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Woord vooraf
In verband met het heersende Corona-
virus, zullen wij als vrijwilligers ook onze 
verantwoordelijkheid moeten nemen 
bij de aanwezigheid  aan boord van de 
Maarten. Tot 1 juni lijkt het mij als voor-
zitter verstandig om niet met meer dan 
drie mensen tegelijk aan boord te zijn 
en de gepaste afstand van 1,5 meter 
onderling aan te houden. Koffie drinken 
of besprekingen niet in de voorroef, 
maar aan dek als het weer dat toelaat, 
of ieder op zijn/haar beurt koffiedrinken. 
We zullen dit met elkaar nu moeten 
accepteren en hoop houden op betere 
tijden.

Bewogen eerste kwartaal
Het eerste kwartaal van 2020 is al weer 
voorbij bij het verschijnen van dit Boord
telegram. Een zeer bewogen eerste 
kwartaal kan wel gezegd worden en 
het tweede kwartaal en wellicht de rest 
van dit jaar zullen er ook heel anders 
uit komen te zien dan ieder verwacht 
had. Heel de wereld is in de ban van het 
Coronavirus en dat heeft grote gevolgen 
voor het normale dagelijks leven.

Ook als Stichting merken we dit heel 
erg goed. De geplande vaardagen en 
de evenementen die op de agenda 
stonden, zien we voor de eerste 
maanden verdwijnen. Eén van de evene-
menten die definitief  niet doorgaat is 
de Nationale Sleepbootdagen in mei in 
Zwartsluis. Van de organisatie in Zwart-
sluis kregen we hier een keurige afzeg-
ging van . Dit evenement is verschoven 
naar 2022. Wij hopen hier dan ook weer 
van de partij te kunnen zijn.

Wat Dordt in Stoom betreft, is op dit 
moment niet officieel bekend wat er 
mee gaat gebeuren, maar omdat  dit 
zeer grote stoomevenement kort na `1 
juni zal plaats vinden (5,6 en 7 juni) en 
er een groot aantal bezoekers verwacht 
wordt (gewoonlijk ca 250.000 mensen), 
zal de kans klein zijn dat ook dit feest 
door zal gaan.

Vanuit het Zuiderzee museum in 
Enkhuizen was er een aanvraag voor 
een vaarweekend in juni. Dit zou dan 
een museumweekend zijn voor dona-
teurs van de Bankgiro Loterij. Helaas zijn 
daar ook alle extra evenementen tot in 
juni gestaakt.

Wat er  met  Sail Amsterdam ( 12 t/m 
16 augustus) gaat gebeuren, is maar 
afwachten.  Tijdens het schrijven van 
dit Boordtelegram kwam het bericht 
binnen dat de Visserijdagen in Harlingen 
dit jaar ook niet doorgaan. Dat we dit 
jaar niet de verwachte inkomsten niet 
zullen behalen moge duidelijk zijn. 
Dat is erg vervelend, want er staat ook 
nog een hellingbeurt op stapel. Deze is 
overigens al verschoven van september, 
zoals in het voorgaande Boordtele-
gram was vermeld, naar oktober van dit 
jaar. Dit heeft weer te maken met  het 
evenement Purmerend Onder Stoom 
dat begin september zou plaatsvinden. 
Hier kregen wij uiteindelijk  een afmel-
ding  van door de Vereniging Stoom-
vaart i.v.m. te weinig budget binnen 
de organisatie in Purmerend om alle 
stoomboten naar de stad te halen. Erg 
jammer, want daar waren wij nog niet 
eerder geweest, maar wie weet komt 
dat nog wel eens.

“Winter” onderhoud
Deze winterperiode, die meer op een 
hele lange herfstperiode heeft geleken, 
is er gestaag doorgewerkt aan boord. 
Door het slechte weer zijn er ook een 
aantal zaterdagen afgevallen en is er 
door diverse vrijwilligers thuis gewerkt 
aan verschillende onderdelen van de 
machine. 

De stoommachine heeft deze winter 
behoorlijk veel aandacht gehad. Wat 
hoog op het verlanglijstje van onze 
machinist Fetze Klik stond, was de afstel-
ling van het kruishoofd van de lagedruk 
cilinder. Hier was tijdens het draaien van 
de stoommachine te zien dat er een 
voorwaartse beweging in de zuiger-

stang te zien was. De zuigerstang mag 
alleen een verticale beweging maken.  
De speling die hierin zat is eerst met een 
speciaal gemaakt meetblokje met meet-
klok opgemeten, waarna het kruishoofd 
losgenomen kon worden  van de zuiger-
stang voor een beter afstelling van het 
geheel . Nu konden  ook direct de kruis-
hoofdlagers van deze cilinder gecontro-
leerd  en opnieuw afgesteld worden.  

Van de hogedruk cilinder zijn ook de 
kruishoofdlagers opnieuw afgesteld. 
Tijdens deze klus kwamen we er achter 
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dat de moer waarmee het kruishoofd 
aan de zuigerstang bevestigd is los zat. 
Dat kan ook verklaren dat er zo nu en 
dan een “bonkje” in deze cilinder zat. 
Controle hieraan  heeft geen verdere 
schade laten zien. 

Verder is er gewerkt aan de afdich-
tingen rondom de zuigerstangen van 
de pompen aan de achterzijde van de 
machine. Hierin zijn extra “moderne” 
niet zichtbare afdichtingen aangebracht  
ter voorkoming van extra waterlekkage 
naar buiten, dat anders weer extra 
bilgewater oplevert. Dit water moeten 
we onder uit het schip laten zuigen 
door de bilgeboot. Bij de filterbak zijn 
ook nog maatregelen genomen om hier 
“lek” water tegen te gaan. Alles wat 
we kunnen doen om het milieu op deze 
manier te ontlasten is meegenomen.

De cilinder smeeroliepomp is geheel 
nagekeken, deze was erg vervuild 
geraakt van binnen door de jaren heen. 
Tevens zijn ook alle oude afdichtingen 
vervangen door nieuwe. 

Alle drie stoomschuifstang geleidings-
blokken zijn gedemonteerd, afgevlakt 
en opnieuw afgesteld. Hierin zat bij 
alle drie ook behoorlijk ruimte op deze 
blokken.

In de stuurhut is de telegraaf geplaatst 
waar Henk zo trots op was en die René 
Nammensma keurig gerestaureerd 
heeft. Hij staat heel mooi aan stuur-
boordzijde in de stuurhut en als het ooit 
nog eens mogelijk is kunnen we hem 
nog gaan gebruiken in combinatie met 
een telegraaf in de machinekamer.

Jan Walpot had de houten seinbakken 
voor zijn rekening genomen. Deze zijn 
bij hem thuis kaal gemaakt en voorzien 
van nieuwe lak- en verflagen. Inmiddels 
zijn ze weer gemonteerd op het dak van 
de stuurhut.

Ook op administratief niveau was er 
nog veel werk te verzetten. Door de 
overname van de boot naar de Stichting 
moesten er bij diverse instanties adres-

wijzigingen doorgevoerd worden. Dit 
gaat bij de één wat makkelijker dan de 
ander, maar desalniettemin is het gelukt 
om voor zover nu bekend alles op naam 
van de Stichting te zetten en op het 
nieuwe postadres:
(Stichting Stoomboot Maarten, 
Achterwei 2, 9109 AH De Falom).

Geslaagd voor  
Grootvaarbewijs.
Als voorzitter ben ik sinds maart van 
dit jaar ook in het bezit gekomen van 
het Grootvaarbewijs A. Hiervoor heb 
ik de afgelopen twee jaar middels een 
zelfstudiepakket alle acht deel examens 
moeten doorlopen.  Dit heb ik nog  
mede te danken aan Henk van Duuren 
en Hans van der Werf. Zij hebben erg 
hun best gedaan om mij deze kans te 
bieden, dit gaf mij ook een morele plicht 
om deze studie met goed gevolg af te 
ronden en ben hen hier dan ook zeer 
dankbaar voor. Dit betekend ook dat 
er enige zekerheid is voor de Stichting  
wat betreft het varen met meer dan 
12 passagiers (voor de Maarten max. 
40) en het voortbestaan van een stukje 
Varend Erfgoed®.

Nieuw CBB keuring voor  
passagiersvaart.
Ons huidige certificaat voor de passa-
giersvaart eindigt per 1 april 2021. 
Voor die tijd zullen we opnieuw gekeurd 
moeten worden. Dit is  van groot belang 
om dat het ons de mogelijkheid biedt 
om als één van de weinige stoomsle-
pers in Nederland met meer dan 12 
personen te mogen varen.  Met het 
certificaat voor 40 passagiers waarvoor 
de Maarten destijds is goedgekeurd, is 
er nog een beetje geld te verdienen voor 
het behoud van het schip. Hiervoor zal 
op 4 april 2020 al een veiligheidskeu-
ring worden uitgevoerd door het bedrijf 
BSC uit Lelystad. Er zal dan worden 
gekeken of de uitrusting van o.a. zwem-
vesten, brandblussers, gaskeur etc. 
allemaal volgens de normen is. Daarop 
volgend zal dan in oktober het casco 
gekeurd worden zodra wij bij Draaisma 
in Franeker in het droogdok liggen. In  
de tussenliggende tijd (april tot oktober) 
hebben wij de mogelijkheid om even-
tuele onvolkomenheden die zijn gecon-
stateerd bij de veiligheidsinspectie  op 
te lossen.  We wachten hier nu  eerst de 
resultaten maar van af. 
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Sponsoren uitgelicht

 Arend Cnossen 
voorzitter Stichting Stoomsleepboot Maarten

Jonker Ketelonderhoud, 
Moerkapelle
Om ons schip varende te kunnen houden 
zijn we mede afhankelijk van onze spon-
soren. De afgelopen tijd zijn er weer wat 
gesprekken gevoerd over sponsoring.  Eén 
van onze sponsoren van de laatste jaren 
is Ketelonderhoud Jonker uit Moerka-
pelle. Via dit bedrijf konden wij de beno-
digde pakkingen en eventuele appen-
dages krijgen en tevens werd er jaarlijks 
een financiële bijdrage gedaan. Doordat  
het bedrijf een nieuwe directie heeft 
gekregen, was het mijn taak als voorzitter 
om hier in een persoonlijk gesprek met 
de nieuwe directeur ( dhr. R.J.A. Zoll-Dij-
kema) aan te gaan. Dit gesprek kon door 
mij gecombineerd worden in Moerka-
pelle. waar ik ook een afspraak had voor 
de revisie van een aantal veerveiligheden 
van een klant.  Wij hebben een zeer 
goed gesprek gehad over de voortzetting 
van de sponsoring . We  gaan hier nog 
een nieuwe sponsorovereenkomst voor 
maken die inmiddels in de pen zit en we 
zijn het bedrijf Jonker dan ook zeer dank-
baar voor hun bijdrage.

Stentec, 
Heeg
Wat ook leuk is om te vermelden, is 
dat sommige sponsoren zich zelf weer 
aanmelden.  Via de mail kregen wij de 
vraag of wij weer interesse hadden in een 
sponsoring van Stentec omdat zij dit in 
2017 ook voor ons hadden gedaan. Dit 
is natuurlijk als zeer welkome bijdrage 
beantwoord via de mail.  Stentec levert 

een compleet digitaal vaarkaarten 
programma op de laptop met alle 
updates etc. Dit zijn voor ons toch  zaken 
die onmisbaar zijn, maar ook erg kost-
baar.  Na een gemaakte afspraak ben ik 
met de laptop naar Heeg gereden. Daar 
werd ik zeer hartelijk ontvangen door 
Marianne Baričević Kuik. Ter plekke zijn 
de nieuwste kaarten en het bijbehorende 
programma ( Inland Navigation)  op de 
laptop gezet. We  zijn hier zeer content 
mee en bedanken Stentec dan ook voor 
deze gulle gift. Zodra er weer gevaren 
kan worden, gaan wij hen van foto’s 
voorzien en positieve feedback van dit 
programma.

Friesche Olie- en Verfhandel, 
Leeuwarden
Sinds  vorig jaar zijn wij weer opnieuw 
gesponsord door de Friesche Olie- en 
Verfhandel uit Leeuwarden. Wij zijn 
toen begonnen met het onderhoud aan 
het ijzerwerk boven de waterlijn en we 
hebben toen een compleet verfsysteem 
gesponsord gekregen, wat een behoud 
moet zijn voor ons  Varend Erfgoed® . 
De tweecomponenten primer als eerste 
ondergrond zal voor de komende jaren 
veel onderhoud uitsparen. Dit jaar is 
het onderwaterschip weer aan zijn peri-
odieke keuring toe en het zal dan ook 
direct weer van een nieuwe laag Anti-
fouling  worden voorzien. Hierover zijn 
we nog in bespreking met Jan van der 
Veen van de Friesche Olie-en Verfhandel 
en we kijken weer uit naar een prettige 
samenwerking met hen.

Vaarprogramma??
De aan het begin van dit kwartaal zo volle 
agenda en druk vaarprogramma is, zoals 
eerder in dit Boordtelegram vermeld, 
al behoorlijk kleiner geworden en we 
moeten dan ook maar afwachten of er 
dit jaar überhaupt voor een evenement 
gevaren kan en mag worden i.v.m. het 
Coronavirus. Dit jaar, waarin we met extra 
veel onkosten zitten i.v.m. de certificering 
en geen of weinig inkomsten, zal een 
financieel een zwaar jaar worden voor 
de Stichting Stoomboot Maarten. We 
zullen dan ook alles uit de kast moeten 
halen om te kijken of we alsnog een extra 
financiële impuls aan de Stichting kunnen 

geven.  Mochten er lezers zijn die hier 
nog een ideeën voor hebben, laat het de 
Stichting weten, alle beetjes helpen!!

Hiermee eindig ik dit Boordtelgram. Ik 
wens iedereen in de komende periode 
heel veel sterkte en gezondheid en ik 
hoop dat we ongeschonden uit deze 
strijd komen.


