
Verslag van de eerste tocht met gasten op zaterdag 13 mei 2012. 

 

Zoals u in de nieuwsbrieven heeft kunnen lezen heeft de Rot in het voorjaar een aantal weken 

op de kant gelegen. Er is veel gebeurd, vooral aan het onderwaterschip maar ook aan het 

houtwerk en de zijkant van het schip.  

 

Nadat de Rot op zaterdag 6 mei 2012 weer in het water is getakeld met een kraan van 

Vrieswijk, moet er nog hard gewerkt worden om de Rot zeilklaar te maken vóór zaterdag 13 

mei 2012 omdat we dan onze eerste boeking hebben met gasten vanaf het paviljoen De 

Leyen.  

 

Maar zoals altijd komt alles op het laatste moment toch goed en vertrekken schipper Koos en 

maat Harm op zaterdag 13 mei 2012 om ca. 14. 15 uur vanuit de haven van Rottevalle op de 

motor richting de Leyen. Om ca 14.45 uur leggen we aan bij het paviljoen, de proviand wordt 

aan boord genomen en om ca 15.00 uur stappen er 12 (bijna)saraas aan boord. Op het voordek 

vertelt de schipper over de geschiedenis van het schip en over de omgeving waarin we gaan 

varen. 

 

        
 

 
 

 

 

Aangezien het een stevige bries is uit noord-westelijke richting vertrekken we op de motor 

richting het Bergumermeer. We varen op de motor door de brug bij Oostermeer en gaan 

richting camping Klein Zwitserland. Hier wordt de fok gehesen en de motor kan eindelijk uit. 

Bij de brug van Oostermeer wordt nog even aangelegd en gaan de dames nog wat 

boodschappen doen.  

 

Foto linksboven: De Rot ligt klaar 

voor de reis met de saraas aan het 

steiger van het paviljoen de Leyen. 

 

Foto rechtsboven: “Sara” Marja heeft 

er zin in. 

 

Foto links: het is droog maar toch 

nog frisjes met een stevige wind, dus 

in het oude ruim is het gezellig zitten. 



Dan door de brug en de fok er weer op, richting Harm syn puolle. Hier wordt aangelegd en 

genoten van alle hapjes en drankjes die zijn meegenomen vanaf het paviljoen. Daarvoor 

zetten we de bankjes en tafel in het gras zodat we mooi in een rondje kunnen zitten. Heel 

gezellig.  

 

    
 

   
 

 

Nadat we alles weer aan boord hebben gezet, vertrekken we weer richting de Leyen, ditmaal 

zonder motor en op de fok. Er wordt ook onder zeil aangelegd, waarna de saraas voldaan van 

boord stappen, na een laatste groet en nog even een notitie in het logboek gemaakt te hebben. 

Hierna varen de schipper en zijn maat tevreden terug naar de haven in Rottevalle waar ze om 

ca 20.30 uur aanleggen. Er wordt tevreden teruggekeken op een geslaagde eerste reis met 

gasten aan boord. 

 

 

  

Foto linksboven: de Rot voor de wal aan 

Harm syn puolle. 

 

Foto rechtsboven: de bankjes op de wal, 

de inklaptafel er tussen in. Lekker 

smullen van alle meegenomen hapjes 

van het paviljoen. 

 

Foto links: alles weer opgeruimd, dan 

weer aan boord richting paviljoen De 

Leyen 


