
                               Stichting              B.A.S.M. 
                            Sleep & Duwvaart 

                                   Stichting tot BEHOUD van AUTHENTIEKE STOOMVAARTUIGEN en MOTORSLEEPBOTEN.      
                                    Lijmkoker 29 – 1531 PB Wormer – Telefoon 06 22 516 238           
                                   E-mail: sleepduwvaart@ziggo.nl website: www.sleepduwvaart.nl 
 
Stichting B.A.S.M. is een samenwerking van individuele eigenaren van Stoomvaartuigen en Motorsleepboten.  
De stichting B.A.S.M. is actief met 
Wetenschappelijk onderzoek naar de historie van de Sleep-(en Duwvaart) in Nederland en vastlegging daarvan. 
Verzorgen van publicaties op het gebied van de Stoom-, Sleep- en Duwvaart, alsmede voormalige Overheidsvaartuigen.  
(Her)uitgave van vlaggen van voormalige (Nederlandse) motorenfabrieken.  
Belangenbehartiging voor doelgroepschepen, welke kunnen bijdragen ten behoeve van de doelgroepschepen. 
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Geachte geïnteresseerde lezer, 

 
Onze organisatie verzorgt al sinds 1986 de uitgave van een blad voor de Stoom-, Sleep- en Duwvaart alsmede 
de groep (ex) Overheidsvaartuigen, sinds 01.01.97 onder de titel SLEEP & DUWVAART. 
Wij leggen de historie van deze specifieke tak van de binnenlandse scheepvaart vast in bestanden en voor de 
gegevens putten wij uit Openbare Registers.  
 
 
Naast deze zaken heeft onze stichting van een serie boekwerkjes van historische sleepvaartbedrijven 
uitgegeven.  
In deze serie "DE SLEEPBOTEN VAN" verschenen o.a. 
De Sleepboten van Stoomsleepdienst P. Smit Jr. – 1991  - De familie Roelofs (Roode Ster - Groenbanders en 
Mabi) - 1993 -   
Stoomsleepdiensten MAAS en MARS – 1995 - De Koninklijke Landmacht – 1997 - Vier Amsterdamse 
Sleepdiensten – 1999 - De Nederlandsche Rijnvaart Vereeniging – 2001 - De Sleepdienst Broedertrouw – 2003  
- De Sleepdienst Volharding - 2005 
 
 
Ook de heruitgave van vlaggen van voormalige Nederlandse motorenfabrieken behoort tot de activiteiten, uit 
voorraad leverbaar zijn o.a. KROMHOUT (groot en klein), LISTER (groot en klein) en INDUSTRIE Wimpels en de 
INDUSTRIE vlag evenals SAMOFA wimpel en BOLNES wimpel. 
 
 
Ook zijn wij de webmaster van een aantal websites:: www.varenderfgoed.nl (fotogalerij)      
U kunt deze ook bereiken via onze basiswebsite  www.sleepduwvaart.nl 
 
Wij hopen U hiermede in het kort onze activiteiten te hebben geschetst, die samenhangen met de publicatie 
SLEEP & DUWVAART en U wellicht enthousiast te hebben gemaakt voor een abonnement. 
 
Daarnaast zijn wij actief als belangenbehartiger voor historische Stoom- en Motorsleepboten en aanverwante 
schepen, zoals ex Overheidsvaartuigen, directievaartuigen etc. 
  
Een overzicht van de tarieven, binnen de Stichting BASM / Sleep & Duwvaart treft U bijgaand aan. 
 
 
Voor eigenaren van het Varend Erfgoed geldt: 
Voordeel van aansluiting bij BASM – U krijgt bij de Onderlinge verzekeringen van EOC  een jaarlijkse korting, 
als U Uw historisch schip bij hen verzekerd. 
 
Voor Uw gemak en ter vermijding van extra bankkosten voeren wij de regel, dat er voor deze kosten een 
machtiging moet worden afgegeven. 
 
 
Namens belanghebbenden, met vriendelijk groet, 

 
M. de Boer - Voorzitter B.A.S.M. - Eindredacteur Sleep & Duwvaart 
 
 


