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Afscheid van een leven
in teken van varen
• Rondvaartboot Middelsee

verkocht

Hinne Bokma

Ritsumazijl | De boot is verkocht.
Vandaag nog een keer met een groep
gasten eropuit en over een paar we-
ken als afsluiting de intocht van Sin-
terklaas in Stiens. Daarna nemen
Jaap enMarjanMiddelkoop uit Ritsu-
masyl afscheid van hun rondvaart-
boot Middelsee.

Het leven vanMarjan en JaapMid-
delkoopuit Ritsumasyl stond de afge-
lopen achttien jaar bijna volledig in
het teken van de rondvaartboot. Vijf
of zes keer per week voeren ze uit
voor een vaartocht. De bootwerd een
vertrouwd beeld in de wateren in
Noordwest- en Noord-Fryslân.

Maar de laatste tijd viel het werk
hen steeds zwaarder. Daarom werd
eenmakelaar in de armgenomen om
deMiddelsee te verkopen.Met een re-
creatieondernemer uit het Lauwers-
meergebied werd uiteindelijk over-
eenstemming bereikt en vanaf vol-
gend jaar wordt de boot ingezet voor
vaartochtjes vanuit Esonstad bij
Oostmahorn.

Het scheelde overigens weinig of
de Middelsee was in Rusland terecht-
gekomen. Een zakenman uit Vladi-
vostok toonde belangstelling. Nadat
de koopovereenkomst met de onder-
nemer uit Noordoost-Fryslân was ge-
sloten, was de Rus gedwongen van
zijn geplande reis naar Ritsumasyl af
te zien. ,,Wy binne oars wol bliid dat
de boat yn Fryslân bliuwt. Noch lea-

ver hiene wy fansels hân dat er yn ús
gebiet faren bleaun, mar dat siet der
net yn”, zeggen Jaap enMarjan. ,,It sil
aanst wol wennen wêze as er hjir net
mear foar de wâl leit.”

Jaap was brugwachter bij de pro-
vincie Fryslân en bediende de brug-
gen van Ritsumasyl en Deinum. Als
brugwachter zat hij in de winter-
maanden in de WW. Het water trok
steedsmeer, hijwilde gaanvaren.Na-
dathet groot vaarbewijswasbehaald,
deed hij ervaring op als schipper op
enkele rondvaartboten. ,,Wêrom
begjinne jimmenet foar jimme sels”,
was een steeds gestelde vraag.

In 1998 werd de knoop doorge-
hakt en gaven Marjan en Jaap
scheepswerf Syperda in Osingahui-
zen opdracht om een rondvaartboot
te bouwen. Belangrijkste voorwaarde

Wy binne der mei in
toutsje op út west
om de hichte fan de
brêgen te mjitten

was dat de boot niet hoger mocht
worden dan 2,50 meter, zodat veel
bruggen in Noordwest-Fryslân kon-
denworden genomen.,,Wybinne der
mei in toutsje op út west om de hich-
te fan de brêgen te mjitten en doe
wisten wy hokker brêgen wy nimme
koene”, vertelt Marjan.

De eerste vaartocht was op 1 mei

1999, een tochtje voor een groep
voormalige theaterdirecteuren. Ze
begonnen met het uitzetten van
tochten. Een vast onderdeel van het
programmawas een rondje Leeuwar-
den. Langzaam maar zeker nam de
belangstelling toe en kwam de Mid-
delsee ook in andere dorpen. ,,Hast
hielMenaam stie op de kade doe’t wy
dêr foar de earste kear kamen”, aldus
Marjan.

Brug verbreed
Met het gereedkomen van deMiddel-
seeroute, de vaarroute via de Swette
naar Sneek, kwamen er meer moge-
lijkheden voor vaartochtjes door de
Greidhoeke. Zo werd Boazum in het
programma opgenomen. ,,De brêge
by Boazum wie earst te smel en mei
op ús fersyk is dy breder wurden”,
geeft Jaap aan. Sinds enkele jaren is
ookdenoordijkeElfstedenroute voor
deMiddelsee bevaarbaar. Per jaarwa-
ren er zo’n 150 afvaarten.

Na de verkoop van de boot blijven
de warme herinneringen. Jaap en
Marjan denken aan het contact met
demensen aan boord. Het waren ook
de bijzondere verhalen, die de gasten
hen toevertouwden. ,,Us taakwie om
dy minsken te fermeitsjen.”

Daarnaast was er een speciale
band met de brugwachters in het ge-
bied. Soms lag deMiddelsee ’s avonds
laat, wanneer het al donker was, nog
voor de brug. ,,Wy hiene dan ôfspra-
ken makke.”

Straks rest voor de familie Middel-
koop nog een tocht met de boot. Dat
is de reis naar Oostmahorn. ,,De trije
dochters hawwe al oanjûn dat se
noch ien kear mei wolle.”

Jaap en Marjan Middelkoop op hun rondvaartboot. Foto: Marchje Andringa


