
Zoals in het voorgaande 
Boordtelegram nr. 5 al werd vermeld 
was het weer tijd voor het nodige 
schilderwerk. Zo zijn we dan ook 
maar begonnen met de schoorsteen, 
binnenkant boeiing, koelkast 
(waar de stoomketel onderstaat), 
machinekamer kappen en het 
bovendek boven de machinekamer 
en achteronder. Joop de Haan, Jan 
Leijenaar, Rene Nammensma , Esdert 
Kats, Henk van Duuren, Arend en 
zoon Hendrik Cnossen zijn hier druk 
mee in de weer geweest. Vooral Jan 
heeft hier menig uurtje in gestoken 
en verdient daarom ook zeker een 
compliment voor de werkzaamheden 
die hij tot op de laatste dag voor het 
eerst volgende evenement heeft 
gedaan. Het weer zat absoluut niet 
mee, elke keer dat Jan en Henk een 
groot oppervlak wilden schilderen 

regende het. Maar uiteindelijk is het 
toch gelukt om het schip er weer 
tiptop uit te laten zien (met dank aan 
onze sponsor ‘FRIESCHE OLIE- EN 
VERFHANDEL BV) voor het Oldtimer 
en Schepen festival in Franeker. 

In deze periode van onderhoud 
is er ook weer een vernieuwing 
aangebracht op het achterdek. Het 
oude twee persoons zitbankje is 
vervangen door een prachtige vier 
persoons bank (met het uiterlijk van 
oude treinbankjes). Deze bank had 
de rugleuningen tegen elkaar aan 
zitten. Door een samenwerking met  
school de Friese Poort in Leeuwarden 
waar onze vrijwilliger Simeon Stoffels 
leerkracht is en les geeft in techniek 
hadden zei een mooi leer project 
om deze bank in tweeën te delen 
en in een opstelling naast elkaar te 
plaatsen. Dit is heel mooi gelukt en 
wij zijn de Friese Poort dan ook zeer 
dankbaar voor het behaalde eind 
resultaat. 

Op vrijdag 14 juli had Jan de Maarten 
weer onder stoom. Henk was samen 
met Remco de Vries, onze reserve 
kapitein en vrijwilliger, en Jan de 
hoofdmachinist onderweg gegaan. 
Een aantal leraren van de afdeling 
techniek van de Friese Poort waren 
uitgenodigd om mee te varen vanuit 
Leeuwarden naar Franeker. Gezien de 
reacties was dit een zeer geslaagde 
dag. Het weer werkte misschien niet 
helemaal mee op deze reis maar 

dat mocht de pret niet drukken. 
Aangekomen in Franeker ging het 
gezelschap van boord en werden de 
voorbereidingen getroffen voor het 
passagiers varen voor de komende 
twee dagen. Vrijdag avond vond 
tevens de officiële opening plaats 
van de Waddenpoort, de nieuwe 
vaarroute door Franeker. Dit werd 
met behulp van de prachtige bakdek 
kruiser van onze vrijwilliger Rene 
Nammensma uitgevoerd.

De hierop volgende zaterdag en 
zondag waren top dagen wat betreft 
het passagiers varen.  Mede door het 
prachtige weer van de zaterdag werd 
er een record aantal bezoekers heen 
en weer gependeld tussen Franeker 
(centrum) en het industrie terrein 
bij loonbedrijf Westra. Passagiers 
konden kiezen uit een retour of een 
enkele reis. De terugreis ging dan in 
een oude bus van Dalstra Reizen. Dit 
was een fantastische samenwerking 
en zeker voor herhaling vatbaar. 
Zaterdagavond was er nog een 
vlootschouw georganiseerd waar de 
Maarten voorop in de stoet mocht 
varen. Daar heeft menigeen van het 
geluid van de grote stoomfluit van de 
Maarten kunnen genieten.

De zondag werd ook goed bezocht 
ondanks  het iets minder mooie weer 
maar om 16.00 uur konden we zeer 
tevreden  de laatste passagiers van 
boord laten gaan en terug kijken op  
een geweldig evenement.

boordtelegram
No 6

Het evenementen seizoen is begonnen…

www.stoomsleepboot-maarten.nl



 
Maandag morgen eerst nog 
gewacht op de bilgeboot van Main 
uit Harlingen om de bilge van de 
machinekamer leeg te zuigen, 
waarna er vertrokken kon worden 
richting Lemmer voor de tweede 
vaarweek voor het Woudagemaal . 
Joop de Haan onze stuurman heeft 
deze tocht meegevaren om Henk te 
ondersteunen. Henk en Cilia hebben 
hier gelijk maar een vakantieweek 
van gemaakt aan boord in Lemmer. 
Mede door de nieuwe rookkast voor 
de ketel die geen valse lucht meer 
trekt en de nieuwe afsluitkleppen 
in de luchthappers koelt de ketel 
minder af waardoor er de gehele 
week minimaal bij gestookt hoefde 
te worden. Via de mail kwamen er 
de laatste weken bijna dagelijks 
aanmeldingen binnen voor het 
Stoom-arrangement en zo hadden 
we twee keer de boot mooi vol met 
passagiers voor een stoombeleving 
op het IJsselmeer. Dit weekend werd 
door TeijgelerMedia  meteen ook 
aangegrepen om  opnames te maken 
met de 360° VR (virtual reality) 
camera. Hiervoor had onze Stichting 
een subsidie ontvangen. Dit is weer 
een primeur voor de stoomvaart-
wereld om straks met een VR bril 
mensen die niet aan boord kunnen 
komen toch een kijkje te laten nemen 
in het reilen en zeilen aan boord van 
de Maarten. Met als hoofdpersoon 

onze 1e machinist René is het een 
prachtige film geworden en is 
inmiddels al te bewonderen via onze 
Website, Youtube en de Facebook 
pagina als 3D en 2D uitvoering. 
 
Op woensdag 26 juli om 10.00 
uur werd er koers gezet richting 
Zwartsluis, een prachtige tocht over 
het IJsselmeer en het Ketelmeer. 
Aangekomen in Zwartsluis werd er 
door de gehele bemanning genoten 
van een verfrissende duik in het 
Zwarte water. Dit was een van de twee 
verzamelplaatsen van schepen voor 
de aanbrengtocht voor het 3 daagse 
evenement Hassailt in Hasselt. 
Donderdag morgen 9.00 uur hebben 
we te trossen los gemaakt en kon er 
een stoet geformeerd worden  van 64 
schepen. Zo rond twaalf uur kwamen 
we aan in warboel van schepen die 
grotendeels de grachten in moesten 
via een klein openstaand sluisje. 
Voor de organisatie van LVBHB (het 
historisch bedrijfsvaartuig)  hebben 
wij s’middags nog een groep VIP 
gasten terug gevaren naar Zwartsluis 
en kon er gelijk nog even proviand 
aan boord worden gebracht. Op 
vrijdag en zaterdag hebben we het 
ook hier weer gigantisch druk gehad 
met het varen met gasten. Iedere 
keer stonden er weer grote groepen 
mensen te wachten om een tochtje 
mee te kunnen varen. Ondanks de 
harde wind en af en toe een flinke 
regenbui bleef het druk aan boord 
van de Maarten en konden we 

zaterdag avond weer terug kijken op 
een zeer geslaagde passagiers vaart. 

Zaterdagavond hebben we alles 
opgeruimd wat eraan materiaal 
aan de wal stond zodat we zondag 
morgen even konden uitslapen en 
ons voorbereiden op de terugreis 
naar Leeuwarden. We zijn om 11.30 
uur vertrokken richting Urk, met 
een dikke wind en veel regenbuien 
(met een storm waarschuwing via 
de marifoon) om 15.30 uur hier 
aangekomen. Even een visje halen 
op zondag in Urk is geen optie 
kwamen we weer achter, dus hier 
zelf maar het een en ander aan eten 
in elkaar geflanst. 

Maandag morgen zijn we om 6.50 
uur vertrokken vanuit de haven van 
Urk en met een iets minder harde 
wind (ZW 3-4) maar wel prachtig 
zonnig weer en kwamen  we om 
9.25 uur al aan bij de sluis van 
Lemmer. De reis verliep zo vlot, 
dat we s’middags om 14.30 uur al 
weer op ons plekje in de museum 
haven lagen.  Hier alles opgeruimd 
en na nog even nagepraat te 
hebben zijn we allemaal huiswaarts 
vertrokken. Augustus is een lekkere 
rustige maand, een ieder kan zijn 
vakantie gaan vieren en kunnen de 
voorbereidingen voor de drukke vaar 
maand september worden gemaakt.
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