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Woord vooraf 

Na een druk jaar achter de rug te hebben gehad 

met alle schilderwerkzaamheden en toch ook nog 

een aantal vaardagen, kunnen we zeer positief 

terug kijken op het jaar 2021.  We mogen ons nog 

steeds gelukkig prijzen dat er maar zeer weinig 

Corona besmettingen zijn geweest onder onze 

vrijwilligers. In de voorgaande Boordtelegrammen 

is het gehele schilderproject al uitvoerig besproken 

en wat hebben we veel positieve reacties gekregen 

op het eindresultaat hiervan.   

Over het aantal vaardagen mogen we ondanks het 

zeer korte vaarseizoen dat we nog voor de boeg 

hadden niet mopperen en ook de weergoden 

waren ons bij alle vaartochten goed gezind.  

Inmiddels ligt de Maarten weer op haar eigen 

vertrouwde ligplaats aan de Snekertrekweg in 

Leeuwarden en is het gehele schip weer winterklaar 

gemaakt. Voor de feestdagen zijn er weer lichtjes 

aangebracht. 

Reis van Franker naar Lemmer 

Vrijdag 17 september zijn we vanuit Franeker 

naar Lemmer gevaren. Ook waren er weer een 

aantal gasten mee, waaronder één van onze 

sponsoren A.G.W. Zurich (Jacob, Sophie en 

Wiebe v.d. Horst). Deze dag begon direct al met 

een heerlijk zonnetje en dat bleef de gehele dag 

zo. Voor de innerlijke verzorging was er gebak 

meegenomen en bij de lunch was er soep voor 

iedereen. Omdat Jacob vroeger zelf  met een 

duwsleepboot beroepsmatig heeft gevaren en 

zoon Wiebe op de Maritieme Academie in 

Harlingen zijn opleiding heeft gehad konden 

ook zij letterlijk het roer even over nemen van de 

schipper. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd 

dat Wiebe zich inmiddels ook als vrijwilliger voor 

de Stichting heeft aangemeld. Mooie  

 

 

 

bijkomstigheid is dat 

Wiebe over een 

Dienstboekje Matroos beschikt dus hebben we 

weer een volwaardig bemanningslid erbij. Rond 

een uur of vier lagen we voor de wal aan de 

steiger bij de oude sluis in Lemmer waar we 

welkom werden geheten door Jacco en Greet die 

inmiddels de camper hadden geparkeerd vlakbij 

de aanmeerplek op het parkeerterrein van Sterk 

Seafood in Lemmer. Met  dit bedrijf zijn 

afspraken gemaakt om gebruik te mogen maken 

van hun parkeergelegenheid voor de 

samenwerking die er bestaat met het 

bezoekerscentrum van het Ir. D.F. 

Woudagemaal.  Doordat dit zo dichtbij de 

aanlegsteiger is, kunnen ook mensen die wat 

slechter ter been zijn gemakkelijk naar de boot 

wandelen. Wij zijn Sterk Seafood hier zeer 

dankbaar voor. De dag hebben we met de 

gehele groep afgesloten met een lekker etentje 

in een restaurant in Lemmer. 

 

Jacob van der Horst (A.G.W. Zurich) aan het roer 

 

Prosten op een mooie vaardag 
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Aankomst in Lemmer 

Eerste arrangement voor het Ir. D.F. 

Woudagemaal sinds 2018  

Nadat we uit het droogdok zijn gekomen is er 

contact gezocht met Maaike van der wal van het 

Bezoekerscentrum van het Ir. D.F. Woudagemaal 

met de mededeling dat we weer start klaar zijn om 

gasten te ontvangen en we graag weer naar 

Lemmer komen om het Stoom arrangement weer 

nieuw leven in te blazen.  Direct is dit arrangement 

weer op hun website geplaatst en binnen twee 

weken stonden de eerste vaartochten alweer op de 

planning.   

Zaterdag 18 september hebben we dan eindelijk 

ons eerste arrangement weer gevaren na bijna 3 

jaar van restauratie werkzaamheden. Dit paste ook 

allemaal binnen de Corona maatregelen die het 

Bezoekerscentrum hanteerde en ook voor ons 

goed werkbaar was.   

 

 

 

Vaartocht naar Stavoren 

Zaterdag 25 september zijn we naar Stavoren 

gevaren, om te gaan bilgen en brandstof te laden. 

Onze sponsor VDB keuring uit Dokkum, waarvan 

wij de AED tijdens de vaartochten ter beschikking 

krijgen , was deze reis met ons mee.  Om 8.00 uur 

zijn we vertrokken vanuit Lemmer en om ongeveer 

11.00 uur konden we  bij het bunkerstation in 

Stavoren aanmeren. Hier alle olie uit de bilge laten 

pompen zodat we weer een “schoon schip” 

hebben. Nadat we ook brandstof geladen hadden 

en iedereen weer terug aan boord was, zijn we 

halverwege de middag weer vanuit Stavoren 

vertrokken richting Lemmer.  

 

Simeon en Jacco helpen met de slang voor het bilgen 

 

 



Boordtelegram 

December 2021                            Nr. 20 

3 
 

 

 

As verstrooiing van oud-vrijwilliger op 26 

september 

Op speciaal verzoek van onze vorig jaar overleden 

oud-vrijwilliger Gerben de Jong, is zijn as 

verstrooid in de Baai van Lemmer. Gerben was als 

één van de eerste vrijwilligers als machinist bij de 

Stichting betrokken. Op de onderstaande foto 

staan alle vier vrijwilligers/eigenaar vanuit de begin 

periode van de Stichting. Helaas zijn ze inmiddels 

allen al overleden.  Gerben is ongeveer een jaar 

ziek geweest. Samen met de naaste familie hebben 

we eerst een prachtige vaartocht gemaakt vanuit 

de haven van Lemmer en zijn we richting Urk 

gevaren. Op de terugreis kreeg de familie de 

gelegenheid om op gepaste wijze afscheid te 

nemen en de as te verstrooien, waarna we weer 

terug gekeerd zijn naar Lemmer en er een einde 

kwam aan een bijzondere middag. 

 

De pioniers van de Stichting Stoomboot Maarten, v.l.n.r. Gerben de 
Jong, Hans van der Zee, Henk van Duuren en Willem Cnossen 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede “Stoom arrangement” 

23 oktober stond er weer een Stoom arrangement 

gepland. Het weer was de afgelopen dagen erg 

slecht geweest en de temperaturen alweer 

behoorlijk gedaald. Daarom hebben we een dag 

eerder voor de zekerheid nog een tas vol fleece 

dekens gekocht bij de Action zodat we onze gasten 

een warm kleedje konden aanbieden om de 

vaartocht tocht behaaglijk te maken. Door 

omstandigheden kwamen de gasten te laat aan 

boord, waardoor we een iets aangepast 

vaarschema hebben aangehouden om de rest van 

hun dag programma nog wel goed te laten 

verlopen.  Nadat de laatste gasten vandaag van 

boord gingen hebben we voor onszelf eerst nog 

maar even een blik soep warm gemaakt en verder 

alles in gereedheid gebracht om op zondag 24 

oktober weer naar onze thuishaven in Leeuwarden 

te varen. 

 

Machinist Fetze Klik geeft tekst en uitleg aan de gasten 
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24 oktober ontmoeting met Sterke Yerke IV 

In dit zelfde weekend was ook de eerste vaartocht 

gepland van de Sterke Yerke IV vanuit Harlingen 

via Stavoren en Grou naar Leeuwarden. Via social 

media was de gehele vaartocht te volgen en was 

ook hun vaarschema bekend. Zoals het beschreven 

stond zou de nieuwe Sterke Yerke IV  om ongeveer 

11.00 vanuit Grou vertrekken voor het laatste stuk 

van het traject naar Leeuwarden.  Niet iedereen van 

onze eigen bemanning had dit in het nieuws 

gevolgd, behalve ikzelf. Met voorbedachte rade 

wou ik daarom op tijd vertrekken vanuit Lemmer 

om mogelijk op tijd bij Grou aan te komen voor 

een ontmoeting met de Sterke Yerke IV.  De timing 

kon niet beter, want op het moment dat wij het 

Pikmar naderden kwam Sterke Yerke in volle glorie 

prachtig mooi vanaf stuurboord aanzeilen.  Daar 

aan boord  bevond zich ook onze sponsor Jan van 

der Veen van de Friesche olie- en verfhandel, want 

ook dat schip is geheel door FOV met verf 

gesponsord.  

 

 

 

 

 

  

 

Direct bij aankomst beide schepen in mooi 

contrast naast elkaar laten drijven zodat de 

fotograaf vanuit een rubberboot  een aantal mooie 

foto’s kon schieten. Hoe mooi kan het zijn een oud 

stoomschip van bijna 100 jaar en één van de 

nieuwste schepen in de provincie Friesland met 

elkaar op de foto. Het weer kon vandaag niet beter 

met een strak blauwe lucht en de zon er volop bij. 

Dat maakte deze vaardag tot een zeer mooie 

afsluiting van dit korte maar zeker niet slechte 

vaarseizoen.   

 

De troste bemanning met diverse genodigden op de Sterke Yerke IV 
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Alle hoofdstoomkranen zijn gesloten voor dit seizoen 

 

Winterklaar maken en verder met de lopende 

werkzaamheden 

We hebben inmiddels het gehele schip weer 

winterklaar, dat wil zeggen dat de stoomketel, 

stoommachine en al het leiding werk weer is 

ontdaan van water zodat de vorst geen schade kan 

aanrichten. De werkzaamheden aan de kombuis en 

het toilet zullen deze winter verder afgemaakt 

worden, zodat we hopelijk volgend vaarseizoen 

hier weer optimaal gebruik van kunnen maken. 

Ook de achterpiek vraagt nog enige aandacht 

i.v.m. reparaties van een aantal spanten en het 

aanbrengen van een coating. Verder is er in de 

stuurhut nog een klusje om de bank met de daarbij 

behorende houtconstructie terug te plaatsen. Zo 

zijn er nog vele klussen te doen….te veel om op te 

noemen, dus we hoeven ons nog niet te vervelen 

op zaterdag of andere dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einde restauratie periode 

We zijn blij dat we weer kunnen doen waarvoor de 

Stichting Stoomboot Maarten ooit is opgericht.... 

varen met geïnteresseerden en het behoud van de 

stoomsleepboot Maarten. Vanaf nu zijn naast de 

bekende blauwe en gele kleur in de schoorsteen 

ook het logo van de Stichting herkenbaar in de 

schoorsteen aangebracht. Hiermee luiden we nu 

een nieuw tijdperk in na een restauratieperiode van 

ongeveer drie  jaar en de overname van de 

Maarten door  Stichting Stoomboot Maarten van 

familie Van Duuren.   

 

 

 

De bekende blauwe en gele kleuren met als nieuwe toevoeging het 
logo van de Stichting Stoomboot Maarten 
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Esdert Rinze Kats (Ed) overleden (76 jaar) 

Op 19 november 2021 is ons voormalig vrijwilliger 

Ed Kats overleden na een ziek bed van geruime 

tijd. Hij was jarenlang marconist op de zeevaart. 

Ed zullen wij blijven herinneren als een rustige en 

humorvolle man, die altijd wel zijn steentje bij 

droeg aan het onderhoud van de Maarten maar 

ook aan zijn eigen sleepboot de Risico.. Ook Ed 

zijn vrouw Hendrien heeft regelmatig haar 

bijdrage geleverd in de vorm van het wassen van 

het   beddengoed. In 2017 hebben zij ook alle 

nieuwe matrassen en kussens gesponsord voor  

de banken en bedden aan boord van de Maarten, 

hiervoor zijn wij hen nog altijd zeer dankbaar.  

Langs deze weg wensen wij Hendrien heel veel 

sterke toe voor de komende tijd. 

 

 

 

 

Slot woord 

Als voorzitter ben ik natuurlijk ook ontzettend trots 

op wat wij gepresteerd hebben met een zeer 

enthousiaste groep vrijwilligers de afgelopen jaren.  

We hebben de Maarten weer een flinke levensduur 

verlenging gegeven door alles zeer grondig aan te 

pakken en te conserveren. 

Graag wil ik daarom  alle vrijwilligers, donateurs en 

sponsoren en bedrijven hartelijk bedanken voor 

alle getoonde steun en inzet op welke manier dan 

ook! Mede hierdoor kunnen we gezamenlijk de 

Maarten behouden en in de vaart houden.  

Namens het bestuur van 

 Stichting Stoomboot Maarten 

 wensen wij iedereen prettige 

feestdagen en veel gezondheid voor 

het jaar 2022! 

Arend Cnossen (voorzitter) 
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Sponsoren, samenwerkende partijen 
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Sponsoren en samenwerkende partijen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Stoomboot Maarten is aangesloten 

bij: 

 

 

 

 

 

 

 


