
Een opsomming van de feiten en 
wetenswaardigheden volgt hier 
onder.

Het aantal vrijwilligers van de 
stichting is dit jaar op 20 personen 
gekomen. Alle met een eigen 
specifieke inbreng in zowel het varen 
op zich als ook in het onderhoud van 
de Maarten. Met de competentie van 
deze groep enthousiaste mannen en 
vrouwen is het goed te doen om onze 
antieke stomer in de vaart te houden 
en in de toekomst aan het publiek 
blijvend te tonen. Een adressen lijst is 
beschikbaar met telefoonnummers, 
en mailadressen voor intern gebruik 
onder de vrijwilligers. 

De opleiding van onze machinisten 
heeft ook zijn vruchten afgeworpen. 
Inmiddels hebben we nu daar de 
eerste stoom-machinisten mee 
kunnen opleiden tot 1e machinist. 
Volgend jaar gaan we verder 
daarmee. Ook zijn we er in geslaagd 
om schippers met grootvaarbewijs 
aan ons te binden. Een grote zorg 
behoort hiermee tot het verleden.

Onze kas positie was begin dit 
jaar zeer goed te noemen en met 
vertrouwen zijn we daardoor de 
uit te besteden werkzaamheden 
aan Draaisma in Franeker gestart. 
De kosten zijn binnen de begroting 
gebleven zoals wij ons hebben 
voorgesteld. Nu aan het eind van 
dit jaar hebben wij net genoeg 

geld op de bank om voor volgend 
jaar weer mee te kunnen doen 
aan de aangeboden evenementen. 
Wel blijven wij waakzaam om zelf 
niet al te veel geld te investeren in 
financieel zwakke organisaties die 
geen of weinig geld overhebben om 
met ons in zee te gaan.

Aantal dagen in vol bedrijf of 
bedrijfsklaar (op- en afstoken en 
vaardagen met de manometer 
boven de 3 bar)  75 dagen. Waarvan 
de intocht van Sint Nicolaas in 
Leeuwarden de laatste vaardag is 
geweest. Direct de zondag erop 
hebben we de stoomketel leeg 
gespuid.  Bij nadere vluchtige 
inspectie ziet de stoomketel 
waterzijdig er prachtig schoon uit.

Aantal betalende bezoekers;
Geschat stilliggend < 250 kijkers. 
Geschat varend > 700 personen.

Gebruik dieselolie over het hele jaar; 
13.000  liter.

Storing aan de stoomketel die 
zich dit jaar voordeden; 

• lekkage van de spui kraan 
aan de stoomketel en op het 
vlak. De beide stopbussen 
iets aangedraaid en probleem 
verholpen.
• Lekkage aan de kraan- 
voedingsklep op de stoomdom 
en lekke kleppen in de voedings- 
pomp. Alle kleppen met 
hulpstukken opgezuiverd. Waar 
nodig op de draaibank bij 
onze vrijwilliger Fetze Klik iets 
afgedraaid. Na opzuiveren en 
opschuren probleem opgelost.
• De vlampijpen en de 
rookkast 1 x schoongeveegd en 
met de lange lucht spuit schoon 
geblazen. Brander brandt weer 
zuiver.
• Electrische afsluiter aan de 
hotwell omgewisseld voor een 
nieuwe complete klep en de 
leidingen opnieuw aangelegd. 
Tevens de afsluiter nu zo 
gedraaid dat de stand van de 
klep af te lezen is.

Storingen aan de machine die 
in 2016 voordeden;

• Het kruishoofd van de HD 
heeft aan het voorste lager 
iets ruimte. Met olie  680 bij te 
smeren is dit onder controle. Nu 
wordt dit lager mooi ingelopen 
en kan er in de winter een paar 
honderdste worden uitgehaald.
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Verder is er aan boord ontzettend 
veel werk verzet in de werfperiode 
bij Draaisma in Franeker. Daar zijn 
er in totaal meer dan 500 manuur 
in gestoken. Met als resultaat een 
prachtig degelijk schip en een vel 
begeerd uniek certificaat voor het 
mogen varen met 40 passagiers en 
het mogen slepen. (Communautair 
Binnenvaartcertificaat voor Binnen-
schepen). Zo is het onderwaterschip 
in de coating en antiefouling ge-
komen. De verschansing buitenom in 
de zwarte verf. Het hoge boeisel aan 
de voorkant gedeeltelijk vernieuwd. 
De Beenhakkervlet geplaatst met de 
losneembare giek om de reddings-
boot overboord te zetten. De buiten-
boord afsluiters gereduceerd tot 3 
stuks en deze ook gereviseerd. De 
WC en gootsteen afvoer vernieuwd. 
Daarvoor veel betimmering verwij-
derd en opnieuw aangebracht. Een 
laatste patrijspoort van de kombuis 
opnieuw in de afdichtingskit gezet. 
Nieuwe lagering voor het roerblad 
aangebracht i.v.m. te veel speling op 
het roer.

Later in het jaar zijn er nog wat 
schilderwerkzaamheden buitenom 
aan dek verricht.  Zo is er ook voor het 
eerst sinds jaren weer geverfd aan 
de stoom-machine. De kleur wordt 
chocolade bruin, met een bies in 
zwart en geel. Ook is er geïnvesteerd 
in het achteronder bij Feith in 
Harlingen. Daar is een opbergkast 
gemaakt om de persoonlijke spullen 
van de vrijwilligers op te bergen. Later 
komt hier nog een soort opklapbaar 
bureau blad bij.  Onder de beide 
zijslaapplaatsen in het achteronder 
zijn nu aan weerskanten twee losse 
laden geplaatst. Het geheel vormt nu 
een luxere aanblik. Enkele zitplaatsen 
op de voorplecht zijn er nu ook 
aangebracht. In samenwerking 
met het Friesland College wordt er 
gewerkt aan een nieuwe authentieke 
zitbank voor achterop. Ook is de 
website vernieuwd. Deze is nu in 

bedrijf. Ook is er veel geïnvesteerd in 
banners en reclame doeken voor de 
rondvaart op de boot.

Onze sponsoren blijven ons gelukkig 
trouw en daar zijn we zeer dankbaar 
voor. We kunnen onze oude 
stoomboot daardoor in stand houden. 
Op de website staan alle sponsoren 
in lijst afgebeeld met een door click 
systeem naar hun website. Gelukkig 
wordt onze site goed bekeken. Bij een 
van de sponsoren is navraag gedaan 
over een actie met reclame aan boord 
en het bezoekers aantal was na het 
evenement zichtbaar toegenomen. 
Het project VR wat wij voor ogen 
hebben is nog niet van start gegaan 
doordat we op dit moment geen of 
net niet genoeg draagkracht hebben 
om dit tot een succes te maken. We 
gaan bekijken of we het kunnen 
vereenvoudigen. Wel hebben we 
inmiddels 7 stuks Virtuality 3D Box 
brillen gekregen van Dirk Kanon 
eigenaar van de S/S “ROEK”. Plus de 
toezegging van € 3000,--. Subsidie 
van een Foundation.  De Hobby en 
Vrije-tijds beurs in de WTC Expo 
hallen was een matig bezochte beurs. 
Er is veel werk verricht om dit tot 
slagen te brengen. Zo hebben we 
nu een display in de vorm van een 
levensechte beting met luchthappers 
en al. Deze gaat binnenkort op reis 
naar plaatsen waar veel publiek komt.
 
Inmiddels gaan de verhalen over de 
geschiedenis van de stoomsleepboot 
Maarten gewoon door. In het 
december nummer van Sleep en 
Duwvaart komt nu het verhaal van 
de Maarten in de tijd van de familie 
Smit. Straks in februari 2017 komt 
de episode van dhr. Nanne Bekkema 
uitvoerig aan bod. En dan wordt het 
moeilijk dan komt de tijd (1981) 
dat de boot onder de vlag van de 
stichting stoomboot Maarten vaart. 
Gelukkig heb ik al een paar goede 
adviezen gekregen hoe we dat het 
beste kunnen doen.

De winterperiode wordt gebruikt om 
weer revisie werkzaamheden uit te 
voeren aan die zaken die de aandacht 
echt nodig hebben. Door een goed 
jaar met veel gelegenheden om 
lekker te klussen zijn er veel kleine 
klussen al reeds  geklaard. Een paar 
wensen voor deze winter hebben 
we wel natuurlijk. Een rijtje kan ik 
zo opnoemen. Rookkast onderste 
deel rond de vlampijpen vernieuwen. 
Slaapkamer BB schilderen. WC 
schilderen. Enkele appendages 
reviseren. Lagedruk deksel losnemen 
en uitlijning controleren van LD 
zuiger.  Deksel van de Bosch schuif 
van de MD opnieuw verpakken. 
Manometer bord aansluiten. Verder 
de zonnetent beter in de verf 
zetten. Stookstokken van de diverse 
branders op de zuivere maat maken, 
en de nozzles voor gasolie geschikt 
maken.  SB mandeksel onder aan de 
binnenkant kotteren zodat er weer 
een zuiver afdichtingsvlak ontstaat. 
Het bestuur van de stichting wordt in 
2017 uitgebreid met Joop, Arend en 
Jan. Joop gaat dit verder in werking 
zetten. En ook zullen we gaan voor 
een ANBI status. In ieder geval 
hebben wij de maand april ook nog 
tot onze beschikking. Er wordt pas 
weer gevaren in week 19 begin mei.

De koffie staat weer klaar om  
9.00  uur zaterdagmorgen.

Het nieuwe vaar programma staat 
alweer in ruwe opzet klaar.
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