
De rust is weder gekeerd aan boord. 
De stoomketel zal waarschijnlijk 
morgen in de loop van de dag wel 
van druk afgaan en de nieuwe 
vacuumklep doen openen. Het record 
onder stoom staan is na 35 jaar 
eindelijk verbroken met welgeteld 5 
weken.

Dordt in Stoom was weer vanouds in 
een woord geweldig. De woensdags 
25 mei lagen we in Lemmer onder 
volle druk en met een warme 
machine voor het steiger bij de oude 
sluis te wachten op onze stuurman 
en nieuwe aspirant machinist. Zodra 
Arend en René aan boord waren 
hebben we de touwen losgegooid 
en zijn richting Enkhuizen gevaren. 
Dit een beetje om René in te wijden 
op zijn eerste tocht aan boord van 
de Maarten over het IJsselmeer. 
Dus toen we bij de grote midden-
ton kwamen maar even een foto 
gemaakt met de bemanning en René 
in het midden met de drie belangrijke 
iconen aan boord. De schippers-
pet van mijn vader, de naamvlag 
en de oude reddingsboei van de 
Watersport 6. We hebben hier later 
maar een traditie van gemaakt voor 
de nieuwkomers in onze vrijwilligers 
club.

Enkhuizen gepasseerd en de 
Oranjesluizen achter ons latend op 
een vlak IJsselmeer en aangemeerd 
bij Slurink aan de bunkerboot. Daar 
de beloofde en gesponsorde 3 ton 

GTL olie ingenomen en de rust 
opgezocht aan de grote wachtsteiger. 
In nauw overleg met Kees Boekweit 
besloten om over de Lek te gaan. 
Ook al omdat we keurig stroom mee 
hadden.

De grote verassing kwam die dag 
met de melding dat Rederij Frisia ons 
wel wilde sponsoren met een grote 
hoeveelheid gasolie bij Fiwado. Dit 
is een geweldige opsteker voor onze 
stichting temeer daar wij net een 
grote uitgave hebben gedaan op 
de werf bij Draaisma in Franeker. 
Mede door deze actie hebben we 
nu voldoende cash om dit jaar zeer 
positief af te sluiten.

Bij van der Wees in Dordt hebben 
we nu voor de tweede keer 
mogen aanmeren en zijn daar 
de donderdags opzij van een 
zolderschuit gaan liggen. Een kleine 
reparatie moest er de s’ avonds wel 

gebeuren. We hadden al langere 
tijd last van plotseling slaan van de 
voedingspomp. Arend is op zoek 
gegaan en concludeerde dat het 
euvel in de bijpass-klep moest zitten. 
De elektrische klep gedemonteerd 
en jawel er zat een afdichtingsring 
om de kogel die niet goed was. 
Deze lekte in de beginstand door 
en daardoor veroorzaakte de klep 
drukstoten in de leiding. Maar met 
een reserve klep hebben we dit 
verholpen en is alles weer vanouds. 
Wel spannend zoiets. Maar ja het is 
ook een beetje traditie er is altijd wel 
iets wat onderweg gerepareerd moet 
worden.

De vrijdags lekker relaxt wat zaken 
doorgenomen voor de vlootschouw. 
Ook dhr. Strik kwam nog even langs 
om onze machinetelegraaf weer 
even terug te brengen. Deze heeft 
voor een opening van een groot 
bedrijf dienst gedaan. Onze Koningin 
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Maxima heeft met de bediening van 
onze telegraaf het openingsfeest 
ingeluid. Dus aan boord hebben wij 
een Koninklijke telegraaf. Samen 
met nog wat andere stoomboten 
uit het Malle Gat vertrokken en ons 
plekje in de stoomvloot achter de s/s 
Volharding 1 opgezocht. Een zeer 
turbulente vlootshow mag je wel 
zeggen. Klein en groot door elkaar 
heen. Van 5 meter tot 225 meter 
lang. Hoe verzin je zoiets. Met als 
klapper op de vuurpijl nog even 
een showtje van een dik kwartier 
met een Reddingshelikopter voor 
het Groothoofd boven en voor ons. 
Maar alles ging goed en zelfs een 
aanvaring achter op onze kont met 
de Pieter Boele werd vakkundig 
voorkomen door de organisatie in 
de snelle rubberboot, die snel even 
voor boegschroef fungeerde en de 
kop van de PB mooi op tijd weg 
drukte. Het blijft toch uitkijken met 
die grote boegspriet en het zware 
stokanker er aanhangend. De gasten 
die we aan boord genomen hadden 
weer afgezet en in het donker naar 
de Wolwevershaven gevaren en voor 
de Damiatebrug aangemeerd. De 
zaterdag een drukke dag gehad en 
met een 7 ritten een 195 mensen 
aan boord gehad. Het weer was 
beter dan voorspeld en we hebben 
het enorm naar de zin gehad. Geen 
gedonder meer met de pomp. Arend 
de hele dag aan het roer en als een 
echte schipper heeft hij de vele keren 
aangemeerd en afgevaren. Ik zelf 
heb de voorspring steeds gedaan. 
De s’avonds hebben we een Jazz 
bandje aan boord gehad op het 
achterdek. Geweldig gezellig was 
dit. Ach, we moesten ook een beetje 
vieren dat onze Maarten nu 90 jaar 
jong is geworden. Na de nodige 
versnaperingen de rust opgezocht 
om voor de volgende dag weer fris 
op te kunnen treden. Arend weer aan 
het haspel en ik weer met Giovanni 
aan dek. De s’morgens is nu ook 

onze nieuwe Machinist aan boord 
gekomen Fetze Klik uit Wiewerd. 
Fetze ken ik al heel lang en vroeger 
heeft Fetze ook wel voor mijn vader 
gevaren op de Hendrina. Fetze gaat 
het leertraject in bij ons aan boord 
voor Machinist van de grote triple. 
De zondags smiddags is altijd wel 
een beetje spannend want uit het 
niets heb je ineens een race met 
stoomboten. Dit keer verzamelden 
zich een viertal voor de Papenburgse 
brug. Loerend als krolse tijgers naar 
elkaar wie het eerst de kop over 
bakboord gooit. Dit keer waren wij 
de eerste en onder volle druk 14 
bar waren er klaar voor nog even 
inhouden en los ging het. Eerst 
168, daarna 185, verder naar 195 
klappen en toen de kraan helemaal 
open naar 215 omwentelingen. 17 
km op klok 9 mijl op de teller. De 
Adelaar en de Roek bleven dit keer 
achter en de Hercules liep ons in 
tot dat deze begon te plakken toen 
gingen we ongeveer gelijk op. Helaas 
moet je dan de vaart afstoppen 
wegens de drukte. Eigenlijk zou dit 
een onderdeel moeten zijn van Dordt 
in Stoom. Het is een fantastisch 
gezicht om deze oude stoomboten 
met een dikke snor voor de kop zo 
te zien varen. Na afloop nog de eind 
serenade geblazen te hebben gingen 
we voor de wal en hebben afscheid 
genomen van Arend die maandag 
weer aan het werk moest.

Wij zijn mooi op tij weg gegaan en na 
een voorspoedige reis om 4.00 uur 
door de Oranjesluizen gegaan het 
IJ op. De weerberichten waren code 
oranje met onweersvoorspellingen en 
harde wind. We hebben doorgevaren 
tot de afslag Muiden en toen besloten 
we gaan door naar Lelystad. Noord 6 
kunnen we aan als we deze maar op 
de kop of scheef op de kop hebben. 
Alle luiken zitten vast en de kombuis 
is voorzien van de lekplankjes en 
alle patrijspoorten zaten goed dicht. 

Nu we hadden een pech en dat 
was dat de achter piek aardig leeg 
was. Dat hebben we natuurlijk wel 
gemerkt want daardoor tilt de kont 
wat hoger op en duikt de kop er wat 
dieper in. En ja hoor een paar keer 
onder weg ging het groene water 
over de voorplecht. Maar verder 
geen noemenswaardige last. En 
met wat een rustig gangetje en 140 
klappies zijn we keurig aangekomen 
in Lelystad de Bataviahaven.

De andere dag was de wind helemaal 
verdwenen en met Fetze opnieuw 
aan het roer zijn we met een zeer 
voorspoedige reis naar Leeuwarden 
gevaren. In het Snacktentje aan 
de Lorenzkade hebben we een 
eenvoudige maaltijd besteld en 
hebben het Stoom Machinisten 
Diploma aan René uitgereikt. Terecht 
verdiend. Het officiële diploma is 
nog  in de maak maar daar wordt 
later nog wel even bij stil gestaan. 
Eigenlijk zijn er nog meer mannen 
geslaagd. Arend heeft ook een dikke 
voldoende gehaald bij het varen 
in Dordt. En Fetze heeft een goed 
staaltje werk geleverd om de boot 
over de golven van Noord 6 heen 
te loodsen. ( golven gemiddeld 75 
cm, hoogst gemeten golf 145 cm. ) 
Jammer dat ik de brugtijden niet in 
de kop heb want we zijn gestrand in 
het zicht van onze ligplaats op 100 
meter.

De boot de andere dag opnieuw 
opgestookt en op zijn plek gemeerd 
in de Museumhaven.
De rust is teruggekeerd.
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