
Nadat we een prachtig mooi 
vaarseizoen in 2016 hebben mogen 
afsluiten met de Sinterklaas intocht 
in Leeuwarden hebben we de 
Maarten winterklaar gemaakt. Dat 
betekent de ketel leeg spuien, alle 
water aftappluggen uit de leidingen, 
pompen, stoommachines  en 
appendages halen en zorgen dat al 
het water van boord raakt, zo ook de 
drinkwater tank en de achter piek. 
Henk, Jan en René hebben de ketel 
van binnen gereinigd en klaar 
gemaakt voor wederopbouw in 
het voorjaar van 2017. Ook dit jaar 
ziet de ketel er weer zeer netjes 
uit van binnen en hoeven we ons 
waarschijnlijk nog niet zorgen te 
maken om de condities van deze 
oude dame.

Een lang gekoesterde reparatie 
aan de rookkast waar Henk en 
Arend in het voorjaar van 2016 al 
enige voorbereidingen voor hadden 

getroffen begon in december 2016 
al behoorlijk gestalte te krijgen. In 
de werkplaats van Arend Cnossen 
Technische Dienstverlening werd 
hard gewerkt aan het nieuwe 
raamwerk met het daarbij behorende 
plaatwerk. Dit gaf Henk , Jan 
Leijenaar en Fetze Klik een flinke 
boost en ook zei begonnen aan een 
flinke klus aan boord van de Maarten, 
het demonteren van de oude, zeer 
vergane rookkast. Hierin zaten zo 
langzamerhand zoveel gaten en 
lekkages, waardoor de branders in 
het stookfront zeer slecht te regelen 
waren. Met als gevolg een slechte 
verbranding en hogere stookkosten.

Nadat er nog wat aanpassingen 
in de manier van opbouwen zijn 
gedaan, kon de rookkast als losse 
puzzelstukken aan boord weer in 
elkaar worden gezet. Alle plaatwerk 
waar rondingen in gemaakt moesten 
worden, is door Arend bij Jonker 

Ketelonderhoud BV in Leeuwarden  
in de werkplaats gezet en gewalst.  
Hier zijn wij de firma ook zeer 
dankbaar voor en hopen ook in de 
toekomst hier nog vaker gebruik van 
te mogen maken. 

Henk, Jan en Fetze hebben de 
aangeleverde onderdelen allemaal 
gemonteerd en met flinke hechten 
vast gelast. Daarna heeft Arend 
alles met MIG afgelast. De originele 
rookkast deuren zijn behouden 
gebleven en zijn ook in de originele 
gangbaar gemaakte scharnieren 
teruggehangen. Ook hadden we 
nu de mogelijkheid om een extra 
veiligheid in de ketel te bouwen. 
Tussen de beide rookkastdeuren is 
nu een explosie luikje gemaakt dat 
met veren wordt bediend en ingeval 
van calamiteiten altijd een drukgolf 
door kan laten. Halverwege  maart 
konden we dan eindelijk zeggen 
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De rookkast wordt weer opgebouwd.

De stookstok van de oliebrander 
geheel gereviseerd.



dat het project geslaagd was, 
na een proefstook actie. Hierbij 
werden de door Fetze  compleet 
gereviseerde branders getest en 
goed bevonden. Ook de door Fetze 
en Henk gereviseerde injecteur 
kwam vlekkeloos door de test.

Helaas kreeg Henk kort na dit 
heugelijke feit het slechte bericht 
dat er kanker in zijn lichaam werd 
geconstateerd. Dit was voor iedereen 
een klap in het gezicht, dit zag 
niemand aankomen.  Via email en 
WhatsApp contact met de dochters 
van Henk en Cilia en Cilia zelf, werd 
gemeld dat Henk op dit moment niet 
zelf meer de beslissingen over de 
komende vaartochten wilde maken 
en de beslissingen door Arend 
konden worden genomen. Hierdoor 
kon  Henk alle tijd en rust nemen om 
zijn ziekte te bestrijden en wellicht 
beter worden.

Vanaf de maand april werd dan ook, 
zonder Henk , het schip weer geheel 
vaarklaar  gemaakt en voorbereid 
op een week passagiersvaren in 
Lemmer. Gelukkig konden we 
tussentijds nog wel voor enige 
raad en daad Henk zijn adviezen 
vragen. Achter de schermen werd 
door Arend een complete planning 
voor de vaardagen met bemanning 
gemaakt. Voor het eerst werd er met 
drie verschillende schippers gewerkt 
(Karst Sytema, René Bergh en Remco 
de Vries) i.v.m. het aanwezig moeten 
zijn van een Groot Vaar Bewijs aan 
boord.

Mede door de hulp en inzet van alle 
vrijwilligers en organisaties,  is het 
gelukt om  de vaardagen voor het 
Woudagemaal door te  kunnen laten 
gaan. Het zou immers jammer zijn om 
alles wat we al hebben geïnvesteerd 
en opgebouwd  in dit project , nu te 
laten varen.

Op 6 mei 2017  om 9.15 uur gingen 
dan ook voor het eerst sinds 38 
jaar de trossen los van de Maarten 
zonder Henk en Cilia aan boord. Dit 
voelde eerste wat onwennig aan 
maar dankzij de positieve inzet van 
iedereen kon hier al gauw een draai 
aan worden gegeven. Henk en Cilia 
hebben ons meermalen uitgezwaaid 
in Leeuwarden en konden  nu ook 
zelf eens zien hoe mooi het schip 
door het water glijd. s’ Middags rond 
15.00 uur gearriveerd in Lemmer en 
geproost op en goede eerste vaart 
zonder problemen.

In de hierop volgende week zijn er 
drie zeer mooie vaartochten gedaan 
over het IJsselmeer . Nu ook weer 
tussen de windmolens door richting 
de Rotterdammerhoek. Het weer kon 
niet beter en werd er volop genoten 
aan boord.

We kunnen inmiddels ook weer 
spreken over enige jonge aanwas 

op de Maarten. De zoon (Jurre) ,van 
onze machinist René Nammensma  
kreeg tijdens deze vaardagen ook 
de kans om de brander van de ketel 
te gaan bedienen onder deskundige 
leiding van zijn trotse  vader en Fetze.  
Ook de zoon van Arend is graag mee 
aan boord en heeft al een beetje aan 
het grote  stuurrad mogen draaien. 
Beide moeten natuurlijk nog heel 
veel leren, maar het spreekwoord 
zegt het: “Jong geleerd is oud 
gedaan”.
 
Inmiddels is de Maarten weer 
terug in de Museum haven van 
Leeuwarden en kunnen we met het 
reguliere onderhoud verder gaan, 
zoals ontroesten, verven , opruimen, 
etc. en worden de voorbereidingen 
gedaan voor het eerste volgende 
evenement, nl. De oldtimerdagen in 
Franeker  15 en 16 juli.
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Vervolg

Heerlijk varen op het IJsselmeer.


