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Na diverse weken in Zwartsluis te hebben 
gelegen bij de HEBO Maritiemservice,  
hebben we wat onderhoud gepleegd en 
tijdens het opstoken en vaarklaar maken 
voor de Nationale Sleepbootdagen 
in Zwartsluis, nog wat geverfd. Het is 
weer gelukt om de MAARTEN met zijn 
bemanning samen te stellen. Bemanning  
Arend, Jan, Fetze, René, Cilia, Jacco en 
Greet. Later voegt zich Daniël van de 
Wetering  (schipper) bij ons.
 
In Zwartsluis een mooie aanlegplaats, 
waar we zeer veilig de zeer vele 
passagiers aan boord hebben kunnen 
ontvangen en erg gezellig diverse 
rondjes gemaakt. Hulde aan de 
organisatie en aan al onze vrijwilligers 
die deze dagen enorm veel werk hebben 
verzet. Het weer was ook bijzonder in 
ons voordeel, warm, niet te warm en de 
vele kijkers waren enorm enthousiast 
om een rondje te varen. Vanaf een 
ander vertrekpunt dan voorgaande 
jaren voor de rondvaarten,  we lagen 
deze keer aan de Handelskade i.p.v. 
de Havendijk,  dit is zeer goed gegaan. 
Na een rondje gelopen te hebben in 
Zwartsluis na gedane arbeid,  waren we 
erg blij verrast dat op de folders, posters 
enz. de MAARTEN zeer mooi in beeld 
was.. Na drie dagen varen vertrokken 
we, Arend, Fetze, Jan, Rene en Cilia, 
de zondagochtend, op naar Harderwijk 
waar we een ligplaats hebben tot ons 
vertrek naar DORDT IN STOOM, in 
mei. Dirk Kanon en diverse bekenden 
verwelkomden ons zeer hartelijk in 
de kom waar ook de ROEK zijn vaste 
ligplaats heeft. 
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Op 24 mei zijn we gezamenlijk met 
de ROEK  vertrokken en hebben een 
gezellige reis gehad, via de Randmeren 
en  het Amsterdam-Rijnkanaal.   Als 
bemanning zijn aan boord, Arend, 
Fetze, René, Cilia. Jan had andere 
verplichtingen… dus werd er gezegd 
“Jan we zullen je missen”.    Nog maar 
net op het Amsterdam-Rijnkanaal  
raakte de Roek  achterop en na een 
vraag via de Marifoon wat er aan de 
hand was, bleek dat de brander van de 
ROEK niet meer functioneerde. Wij zijn 
daarom teruggevaren en hebben de 
Roek langszij meegenomen en is Fetze 
overgestapt om samen met de machinist 
aldaar het probleem op te lossen. Een 
uurtje later voeren ze weer op eigen 
kracht.  Uiteindelijk  zijn we gezamenlijk 
naar  Vreeswijk gevaren tot  voor de 
Beatrixsluis voor een overnachting. Wij  
sluiten ons hier aan bij de ELFIN en de 
ADELAAR.

VLOOTSCHOUW 25 mei 2018
Een hele happening, iedere 
keer weer een hele ervaring.

Arend officieel in functie aan het 
werk. Vlootschouw varen. Opletten, 
aansluiten, achter de Hercules is onze 
plaats. Het gaat geweldig. Mooie 
avond, heel veel belangstelling en een 
zeer goede sfeer. Perfect. De zaterdag 
en zondag gevaren in de carrousel 
van aan- en afmeren aan en van het 
ponton, passagiers ontvangen en een 
leuk rondje varen. Jammer op zondag 
ging het regenen en dan wordt het 
stiller. We gaan aan de kant en na de 

sluiting varen we, gezamenlijk met de 
Roek en de Adelaar naar Gorinchem 
waar we overnachten na alle bruggen 
en sluizen te zijn gepasseerd. Even 
afkoelen en wat doe je dan als je geen 
douche hebt, juist zwemmen. Geweldig, 
even shampoo erbij en je bent weer 
heerlijk fris. Foto’s bewaar ik in mijn 
album! Maandagochtend op tijd van 
de kant en gezamenlijk varen tot onze 
wegen zich scheiden. De Adelaar gaat 
naar Beverwijk en de Roek neemt na 
de Oranjesluizen in Amsterdam de 
afslag naar Harderwijk. Geweldig leuk 
en ook heel praktische om zo met ons 
drieën te varen. Mooie foto’s hier en 
daar gemaakt die ons worden geappt. 
Zie onze website. Wij gaan door, het 
IJsselmeer op. Stop in Bataviahaven, 
Lelystad waar we gaan douchen en 
overnachten. Dinsdag op naar Lemmer 
waar de Maarten blijft tot de 15 en 
16 juni voor het arrangement varen in 

samenwerking met het Woudagemaal, 
bezichtigen en een stoomvaartocht over 
het IJsselmeer met de Maarten. Het 
weer blijft mooi en we hebben een hele 
voorspoedige tocht over het IJsselmeer. 
Dit is voor mij prima te doen en wordt 
nu niet katterig! Daar heb ik snel last 
van.  Kan zelf koffie uitdelen en broodjes 
smeren. Geweldig. De machine loopt als 
een zonnetje en de bemanning heeft 
natuurlijk altijd we iets wat ze zouden 
willen doen maar ja dat is nu niet aan 
de orde.

We komen mooi op tijd aan en leggen 
de Maarten aan de steiger bij de oude 
sluis in Lemmer. Een zeer aangename 
verrassing dat de steiger beter tot zijn 
recht komt en wij natuurlijk ook omdat 
de rietkraag is gesnoeid en er een 
hele vrije kade is ontstaan. Pluim aan 
Lemmer.

Dordt in Stoom, De ‘Maarten’ samen met de ‘Adelaar’ en de ‘Hugo’, voor ons liggen 
de ‘Scheelenkuhlen’ en de ‘ Roek’.

stuurman Arend Cnossen samen met schipper Vincent Codee van de s.s. Adelaar.

Dordt in  

Stoom
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Varen voor het Woudagemaal
Lemmer 15 en 16 juni, 2 dagen 
varen met gezelschappen die ook het 
Woudagemaal bezichtigen en zeer 
geïnteresseerd zijn in de stoommachine, 
het stoomgemaal en enorm genieten 
van de vaartocht. De haven van  Lemmer 
uit en een stukje IJsselmeer tot aan de 
Rotterdamse hoek en terug. Zondag  17 
juni gaan we op naar de thuishaven, de 
Museumhaven in Leeuwarden. Het is 
altijd weer genieten zo door Friesland 
te varen van Lemmer naar Leeuwarden. 
Een mooie tocht. Bedankt alle mensen 
die zich hier enorm voor hebben ingezet 
en van een fijne vaartocht kunnen 
genieten.

Door de hete zomerdagen doen wij het 
rustig aan wat betreft het onderhoud. 
Joop heeft hier en daar wat lakwerk 
verricht en af en toe maken we het schip 
schoon. Onderhoud is even niet te doen. 
We hebben wel een cursus koffiedrinken 

en die slaat op zaterdag best wel aan. 
We kunnen wel wat meer belangstelling 
gebruiken maar dat komt wel na de 
vakantieperikelen. Op zaterdag wel de 
hele vloot uitgezwaaid die gezamenlijk 
varen met de “Houtvaert” van Dokkum 
naar IJlst. 

Nieuwe vrijwilliger
Het werd al even eerder vermeld dat 
Daniël van de Wetering  in Zwartsluis 
aan boord kwam. Wij kregen via onze 
vrijwilliger Remco de Vries contact met 
hem. Doordat Henk de enigste aan boord 
was met een Grootvaarbewijs, was het 
een hele puzzel om toch mensen bereid 
te vinden die met ons wilden varen met 
hun GVB zodat wij wel met meer dan 
12 passagiers  konden gaan varen.  Na 
telefonisch contact te hebben gelegd 
met Daniël melde hij zich in Zwartsluis 
aan boord. Er was gelijk een goede klik 
onderling met de bemanning. Na diverse 
vaartochten  gezamenlijk met Daniël te 
hebben gevaren, is hij nu ook officieel 
vrijwilliger bij de Stichting. Welkom 
schipper, we hopen  dat we vele reizen 
gezamenlijk kunnen gaan maken.  

Op de Agenda
Volgende evenement is Harlingen 
Visserijdagen. Wij liggen zaterdag 
1 september in de Vissershaven van 
Harlingen en gaan dan vaartochtjes doen 
met passagiers in  de industriehaven of 
bij mooi weer een stukje  Waddenzee. De 
zondags  2 september,  terugvaren met 
donateurs naar Leeuwarden. Wie mee 
wil varen graag opgeven via ons mail 
adres of website. Kosten voor donateur 
(dat word je dan in 2019 ) is €35,00 en 
als opstapper €25,00 per persoon. BEN 
JIJ AL DONATEUR??  Meld je aan voor 
€35,00. Gezellig.

Het seizoen hopen we af te kunnen 
sluiten  met het Sinterklaas varen op 
17 november in Leeuwarden. En dan is 
het weer KLUSSENTIJD. De Ketel moet 
leeg en schoon voor de ketelkeuring in 
december. Maar daarover meer in de 
volgende BOORDTELEGRAM.

Vanaf de Maarten in Leeuwarden, de Houtvaert van Dokkum naar IJlst.

Met vriendelijke groet,

Cilia van Duuren-Bouwmeester  
& Arend Cnossen

https://www.stoomsleepboot-maarten.nl/evenement/donateursdag/

