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Woord vooraf
In het vorige Boordtelegram was er al 
even aandacht voor de hele toestand 
rondom het Coronavirus. Ondanks 
de maatregelen wat betreft de 1,5 
meter regeling en ons eigen initiatief 
om met een beperkt aantal mensen 
tegelijk aan boord te zijn tijdens onze 
onderhoudsdagen, is er toch lekker door 
gewerkt aan de diverse klussen die te 
maken hebben met de veiligheidskeuring 
voor de passagiersvaart. Iedereen 
hartelijk dank voor het begrip om dit 
gezamenlijk ook te handhaven.  We 
zullen voorlopig nog wel op gepaste 
afstand met elkaar moeten werken (al 
valt dat niet altijd mee), het gaat er 
tenslotte om dat we allemaal gezond 
door deze crisis heen raken. Doordat 
inmiddels ook alle geplande vaartochten 
en evenementen van de agenda zijn 
gehaald betekent het ook dat er dit 
jaar geen of nauwelijks inkomsten 
voor de Stichting zijn. Voor de Stichting 
die sinds dit jaar ook nog eens geheel 
zelfstandig is geworden en afhankelijk 
is van de inkomsten vanuit vaartochten 
en evenementen, kan de start van deze 
periode niet beroerder zijn. Wel komen 
er gestaag meer donateurs bij, maar 
dat is nog niet toereikend om dit jaar 
de kosten van de geplande hellingbeurt 
te dekken. Gelukkig gaat de Friesche 
olie- en verfhandel ons dit jaar weer 
voorzien van een goede coating op het 
onderwaterschip en sponsort Ampak  
alle benodigde opofferingsanodes onder 
het schip. Daarvoor alvast hartelijk dank 
namens de Stichting.

De veiligheidskeuring door BSC 
Lelystad
Op zaterdagmorgen 4 april stond de 
veiligheidskeuring gepland die door 
Bureau Scheepvaart Certificering (BSC) 
uitgevoerd zou worden. Om 9.00 uur 
afgesproken aan boord van de Maarten.  
Remco de Vries en ik zelf waren hierbij 
als vertegenwoordigers van de Stichting 
aanwezig.  Door de vele jaren ervaring 
op nautisch gebied van Remco waar 
wij veel steun aan hebben, konden 
eventuele   kritische vragen ook snel 
beantwoord worden.  Door mij als 
voorzitter was de gehele map met de 
benodigde certificaten meegenomen en 
konden deze allemaal vlot afgewerkt 
worden.  Daarna volgde een rondje over 
het schip. Daaruit kwamen toch nog 
enkele onvolkomen heden naar voren 
die opgelost dienden te worden. 

Een opsomming hiervan:
• Reddingsboeien aan dek een vaste 

plek toewijzen
• Stuurlier in de stuurhut heeft 

ruimte op assen en bussen.
• Brandblussers  en pompen hier en 

daar toevoegen, verwijderen en  
verbeteren

• Europanummer goed zichtbaar 
maken van drie zijden leesbaar

• Reling op diverse plekken 
verlengen

• AED en verbanddozen aanschaffen
• AIS  inbouwcertificaat laten 

vernieuwen
• Gewaarmerkte veiligheidsplan en 

veiligheidsrol
• Bijboot vervangen door 

reddingladder 

De gehele lijst zal zoveel mogelijk 
door onze eigen vrijwilligers worden 
afgewerkt, van een aantal zaken zijn 
wij afhankelijk van andere bedrijven en 
instanties.

Werk in uitvoering
Direct zijn we begonnen met het uitvoeren 
van de reparaties en aanpassingen. Alle 
losse onderdelen van de stuurlier zijn in 
de stuurhut gedemonteerd. Tijdens de 
demontage konden we direct bekijken 
welke onderdelen naast de afkeurdelen 
nog meer aandacht nodig hadden.  Alle 
te repareren en te reviseren onderdelen 
zijn door onze vrijwilliger Fetze Klik 
meegenomen naar zijn werkplaats. 
Doordat hij beschikt over een voldoende 
grote draaibank kon ook het grote 
tandwiel worden aangepast en worden 
voorzien van een goed sluitende 
klemring op de as. Ook konden we 
nu alle smeerpunten van de assen in 
de lagerbussen nu gaan aanpassen/
verbeteren. Een aantal smeerpunten 
was altijd erg moeilijk bereikbaar, 
waardoor na vele jaren het stuurrad 
ronddraaien er toch behoorlijke speling 
was ontstaan.

Wat ook al langer op ons eigen 
verlanglijstje geschreven stond was een 
vaste plaats voor de reddingsboeien op 
het achterschip. Een simpele beugel aan 
de achterzijde van de bankjes op de 
achter roef was snel klaar en kon ook 
dat punt worden afgevinkt.

juli 2020



www.stoomsleepboot-maarten.nl

Vervolg

Jan Leijenaar hield zich intussen bezig 
met de benodigde brandblussers en 
de daarbij horende certificaten.  De 
stuurhut en de kombuis zijn nu ook 
voorzien een brandblusser conform de 
eisen.  In het achter verblijf moest zelfs 
een brandblusser worden verwijderd 
(dit was een CO2 blusser met te veel 
inhoud voor de ruimte waarin deze was 
opgehangen).

Door mijzelf werd contact gezocht met 
een collega keuringsbedrijf VDB Keuring 
uit Dokkum. Zij zijn o.a. gespecialiseerd 
in het keuren van arbeidsmiddelen, 
brandblussers en verbanddozen.  Ook 
leveren zij AED’s. Doordat een AED voor 
onze Stichting een hele grote investering 
is en er in verhouding  geen vaardagen 
tegenover staan, zijn er afspraken 
gemaakt over het “huren” van een AED 
tijdens alle benodigde vaartochten met 
passagiers.  Dit is een bijzonder mooie 
oplossing en kunnen we te allen tijde 
aan de verplichting van een AED aan 
boord voldoen inclusief een geldig 
certificaat. Daarvoor ook dank aan VDB 
Keuringen voor het meedenken om tot 
een goede oplossing te komen.

Ook moest er een alarmrol en 
veiligheidsplan met daarop alle 
reddingsmiddelen, brandblussers en 
andere veiligheidskenmerken gemaakt 
worden. Hier ook zelf maar eens mee 
aan de slag gegaan en na vele uurtjes 
van knippen en plakken in een Word 
bestand is het gelukt een goedgekeurd 
veiligheidsplan op te stellen. Doordat er 
al een mooie bovenaanzicht tekening 
van de Maarten aanwezig was, was het 
een kwestie van hierin alle benodigde 
pictogrammen te plaatsen en vervolgens 
voor goedkeuring aan BSC aan te bieden. 
Op een paar kleine verbeterpuntjes na is 
ook dit goedgekeurd en zijn ze beiden 
nu door BSC gewaarmerkt waardoor ze 
ook officieel geldig zijn.

Door het aanmerken van twee grote 
dompelpompen (230 Volt gevoed)  als 
brandblus/lenspomp, moest er worden 
voldaan aan twee onafhankelijk 
werkende systemen voor de elektrische 
voeding hiervan. Éen was snel opgelost 
door gebruikt te kunnen maken van 
de generator aan boord, er moest 
nu nog een tweede onafhankelijk 
werkend systeem worden bedacht. Dit 
kon worden opgelost door gebruikt 
te maken van een omvormer die door 
Remco de Vries werd aangeleverd.  
Door deze aan te sluiten op de accu’s 
en een eigen bijbehorend stopcontact 
te geven konden we dit probleem 
oplossen.  Tevens moesten er nog 
goed en snelwerkende aansluitingen 
worden gemonteerd op slangen en 
spuitmonden. 

Sinds de werfbeurt in 2016 lag er een 
hele mooie originele “Beenhakkers” 
vlet boven de machinekamer luiken 
inclusief een z.g.a.n. buitenboordmotor.  
Dit bootje was best wel “aanwezig”, er 
werd nooit gebruik van gemaakt en het 
was ook veel werk om eerst de kraanarm 
op te bouwen om vervolgens de boot in 
het water te kunnen laten zakken.  Als 
nieuw bestuur van de Stichting waren 
we het er wel over eens om het bootje te 
laten vervallen als dat ook mogelijk was 
binnen de keuringseisen.  De nieuwe 
keuringseisen maken het aanwezig zijn 
van een bijboot ongedaan, wanneer er 
op een goede manier een reddingsladder 
buitenboord aan de reling of potdeksel 
kan worden gehangen.  Nu was de 
keuze niet zo moeilijk meer. Binnen de 
eigen stoomfamilie van de stoomboten 
werd een nieuwe eigenaar gevonden 

die hem graag van ons wilde overkopen. 
Nu is er weer heel veel vrij zicht over 
het achterdek en zijn de contouren van 
een sleepboot met beting weer beter 
zichtbaar, wat de uitstraling van het 
schip ook ten goede komt.

Bij de voorbolders en op het achterdek 
was nog een “gat” in het relingwerk. 
Omdat de voorbolders tijdens de vaart 
ook prima dienst doen als zit plaats 
maar hier geen reling aanwezig is, was 
dit ook een punt van verbetering. Dit 
is opgelost d.m.v. ketting te spannen 
die snel volledig weg neembaar is 
en waardoor de te gebruiken bolders 
toegankelijk worden om trossen op te 
leggen.

De mooiste zit plaatsen bij ons aan boord 
zijn op de banken achter de achterste 
sleepbeugel. Alleen was hier in het 
verleden nog geen rekening gehouden 
met de reling. Doordat dit ook een 
opmerking was in het keuringsrapport 
hebben we de gehele reling over de 
kont van het schip doorgetrokken, maar 
ook dit is weer volledig weg neembaar 
voor het geval er weer gesleept zou 
moeten worden.
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Droogdok Draaisma Franeker
In het vorige Boordtelegram werd eerst 
nog gesproken over een dokbeurt in 
september, daarna in oktober. Ook 
deze planning is nogmaals veranderd. 
Zoals nu gepland wordt de Maarten 
op zondag 16 augustus naar Franeker 
gebracht door Rederij R.J. de Vries met 
de Morra. De Morra zelf gaat dan ook 
in het dok bij Draaisma waardoor we er 
direct gezamenlijk in gaan. Op de werf 
zullen o.a. de schroef en het laatste deel 
van de schroefas worden verwijderd 
i.v.m. controle en reparatie van de 
afdichtingen. De schroef gaat naar 
schroef specialist Reumer in Kampen ter 
controle in eerste instantie en als het 
nodig is zullen zijn hem dan ook gaan 
repareren.  De schroefas moeten we nog 
afwachten hoe deze eruit komt en wat 
hier nog aan gerepareerd moet worden. 
Sowieso moet er aan de afdichting aan 
de binnenzijde gewerkt worden. Tevens 
zullen we ook de casco keuring laten 
uitvoeren door BSC, wat o.a. inhoud dat 
de dikte van de huidplaten zal worden 
gemeten. Verder zullen we dan ook 
direct proberen alle oude verflagen 
boven het berghout te verwijderen en 
hier twee componenten grondverf op te 
smeren voor een duurzame oplossing. 

Voor wie in deze periode vrij is en 
zijn steentje wil bijdragen…alle 
hulp is welkom om zoveel mogelijk 

werk in twee weken te kunnen 
verzetten.  Neem van te voren dan 
even contact op met Arend Cnossen 
voor de planning (tel. 0622289110).

Na twee weken in het droogdok zullen 
we weer terug naar Leeuwarden 
worden gebracht, waar we dan weer 
door kunnen gaan met ons reguliere 
onderhoud en hopelijk met een nieuw 
certificaat voor de passagiersvaart.

Nog een leuke verrassing…
Al enige tijd zijn er twijfels over de 
schroef. Het vermoeden bestaat dat deze 
niet goed in balans is, of dat er mogelijk 
schade aan is. Dit werkt weer door op de 
schroefas en vervolgens rechtstreeks op 
de krukas van de stoommachine (dit is 
een 1:1 verbinding).   Voor de Stichting 
is dit een grote kostenpost. Gezien dat 
er dit jaar vanwege het Coronavirus 
geen inkomsten zijn, komt het dus zeer 
ongelegen om hier ook nog extra geld, 
tijd en energie in te steken terwijl het zo 
hard nodig is. 
Gelukkig werden wij door Martin de 
Boer vanuit onze behoudsorganisatie 
B.A.S.M. getipt dat er bij het Prins Bernard 
Cultuur Fonds (PBCF) mogelijkheden 
waren om subsidie aan te vragen die 
Corona gerelateerd is.  Omdat er door 
mij nog nooit een subsidie aanvraag 
was gedaan was dit best nog even een 
klus. In samenwerking met Shipdock 

Draaisma, Remco de Vries en Joop de 
Haan, onze boekhouder, hebben we een 
aanvraag in kunnen dienen.  

Er werd door het PBCF al vrijsnel een 
bericht gestuurd dat de aanvraag was 
binnengekomen en ook op korte termijn 
beoordeeld zou gaan worden.   Op 15 
juni alle benodigde stukken aangeleverd 
en op 23 juni kwam het verlossende 
telefoontje dat onze aanvraag voor 
subsidie was goedgekeurd en dat 
we binnen twee weken via email alle 
overige informatie zullen ontvangen. 

Voor de rest van ons bestuur was dit 
ook een verrassing, want zij wisten niet 
dat er achter de schermen aan deze 
aanvraag was gewerkt. We kunnen 
door deze extra bijdrage de hellingbeurt 
gaan uitvoeren zoals we dat graag 
zouden willen en hoeven we niet op een 
belangrijkpunt te bezuinigen.

Vakantie periode
De vakanties zijn bij het uitkomen van 
dit Boordtelegram al begonnen, daarom 
wil ik langs deze weg iedereen alvast 
een prettige vakantie wensen en blijf 
gezond!!

Arend Cnossen 
voorzitter Stichting Stoomsleepboot Maarten

Inschrijfformulier
U bent al Donateur van de “Maarten” vanaf €35,- per jaar! Door Donateur te 
worden draagt u uw steentje bij aan het in de vaart en onder stoom houden van 
de Stoomsleepboot “Maarten” en te behouden voor de komende generaties. Mede 
door uw steun kunnen wij de vaste kosten, inspecties en keuringen bekostigen.

U kunt uw donatie (min. €35,- per jaar) overmaken op rekeningnummer 
IBAN NL61 INGB 0678060932 t.n.v. Stichting Stoomboot Maarten Leeuwarden 
o.v.v. donatie Sslb. Maarten.

Vervolgens dient u het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen, Vervolgens dient u het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen, 
dan zullen wij u zo spoedig mogelijk inschrijven in onze Donateursadministratie. 

U kunt eventueel ook onderstaand inschrijfformulier downloaden via onze website
www.stoomsleepboot-maarten.nl, en ingevuld en ondertekend aan ons 
toezenden. Het postadres is: Schalsumerweg 11, 8802XD te Franeker. 

Bedrijfsnaam (optioneel):

Aanhef:

Voornaam:

Achternaam:

Straat en huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:Woonplaats:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Aanmelden boordtelegram:

Jaarlijkse donatie:

Handtekening:

€

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)René Nammensma ( coördinator Donateursadministratie )

Mobiel:  +31 (0) 640930815

Email:   info@stoomsleepboot-maarten.nl

Contact

Donateur van Stoomsleepboot “Maarten” 1926
Als Donateur van de “Maarten” heeft u een streepje voor. Heeft u iets met het Als Donateur van de “Maarten” heeft u een streepje voor. Heeft u iets met het 
schip en deelt u onze fascinatie van stoom en stoommachine? Gaat uw hart sneller 
kloppen van de geur van stoom en de optrekkende warmte vanuit de 
machinekamer? En word met dit geheel een tochtje varen voor u als mogelijk 
Donateur een beleving? Dan is het misschien ook iets voor u om Donateur te 
worden!

   Als Donateur blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen op en rond de 
   “Maarten”, via het boordtelegram dat een aantal keer per jaar verschijnt.   “Maarten”, via het boordtelegram dat een aantal keer per jaar verschijnt.

   U krijgt éénmaal per jaar een uitnodiging om een tocht mee te varen.

Cadeautip
Het is natuurlijk ook mogelijk om als cadeau iemand anders aan te melden als
Donateur van de “Maarten”! U kunt hierover contact opnemen met
René Nammensma van onze Donateursadministratie via 
info@stoomsleepboot-maarten.nl.

Vragen?Vragen?
Wilt u Donateur worden van de “Maarten” of heeft u hier vragen over? Neem dan
contact op met René Nammensma van onze Donateursadministratie. Hij is 
telefonisch bereikbaar op alle werkdagen, na 18:00. Ook kunt u hem een email 
sturen, deze zal hij dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Donateur worden


