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Stoomketel weer geheel 
goedgekeurd.

Als vervolg op het voorgaande verhaal 
over het klinknagelgatonderzoek en de 
bijbehorende keuringen, zijn we na het 
ferroflux onderzoek door Lloyds al snel 
weer door gegaan met het voorbereiden 
van de klinknagelgaten op het plaatsen 
van nieuwe bouten i.p.v. klinknagels. 
Daarvoor werden 14 nieuwe M24 
tapbouten (klasse 8.8) gekocht en door 
Machine Techniek Klik uit Wiuwert  
(tevens onze vaste vrijwilliger Fetze) 
aangepast aan de onderzijde van de 
boutkop zodat er al een mechanische 
afdichting kon ontstaan. Ook rondom 
de nagelgaten zelf moest de ketelwand 
iets afgevlakt worden om een goede 
oplegging van bout en moer te 
kunnen bewerkstelligen. Met een 
machinefrees van 40 mm in de haakse 
accuboormachine met een geleider in 
het klinknagelgat ging dit prima. Daarna 
konden alle gaten voorzien worden van 
M24 Schroefdraad. Met een speciaal 
gemaakte slagsleutel SW36 met een 
iets krom gemaakt slagdeel, konden 
uiteindelijk alle 14 bouten met een hitte 
bestendige Loctite vanuit de binnenkant 
naar buiten in de gaten gedraaid worden 
en daarna flink aangeslagen  met de 
slagsleutel. Nu was de ketel weer klaar 
om verder opgebouwd te worden met 
alle appendages etc.  Er werd voor 
gekozen om de ketel te gaan afpersen 
met alle appendages aan de ketel, zodat 
we ook zagen dat dit nu allemaal 100% 
dicht was.

Op 12 juni was de datum gepland om 
de laatste keuring, onder toezicht van 
Lloyds te gaan uitvoeren. Twee weken 
voor deze datum hadden wij de ketel al 
klaar, d.w.z. dicht gebouwd en geheel 
opgevuld met ongeveer 7000 liter 
water. Dit gaf ons de kans om de ketel 
zelf eerst eens te gaan beproeven op 
zijn dichtheid. Nadat we de ketel met 
een hand-perspomp op 18,7 bar hadden 
geperst, konden we constateren dat er 

met de boutverbindingen niks mis was. 
Niet één drup water langs de bouten! 
Het enige wat even iets doorlekte bleek 
de langsnaad-verbinding te zijn. Hier 
kwam een klein beetje water onder 
de overlap-verbindingsplaat vandaan. 
Dat was niet heel erg en kon met een 
kookbeitel grotendeels dicht geslagen 
worden en zou daarna wel verder dicht 
roesten.  Dat deed het inderdaad, want 
een week later hebben we de ketel 
nogmaals afgeperst en de druk er op 
laten staan tot de keuringsdag. Bij 
aankomst aan boord op 12 juni, stond 
de meter nog op zo’n 15 bar, er was dus 
heel weinig lekkage. Dit was voor ons al 
een teken dat het wel goed zou  komen 
met de keuring. Om 8.30 uur arriveerde 
de keurmeester van Lloyds, P. Braak, bij 
Shipdock Draaisma in Franeker, want daar 

waren we inmiddels naar toe gesleept 
(hierover verderop meer). Eerst koffie en 
een gezellig praatje in de bedrijfskantine 
van Draaisma over de stoomhobby. 
Na de koffie en de keuringsprocedure 
even besproken te hebben, gingen we 
aan boord, waar we alles al voorbereid 
hadden. De perspomp stond klaar en 
een geijkte manometer zat op de ketel.  
We konden de ketel weer op 18,7 bar 
druk zetten zoals we al eerder hadden 
gedaan, waarna dhr. Braak alle nieuwe 
verbinden ging controleren (langsnaad 
en beide rondnaden). Het enig zichtbare 
was een klein beetje “zweten “ van de 
ketel op de overlap van de langsnaad. 
Dit was voor de keurmeester geen 
probleem en hij constateerde ook dat 
dit even de tijd moet krijgen om dicht 
te roesten.  Ook alle appendages 
werden nog gecontroleerd op lekkages 
naar buiten, maar alles was 100% 
dicht.  Zo kregen we rond 10.30 uur de 
verlossende mededeling, dat de ketel 
weer volledig goedgekeurd was en weer 
opgestookt mocht worden. Dit werd 
gevierd met een klein feestje aan boord 
en er werd direct gebak gehaald om bij 
de koffie op te eten.

Inmiddels zijn alle bijbehorende papieren 
weer in orde en kunnen we binnenkort 
de ketel weer voorzicht gaan opstoken.Ketel afpersen op 18,7 bar
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Groot onderhoud voor  
stoomsleepboot Maarten

In het vorige Boordtelegram, nr.12, 
werd al even kort over het achterstallig 
onderhoud geschreven. Aan de hand 
van de lijst met onderhoudspunten 
die inmiddels was gemaakt, besloten 
we als bestuur offerte aan te vragen 
bij Shipdock Draaisma in Franeker 
voor het herstelwerk aan alle bolders. 
Hiervoor kregen we keurig een offerte/
prijsindicatie. Besloten werd om dit 
door te gaan zetten en werd er akkoord 
gegeven op de offerte. 

Op zaterdag 4 mei 2019 werden wij door 
de Noardermar, van onze vrijwilliger 
en sponsor Rederij R.J. de Vries, 
naar Franeker gesleept. Wij hadden 
de Maarten al geheel klaar liggen als 
sleep en ze kon dan ook snel achter 
de Noardermar gehangen worden. 
Aangekomen bij Shipdock Draaisma, 
de Maarten aangemeerd en de laatste 
zaken nog even besproken voor de week 
daarop.

Om 13.00 uur, nadat Hendrik Cnossen 
(mijn zoon) ook was gearriveerd in 
Franker, zijn we gezellig met Remco en 
Ginie terug gevaren naar Leeuwarden. 
Onderweg gelijk kennis gemaakt met 
het hydraulisch stuurwerk, dat is even 
heel anders varen dan met ketting 
besturing…, maar goed dat het Van 
Harixmakanaal redelijk breed is. Rond 
15.00 uur waren we weer in Leeuwarden 
en kon iedereen zijn weg vervolgen.
 
Remco en Ginie hartelijk dank voor jullie 
bedrage en gastvrijheid aan boord van 
de Noardermar.

Hakken en breken

Er was een aantal van onze vrijwilligers 
bereid gevonden om ook op de 
doordeweekse dagen te gaan klussen 
in Franeker. Jan Leyenaar, Fetze Klik 
en Jacco Los zijn de eerste drie weken 
helemaal los gegaan met hakken en 
breken. Het bleek hier en daar toch nog 
slechter gesteld te zijn met bepaalde 
delen dan verwacht. Zo zaten er onder 
de twee voorbolders BB en SB gaten in 
het dek en tijdens het naaldenbikken 
werd er bij de achterbolders door het 
dek heen geprikt het achteronder in. 
Er werd besloten om de hele boeiing, 
potdeksel, hoeklijn aan dek en het 
watergootje kaal te maken om ook hier 
de slechte plekken op te kunnen zoeken. 
Op diverse plaatsen in de boeiing 
werden er stukken verroeste plaat 
verwijderd en nieuw ingelast. Ook de 
hoekkasten voor de roerketting aan dek 
zijn grondig nagekeken, één hoekkast is 
zelfs volledig vernieuwd. De  koker, die 
aan de voorzijde van  was geklonken, 
was in een dusdanig slechte staat, dat 
deze met een deel van de beplating 
van de kombuis is weggenomen, zodat 
hij later weer op nieuw fris materiaal  
gelast kan worden. Door deze klus was 
het ook noodzakelijk om een deel van 
de binnenbetimmering te verwijderen 
in de kombuis. Dit leverde echter weer 
de kennis op dat er twee plafonds over 
elkaar heen zaten.  Het eerste plafond 
bleek een mooi schrootjes plafond met 
een kraalrandje te zijn. Dit zullen we 
t.z.t. weer in ere herstellen omdat het 
gehele plafond nu toch vervangen moet 

worden en zo ook de onderkant van het 
kombuisdak ontroest kan worden. Zo 
kwam van het één dus weer het ander. 
De achterkant van de stuurhut was ons 
al lang een doorn in het oog. Dus ook 
in de stuurhut de betimmering maar 
verwijderd. Na het vanaf de buitenkant 
verwijderen van alle koperschroeven 
die het houtwerk aan de binnenkant 
vasthielden, bleek dat het hier nog 
slechter was gesteld dan verwacht. 
Besloten werd om dit ook rigoureus te 
gaan slopen. BB en SB achterzijde van 
de stuurhut zijn nu geheel voorzien van 
nieuwe hoeken. Houtwerk zal straks 
met een goede lijmkit terug gemonteerd 
worden zodat schroeven aan de 
buitenkant niet meer nodig zijn. Verder 
zijn er veel klinknagel-verbindingen 
schoon geslepen en ontdaan van roest, 
waarna ze zijn omgelast zodat de 
zuurstofintrede en dus ook de verdere 
roestvorming stopt.  

Na ongeveer 4 weken werken mogen 
de resultaten er zijn. Alle zeer slechte 
plekken zijn aangepakt en voor de 
toekomst op duurzame wijze hersteld 
met toch het behoud van de originele 
elementen. De kastplaten zijn nu met 
boutverbindingen gemonteerd zodat 
ze zijn te verwijderen voor toekomstig 
onderhoud. 

Op dit moment is al het nieuwe- en kaal 
gemaakte ijzer voorzien van twee lagen 
2-componenten epoxy en kunnen we 
straks met de nieuw verf beginnen.

Noardermar

Voorbolders verwijderd

Kombuis

Voorbolder BB nieuw Achter bolderkast verwijderd

Mast klaar maken voor transport
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Friesche – Olie en Verfhandel 
(FOV) gaat verf systeem 
sponsoren

Eind juni was er een afspraak gepland 
tussen mij en Jan van der Veen van 
de Friesche- Olie en Verfhandel. Om 
elkaar eerst nog even wat beter te leren 
kennen, onder het genot van bakje 
koffie elkaars visies op tafel gegooid en 
besproken wat de bedoeling  is. Om een 
lang verhaal kort te maken,  we zaten 
op precies dezelfde golflengte qua 
onderhoudsvisie en ook dat we er voor 
moeten knokken dit schip in Leeuwarden 
of Friesland  te behouden.  Dit betekent 
dat wij een sponsoring krijgen voor een 
duurzaam verfsysteem op het schip dat 
ook onderhoudsvriendelijk is. 

Hierbij wil ik Jan en de FOV dan ook 
alvast ontzettend bedanken voor deze 
sponsoring en dat we gebruik van hun 
kennis  kunnen maken. Wij kijken uit naar 
een langdurige  fijne samenwerking!  

Frisia spekjes fabriek 
Harlingen  sponsor van de 
brandblusserkeuring en keuring 
van handgereedschappen

Dankzij het jarenlange goede contact 
tussen Henk van Duuren en Jan Walstra 
van Frisia in Harlingen, konden wij op 
een sponsoring rekenen voor de keuring 
van alle brandblussers aan boord van 
de Maarten. Ook de keuring van de 
elektrische handgereedschappen zal 
gesponsord worden door Frisia.

Jan Walstra van Frisia willen wij hartelijk 
danken voor deze sponsoring, want 
ook dit zijn zeer belangrijke keuringen 
voor het CVO. De keuring van de zelf-
opblaasbare zwemvesten is in eigen 
beheer uitgevoerd.

Het behoud van de Maarten

De gemaakte kosten voor dit grote 
onderhoud zullen voor het grootste 
deel door de Stichting zelf worden 
bekostigd.  Daarmee tonen we aan,  
dat de inkomsten die er zijn vanuit 
evenementen, donateurs en sponsoren 
ook werkelijk ten goede komen aan 
de Maarten  en zo ons doel nastreven: 
Het behoud van de Maarten voor de 
toekomst.

Hierbij wil ik iedereen ook alvast een 
goede zomervakantie toewensen en ik 
zie een ieder ook graag snel weer terug 
aan boord van de Maarten.

Dit  verhaal over het groot onderhoud 
(in iets aangepaste vorm) zal ook in 
het tweemaandelijks vakblad Sleep & 
Duwvaart  gepubliceerd worden en rond 
16 augustus 2019  uitkomen.

Draaisma (Rienk en Dirk) willen wij ook 
bedanken voor het kosteloze gebruik 
van de werkplaats, machinerieën en 
ligplaats aan het kanaal.  De sleutel van 
de werkplaats is aan ons toevertrouwd 
waardoor wij ook in de weekenden ons 
zelf geheel kunnen redden op de werf. 
Dit is voor ons dan ook een welkome 
sponsoring.


