
Inmiddels schijnt het warme weer 
wat over te gaan naar de normale 
temperaturen voor de aankomende 
herfst. Maar wat hebben we het 
deze zomer warm aan boord gehad.  
Na Dordt in Stoom hebben we in 
de maand juli voor Paul Terpstra 
gevaren. Paul onze vaste fotograaf 
en PR adviseur had een familiedag 
en wilde graag met de stoomboot 
deze dag vieren. Dat is super gelukt 
en deze tocht ging naar Grou naar 
Hotel Oostergo. 

Even later hebben we voor de tweede 
week voor het arrangement gevaren 
van het Woudagemaal. Dit keer was 
het ook weer schitterend weer en 
hebben we met veel plezier op het 
zeer kalme IJsselmeer gevaren.

Tot onze grote verassing kregen 
we een telefoontje van ene Corrie. 

Zij had met ons meegevaren in 
Dordt en wilde graag dat we haar 
muziekgezelschap een vaartocht aan 
boden in en rondom Sneek. Deze 
speciale charter is zonder meer voor 
herhaling vatbaar. Alleen jammer dat 
het toen wat regende die dag. Maar 
dat mocht de pret niet drukken. 
De vaartocht dwars door Sneek 
was spannend met al die mooie 
jachten aan weerskanten. Maar dat 
ging verder uitstekend. We hebben 
ontdekt dat de vaartocht naar IJlst 
tot de mogelijkheden behoort.
Eind augustus is het weer zoals 
vanouds tijd voor de Visserijdagen in 
Harlingen. Dit keer zijn we er vroeg 
heen gegaan omdat we een afspraak 
hadden met Robert-Jan Feith een 
vakman scheepstimmerman. Hem 
hebben we gevraagd om voor ons 
in het achteronder een leg- en 
hangkast te maken in de BB hoek 

naast de wasbak. Het ontwerp 
daarvan heeft Arend al geruime 
tijd terug gemaakt en dat had de 
goedkeuring van het zwarte koor. 
Het eindproduct mag gezien worden. 
Het is naar mijn mening schitterend 
gelukt. En zelfs is er een koperen 
plaatje van droogkast opgekomen 
van een oud Marineschip. Nu 
kunnen de mannen hun tassen goed 
opbergen en liggen deze niet meer 
over de vloer. Opgeruimd staat netjes 
zullen we maar zeggen. Buiten dat 
er getimmerd werd is het natuurlijk 
ook een schitterende aanmeer plek 
voor onze crew. We mochten gebruik 
maken van de douche van dhr. Jan 
Santema eigenaar van de mooie 
sleepboot ( ex stomer ) Grada met 
een dikke 8 cilinder Stork Ricardo 
erin. En konden naar hartenlust 
ook wat zaakjes verbeteren. Zo 
hebben we nu wat zitplekken op 
de voorplecht kunnen realiseren. 
Trouwens de sleepboot van Feith mag 
er ook zijn. Het is de Woelwater uit 
1938 van Wagenborg in de originele 
kleuren. Hier staat een prachtige 
drie cilinder tweetakt Brons in. Ineke 
Feith zag kans om de krant te bellen 
en ja hoor we staan in de Harlinger 
courant. Met een foto van de gehele 
bemanning. Met de Visserijdagen 
hebben we verder zeer profijtelijk 
gevaren. Een paar keer zelfs volle 
bak. Alle trips gingen dit keer naar 
buiten de Waddenzee op tot een 
stuk opzij van de Pollendam. Mensen 
vonden het schitterend. Ik denk dat 
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we zelfs vaste klanten overhouden 
die volgend jaar weer opnieuw een 
vaartochtje willen. Gelukkig was er 
niet de maximale vloed en ebstroom 
en konden we met de nieuwe 
gangway de passagiers veilig aan 
boord krijgen. Ik houdt mijn hart vast 
als er volgend jaar een springtij is 
op deze dagen. Dan kan het verschil 
aardig naar de 4 meter lopen.

Terug in Leeuwarden de boot 
schoongemaakt en een paar 
kleine klusjes gedaan. Dit keer 
doen we voor het eerst mee met 
NazomereninLemmer op 9 en 10 
september. Hiervoor hadden we 
afgesproken om gebruik te maken 
van de steiger van de Jachthaven 
Lemmer Baai. Deze steiger voldeed 
aan de strenge eisen die wij 
hanteren als er publiek op en af 
de Maarten loopt. Daarvoor heb 
je een brede steiger nodig zodat 
met name de kleine kids niet in de 
verdrukking komen. De steiger bij de 
Oude Sluis is daar te smal voor en 
heeft maar aan een zijde leuningen. 
In ieder geval hebben we met veel 
moeite geprobeerd om het publiek 
wat onze kant uit te krijgen. Dat is 
de zaterdag aardig gelukt en met de 
één uurs afvaarten hebben we totaal 
een 100 gasten aan boord gehad. 
Volgend jaar gaan we er weer voor 
en hopen op iets meer bekendheid. 
Druk was het genoeg in het Centrum 
van Lemmer. Daarna hebben we een 
week over gelegen en de ketel op 
stoom gehouden. Ik moet zeggen 
dat ging uitstekend. Het was in die 
week ook weer prachtig weer en 
het koelde maar amper af ’s avonds. 
Daardoor kon het gebeuren dat ik 
dag oversloeg met opstoken. Cilia 
en ik hebben een beetje vakantie 
gevierd in die periode en de week 
vloog om.

De arrangementen in Lemmer 
begonnen wat teleurstellend door 

een afmelding van een grote groep 
van 25 personen op de laatste 
zondag. Dat was slikken. €  300,--. 
Zie je dan voor je neus verdampen. 
Maar oké we hebben wel olie 
 
gebunkerd bij de Groot uit Stavoren. 
Een 4800 liter en dat kon er netjes 
in, binnen 20 minuten was alles aan 
kant. De Maarten lag daarna wel een 
stuk dieper in de haven. Ook wordt 
de boot dan wat minder stabiel als 
de tanken redelijk tot aan boven 
gevuld zijn. Maar goed er is die week 
met wat stillig dagen goed gevaren 
en het weer bleef maar schitterend. 
Voor het eerst hadden we een zwaar 
gehandicapte man aan boord. De 
betreffende man is een jaar of 30 
en zijn hele leven blind aan beide 
ogen. In het begin hebben we er wat 
over nagedacht hoe we dit zouden 
oplossen. Maar uiteindelijk is het 
fantastisch verlopen. Ik heb de man 
een rondleiding op de tast over het 
hele dek gegeven en hij heeft de hele 
reis bij het vluchtluik gezeten om 
de geur en geluiden op te vangen. 
Volgend jaar wil hij weer komen met 
een groep gehandicapten uit zijn 
netwerk zo mooi vond ie het.

De afgelopen zondag zijn we 
weer heelhuids aangekomen 
in Leeuwarden en hebben we 
aangemeerd in de museum haven. 
Deze laatste tocht verliep ook 
weer snel. Binnen 6 uur terug en 
aangemeerd. In de afgelopen zomer 
hebben we veel met René gevaren en 
hij heeft nu onze triple stoommachine 
perfect onder controle. Nieuw aan 
boord is ook Fetze Klik uit Wieuwerd. 
Hij heeft een werkplaats en doet in 
onderhoud en automatisering van 
houtbewerkingsmachines. Fetze ken 
ik al heel lang en is een ervaren 
stoommachinist. Bij ons aan boord 
krijgt hij de gelegenheid om ook in 
te groeien in de handeling van onze 
stoomketel en machine. Inmiddels 

heeft Fetze al laten zien dat draai 
en freeswerk geen enkel probleem 
voor hem is. Ook zijn we blij met de 
komst van de schippers Ane de Haan 
en Rene Bergh beide uit Lemmer. 
Door de groei met vorenstaande 
vrijwilligers staan we sterk in de 
schoenen om verder te gaan met 
de vaartochten in Lemmer, maar 
ook op de wat langere tochten naar 
Antwerpen bijvoorbeeld. 

Inmiddels deze laatste week het 
zo vel begeerde certificaat voor de 
passagiers vaart met 40 personen 
binnengekregen. Op dit document 
staat ook de aantekening dat 
we nog steeds mogen slepen. Zij 
het natuurlijk zonder passagiers. 
Apetrots zijn we daar op. Het is de 
bekroning voor het vele werk wat 
door onze grote groep vrijwilligers 
is verzet in begin april op de werf in 
Franeker. 

Noch even de Sint binnen varen 
Leeuwarden en het is echt gebeurd 
met de pretreisjes voor dit jaar. 
Volgend jaar hebben we alweer 
enkele tochten op de agenda staan. 
Daar komen we zo snel mogelijk 
mee voor de dag. Er zitten in ieder 
geval weer een paar avontuurlijke, 
grote reizen in.

Vrienden, vanachter de computor, 
hartelijk bedankt voor jullie inzet. 

Henk en Cilia van Duuren, Arend 
Cnossen, Joop de Haan en Jan 
Leijenaar.
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