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Woord vooraf
Zoals ik het al in een voorgaand Boord-
telegram nr. 16 aangaf, is de gezondheid 
van al onze vrijwilligers ook een punt van 
aandacht in dit Corona tijdperk. Gelukkig 
zijn er tot nu toe binnen onze club van 
vrijwilligers geen zieken geweest. We 
houden er aan boord tijdens de klus-
dagen dan ook zoveel mogelijk rekening 
mee om dat zo te behouden.  Zelfs het 
geplande vrijwilligersuitje in november 
kon niet doorgaan. Via de Bestuur 
Whatsapp groep worden de noodzake-
lijke zaken besproken en desnoods tele-
fonisch toegelicht. Wij hopen als bestuur 
volgend jaar weer eens op een normale 
manier te kunnen vergaderen.

Dit jaar is uiteindelijk een jaar geworden 
van alleen maar onderhoud uitvoeren 
aan het schip. We zijn zelfs zover gegaan 
dat we vanaf het puntje van de schoor-
steen tot ver onder de waterlijn alle oude 
verf hebben verwijderd en het schip 
nu inmiddels bijna geheel in de twee 
componenten primer staat. Volgend 
voorjaar kunnen we  starten met het 
opbouwen van de volgende verflagen 
waarna we de oude vertrouwde kleuren 
weer kunnen aanbrengen. 

Het onderstaande verhaal is het verslag 
zoals ik het ook het ook in blad “ Sleep 
& Duwvaart” heb laten publiceren en 
geeft een mooi beeld van de werkzaam-
heden in het dok..

In het dok bij Shipdock 
Draaisma
Doordat er al vroeg in het seizoen 
geen evenementen meer op de agenda 
stonden, was er ook nog geen water 
in de stoomketel gedaan.  Wij zijn dan 
ook niet op eigen kracht naar Franeker 
gegaan, maar zijn op 16 augustus  door 
duw-sleepboot Morra van Rederij R.J. de 
Vries Uit Warns naar Franeker gebracht.  
Met een volle stoomketel met water op 
de blokken in het dok staan is sowieso 
niet heel erg gewenst i.v.m. mogelijke 
vervormingen van het schip.

Op maandag 17 augustus zijn we in 
het dok gegaan,  rond het middag uur 
stond de Maarten op zijn plaats en kon 
er worden begonnen met schoonspuiten 
van de romp.  Ondanks dat er de 
laatste tijd weinig gevaren was, zat er 
weinig aangroei aan de romp. Wat wel 
zichtbaar werd is dat de opgebrachte 
verflagen vanaf het berghout tot en met 
de waterlijn er erg slecht uitzag. Vooral 
de lijn water/wind was niet mooi meer. 
Hier hadden we niet helemaal op gere-
kend,  maar na enig onderling overleg 
besloten om alles vanaf het berghout 
tot ongeveer 30 cm onder de water-
lijn volledig kaal te gaan maken zodat 
geheel opnieuw kan worden begonnen 
met opbouwen van twee componenten 
primer en later antifouling.

Dinsdag morgen zijn er direct twee vrij-
willigers (Jan Leijenaar en Jacco Los) 
gestart met de  naalden bikkers om het 
schip kaal te rammelen ( dit heeft overi-
gens tot en met zaterdag geduurd, ze 
kregen de bijnaam “de ijzerspechten”) 
. De schroef werd  door drie van onze 
eigen vrijwilligers ( Fetze Klik , Karst 
Sijtema en Arend Cnossen) ook meteen 
gedemonteerd.  Na het losmaken van 
de moer en het plaatsen van de hijs-

gereedschappen kon met behulp van 
een speciaal gemaakte trekker en de 
brander de schroef losgemaakt worden 
van de schroefas.  Na enig manoeu-
vreerwerk met de kettingtakels kon 
de schroef geheel achter het schip 
weg getakeld worden. De schroef zou 
later door Scheepschroeven Reparatie 
Kampen nagekeken worden en zo nodig  
gerepareerd worden.  Nu de schroef los 
was konden we ook direct de schroefas 
lagering controleren. Een meetklok op 
de as was voldoende om te kunnen 
constateren dat er aan de schroefas 
en schroefaslagering niets mankeerde. 
Met een radiale speling van 0,32mm, 
kon er worden uitgesloten dat hier iets 
mis mee zou zijn.  Ook werd de vetsme-
ring gecontroleerd, ook hier konden 
geen onvolkomenheden  aan  worden 
geconstateerd. Daarom besloten om de 
schroefas niet te trekken.  De schroef 
werd door Scheepsschroeven Reparatie 
Kampen later in de week gecontroleerd, 
er bleken twee schroefbladen verbogen 
te zijn, onze vermoedens bleken dus te 
kloppen. De schroef is direct door hen 
gerepareerd en later in de week weer 
terug gebracht bij de boot en hebben ze 
direct een rondleiding van onze vrijwil-
ligers gekregen. Je krijgt tenslotte niet 
dagelijks een schroef in de werkplaats 
van een stoomschip. 

Dinsdag middag stond ook de casco 
keuring en de controle van de tekort-
komingen van de veiligheidskeur op de 
planning. Een inspecteur van BSC uit 
Lelystad  heeft het gehele schip geïn-
specteerd en dikte metingen uitgevoerd. 
Het dunst gemeten was 5,2 mm op één 
plek, de rest van de metingen zaten er 
ver boven. Daar hoeven we ons dus nog 
niet veel zorgen over te maken. Na ook 
alle  aandachtspunten van de veilig-
heidskeuring te  hebben doorlopen kon 
er achter de keuring een vinkje worden 
gezet en kunnen we  het nieuwe CBB 
certificaat tegemoet zien en zijn weer 
helemaal goed gekeurd als passagiers-
schip en sleepboot.
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In de planning stonden, naast het 
nakijken van alle buitenboordafslui-
ters,  ook nog een aantal restauratie 
klussen aan de opbouw.  Op verschil-
lende plekken moest er nog nieuw 
plaatwerk worden aangebracht i.v.m. 
door geroeste delen. O.a. in de voorkant 
van de kombuis zat nog een gat,  op SB 
zijde van de stuurhut en aan de achter-
zijde van de stuurhut moest over bijna 
de volledige breedte een nieuwe plaat 
aangebracht worden.   Wat ook op de 
planning stond was het volledig kaal 
maken van het potdeksel tot en met het 
berghout. Aangezien we nu al waren 
begonnen met het kaal maken van het 
schip onder het berghout, leek het erop 
dat we aan de geplande klussen niet 
meer toe zouden komen.  Door het bedrijf 
A.G.W. Zurich zijn de zes machinekamer 
luiken van de koekoek opgehaald en 
zullen worden gerestaureerd en worden 
voorzien van nieuw veiligheidsglas. Dit 
alles  in de vorm van een sponsoring.  
Ook mogen wij dit jaar nog een extra 
financiële donatie verwachten  vanuit 
het bedrijf A.G.W. Zurich.  In plaats van 
kerstkaarten te versturen doneren zij 
ieder jaar een bedrag aan een goeddoel 
en deze keer is het gegund aan Stichting 
Stoomboot Maarten. Wij zijn hen hier 
zeer dankbaar voor!

Gelukkig konden we in deze weken 
weer rekenen op  de hulp van vrijwil-
ligers uit het gehele land, zelfs vanuit  
Zwijndrecht kwam er tweedagen extra 
hulp van Jan Walpot. Hij was bereid 
om het gehele potdeksel kaal te gaan 
maken met de Terco roterende straler. 
Hiervoor hadden we zelf al een afstand-
houder en beschermkap gemaakt waar-
door deze klus ook best snel ging. Op 
zaterdag waren we met acht vrijwilli-
gers aan boord en konden we verspreid 
op en onder het schip allemaal aan de 
klus (volgens de Corona regels). Wim 
Cnossen werd gevraagd om de stopbus-
pakkingen te gaan monteren rondom de 
schroefas terwijl de overige vrijwilliger,  
waaronder ook René Nammensma en 
Daniel van de Wetering,  verder gingen 
om ook te proberen de verschansing 
vanaf potdeksel tot en met het berghout 
kaal te krijgen. Doordat we met zoveel 
personen waren was rond het middag 
uur het grootste gedeelte van de verf 
al verdwenen.  Er was nu ook nog tijd 
om de koekoek voor de kombuis weer 
te voorzien van een nieuw origineel luik 
( gesponsord door Gebroeders Jorritsma 
en Arend Cnossen Technische Dienst-
verlening) met daarin twee lichtranden. 
Deze was een aantal jaren geleden 
vervangen door een kleiner rechthoekig 
patrijspoort. Dit wilden we graag weer 
in ere herstellen. Eindresultaat van de 
zaterdag was dat alle verf  verwijderd 
was van alle plekken die genomineerd 
waren en zijn er nog diverse extra kleine 
klussen geklaard. Een top dag waarop 
weer zeer trots zijn op onze vrijwilligers 
voor hun inzet!!

Zondag kon er dan eindelijk worden 
begonnen met de eerste grondlagen 
twee componenten primer. Het berg-
hout tot en met het potdeksel zijn in de 
Sigma Cover 280 gesmeerd. Maandag 
morgen ook nog besloten om dit nog 
op alle kaal gemaakte delen op de 
romp onder het berghout te smeren. In 
goede samenwerking met de Friesche 

olie- en verfhandel in Leeuwarden werd 
het eerste verfplan iets bijgeschaafd 
en zijn we overgegaan op een volledig 
twee componenten verfsysteem. Hier-
door wordt de onderhoudsinterval ook 
behoorlijk vergroot en komt er een 
kwalitatief betere verf op. Dit komt het 
behoud van het gehele schip natuurlijk 
weer ten goede.  De rest van de week 
is door Draaisma gebruikt om de nodige 
hechtlagen voor de antifouling aan de 
brengen en uiteindelijk de  prachtig 
mooie rood/bruine antifouling op het 
onderwaterschip te spuiten.  Daarboven 
is alles hoogglans zwart geverfd.

Vrijdag was het dan zover dat we de 
schroef weer konden gaan monteren. 
Na nogmaals de vetsmering van de 
schroefas gecontroleerd te hebben, kon 
de schroef op  de schroefas worden 
gemonteerd en met de dikke moer vast 
worden geslagen waarna deze weer 
vast gelast kon worden voor de borging.  
Alle nieuwe, door Ampak uit Leerdam, 
geleverde en gesponsorde  aluminium 
anodes moesten nog  op de romp gelast 
worden. Doordat we niet heel hoog op 
de blokken stonden was dit nog even 
een karweitje om onder het gehele 
schip door te komen om te lassen.  Na 
het laatste schilderwerk aan de romp en 
alles in het droogdok opgeruimd was, 
konden we aan het einde van de dag 
zeggen dat we klaar waren om weer in 
het water te gaan. 

Zaterdag 29 augustus zijn we weer door 
de Morra  naar Leeuwarden gebracht en  
kwam er een eind aan twee zeer drukke 
weken, maar met  veel voldoening van 
alle geklaarde klussen. Zonder de inzet 
van een groot aantal van onze vrijwil-
ligers die niet bang zijn om de handen 
uit de mouwen te steken en niet op een 
uurtje meer of minder zagen, kon deze 
grote klus niet worden geklaard.  Maar 
ook alle sponsoren  die hun steentje 
hebben bijgedragen zijn wij dankbaar 
voor de gulle giften in de vorm van 
alle geleverde materialen en of gele-
verde arbeid. Dankzij al deze mensen, 
bedrijven en subsidie verstrekkers 
(Prins Bernard Cultuurfonds)  kunnen 
wij als Stichting  Stoomboot  Maarten 
een stukje origineel Nederlands Varend 
Erfgoed®  behouden en in de vaart 
houden. Hopelijk kunnen en mogen we 
in 2021 weer op een “normale” manier 
gaan passagiersvaren en genieten van 
de stille kracht van stoom!!! 

Machinekamer luiken restauratie

Flinke inzet van vrijwilligers
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Schip kaal maken

Schroef los van as

De eerste laag twee componenten 
primer zit er op

Kaal maken van onderwaterschip

Schroef metingen

Stond erbij en keek er naar...

Verwijderen van de schroef

Schroef weer als nieuw

Maarten gereed voor vertrek terug naar 
Leeuwarden
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Sponsoring door de Friesche 
olie-en verfhandel
Nu we weer in Leeuwarden liggen na 
de dokbeurt, zijn we meteen door-
gegaan met het vervolg van het kaal 
maken van de opbouw. Onder tussen 
weer contact gehad met Jan van der 
Veen van de Friesche olie- en verfhandel 
(FOV) over hoe we veder zouden gaan 
met het overige schilderwerk aan boord. 
Op 21 september ‘s avonds na eten een 
afspraak met Jan en zijn zoon Yuri van 
der Veen gemaakt om het schilderplan 
te bespreken. Nadat Fetze en ik eerst 
een uitgebreide rondleiding, koffie en 
tekst en uitleg  hebben gegeven over 
de Stichting en de Maarten, kregen we 
toezegging dat alle verf en verfattri-
buten gesponsord zullen worden door 
de FOV. Wij zijn hen hier zeer dankbaar 
voor en hopen  voor de toekomst op 
een langdurige samenwerking met hen. 
Inmiddels zijn er al vele blikken Hempel 
twee componenten primer door FOV 
geleverd en op het ijzerwerk gesmeerd. 
Als eerste tegen prestatie hangt er 
een vlag van FOV in de mast en is via 
Facebook al vaak de naam van FOV 
benoemd op onze pagina. Dit heeft zelfs 
al zijn vruchten afgeworpen. FOV heeft 
hierdoor een aantal nieuwe klanten 
mogen verwelkomen. Zo snijd het mes 
aan twee kanten en vaart iedereen er 
wel bij.

Hempel geleverd door FOV

Kleine verbouwing van de 
kombuis en toilet
Dat het toilet aan boord zo’n beetje het 
kleinste vertrek aan boord is waar de 
grootste behoeftes worden gedaan weet 
menigeen.  Van privacy valt al helemaal 
niets te zeggen.  Het staat al en paar 
jaar hoog aan het verlanglijstje om hier 
nog eens iets aan te doen.  Vele zater-
dagen hebben we met z’n allen zitten 
brainstormen over hoe we het beste 
deze ruimte kunnen vergoten en beter 
toegankelijk kunnen maken voor passa-
giers. Het kunnen aanbieden van een 
“fatsoenlijk” toiletruimte aan passagiers 
is zeer gewenst.  In het nu gemaakte plan 
wordt de kombuis (keuken) doormiddel 
van een deur  en extra scheidingswandje 
gescheiden van het toilet. Deze deur zal 
tijdens passagiersvaart op slot gezet 
worden. Hierdoor is het toilet alleen nog 
toegankelijk via de deur in de kombuis 
aan bakboord zijde vanaf het dek.  Er is 
nu iets meer ruimte om normaal gebruik 
te kunnen maken van het toilet en komt 
er een aparte handenwasgelegenheid. 
Het doorspoelen van het toilet zal door 
middel van een hydrofoor installatie 
gaan werken,  de puts komt hierdoor 
ook te vervallen om de grote boodschap 
weg te spoelen.

Om dit te bereiken moest het oude 
bestaande plafond verwijderd worden 
in de kombuis en toilet.  Nu we toch aan 
het slopen waren, konden we ook direct 
alle elektrische bedrading voor de 24 
volt en 230 volt installatie vernieuwen 
en ruimte maken voor extra stopcon-
tacten voor o.a het koffiezetapparaat. 
Fetze en Jan houden zich hier nu mee 
bezig en inmiddels zijn we alweer in 
opbouwende fase. Zelfs al het ijzerwerk 
aan de binnenzijde van de kombuis 
is kaal gemaakt en in de tweecompo-
nenten primer gezet. De kombuis wordt 
nu weer voorzien van een mooi schro-
tjes plafond zoals deze ook onder de 
oude bestaande plafond vandaan kwam 
en past dan ook weer beter bij de betim-
mering van het vooronder en de slaap-
kamers.

Nog uit te voeren werkzaamheden deze winterperiode en komende 
voorjaar
Naast het werk in de kombuis zijn er nog een aantal klussen waar we nu mee bezig 
zijn, hier een kleine opsomming.
• Gehele achterpiek cement en roest verwijderen, spanten controleren/repareren 

en in primer zetten.
• Stuurhut achterwand tweede keer roodlakken en houtwerk terug monteren
• Onder de vloerplaten van het achterverblijf scheepshuid reinigen en conserveren
• Stoommachine laatste lagerblokken van schuifstangen monteren en afstellen
• Gehele opbouw vanaf het dek schilderen
• Natuurlijk zijn er ook altijd nog wel andere klussen aan boord, maar dat zijn er 

te veel om op te noemen.

Vooruitblik op 2021
Hoe het vaarseizoen er voor 2021 qua evenementen uit gaat zien is voor niemand 
bekend. Wel proberen wij als Stichting de ketel weer op stoom te krijgen en een vaart 
op eigen kracht te kunnen gaan organiseren, zodat we de laatste reparaties aan de 
machine en schroef kunnen testen. We zullen, net als vele ondernemers met ons, 
moeten afwachten wat er voor de dagpassagiersvaart  is te organiseren en of er weer 
nautische evenementen georganiseerd worden waaraan wij mee kunnen werken. Het 
schip is er technisch in ieder geval klaar voor en wij kijken dan ook hoopvol naar de 
mogelijkheden die 2021 te bieden heeft.

Namens het gehele bestuur en vrijwilligers van Stichting 
Stoomboot Maarten, wensen wij iedereen fijne feestdagen 

en een gezond en  voorspoedig 2021!!

Arend Cnossen (voorzitter Stichting Stoomsleepboot Maarten)Maarten)


