
Inmiddels zijn we ook gestart met 
het boordtelegram no 1 zoals je ziet.  
Graag geven we in deze brief onze 
belevingen en wetenswaardigheden 
door.

Na een drukke werf beurt hebben we 
kans gezien om de Maarten klaar te 
stomen voor het eerste evenement. 
De Friese Sleepbootdagen in 
Woudsend. Hiervoor waren we 
uitgenodigd om als visite kaartje te 
fungeren. We hebben daar enorm 
genoten van de gastvrijheid en de 
gezelligheid en zijn graag bereid om 
er over twee jaar weer naar toe te 
gaan. Spannend was het wel om 
er te komen want de diepgang is 
net genoeg voor de Maarten. Maar 
met medewerking van Ype van der 
Meulen die een mooi vaar kaartje 
voor me heeft uitgeprint lukte alles 
prima. Als bijzonderheid heeft de 
organisatie een mooi koperen plaatje 
laten maken met onze Maarten erop 
gegraveerd. Uiteindelijk hebben we 
veel mensen in de MK gehad. Nieuw 
is het feit dat we regelmatig de 
stoomfluit hebben laten loeien, net 
alsof er een fabriek in het dorp staat.
Inmiddels krijgen we ook de keuring 
rapporten van Lloyds binnen en met 
wat dure aankopen voldoen we aan 
alle criteria om ons certificaat weer 
in de wacht te slepen.

Als tweede evenement komt 
Zwartsluis nu naar voren met de 
Nationale Sleepbootdagen aldaar. 

Mooi op tijd erheen met onze 
nieuwe schipper aan het roer dhr. 
Karst Sytema uit Warga. In het 
dagelijks leven kapitein/eigenaar van 
een grote chemicaliën tanker van 85 
meter lang met RVS tanken. Een zeer 
modern schip wat aan alle eisen 
voldoet en een vaargebied heeft in 
heel West Europa. Met Karst, binnen 
onze geledingen, zijn we natuurlijk 
zeer blij. De ervaring en kennis 
die Karst meebrengt binnen onze 
stichting is zeer welkom. Zwartsluis 
is het grootste sleepbootevenement 
in Nederland en wordt om de twee 
jaar gehouden. Wel wisselt het met 
Vianen. Vianen lokt ook wel een 
beetje. Wie weet komen we er nog 
een keer. Arend heeft nu voor het 
eerst een dienstboekje en met de 
aantekening van Machinist Stuurman 
is hij daar behoorlijk trots op. 
Zwartsluis heeft het enorm getroffen 
met het weer ondanks dat het vroeg 
werd georganiseerd. Mede daardoor 

hebben we ook kunnen genieten 
aan boord en een kleine privétour 
gemaakt naar Hasselt. Volgend jaar 
wordt daar de landelijke bijeenkomst 
van het Bedrijfsvaartuig gehouden. 
Wie weet kunnen wij daar heen. Als 
hoogte punt hebben we de opening 
ceremonie gedaan met allemaal oud 
burgemeesters aan boord.

De derde actie die op het programma 
stond was de vaardagen voor het 
Woudagemaal. De boekingen lopen 
niet over. Jammer. Maar ondanks 
dat we maar een vaartocht hebben 
gehad met 24 personen hebben we 
de tijd nuttig besteed. Jan heeft het 
vernieuwde boeisel aan de voorkant 
van binnen en van buiten in de verf 
gezet en nu staat de kop weer te 
pronken in de zon. We hebben nu 
toch wel een mooie plek daar in 
Lemmer zo vlak voor de oude sluis 
en raken er ook nu aan gewend. 
Stroom en water bij de hand, wat 
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wil je nog meer. Het parkeren met 
de auto’s gaat ook perfect. Het bord 
met de stoomdata staat weer 

in de tuin bij het gemaal en de 
bekendheid neemt nu geleidelijk wel 
toe. Ook het VVV in Joure werkt nu 
spontaan mee.

Met al die vaardagen achter elkaar 
blijft de stoomketel nu voor lange 
tijd onder een verlaagde druk. Om 
de beurt stoken we de stoomketel 
op en gemiddeld kost ons dat een 
40 liter per keer. Ik heb zelfs met 
een keer stoken voldoende stoom 
gehad om weer op te starten. 
Vermoedelijk is e.e.a. de oorzaak dat 
we nu het luchtregister goed kunnen 
afsluiten, zodat er geen koude trek 

meer door de stoomketel gaat. 
Dit is zo belangrijk dat er nog een 
kleine modificatie op programma 
staat. De druk schommelt nu tussen 
de 3 en 8 bar. Zo zie je maar weer 
dat goed onderhoud altijd loont. 
Door het drukke vaar-programma 
is onze financiële positie behoorlijk 
verbeterd. Vergeet niet dat we veel 
hebben geïnvesteerd op de werfbeurt 
van Draaisma. Zij hebben ons met 
een behoorlijk bedrag gesponsord en 
dat waarderen we natuurlijk enorm. 
Overigens mag best gezegd worden 
dat er een top prestatie is geleverd 
door de vele vrijwilligers binnen 
onze club. Topdag was de zaterdag, 
welgeteld 10 man waren druk aan 
het werk zonder mekaar in de voeten 
te lopen. Chapeau. Het is nu vrijdag 

de 20 e mei en nog steeds staat 
de stoomketel onder stoomdruk. 
Echt dit is een record tot nu toe. 
Verder is te melden dat Arend de 
Thermometer heeft omgewisseld op 
het koelwater. Deze is nu veel beter 
af te lezen en zal zeker meewerken 
aan een zuiniger bedrijfsvoering. Na 
Dordt in Stoom gaan we weer in de 
Museum Haven liggen en zijn al onze 
vrienden weer welkom aan boord op 
de zaterdagen.
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