
Boordtelegram 

Juli  2022                            Nr. 22 

1 
 

 

 

 

 

  



Boordtelegram 

Juli  2022                            Nr. 22 

2 
 

 

 

Woord vooraf 

In het laatste Boordtelegram was te lezen dat op het 

moment van schrijven er nog geen concrete 

toezeggingen waren m.b.t. tot een aantal 

evenementen. Gelukkig zijn uiteindelijk Dordt in Stoom 

en ook de Nationale Sleepbootdagen in Zwartsluis 

beide door gegaan en kunnen we inmiddels alweer 

terug kijken op twee drukke vaar weekenden 

Helaas kregen we vlak voor alle voorbereidingen ook 

nog te maken een acute ziekenhuis opname van  onze 

vrijwilliger Fetze Klik  die langer duurde dan gepland en 

kregen we van onze vrijwilliger Jan Walpot het zeer 

trieste bericht dat zijn zoon plotseling was overleden. 

Wij wensen Jan en zijn familie heel veel sterkte met dit 

grote verlies.  

De planning was dat beide mannen zouden meevaren 

als bemanning naar Dordtrecht.  Uiteindelijk, door nog 

wat heen en weer schuiven met bemanning, konden 

we toch een hele goede  bemanning neerzetten om de 

Maarten naar Dordtrecht te varen (inclusief Fetze).   

 

2e paasdag Stoomlab in het Ir. D.F. Woudagemaal 

2e paasdag stond bij het Ir. D.F. Woudagemaal  in het 

teken van het zogenaamde Stoomlab. Op deze dag 

kunnen kinderen samen met hun ouders zelf komen 

ervaren hoe er van water stoom gemaakt wordt en wat 

je er dan uiteindelijk allemaal mee kunt doen. Door 

Maaike Talsma waren wij uitgenodigd om onze 

Stichting hier te promoten en iets te laten zien van wat 

de Stichting allemaal doet.  

 

 

 

 

We waren er al vroeg bij deze dag , na gezamenlijk 

koffie gedronken te hebben met een aantal vrijwilligers 

en medewerkers van het bezoekerscentrum van het 

Ir.D.F. Woudagemaal hebben we ons standje 

opgebouwd in het ketelhuis. Het eerste gebouwde 

schaalmodel van de Maarten (gebouwd door W.H. 

Cnossen Sr.) stond o.a. op de tafel en er speelde een 

PowerPoint presentatie met daarin diverse filmpjes 

van de Maarten. Buiten was er een stoomlocomobiel 

van Vlegelwork (Chris Bosma)  te bewonderen en voor 

de kinderen waren er enkele miniatuur 

stoommachines te bewonderen en te bedienen m.m.v. 

Nederlands Stoommachinemuseum. Het was weer een 

mooie dag en kijken uit naar de volgende editie van het 

Stoomlab. 

 

 

 

https://www.facebook.com/irdfwoudagemaal/?__cft__%5b0%5d=AZVoYbokD1GBDExIw-7v_iM1_-8w_Gi0A0MhQUKb9-wL0bPsMfgJqEWCsV27CSnACzKbTxUVay_LwiP2NYp_Qc3JyqBSSJ6vZZPMbOZXFfJ2LkRVQE57vZtsmO-3tn1aJDFRUi0Fkkx0n2OHCmZeHVKbykGkq29bmyvyzsXWmJwIAgSnpSP_N2FKxh3d0j3_r7gHeXJNdAcKvw3AyiK3Wu7H&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/vlegelstoom/?__cft__%5b0%5d=AZVoYbokD1GBDExIw-7v_iM1_-8w_Gi0A0MhQUKb9-wL0bPsMfgJqEWCsV27CSnACzKbTxUVay_LwiP2NYp_Qc3JyqBSSJ6vZZPMbOZXFfJ2LkRVQE57vZtsmO-3tn1aJDFRUi0Fkkx0n2OHCmZeHVKbykGkq29bmyvyzsXWmJwIAgSnpSP_N2FKxh3d0j3_r7gHeXJNdAcKvw3AyiK3Wu7H&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/stoommachinemuseum/?__cft__%5b0%5d=AZVoYbokD1GBDExIw-7v_iM1_-8w_Gi0A0MhQUKb9-wL0bPsMfgJqEWCsV27CSnACzKbTxUVay_LwiP2NYp_Qc3JyqBSSJ6vZZPMbOZXFfJ2LkRVQE57vZtsmO-3tn1aJDFRUi0Fkkx0n2OHCmZeHVKbykGkq29bmyvyzsXWmJwIAgSnpSP_N2FKxh3d0j3_r7gHeXJNdAcKvw3AyiK3Wu7H&__tn__=kK-R
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Voorbereidingen voor de eerste vaartocht naar 

Dordtrecht en Zwartsluis. 

Gelukkig kregen we uiteindelijk eind april van beide 

evenementen groenlicht om te komen om te doen 

waar we goed in zijn… passagiersvaren en de gasten 

een echte stoomvaart beleving geven. 

Voordat het zover was, was er nog wel wat werk aan 

de winkel. O.a. de stoomketel voorzien van de 

benodigde mangatdeksels met pakkingen die weer 

door onze sponsor Ketelonderhoud Jonker uit 

Moerkapelle zijn geleverd, ketel vullen met water en 

de benodigde waterbehandelingen toevoegen. Alle 

koper poetsen in de machinekamer enz. 

Inmiddels hadden we ook al onze benodigde keuringen 

weer laten uitvoeren en bijbehorende certificaten 

weer aan boord. Alle slaapkamers waren de afgelopen 

jaren door de renovaties en reparaties allemaal 

omgetoverd tot magazijn en opslagplaatsen, hier 

hebben we  flink in  moeten ruimen om de bedden 

weer toegankelijk te  maken voor de bemanning.   

Voor ons zijn het lange vaardagen om op de plaats van 

bestemming te komen waardoor er ook voldoende 

proviand aan boord moet zijn om de bemanning te 

kunnen voorzien van het benodigde eten en drinken. 

Omdat de kombuis nog niet geheel klaar was en Fetze 

nog in het ziekenhuis lag, hebben we de laatste 

noodzakelijke werkzaamheden zelf nog uitgevoerd om 

de kombuis wel operationeel te krijgen.  

 

Proviand aan boord brengen  

Proviand aan boord gebracht 1 

 

 

 

Doordat de achterpiek nu met een ander middel dan 

voorheen geconserveerd is, hebben we ook direct 

maar het idee opgevat om de wastafel in het 

achterverblijf die aangesloten is op het “drinkwater” in 

de achterpiek van een eigen watertank te voorzien, 

zodat er 100% schoonwater uit de kraan kan worden 

gepompt om te wassen en te tandenpoetsen. Onder de 

vloer was nog een mooie vrije ruimte om een kunststof 

tank te plaatsen en is direct in gebruik genomen zonder 

dat er heel veel  extra werk aan te pas kwam qua 

aansluitingen. 

 

    

    

Diverse klussen afgrond voor dat er gevaren kon worden 
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Reis naar Dordt in Stoom 2022 

Na een kleine week van laatste voorbereidingen, 

opstoken van de stoomketel en proefdraaien van de 

stoommachine wat altijd weer een spannend moment 

is na een winterperiode stilgestaan te hebben, liep 

alles weer zoals het hoort te zijn.  Uiteindelijk konden 

de trossen los gemaakt worden op woensdag 18 mei 

en stond als eindbestemming voor de eerste vaardag 

de Bataviahaven in Lelystad op het programma. Eind 

van de middag lag de Maarten dan ook volgens 

planning in de haven. Het weer viel wat tegen jammer 

genoeg . De volgende ochtend was het weer op het 

Ijsselmeer behoorlijk onstuimig, na enig overleg werd 

besloten om de tocht voort te zetten met eind 

bestemming Vreeswijk (Nieuwegein). 

 

Op het AM-Kanaal (foto P. Sybranda)  

 Daar aangekomen lagen er voor de Beatrixsluizen al 

meer stoomsleepboten te wachten om op vrijdag 20 

mei naar Dordtrecht te varen.   Vrijdag morgen 

gezamenlijk met de Roek en Adelaar vertrokken 

richting Dordtrecht over de Lek waar we rond de 

middag aan kwamen om ons samen te voegen met de 

inmiddels al eerder aangemeerde collega’s.   

 

’s Ochtends met mist voor de Beatrixsluis (foto D.v.d.Wetering)  

 

 

 

 

Omdat niet alle vrijwilligers in de gelegenheid waren 

om direct mee te varen naar Dordtrecht, kwamen in 

de loop van de middag de overige bemanningsleden 

ook aan boord. Helaas voor een paar net te laat voor 

de vlootschouw, maar zij konden het uiteindleijk wel 

vanaf de wal volgen.  

 

 

Vlootschouw (foto Dordt in Stoom)  

Op vrijdagavond is het altijd weer tijd voor de 

klassieke vlootschouw, hiervoor krijgen we altijd een 

compleet draaiboek  m.b.t. de vaar volgorde etc. 

Doordat er nog behoorlijk veel doorgaande 

beroepsvaart passeerde, was het een hele puzzel om 

de aangegeven vaar volgorde aan te houden, wat voor 

de meesten dan ook niet lukte.  Desondanks was het 

weer een prachtig schouwspel om al het 

Varenderfgoed®   voor het Groothoofd te 

bewonderen.  
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 Na de vlootschouw is het invaren van de 

Wolwevershaven ook altijd erg leuk en worden alle 

boten geassisteerd door de rubberboten met de 

vrijwilligers van de reddingsbrigade. Om 23.30uur 

ongeveer lagen alle stoomslepers op hun plek in de 

haven en kon er genoten worden van een hapje en 

drankje aan boord. 

 

Tijd voor ontspanning.....  

Zaterdag en zondag waren twee ontzettende drukke 

vaardagen. Normaliter zijn de eerste ladingen met 

passsagiers nooit geheel vol, maar dat was nu anders. 

Vanaf het begin van de dag tot einde van de dag was 

het constant volle bak voor iedereen en dat is toch 

waar wij en ook het evenement het voor doen.  

 

Wolwevershaven vol stoomslepers (foto Dordt in Stoom) 

 

 

 

Zondag middag was het einde van het evenement en 

waren er tussen de 250.000 en 300.000 bezoekers op 

het evenement geweest. Wat een fantastisch 

evenement is het iedere twee jaar weer en hopen dat 

we er in 2024 ook weer bij kunnen en mogen zijn. 

 

Passagiers gaan aan boord  (foto A. Cnossen) 

 

Van Dordtrecht naar Zwartsluis 

Zondagavond na het einde van het evenement  direct 

vertrokken richting Gorichem om daar de Grote 

Merwedesluis nog te halen voor 21.00 uur . Helaas 

ging dat feest niet door, want éénmaal voor de sluis 

bleek deze al om 19.00uur gesloten te zijn. Wij waren 

gelukkig niet de enigsten die foute informatie hadden. 

Dus zijn we maar aan het remmingswerk voor de sluis 

gaan liggen en zijn we direct de stad in gelopen om 

gezamenlijk een goede maaltijd te nuttigen en hebben 

we geproost op een goede afloop van Dordt in Stoom 

2022.  

De volgende ochtend om 7.00 uur de sluis in gevaren 

en geschut. Door een stremming van de 

Concordiabrug werd ons verzocht de Sport route te 

nemen via de Linge. Dat is een route waar wij ook 

precies door heen passen qua lengte, diepte, hoogte  

en breedte en is een mooie toeristische route (het is 

voor ons tenslotte ook een beetje vakantie). 
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Via het Merwedekanaal in Vianen bij de sluis 

aangekomen om weer geschut te worden en de 

oversteek over de Lek te kunnen maken naar de 

Beatrixsluis bij Vreeswijk 

Tot nu toe gingen alle bruggen en sluizen weer op 

commando open en ging de reis zeer voorspoedig.  

Halverwege de middag op het Amsterdam-Rijnkanaal 

werden wij door de RP.. opgeroepen met de 

mededeling dat er een stremming was i.v.m. duikers 

onderwater i.v.m. een incident. Helaas hadden wij de 

eerste oproepen gemist en waren wij al zo goed als op 

de plaats waar de duikers onderwater waren (niet aan 

onze kant van de vaarweg gelukkig). Wel hadden wij 

direct de snelheid uit het schip gehaald, dat was ook 

gezien door de toezichthouders ter plekke en 

mochten we met gepaste snelheid doorvaren.  

Aangekomen bij de Oranjesluizen bij Amsterdam 

konden we ook hier direct de sluis in varen en onze 

weg vervolgen richting Lelystad. Jammer genoeg sloeg 

het weer om en begon het te regenen. Halverwege 

het Markermeer kwam één van de machinisten bij ons 

in de stuurhut met de mededeling dat we een bus met 

verkeerde smeerolie aan boord hadden.  Terplekke 

direct met de  olie leverancier gebeld en gevraagd of 

ze een bus met juiste smeerolie in de Bataviahaven 

konden afleveren (dat is gelukt, de volgenden morgen 

stond er keurig een nieuwe bus olie voor ons klaar). 

 

Aangekomen in Zwartsluis (foto. R. Nammensma) 

 

 

 

Dinsdagmorgen met veel harde wind vertrokken 

vanuit de Bataviahaven en koersgezet naar Zwartsluis 

waar we gaan deelnemen aan de Nationale 

Sleepbootdagen. Rond het middaguur in Zwartsluis 

aangekomen en samen met Freddy Hagen (VDMS) en 

Roel Schurink (Org. Nat. Sleepbootdagen) de plannen 

etc. doorgenomen voor een veilige passagiersvaart. 

Nationale Sleepbootdagen Zwartsluis 2022 

Woensdag was even een “rust”dag voor de 

bemanning. Wel werden er voorbereidingen getroffen 

voor het passagiersvaren en konden er weer 

boodschappen gehaald worden. 

Donderdagmorgen i.v.m. de nog steeds aanwezige 

harde wind de plannen qua varen iets bijgesteld en 

zijn we verhuisd van de Havendijk kade naar het op de 

andere kant  liggende ponton. Hier konden wij beter 

gebruik maken van de weersomstandigheden om 

veilig mensen aanboord te nemen en af te meren. 

Ons eerste actie bestond uit het aan boord nemen van 

de Burgemeester en zijn gezelschap bij de jachthaven 

aan het Zwartewater en hen af te zetten op een 

ponton liggende aan de Handelskade. Hier waren voor 

ons geen goede meerpalen om op vast te leggen. Een 

aantal opduwers hebben ons hier geassisteerd om de 

Maarten netjes op zijn plek te houden (o.a. door Wim 

en Willem Cnossen) 
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Nadat de Burgemeester en nog een aantal mensen 

aan het woord waren geweest,  kon om 12.00 uur aan 

de stoomfluit worden getrokken om het startsein te 

geven voor de opening van de Nationale 

Sleepbootdagen. Wij zijn hierna direct vertrokken 

naar ons plekje aan het ponton en konden na het eten 

direct al een boot vol passagiers aan boord nemen. Dit 

hebben we nog een aantal keren kunnen herhalen die 

middag. Tegen 16.00uur zijn we, gezien de steeds 

harder aantrekkende wind, gestopt met 

passagiersvaren  om de veiligheid te kunnen blijven 

waarborgen. 

 

 

 

 

 

Trekproef 

Op vrijdag stonden de trekproefen opeens op het 

programma. Hier hadden wij nog nooit aan deel 

genomen, maar waren allemaal wel benieuwd wat er 

aan de meetklok getrokken kon worden door de 

Maarten. Concurrentie was er niet voor ons, maar dat 

mocht de pret niet drukken. De machinisten hebben 

de grootste brander voor de stoomketel geplaatst en 

de ketel naar de maximale druk van 14,4 bar gestookt. 

Zoals het met een stoomsleepboot hoort te zijn, had 

de veiligheidafblaaspijp een mooie witte pluim aan de 

pijp (betekend maximale druk) en kon er getrokken 

worden. Onze schipper Daniel v.d. Wetering had de 

primeur om dit te mogen uitvoeren. De klok bleef 

uiteindelijk hangen op 1750 kg trekkracht, waar wij 

zeer tevreden mee zijn.  

 

Voorbereiden voor de trekproef  

 

We hadden met HEBO Maritiem in Zwartsluis afspraak 

gemaakt om zaterdagmorgen aan de kade bij hen 

water te mogen laden voor de stoomketel.  Hier 

hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. Tevens 

hebben we hier een hoeveelheid gesponsorde HVO 

brandstof gebunkerd geleverd door Van den Berg 

Zwartsluis. Door de heer Van den Berg werden wij nog 

uitgenodigd om zijn bedrijf te bekijken en aldaar 

gezamenlijk een kop koffie te drinken.  Na de koffie 

kregen we nog een emmer vol koekjes mee voor 

onderweg die wij ons goed hebben laten smaken.  

Beide bedrijven willen wij hartelijk bedanken voor de 

sponsoring. 
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Om 10.00 uur hadden we alles geladen en konden we 

weer terug naar het ponton om de eerste passagiers 

aan boord te nemen. De gehele dag was het geweldig  

mooi weer en hebben we vele rondjes met steeds 

maximale bezetting kunnen varen. Er was zelfs een 

vrouwlijkehavenmeester vanuit Tholen speciaal naar 

Zwartsluis gekomen om een tochtje met de Maarten 

te kunnen mee varen, omdat ze de laatste keer toen 

wij daar waren ons gemist had met het weg varen uit 

de haven, hoe speciaal is dat!  

 

 

 

 

 

 

 Doop van Sterke Yerke IV 

We hadden best een druk programma tijdens de 

Sleepbootdagen in Zwartsluis. Een paar weken voor 

ons vertrek hadden wij van de onze vrienden van de 

Sterke Yerke een uitnodiging ontvangen om als 

genodigden aanwezig te zijn bij de officiele doop van 

Sterke Yerke IV. Helaas konden wij hier niet met de 

Maarten bij aanwezig zijn. Om hier vanuit onze 

Stichting toch aanwezig te zijn, ben ikzelf met Ytsje en 

Hendrik hier naar toe geweest. Een bijzondere 

ervaring om dit mee te mogen maken. Nadat een 

aantal sprekers hun verhaal hadden gedaan, werd er 

tenslotte door “Zeilmeisje” Laura Dekker de officiele 

doophandeling uitgevoerd en kon er gezamelijk 

Champagne worden gedronken.  

 

Laura Dekker doet haar speech  

Als Stichting Stoomboot Maarten hadden wij ook nog 

een cadeau meegenomen. Dit was een klinknagel uit 

de stoomketel en geeft de symbolische verbinding 

weer tussen de Maarten, Sterke Yerke en Friesche 

Olie- en verfhandel, want zij hebben er voor gezorgt 

dat we elkaar hebben leren kennen  Dit cadeau mocht 

ik hier ter plekke aan Johan Vos en Lex Vergnes 

overhandigen en werd zeer gewaardeerd. 
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Terugreis van Zwartsluis naar Leeuwarden 

Zondag 29 juni zijn we s’morgens om 7.00 uur 

vertrokken vanuit Zwartsluis om in één keer terug te 

varen naar onze thuishaven in Leeuwarden. Het 

waaide weer flink en samen met de Noardermar van 

onze vrijwilliger Remco de Vries zijn we gezamenlijk 

vanaf het Ketelmeer het Ijsselmeer opgevaren. Daar 

zijn weer mooie foto’s gemaakt in de golven en 

donkere luchten op de achtergrond. Voorbij Urk 

hebben we afscheid van elkaar genomen en ging ieder 

op eigen koers naar de eerst volgende sluis. Hoe 

dichter wij bij Lemmer kwamen hoe beter de 

weersomstandigheden ook werden. De Prinses 

Margrietsluis waren we rond 12.00 uur gepasseerd en 

konden we weer van de Friese binnenwateren 

genieten. De enigiste belemmering op de rest van het 

traject naar huis is de Slauerhofbrug voor 

Leeuwarden. Hier passen wij niet onderdoor, ook niet 

met een gestreken mast en schoorsteen. Ook hier 

kwamen wij optijd aan en konden om 17.00uur  de 

laatste trossen vastmaken aan de Snekertrekweg. Met 

de gehele bemanning het schip weer zover afgetuigd 

zodat ze weer veilig achter gelaten kon worden en is 

iedereen weer huis waarts gekeerd. 

  

 

 

Maarten en Noardermar op het  IJsselmeer  

 

 

 

 

Nieuwe vrijwilligers 

Voor onze stichting is het best moeilijk om jonge 

enthousiaste vrijwilligers te vinden om hun steentje te 

kunnen laten bijdragen aan het behoud van de 

Maarten. Soms moet je ook gewoon geduld hebben 

en het er maar op aan laten komen.  

Vorig jaar hebben we Wiebe van der Horst als nieuwe 

vrijwilliger welkom mogen heten en heeft inmiddels al 

een paar mooie vaardagen kunnen ervaren wat het 

inhoud om met zo’n oude dame op pad te zijn. Wiebe 

heeft via school (Maritieme Academie Harlingen) waar 

hij op heeft gezeten, ook vrienden gemaakt en wel 

met Bjorn  Brouwer. Bjorn is schipper op de 

binnenvaart en gaat ons team van vrijwilligers ook 

versterken.  Christian Wijbenga (toekomstige 

schoonzoon van onze vrijwilliger Remco de Vries) 

heeft zich ondertussen ook aangemeld als opstapper 

en is evenals Bjorn ook schipper op de binnenvaart.  

Zo zijn we rijkelijk voorzien van schippers al zullen ze 

nog wel moeten leren varen met een stoommachine. 

We heten hen allemaal welkom. 

 

 

Ten slotte… 

De Visserijdagen in Harlingen (31 aug. t/m 3 sept. 

2022) staat nog in de planning als geplande vaartocht, 

voor de rest gaan we kijken wat er nog te doen valt en 

of we zelf nog het één of ander kunnen  gaan 

organiseren. Gezien de huidige brandstofprijzen zullen 

we goed moeten nadenken hoe we hiermee omgaan 

en hoe we het aantrekkelijk kunnen houden voor onze 

toekomstige passagiers. 

Graag wil ik iedereen alvast een prettige 

zomervakantie wensen 

Arend Cnossen (voorzitter) 
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Sponsoren & samenwerkende partijen 
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Jenna Safety - Dronrijp 

 

 

 

Stichting Stoomboot Maarten is 

aangesloten bij: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


