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De Reuzen in Leeuwarden
Het weekend van 17 t/m 19 augustus 
was Leeuwarden het toneel van de 
Reuzen van Royal de Luxe theater 
groep. Dit alles was weer een onderdeel 
van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 
van Europa 2018.  Een paar weken voor 
dit optreden werd er door de organisatie 
van de Reuzen in Leeuwarden contact 
met mij gezocht met de vraag of de 
Maarten ook van zijn plek ging in de 
Museumhaven. Hierop kon ik alleen 
maar een negatief antwoord geven. We 
zouden niet eerder dan 31 augustus 
weer gaan varen naar Harlingen, even 
de sleutel omdraaien en weg varen is 
nog altijd niet te doen met zo’n oude 
stomer.
 
Na overleg over wat de bedoeling 
was, kwam de vraag naar voren of 
er ook mogelijkheden waren om van 
verschillende nieuwsstations (NPO, RTL 
Nieuws, Friesch dagblad etc.) mensen  
aan boord een plekje te geven, zodat 
zij een vrij uitzicht  op de reuzenduiker 
zouden krijgen, die op de andere kant 
van het water omhoog zou worden 
getakeld en zo goed hun foto’s zouden 
kunnen gaan maken en filmen. Wij 
hebben als Stichtingsbestuur hier onze 
volledige medewerking aan verleend 
met als enige restrictie dat er maar 
voor een  maximaal aantal pers mensen 
plek was, omdat wij als vrijwilligers met 
familie ook graag van dit exclusieve 
moment wilden genieten. Dat was 
geen probleem voor de tegenpartij en 
zo werd het een fantastisch weekend 
in Leeuwarden. Onder het genot van 
koffie, schitterend mooi zonnig weer 
en vele duizenden toeschouwers op de 
kades langs de Museumhaven, werd de 
Reuzen Duiker uiteindelijk vanuit zijn 
zittende positie uit het water gehesen. 
Door de muziek en de omvang van de 
reus (11 meter hoog) werd het een zeer 
bewonderingswaardig moment, waar 
menigeen met positieve gedachten naar 
terug zal kijken. Op zaterdag werd er 
geen gebruik gemaakt van de Maarten 

door de pers, maar op zondag met het 
verlaten van de alle drie de Reuzen wel 
weer. Beide dagen zijn ze door onze 
bemanning voorzien van gratis koffie. Er 
werden na afloop diverse toezeggingen 
gedaan m.b.t. een financiële of 
materiële  zaken, maar die laten nog op 
zich wachten….Desondanks was het 
een onvergetelijk weekend.

Visserijdagen Harlingen
In de laatste week van augustus werd 
er door Jan, René,  Fetze, Cilia en Daniël 
gewerkt om de Maarten weer klaar te 
stomen voor de jaarlijkse Visserijdagen 
in Harlingen. Hier waren we voor 
uitgenodigd door Andries Koornstra 
vanuit de organisatie in de Visserijhaven. 
Vrijdagmorgen 31 augustus zijn we 
vertrokken vanuit de museumhaven 
richting Harlingen. Onderweg werd 
er nog contact gezocht met Marco 
Boersma van Main BV in Harlingen, met 
de vraag of hij ook in de gelegenheid 
was om met de bilgeboot langs te 

komen om onze bilge leeg te zuigen. 
Dit was gelukkig geen probleem. Bij de 
sluis van Harlingen aangekomen bleek 
dat wij niet de enigen waren die naar 
buiten geschut wilden worden en ook 
van de buitenkant naar binnen was er 
redelijke drukte. Hier dus even op onze 
beurt moeten wachten. Eenmaal door 
de sluis en weer lekker in het zoute 
water, hebben we contact gezocht met 
Andries om te vragen waar we deze 
keer een mooi plekje zouden krijgen 
in de Visserijhaven. Hij bleek voor ons 
een geweldig mooi ponton met een 
robuuste gangway te hebben geregeld 
(zoals beloofd). Hier zijn wij rond een 
uur of 13.00 uur aangemeerd en eerst 
lekker gaan eten. Na het eten zijn we 
begonnen om het ponton met rood/wit 
lint rondom af te zetten, zodat het voor 
de te ontvangen passagiers duidelijk is 
hier achter te blijven staan. Ook werden 
bij de toeloop naar de gangway weer 
dranghekken geplaatst om zo een 
sluis te kunnen creëren om de toeloop 
van mensen te kunnen reguleren. 
Hier hebben we de laatste jaren veel 
ervaring mee gekregen en dat werkt in 
combinatie met de klok (met daarop de 
volgende vertrektijd) perfect.

Ook kwam, zoals eerder al vermeld, de 
bilgeboot langs. De bilge werd weer 
geheel leeg gezogen en zo kunnen 
we weer met een schoon schip terug 
naar Leeuwarden na het evenement. 
Het bijbehorende papierwerk werd 
ingevuld en we voldoen weer  aan onze 
milieuverplichtingen.

Ook werd er deze middag nog een 
door de familie van onze vrijwilliger 
Fetze Klik gebruik gemaakt van de 
Maarten om gezamenlijk een tocht op 
de Waddenzee te maken, om hier de as 
van hun overleden familielid te kunnen 
uitstrooien. Na terugkeer in de haven 
werd  deze ceremonie gezamenlijk 
op het achterdek afgesloten met alle 
familie en bemanning en een heerlijke 
borrel.Bilge boot van Main B.V.

December 2018

De Reuzen



www.stoomsleepboot-maarten.nl

Vervolg

Zo waren we aan het einde van de vrijdag 
geheel klaar voor het passagiersvaren 
de volgende dag. Zaterdagmorgen werd 
het een gezellige boel aan boord. Remco 
de Vries (vrijwilliger en oproepschipper) 
kwam met de kinderen langs en ook 
onze vrijwilligers Jacco en Greet waren 
van de partij. We zijn ‘s morgens rond 
10.00 uur begonnen met de eerste 
passagiersvaart en zijn hiermee door 
gegaan tot ongeveer 17.00 uur, alle 
ritten volle bak (35-40 personen per 
afvaart aan boord). Ook was er nog vraag 
van mensen of ze mee mochten tijdens 
de vlootschouw op de Waddenzee. 
Omdat dit toch een wat exclusievere  
tocht is, hebben we hier ook de prijs 
enigszins op aangepast, maar dat was 
het ook dubbel en dwars waard volgens 
de opvarenden. Bij het Fries Statenjacht 
de Friso werd er uitbundig getoeterd 
door de motorboten en gefloten met 
de stoomfluiten van de Maarten. Dit is 
altijd weer een mooie afsluiting van een 
drukke dag passagiersvaren. ’s Avonds 
het mooie vuurwerk gezien en een 
bezoek aan de lokale horeca gebracht.

Op zondag 2 september was de terugreis 
naar Leeuwarden weer gepland. Ook 
op deze reis is een aantal genodigden/
sponsoren meegevaren. Het mooie 
weer maakte ook hier een prachtige 
vaartocht van. In de middag lagen we 
op ons plekje aan de Snekertrekweg bij 
de Welkoop. 

De Maarten in de rust en het 
reinigen van de brandstoftanks

De laatste paar jaar wordt er met 
de Maarten ook gevaren tijdens de 
Sinterklaasintocht in Leeuwarden. 
Al redelijk vroeg dit jaar maar eens 
contact gezocht met de voorzitter van 
Stichting Sinterklaasintocht Leeuwarden 
(SSIL), dit was eerst wat problematisch 
i.v.m. wisseling van voorzitters, maar 
uiteindelijk toch contact gekregen. 
Zij gaven aan  dit jaar de intocht 
waarschijnlijk over een andere boeg 
te gooien en nog niet te weten of ze 
weer gebruik zouden gaan maken 
van de Maarten. Op mijn aandringen 

gevraagd hier zo snel mogelijk met een 
passend antwoord te komen, zodat 
wij onze planning qua onderhoud en 
winterklaar maken hier dan ook op 
kunnen afstemmen. Eind september 
kwam het bericht dat er geen gebruik 
van de Maarten zal worden gemaakt. 
Dit betekent dat de Maarten in de 
winterstalling kan.

Sinds het inbouwen van de 
brandstoftanks in 1992 waren deze niet 
weer open geweest. Na terug komst uit 
Harlingen waren de tanks dusdanig leeg 
dat we nu ook ruimte hadden om te 
kunnen overpompen van BB<->SB.  De 
dagtank aan dek kon ook naar de grote 
brandstoftanks geleegd en gereinigd 
worden. Het was even twee weken 
flink doorzetten. Eindconclusie van 
de onderhoudsstaat van de tanken… 
ALS NIEUW! Er was alleen enige 
aanslag op de wanden te bespeuren, 
geen roestvorming o.i.d. op de bodems 
van de tanken. Deze dikke klus 
kunnen we nu ook afstrepen van de 
onderhoudslijst en we zien over 25 jaar 
wel weer.

Donateurs
Door Cilia, René en Rogier is tussen de 
bedrijven door hard gewerkt aan het 
opzetten van een Donateursactie. Door 
middel van hele mooie oplossingen die 
door Rogier zijn gemaakt op de website 
en een achterliggend registratie- 
en facturatiesysteem kunnen vanaf 
heden nieuwe donateurs zich ook via 
de website gaan aanmelden en hun 
donatie achterlaten. Hiermee komt 
een lang gekoesterde droom ook tot 
werkelijkheid.

Aankomst na rondvaart Harlingen

Terugreis vanuit Harlingen naar 
Leeuwarden

Brandstoffilters reinigen Tank gereinigd
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Winterklaarmaken en 
ketelkeuring 
(40 jarig klinknagelgatonderzoek)
Door nog enige drukte in september 
met de reiniging van de tanks, zijn we in 
oktober begonnen de boot winterklaar 
te maken. Door nog eenmaal de ketel 
op te stoken naar 4 bar, konden we op 
vrijdag 12 oktober de ketel met eigen 
stoomdruk compleet leeg spuien (water 
eruit) en daarna door de warmte die er 
nog in het ijzer zat, laten opdrogen. Op 
zaterdag 13 oktober met een hele groep 
vrijwilligers, in principe de boot geheel 
winterklaar gemaakt. D.w.z. al het 
water uit de machine, ketel, leidingwerk 
en watervoorraden aan boord. Ook alle 
trossen e.d. zijn onderdeks gebracht en 
de verf is van boord gehaald om vorstvrij 

te kunnen opslaan. Wat was dit weer 
een geweldige productieve dag en dan 
klopt het spreekwoord ook weer “vele 
handen maken licht werk”. 

Inmiddels is ook de ketel vuurzijdig 
en waterzijdig, voor zover nodig, 
gereinigd en zijn alle appendages van 
de ketel geschroefd om ze na te kijken 
en te reviseren. Omdat ook onze ketel 
niet ontkomt aan het 2e 40 jarige 
klinknagelgatonderzoek, zijn er op 
het moment dat dit geschreven wordt 
nog diverse gesprekken gaande met 
de keuringsinstantie Lloyds Register. Er 
wordt nu gewerkt aan een uitvoerbaar 
plan om op de juiste plekken klinken 
te verwijderen uit de verbindingen 
om hier het uiteindelijke onderzoek te 
kunnen uitvoeren. Het onderzoek is er 
opgericht om mogelijke haarscheurtjes 
op te sporen die in de klinknagelgaten 
zouden kunnen ontstaan door een soort 
corrosievorming. Dit onderzoek is in 1967 
ook al uitgevoerd met positief resultaat. 
Gezien het feit dat de keuringsinstanties 
er nooit rekening mee hebben gehouden 
dat er stoomketels zouden zijn die bijna 
100 jaar of ouder zouden worden, is er 
nooit veel aandacht geweest voor de 2e 
40 jarige keuring. 

Deze klus gaat behoorlijk veel tijd kosten 
deze winter en we moeten dan ook nog  
zien hoe de vaarplanning er voor het 
komende seizoen uit gaat zien. We zijn 
nu echt afhankelijk van de goedkeuring 
van de klinknagelgaten. Het slechtste 
scenario bestaat uit een gehele 
afkeuring van de stoomketel……

We gaan inmiddels wel door  met de 
revisie en onderhoud van de appendages 
en hopen op een goed eindrapport van 
de keuring. Zodra er meer bekend is over 
de uiteindelijke keuring en hoe deze 
uitgevoerd dient te worden is er veel 
werk aan de winkel en wordt  ieders 
inzet zeer gewaardeerd.

Boot Holland 2019
Het enige wat er definitief op de agenda 
staat voor het volgende jaar, is dat 
Stichting Stoomsleepboot Maarten op de 
29ste editie, van 8 t/m 13 februari 2019, 
op Boot Holland in Leeuwarden staat. 
Mochten er lezers onder u zijn die zin en 
tijd hebben om hier als afgevaardigden 
van de Stichting te staan, dan hoor ik 
dat graag. Op die manier kunnen we de 
stand wisselend bemannen. 
Opgave graag via:
info@stoomsleepboot-maarten.nl

Bedankt namens de voorzitter
Als voorzitter van de Stichting 
Stoomsleepboot Maarten wil ik  
iedereen enorm bedanken voor de 
geweldige inzet dit jaar op welke manier 
dan ook. Samen hebben we van  ieder 
evenement of vaartocht weer een groot 
succes weten te maken. Door deze 
manier van samenwerken kunnen we 
hopelijk nog jaren plezier hebben van 
onze gezamenlijke hobby….STOOM EN 
STOOMVAART.

Speciaal wil ik Cilia  bedanken voor 
haar inzet voor de Stichting na dit 
zeer bewogen jaar en dat ze ons als 
vrijwilligers, ook zonder Henk, de 
Maarten  toevertrouwt.

Rest mij alleen nog iedereen 
Prettige kerstdagen en een 
gelukkig 2019 te wensen!

Mogelijk te verwijderen klinknagels in 
de langsnaad van de ketel.

 Arend Cnossenhttps://www.stoomsleepboot-maarten.nl/donateur-worden/

Donateur worden
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