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Zo rustig augustus was op het gebied 
van de evenementen en vaardagen 
des te drukker was het in de maand 
september. Deze maand stond bol 
van de vaaracties.

Inmiddels heb ik zelf de chemokuren 
achter de rug en ben nu met de 
vervolgkuur bezig onder leiding 
van een zeer tevreden oncoloog 
dokter de Groot van het UMCG 
in Groningen. Ik moet nu speciale 
chemo pillen slikken om de tumor 
verder te bestrijden. Overigens is 
deze al niet meer te zien op de CT 
scan. Het gaat weer goed met mij en 
voel ook mijn krachten weer terug 
komen. Natuurlijk heb ik wel eens 
een misse dag ertussen, maar dat is 
niet erg.

Aan boord hebben wij nog wat kleine 
problemen met de oliebranders en 
met name de stookstokken die we 
regelmatig gebruiken. Doch door 
voort schrijdende kennis op brander 
techniek van stoom/olie verstuiving, 
lossen we deze langzaam maar 
zeker op. Fetze is hier onze steun en 
toeverlaat in. Het komt erop neer dat 
wij nu zaken ontdekken die in de 
jaren ‘50 veelvuldig voorkwamen. 
Maar ja wie verteld ons daarover. 
Dus gewoon autodidactisch blijven 
zoeken, net zolang tot je de oplossing 
hebt gevonden. 

Nu op naar de Visserijdagen in 
Harlingen. We hebben daar goede 

contacten met de havenmeester dhr. 
Andries Koornstra en daarom gaan 
we er graag heen. Zonder hem geen 
Visserijdagen, dat is ons wel duidelijk. 
Andries doet altijd zijn stinkende best 
voor ons om het passagiersvaren 
mogelijk te maken. Dit jaar waren 
er weer vele gasten aan boord die 
we een prachtige vaartocht hebben 
aangeboden in de grote zeehaven 
van Harlingen. Het mooie weer 
speelde hierbij natuurlijk ook een 
belangrijke rol. De start was een 
beetje klungelig, omdat we verkeerd 
om aan het ponton lagen en maar 
moeilijk weg konden komen, maar de 
volgende aan- en afmeer pogingen 
liepen perfect. Arend was deze dag 
onze schipper. Harlingen is ook onze 
vaste plek om een paar vrienden te 
bezoeken. Zo gaan we altijd langs 
bij Scheepstimmerbedrijf Robert Jan 
Feith. Hij heeft ons achteronder een 
facelift gegeven en deze keer is de 
beurt gevallen om het bureautje 
van Jan af te maken. Hierop kun je 
naar hartenlust je laptop gebruiken 
en of de MK administratie in vullen 
en bijwerken. Nu is het achteronder 
opgewaardeerd tot een éérste 
klas bemanningsverblijf. Vooral als 
binnenkort de nieuwe matrassen 
voor alle bedden worden geleverd. 
Deze zijn ons geschonken door een 
lief echtpaar die onze stichting een 
zeer warm hart toedraagt. Als tweede 
mag ik Marco van de Bilgeboot 
niet vergeten. Hij zoekt ons altijd 
spontaan op om de bilge weer even 

leeg te zuigen. En als derde onze 
vrijwilliger Jan Walstra, die onze 
stichting aan spekjes helpt. Ook op 
de terugtocht naar Leeuwarden op 
de zondag is het altijd weer een 
feest. Dit keer hadden we de familie 
van onze Jan, de hoofdmachinist, op 
bezoek. Zijn oudste zoon heeft wat 
vrienden uitgenodigd om mee terug 
te varen. Ook bijzonder was dat de 
heer Antonie Kreber mee op reis was. 
Samen met zijn goede kennis is hij 
de terug reis mee geweest. Weet wel 
dat zijn grootvader de bouwer is van 
onze stoommachine. Heel bijzonder 
eigenlijk. 

Veel tijd om tot rust te komen 
was er niet, want al gauw wacht 
nu het volgende evenement 
“NazomereninLemmer”. Gelukkig 
hadden we een charter voor de 
zaterdagmorgen, daardoor is dit 
weekend financieel nog goed 
verlopen. Want het passagiersvaren 

Het water dun gevaren.

Dennis als nieuwe schipper
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wilde niet vlotten. We zijn te ver uit 
het Centrum van Lemmer om het 
publiek naar de boot te krijgen. Het 
volgende event het arrangement 
met het Woudagemaal, welk de 
week daarop plaats vond liep ook 
niet goed. Door de week totaal geen 
gasten en alleen in het weekend 
hebben we de zaterdag en de zondag 
1 keer met een kleine bezetting 
gevaren. De beide evenementen 
vragen een andere benadering om 
succesvol in de toekomst te blijven. 

De maandag erop lagen we onder 
vol stoom met een draaiende 
kar te wachten op de komst van 
twee bemanning’ s leden, onze 1e 
machinist Fetze Klik en de tijdelijke 
stuurman Dennis Boekweit. Dennis 
wilde graag zijn vakantie bij ons aan 
boord doorbrengen. Beide mannen 
maakten ons team compleet, 2 
man beneden en 2 man boven met 
Cilia centraal in de keuken. Enfin s 
’avonds na een voorspoedige reis 
over de Zuiderzee, via de Oranje sluis 
aangemeerd in de Mercuriushaven 
bij Jacco Wakker aan de steiger. 
Omdat we wisten dat we op diep 
water bleven varen hadden we 
de achter piek extra met water 
gevuld, waardoor de hak op 2.40 
meter kwam te liggen. Dit geeft 
een stoer uiterlijk en een stevig in 
het water liggende boot. Vooral 
op het IJsselmeer merken we dit 
in het vaargedrag. Mijn lieve Cilia 
heeft het niet zo staan op het grote 
water. Vooral bij harde wind.  Bij 
Jacco hebben onze mannen nog 
een laat avontuur beleefd toen ze 
de uitnodiging kregen om even 
mee te varen met de Discovery. 
Deze multicat moest s ’avonds nog 
even een flinke klus doen. Een groot 
kraanschip van het ene zeeschip naar 
de andere brengen. Met ongelofelijke 
precisie wordt er met de Discovery 
gemanoeuvreerd. Onze mannen 
keken de ogen uit met welk gemak 

Jacco hier mee omging. Als Jacco 
met de Discovery mee kon doen in 
Zwartsluis voor de behendigheid’ s 
wedstrijd, dan versloeg hij iedereen 
gegarandeerd.

Maar goed, we wilden de volgende 
dag vroeg vertrekken en om 6.00 
uur draaide de voorverwarmde 
triple weer vrolijk zijn slagen en 
gingen de trossen los. Helaas was 
het zicht op dat moment niet meer 
dan één kilometer toen we langs 
het Centraal-station voeren. Totdat 
we op de marifoon te horen kregen 
“hebben jullie radar aan boord” 
toen was de pret uit. We hebben 
nog uren aan de wachtsteiger op 
het IJ gelegen voor het vertrouwd 
was om verder te gaan. Nu met zicht 
van 2 km het kanaal in en door de 
Beatrixsluizen, waar de zon pas weer 
doorkwam. De Lek op richting Dordt. 
In de Rietdijks haven aangemeerd. 
Met het keren van de boot en het 
zeer langzaam draaien van de 
stoommachine kwamen er vreemde 
geluiden uit de vet kuil. Een ietwat 
knorrend lawaai wat ons door merg 
en been ging. Toch de boot maar 
zo gauw mogelijk vastgelegd en 
op onderzoek uitgegaan. Na ampel 
gezoek met de stethoscoop, tot de 
conclusie gekomen dat het uit de 
circulatiepomp moest komen. Deze 
met drie man na het warm eten te lijf 
en het probleem opgelost door het 
vervangen van een defecte rubber 

voetklep. Maar goed dat ik veel 
onderdelen op voorraad aan boord 
heb liggen. Later hebben we ook 
geen last meer gehad.

Op naar Tholen. Een prachtige 
haven met goede voorzieningen. 
Zeer geliefde tussenstop naar 
Antwerpen. Hier wat chemisch afval 
keurig afgegeven en de achter piek 
bijgevuld. Ook de nodige verse 
boodschappen gehaald. Na het 
stevige ontbijt de kar warmgedraaid 
en met helder weer op weg 
naar Antwerpen gegaan.  Hier 
aangekomen direct contact met de 
organisatie gezocht om ons te melden 
en te laten informeren hoe we de 
volgende dagen verder zullen gaan. 
Want al snel hadden we in de gaten 
dat er helemaal niets was geregeld 
om veilig passagiers te gaan varen 
met drie stomers tegelijk. Na goed 
overleg en goede adviezen van ons 
heeft de organisatie het wijze besluit 
genomen om een groot ponton in te 
schakelen. Nu konden we los. Perfect 
zou je zeggen. Alleen hadden we de 
vette pech dat de nieuwe London 
brug met de op- en afritten ons in 
de weg zat. Het wandelend publiek 
wat in grote getale was gekomen 
(meer dan 35.000)  kon ons slecht 
bereiken. Zeer frustrerend. Maar 
gelukkig met nog meer reclame 
is de zondag beter tot zijn recht 
gekomen. Het mooie weer heeft er 
aan geholpen dat we samen met de 

Aankomst in Tholen
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Volharding 1 en de Dockyard 5 toch 
goed gevaren hebben. Eigenlijk meer 
gedreven hebben. Ons vaargebied 
is nu eenmaal beperkt tussen de 
Siberiëbrug en de Londonbrug, een 
afstand van ongeveer 1500 meter. 
Hier deden we een 3 kwartier 
over.  Zelfs de ATV (Antwerpen TV) 
is langs geweest en heeft mooie 
filmopnames bij ons aan boord 
gemaakt. En natuurlijk heeft onze 
Jan, als persvoorlichter zijn verhaaltje 
keurig gedaan. Wim Cnossen is deze 
zondag als machinist ook de TV 
geweest. Ook hebben we op vrijdag 
avond een excursie gehad op de 
grote haven stoomkraan no 9 van 
Antwerpen. Indrukwekkend gevaarte 
wat al jaren ligt weg te roesten. Dennis 
en Fetze zijn zelfs nog naar boven 
geweest in de bedieningsruimte. 
Door de onzorgvuldige zorg is er in 
de loop der jaren al het koper uit 
gestolen en zijn nu de machines 

compleet onbruikbaar achter 
gelaten. Het plan om deze laatste 
varende havenstoomkraan weer te 
restaureren zal daarom een heidens 
karwei worden. Verder hebben wij 
in Antwerpen het heel erg gezellig 
gehad met de bemanningen van de 
andere boten. De organisatie van 
Water-rAnt was ook erg tevreden. De 
zaterdag avond zijn we met de hele 
bemanning lekker uit eten geweest 
en hebben we de gezellige sfeer 
van het Eilandje, zo noemen ze ons 
vaargebied,  geproefd. Deze dagen 
zijn omgevlogen.

Terug naar huis weer die akelige 
mist s’ morgens zo rond 6.00 uur. 
Dit keer gingen we stevig door met 
de Maarten voorop, volgend door 
de Volharding 1 en daarachter de 
motorsleepboot Atina 3, met een 
zicht van 1000 meter en belanden we 
zonder problemen in het R. S. kanaal. 
Door de Kreekrak-  en de Volkerrak-
sluis en pas op het Haringvliet was het 
redelijk zonnig. Veel genieten ging 
niet, omdat we volle bak moesten 
draaien om de Volharding 1 bij te 
houden. Uiteindelijk draaide onze 
machine een 198 omwentelingen 
per minuut, wel op exspansie 
natuurlijk, dat is bijna vol aan. De 
schoorsteen temperatuur liep nu 
ook op naar 270 graden Celsius. De 
5/4 “ brander op standje 9 ( 10 is 
het hoogst ) en gretig ongeveer 72 

liter olie per uur opslurpend. Maar 
de snelheid in het schip mag er dan 
ook zijn. We liepen met gemak ruim 
14 km per uur en voor stroom op 
enkele plekken wel meer dan 18 km. 
Uiteindelijk kwamen we beide bijna 
gelijktijdig op tijd voor de Leuvebrug 
in Rotterdam aan en noteerden een 
record tijd Antwerpen Rotterdam van 
minder dan 10 uur. Overigens hielden 
we de krukaslager temperatuur goed 
in de gaten, maar deze bleven op 
de normale standaard temperaturen 
functioneren. Omdat we geen 
weekendtasjes cultuur aan boord 
hebben bleven we nog lange tijd 
gezellig nazitten met de bemanning 
van de Volharding 1 en genoten van 
de mooie herfstavond midden in 
Rotterdam.  Voor de Volharding 1 
zit de reis er nu op maar wij hebben 
nog een 24 uur te gaan, voor we in 
Leeuwarden kunnen aanleggen. 

 Aan de kant wegens mistStoomkraan no 9

Zo draaiden we onze rondjes Klaar om passagiers te varen
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Dus vroeg uit de veren en om 6.30 
uur door de Leuvebrug de Maas 
op richting Vreeswijk. Het tij lekker 
mee en gaan met een zicht van 
1500 meter. Weer die ellendige 
mistvorming zo in de vroege 
morgen. Maar bij Bolnes werd het 
ons te machtig, daar stonden we 
ineens voor een dichte muur, met 
maar 100m zicht. Dus maar gauw 
aangelegd opzij van Kieboom aan 
zijn Bunkerboot en afwachten maar 
tot we weer kunnen varen. Volgens 
Teunis van het Bunkerstation is 
het altijd vaak raak zo vlak voor 
de ingang van de Noord.  Nou dat 
duurde tot 12.30 uur eer we weer 
wat zicht hadden. Uit verveling in de 
tussentijd maar twee duizend liter olie 
gebunkerd. Het tij was nu natuurlijk 
ook helemaal weg en vanaf nu ook 
tegen ons. Nog een geluk dat de 
stuw bij Hagestijn naar beneden was 
zodat er niet al te veel tegenstroom 
was. Een vlotte schutting in de 
Beatrixsluis was ons dit keer gegund 
en daarna het kanaal in op naar 
Amsterdam. Bij de wachtsteiger om 
20.30 uur aangemeerd en de rust 

opgezocht. We wilden o zo graag 
weer vroeg vertrekken. Maar toen 
Jan even buiten keek om een uur of 
zes en ik geen verdere geluiden uit 
het vetparadijs hoorde, zoals ketel 
spuien en de ketelvoedings-injecteur 
gebruiken, om de ketel met water te 
voeden, wist ik al genoeg;  uitslapen!  
Pas om 10.00 uur konden we verder 
en na een schutting naar buiten. 
Weer met een slecht zicht van iets 
meer dan 1000 meter. Onderweg 
gebeld met de Bartje 4 de bilgeboot 
uit Lelystad en van hen hoorde ik dat 
we in Urk moesten zijn, wilden we de 
bilge legen. Dus dat maar gedaan en 
bij Hoekman het nodige afgegeven. 
Tevens de boodschappen gehaald 
en de vuilnis afgegeven. Dennis zijn 
vakantie begon al aardig naar zijn 
einde te lopen en dus liet ik Dennis 
maar zo veel mogelijk sturen en 
met zijn time-lap apparaatje spelen. 
Inmiddels hebben we heel wat time-
lap ‘s gemaakt van de reis. Lemmer is 
een tweede thuis haven voor de boot 
en we zijn er altijd zeer welkom. Nu 
ook weer en op de lege Willemskade 
vastgemaakt voor één nacht.

Het laatste stuk naar Leeuwarden 
verder geen bijzonderheden. Alleen 
deed onze toerenteller het niet goed 
meer. Deze bleef steken bij 130 
omwentelingen. Gek genoeg was 
dit met de defecte rubber voetklep 
ook de enigste storing tijdens de 
hele reis. Inmiddels is de toerenteller 

ook al weer gerepareerd. Spietje 
op de aandrijfas was er uit gelopen 
en lag op de vloerplaat. Fetze hield 
vanaf Antwerpen tot Leeuwarden   
(enkele reis ) de slagenteller bij van 
de machine en kwam ruw weg op 
254.234 slagen. Theoretisch kun je 
nu de afgelegde afstand uitrekenen 
als de  spoed van de schroef en de 
slip weet in te vullen.

Op zaterdag 21 oktober aanstaande 
een evenement in Hindelopen en 
op 18 november de SintNicolaas 
intocht in Leeuwarden en dan zit 
het vaarseizoen er weer op. Elke 
zaterdag gaan we weer wat  klussen 
en gezellig bijpraten aan boord. 
Houdt er rekening mee dat we bij 
de Welkoop liggen vlak voor de 
Hermesbrug aan de rondweg in 
Leeuwarden. Op You tube staan nu 
verschillende mooie filmpjes van de 
boot en de draaiende machine op 
volle toeren. Zoek naar stoomboot19 
en open b.v. met machinekamer 
stoomsleepboot Maarte I.A. Kreber. 

Stichting Stoomsleepboot Maarten,
Henk van Duuren, 5 oktober 2017

Gezelligheid kent geen tijd Leuvehaven in Rotterdam

Op de terugweg elke morgen mist

Thuiskomst na 11 dagen


