 

vermoeiend, maar we houden er wel een mooie foto aan over. 

                        
De Rot wordt jagend en bomend de haven    De schipper en de maat op de Rot, moe maar vol- 

ingevaren.     daan dat we in de haven van Oldeberkoop liggen  
 
Uiteindelijk blijkt het een brandstofprobleem te zijn die we ’s morgens oplossen. We krijgen begin 

van de avond nog vrij veel aanloop. Op de haven is een leuk muziekje geregeld. Allemaal hartstikke 

gezellig. Om accuproblemen te voorkomen, wordt de accu de gehele nacht aan de stroom gezet. 

Dinsdagmorgen wordt de motor ontlucht, met hulp van Piet Voolstra, waarna we om ongeveer 11.00 

uur richting Mildam varen. Hier wordt dieselolie bijgevuld, en wordt de motor met hulp van een 

extra accu opnieuw gestart. Dan door naar Echtenerbrug. Hier wordt alles volgetankt met dieselolie 

en gaan we voor de wal, met weer de accu op de walstroom. 

Dan woensdagmorgen, de motor start meteen en wij gaan met staande mast richting het 

Tjeukemeer. Hier worden de zeilen gehesen. Eindelijk de motor uit en onder zeil richting Vierhuis, 

dan door richting Scharsterrijn, Scharsterbrug, tot aan de snelweg heerlijk alleen met de zeilen. Bij de 

brug wordt gelukkig redelijk vlot de motor gestart, dan naar Scharsterbrug de fok er weer op en 

onder zeil weer verder richting de Langweerderwielen. Dan richting Joure, met een geknikte mast 

onder de snelweg door, dan onder zeil weer richting Akkrum. Wat is dat heerlijk als je weer rustig 

kunt zeilen. In Akkrum leggen we aan bij jachthaven Tusken de Marren want we willen de accu weer 

aan de stroom hebben om startproblemen te voorkomen. Wat een mooie zeildag hebben we gehad, 

heerlijk. 

Donderdag wordt onze laatste vaardag van deze reis. Op de motor door Akkrum, dan de fok erop. 

Hier hebben we problemen aangezien we rommel in het koelsysteem hebben zitten. Uiteindelijk 

wordt door het varen onder zeil de problemen opgelost, waarna de koeling weer normaal 

functioneert. Het is wat buiig weer, wel een redelijke wind, we gaan dus heerlijk zeilend op de fok 

richting Drachten. Vlak voor Opeinde wordt de mast gestreken en gaan we op de motor door 

Opeinde. Bij het paviljoen leggen we achter het skutsje van Eastermar aan. Hier draaien we de mast 

omhoog, ruimen de boot op en wordt er schoongemaakt. Daarna  gaan we bij het paviljoen een 

heerlijk hapje eten.   

Tijdens het eten komt er een dikke bui over, we hadden het dus goed gepland. Dan op de motor het 

laatste stukje naar Rottevalle. Hier alles in de tassen en in de auto. We kunne terugkijken op een 

mooie (voor een groot deel op de motor) reis naar Appelscha, helaas met veel motorproblemen. 

Maar desondanks een mooie tocht.  


