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Arend en ik zijn op de meeting 
geweest van de redacteuren van 
Sleep en Duwvaart in Almere. Het 
was een gezellige en goed verlopen 
middag. Vooral om je collega 
schrijvers eens te ontmoeten. 
Tijdens deze meeting bracht Cilia 
een bod uit op een stoompompje, 
wat op marktplaats te koop stond. 
Arend en ik keken mekaar eens 
aan en zeiden dat we dit pompje 
niet konden mislopen. Dus even uit 
de vergadering gestapt en na wat 
heen en weer gebeld te hebben de 
koop gesloten. Maar dan moesten 
we wel voor drie uur in Urk het 
duplexstoompompje ophalen. Dat 
was geen punt en klokslag drie uur 
stonden wij bij dhr. Hakvoort voor de 
deur en hebben het prachtige pompje 
zien draaien op lucht, ingeladen en 
meegenomen. Origineel van het 
merk Worthington 3”x2”x3”.  

Na de wereldreis naar Antwerpen 
moesten we al weer snel aan de 
bak. Hindeloopen stond op het 

programma. Onze vrijwilliger René 
Nammensma kon van de directie 
van Skips Maritiem, jachthaven 
Hindeloopen, een hoeveelheid 
gasolie krijgen die voor de moderne 
motoren niet meer geschikt was. 
Tevens mochten we met de 
boot meeliften met het jaarlijkse 
havenfeest  van de jachthaven. Er 
was voor ons veel reclame gemaakt 
en daarom zagen we het wel zitten. 
Om de olie aan boord te nemen 
hadden we afgesproken dat we de 
donderdags al naar Hindeloopen 
zouden varen. Dan konden we  op 
vrijdag mooi alle noodzakelijke 
voorbereidingen treffen. Een paar 
weken vooraf kregen we een 
mailtje dat er een kleine groep ex-
machinisten van de grote vaart, 
graag eens mee wilden varen met de 
oude stomer. Nou dat kon dan mooi 
op de donderdag wanneer we er naar 
toe zouden gaan. Dit keer wilden 
we de Noordelijke route nemen via 

Harlingen en de Lorenzsluizen in de 
Afsluitdijk. Bij de Tjerk Hiddesluizen 
hadden we een dik uur oponthoud 
maar dat werd weer goed gemaakt 
door dat we op het Wad voor 
stroom ruim 16 km/h liepen. Arend 
was deze dag onze schipper. En nu 
voeren we op het Wad een zuivere 
koers. Want we konden beide nog 
exact de plek aanwijzen waar we 
een uur lang hebben vastgezeten 
op de zandplaat naast de geul een 
aantal jaren geleden. Natuurlijk ben 
je altijd een beetje bevreesd over  de 
storingsbrug in de afsluitdijk , “zou 
hij nu wel draaien?”. Maar geen 
probleem, de brug draaide en de 
sluis stond open. Uiteindelijk duurde 
de trip 6 uur.

De stoomsleper Maarten was nog 
nooit eerder in het pittoreske stadje 
aan het IJsselmeer geweest. We 
waren altijd in de veronderstelling 
dat de aanloopgeul niet diep genoeg 

Een verhaal van de laatste belevenissen 
in het jaar 2017.

Stoompompje.
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was voor onze stomer. Achteraf was 
dit geen enkel probleem. We kregen 
van Skips Maritiem een prachtige 
plek toegewezen aan hun eigen 
kade waar normaal de jachten 
kunnen tanken. Vandaaruit konden 
we zo de haven in en uit varen. 
Het weer liet nog net toe dat het 
passagiersvaren door kon gaan. Met 
een windkracht van 5 Beaufort en 
uit westelijke richting loopt er een 
aardige deining zo dwars op de geul. 
Maar goed, na de eerste trip hadden 
we geen zeezieke gasten aan boord 
dus dat viel mee. Uiteindelijk zijn 
we vier of vijf keer naar buiten 
geweest en hebben genoten van de 
prachtige winderige dag op het ruwe 
IJsselmeer. De laatste trip hebben we 
als blijk van waardering, de collega’s 
van René op een vaartochtje 
getrakteerd. Een zeer geslaagde 
zaterdag in oktober, zo aan het eind 
van het vaarseizoen. Eind conclusie, 
dit zouden we vaker moeten doen. 
Omdat het weer steeds slechter werd 
voorspeld zijn we blijven liggen tot 
de dinsdag morgen. Zelf had ik dit 
weekend stookwacht en s’ morgens 
om 8.30 uur had ik de kar warm 
gedraaid en de stoomketel op volle 
druk. Toen de mannen aan boord 
kwamen konden we direct weg.

Ook nog leuk om te vermelden 
dat  Fetze Klik in deze periode ook 
officieel bevorderd is tot machinist 
van de Maarten en kreeg van Jan en 
Henk het diploma uitgereikt. 

Met een flinke serenade aan de 
beide stoomfluiten zijn we wederom 
de mist ingevaren, op naar Stavoren. 
Wel met een flinke boog om al die 
staande wanten van de jaarlijkse 
viswedstrijd in het kader van de 
Strontrace in Workum. Zoals bekend 
varen wij met de elektronische 
vaarkaarten van Stentec op onze 
computer in de stuurhut en ook 
nu konden wij met de gepaste 
maatregelen als uitluisteren op de 
marifoon  en AIS weer veilig de haven 
van Stavoren binnenlopen. Het zicht 
was ongeveer 1 km ver.

Door de sluis van Stavoren en op 
naar Leeuwarden. Bij de uitgang 
van het Frisokanaal in het Princes 
Margrietkanaal begon ik me af te 
vragen of we de brug wel zouden 
halen van 16.00 uur in Leeuwarden. 
Enfin, het was wel raadzaam om wat 
meer stoom op de kar te zetten. Dus 
de kar naar 185 omwentelingen en 
de stoomketel naar 14 bar. Onze 
kapitein deze dag was Karst Sytema, 

hij kon de boot strak op koers 
houden en dat resulteerde in een 
snelle vaart van net geen 14 km per 
uur. Soms als het wat dieper was en 
daardoor meer water onder het schip 
ging de klok naar 14,7 km. Omdat ik 
de stookstok van 1 ¼ “ s’ morgens 
goed gereinigd had konden Jan en 
Fetze de druk gemakkelijk op de ketel 
houden. Zelfs in het Van Haringsma 
kanaal ging het met een behoorlijke 
gang verder. Uiteindelijk kwamen we 
één minuut voor 16.00 uur voor de 
Slauerhoff brug in Leeuwarden aan. 
Gelukkig had ik even gebeld met de 
brugbediening en daardoor heeft de 
brugwachter nog een opening voor 
ons geregeld. Door de zuidelijke 
route te nemen duurde de trip nu 
een uur langer en kwamen we uit op 
7 uur varen. Bij geen oponthoud is 
de laatste route 2 uur langer varen.

In tussentijd was er achter de 
schermen al een behoorlijke 
werkvoorbereiding gedaan door 
Henk en Arend m.b.t. het installeren 
van de nieuwe stoom dekwaspomp. 
De pomp die jaren geleden al eens 
was geplaatst in de machinekamer, 
maar niet was aangesloten omdat de 
stoom en wateraansluitingen hiervan  
erg ongunstig geplaatst waren, 
hebben we los gemaakt en met 
de takel naar het dek gebracht. De 
“nieuwe” pomp direct laten zakken 
en op zijn plek gezet. Alsof hij er voor 
gemaakt was, zo mooi past hij op 
zijn plaats. Ook de stoom  en water 
aansluitingen komen nu veel beter 
uit om aan te sluiten.

Jan en Henk hebben samen het 
benodigde leidingwerk aan boord  
aangesloten, door Arend werd thuis 
in de werkplaats een aansluitpunt 
voor de slang aan dek gemaakt met 
een overstortventiel. Dit geheel is 
later door Jan en Henk in de zijkant 
aan dek van de machinekamer 
geplaatst.Fetze Klik met diploma voor Stoom Machinist.
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Inmiddels is zijn de 7 VR brillen nu 
helemaal klaar en kan een begin 
worden gemaakt met de introductie 
van deze educatieve film. De eerste 
contacten zijn hiervoor al gelegd.

De dag van de Sinterklaasintocht 
in Leeuwarden kwam ook steeds 
dichterbij en we wilden graag de 
dekwaspomp nog op stoom laten 
draaien voor het einde van het 
vaarseizoen. Het werd een race 
tegen de klok om alles aangesloten 
en geïnstalleerd te krijgen. Maar 
uiteindelijk is het gelukt. Op de 
tweede dag van opstoken voor de 
Sinterklaas vaart stond er genoeg 
druk op de ketel op het pompje 
te laten draaien op stoomkracht. 
Het eindresultaat is een zeer goed 
werkende pomp, die nu dienst kan 
doen als dekwas-, ketelvoedings- en 
bluspomp. Hier gaan we veel plezier 
van hebben.

Jan had de ketel weer opgestookt in 
de week voor de Sinterklaas intocht 
op 18 november. Zaterdagmorgen, 
vroeg in de ochtend, waren René, Jan 
en Arend al aan boord. Arend had 
verse koffie klaar en de stoomfluiten 
al gemonteerd voordat de ketel 
opgestookt werd. Ook Henk kwam 
al vroeg  checken of alles naar wens 
liep. De naamborden op de kop nog 
even omdraaien want daar staat 

Spanje op gedrukt en de Spaanse vlag 
nog hijsen.  Rond 8.45 uur was alles 
gereed om de trossen los te gooien. 
Het weer was behoorlijk slecht en in 
de buien werd een windkracht van 
7 Bft. gemeten. De erg harde wind  
bemoeilijkte daarom het wegvaren 
voor de Hermesbrug. Zoals dat wel 
vaker gebeurd, werken Henk en 
Arend dan samen in de stuurhut. 
Henk de bediening van de machine en 
Arend het roer. Na enig manoeuvreer 
werk en snelle bediening van René 
aan de machine, lagen we 8.55 
uur voor de Slauerhoffbrug te 
wachten om naar de FIB te varen, 
waar de verzamelplaats was voor 
alle deelnemende schepen aan de 
intocht. Na wat koffie drinken en 
de laatste briefing om 11.00 uur de 
intocht gestart met Sinterklaas bij 
ons aan boord. Ondanks het slechte 
weer toch weer heel veel ouders 
met kinderen langs de route richting 

de Prinsentuin. Er waren weer veel 
blijde kindergezichten bij het zien 
van Sinterklaas en de zwarte pieten. 

Om 12.00 uur konden we, nadat 
de andere boten de pieten aan wal 
hadden gebracht, afmeren aan het 
ponton. Sinterklaas ging hier van 
boord om zijn reis door Leeuwarden 
te paard voort te zetten. Wij hebben 
na een lekkere warme kop snert  de 
Maarten weer de stad uitgevaren en 
naar de Lorentzkade gebracht.

Op zondag 19 november  stond er 
nog een verrassingsvaartocht te 
wachten op Jan Walpot. Jan is al 
bijna 20 jaar bezig met een schaal 
model van de Maarten. Het model 
word tot in detail nagebouwd, o.a. 
de stoommachine en de kombuis 
zijn gewoon kleine replica’s van het 
echte. In deze 20 jaar had Jan nog 
nooit met de Maarten meegevaren.

Verassingstocht voor Jan Walpot

Intocht van Sinterklaas.

Veel blijde kindergezichten bij de aankomst van Sinterklaas.



www.stoomsleepboot-maarten.nl

Vervolg

Door Jan zijn collega’s werd de 
Maarten afgehuurd voor één dag 
om hem een mooi afscheidscadeau 
te geven voordat hij een paar dagen 
later met pensioen zou gaan. Tot op 
de ochtend van vertrek vanuit hun 
woonplaats, samen met zijn collega’s,  
wisten Jan en zijn vrouw absoluut  
niet waar de reis zou eindigen. 
Eenmaal de borden van Leeuwarden 
in beeld kregen ze enige argwaan 
en inderdaad, eindbestemming de 
Maarten in Leeuwarden. 

Na ontvangst van de gasten aan 
boord direct vertrokken richting 
Franker. De trossen waren nog maar 
amper los of er kwam al een flinke 
hagelbui  van boven. Dit zou tevens 
de laatste bui zijn. De wind was 
fris maar zelfs de zon liet zich nog 
zien onderweg, waardoor het een 
prachtige vaartocht werd. Er werd 
zelfs weer een nieuw record gezet 
in het aantal mensen dat er in de 
roef in het vooronder passen, met elf 
personen was het bom vol maar erg 
gezellig koffie drinken.

Aangekomen in Franeker werden 
de gasten door onze oud-

hoofdmachinist Gosse Schokker 
naar het Planetarium gebracht waar 
ze precies op tijd waren om met de 
gids mee te gaan door dit stukje 
vakwerk. Ook werd er door hen 
nog een maaltijd genuttigd in het 
mooie Franeker. Om 15.00 uur weer 
vertrokken naar Leeuwarden, met 
als extra gasten de vrouw van onze 
machinist René en zijn kinderen. Met 
de wind in de rug was het  heerlijk 
varen en konden we rond 16.30 uur 
de Maarten weer aan de Lorentzkade 
afmeren. Nadat er nog de nodige 
groepsfoto’s waren gemaakt, 
afscheid van de gasten genomen die 
een fantastische dag hadden gehad.

Wij hebben de Maarten opgeruimd en 
nog even nagepraat in het vooronder, 
onder het genot van drinken, kaas 
en worst. Henk, Jan en Karst zullen 
de volgende dag de Maarten  het 
laatste stukje terug naar de vaste 
ligplaats bij de Welkoop brengen om 
hier de boot klaar te maken voor de 
winter. Er is alweer een hele lijst met 
klussen die deze winter en voorjaar 
gedaan kunnen en moeten worden. 
We hoeven ons dus nog steeds niet 
te vervelen.

Het was dit jaar een zeer bewogen 
jaar wat betreft Henk zijn gezondheid. 
Hij heeft diverse chemokuren 
en medicijnen met goed gevolg 
doorstaan, met als resultaat dat de 
behandeling goed aanslaat. Ondanks 
deze gezondheidsproblemen 
hebben Henk en Cilia toch bijna 
alle vaartochten zelf mee kunnen 
varen dit jaar en is het water ook 
weer behoorlijk dun gevaren. Een 
reis naar o.a. Antwerpen gaat je ook 
zeker niet in de koude kleren zitten. 
Wij hopen dat we nu weer in iets 
rustiger vaarwater komen en dat we 
nog lang samen met  Henk en Cilia 
mogen en kunnen varen.

Namens de Stichting Stoomboot 
Maarten willen wij iedereen alvast 
bedanken voor de  geweldige inzet 
voor dit afgelopen vaarseizoen en 
hopen dat we volgend jaar weer 
mooie nieuwe vaartochten gaan 
maken.

Ook  wensen wij  iedereen prettige 
feestdagen en een gezond 2018.

Stichting Stoomsleepboot Maarten,
Arend Cnossen  en  Henk van Duuren

STICHTING STOOMSLEEPBOOT MAARTEN
WENST U FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND 2018.


