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Woord vooraf 

Er is deze winterperiode, met niet heel veel 

vorstdagen, lekker doorgewerkt aan het reguliere 

onderhoud en verdere restauratiewerk van de 

kombuis, toilet, achterpiek en machinekamer. Verder 

zijn er alweer een aantal offertes de deur uitgegaan 

voor deelname aan een aantal nautische 

evenementen. Ook gaan we onze samenwerking met 

het Ir. D.F. Woudagemaal weer voortzetten.  Aangezien 

de brandstofprijzen behoorlijk aan het stijgen zijn, 

moeten we maar afwachten of een vaartocht met een 

oud stoomschip dit jaar een vetpot wordt. Aan de inzet 

van onze vrijwilligers en bemanning zal het in ieder 

geval niet liggen, dus we wachten het allemaal maar 

gestaag af. Ondertussen gaat het plannen wel door en 

proberen we er toch nog weer een mooi vaarseizoen 

van te maken. 

 

 

 

 

Start van het nieuwe jaar 2022 

Het nieuwejaar 2022 zijn we begonnen met het weer 

zichtbaar maken van onze hoofdsponsors. Door alle 

werkzaamheden van de afgelopen jaren zijn dit soort 

uitingen minder goed zichtbaar geweest. De vlag van 

Ketelonderhoud Jonker wappert in de mast en de 

banners van FOV BV zijn weer zichtbaar opgehangen 

aan de railing. Mede door deze bedrijven en donateurs 

kunnen wij een Varend Monument® blijven 

onderhouden en in de vaart houden.  

Via het sociale media kanaal  Facebook kwam er begin 

van dit jaar nog een mooie foto voorbij van de Maarten 

als Cor Adri tijdens de Afsluitdijk periode. Altijd leuk om 

dit soort stukjes geschiedenis aan de gehele puzzel toe 

te kunnen voegen. 

 

 

 

 

 

 

 

Cor-Adri 

   

Lakken interieurdelen van het achteronder 

De laatste jaren was het achter verblijf gebruikt als 

opslag plaats van vele materialen zoals verf, 

schuurmachines, compressor, vele losse onderdelen 

van dek enz. Nu de grote verfklussen een beetje ten 

einde lopen kan er ook weer eens wat materiaal  

opgeruimd worden en komen de contouren van de 

inrichting weer beter in beeld en dan zie je ook meteen 

dat hier ook nog wel een paar klusje zijn te klaren. O.a. 

de deuren van de kast, de laden onder het bed en de 

bed randen waren aan een grote opknapbeurt toe.  

 

 

Diverse houten onderdelen in de lak  

 

 

https://www.facebook.com/ketelonderhoudjonkerbv/?__cft__%5b0%5d=AZXwm5Xt9gbaebuIKHwO07Aj785Wg5sGNmUNOx4-w9zXkXXzuLPE5jaJboZfpKk7cXoxqWE5wrg1MgSeVZfa5m_90FoLeo1HDJsFehNEpWkh9f84kNlnJr_FyFH2awqWDWUrd6NqEd7yxFdWVWhCIntp8X-1KWpAuvRvuFRgcsW0To3SDjB_28cnOGUtdc__geo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FOV-BV-248601065819329/?__cft__%5b0%5d=AZXwm5Xt9gbaebuIKHwO07Aj785Wg5sGNmUNOx4-w9zXkXXzuLPE5jaJboZfpKk7cXoxqWE5wrg1MgSeVZfa5m_90FoLeo1HDJsFehNEpWkh9f84kNlnJr_FyFH2awqWDWUrd6NqEd7yxFdWVWhCIntp8X-1KWpAuvRvuFRgcsW0To3SDjB_28cnOGUtdc__geo&__tn__=kK-R
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Onze vrijwilliger Jan Walpot had  aangegeven wel wat 

werkzaamheden thuis te kunnen en willen verrichten. 

Jan woont namelijk in Giessenburg en komt niet iedere 

zaterdag naar Leeuwarden rijden met de auto. Daarom 

hebben we besloten om alle losse delen uit het 

achteronder te demonteren en door Jan bij hem thuis 

te laten schuren en lakken.  

Een mooi winterklusje bij de kachel thuis. Eind februari 

was alles klaar om weer terug op zijn plek gemonteerd 

te worden en het resultaat mag er zijn, alles  is weer 

super glad gelakt! 

 

 

 

Eind resultaat  

 

 

 

 

 

 

Onderhoud aan de achterpiek 

Vorig jaar was er al een start gemaakt met het 

verwijderen van alle cement op de scheepshuid in de 

achterpiek, maar was toen nog niet geheel afgemaakt 

omdat er gevaren moest worden. Daarom hebben we 

dat project deze winter direct verder opgepakt. We 

hebben aan het einde van het vaarseizoen 2021 de 

achterpiek leeg gepompt en met de hogedruk reiniger 

voor zover het mogelijk was helemaal schoon gespoten 

om al zoveel mogelijk losse rommel kwijt te raken. Dit 

werkte fantastisch en nadat dit opgedroogd was 

hebben we nog een paar laatste stukken cement 

kunnen verwijderen. Vervolgens zijn we er met een 

staalborstel op de haakse slijpmachine nog doorheen 

geweest om de laatste roest te verwijderen. Dit was 

geen aangename klus en na een dag flink geborsteld te 

hebben werd de huid van het schip schoon genoeg 

geacht om geconserveerd te kunnen worden.  

 

 

Voor 

 

Voordat we met conserveren zijn gestart hebben we 

nog een aantal spanten waarvan bijna het gehele 

staande lijf van het hoekijzer verdwenen was voorzien 

van nieuwe ijzeren strip en zijn deze spanten weer 

behoorlijk opgeknapt. 

 

 

 

Na 
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Samen met onze sponsor Friesche Olie- en Verfhandel 

hadden  zijn we gaan kijken waarmee we op een 

eenvoudige maar goede wijze een conserverings- 

middel konden aanbrengen. Na enig overleg  hebben 

we gekozen voor een product van Eurol, ML injectie 

wax, dit product kan met een normale drukspuit in alle 

hoeken en gaten gespoten worden en trekt  ook 

zichtbaar goed in de naden. Einde van het seizoen 

kijken we wat de resultaten hiervan zijn. 

 

               Aanbrengen conserveringsmiddel met drukspuit 

 

Machinekamer onderhoud 

Doordat er nogal wat onderhoud was uitgevoerd aan 

de buitenkant van de machinekameropbouw in de 

afgelopen jaren, was er in de machinekamer ook veel 

verf weg gebrand door lassen en slijpen. De 

machinekamer stond al de lijst van nog uit te voeren 

klussen en daar is deze winter dan ook een start mee 

gemaakt.  Jan Leijenaar heeft zich weer kunnen 

uitleven met de naaldenbikker en heeft weer vele verf  

 

 

 

 

 

 

lagen kunnen verwijderen rondom in de 

machinekamer. Na een aantal zaterdagen en ook een 

paar doordeweekse dagen is er weer flink resultaat 

behaalt en kan er bijna weer worden gestart met 

schilderen. 

   

 

                   Kaal ijzer 

 

 

 

 



Boordtelegram 

Maart 2022                            Nr. 21 

5 
 

 

 

 

Stuurhut werkzaamheden 

Ook de stuurhut was nog niet geheel afgewerkt na de 

grote restauratie periode. Het houtwerk op de 

achterwand moest ook nog terug geplaatst worden. De 

opbouwdelen die vroeger met schroeven vanaf de 

buitenzijde vast gezet waren en voor veel rotte plekken 

hadden gezorgd, hebben we nu met moderne lijmkit 

vastgezet in combinatie met schroeven waar dat nog 

wel mogelijk was. De latten zijn er uiteindelijk weer 

opgeschroefd, maar verdienen nog een lakbeurt 

volgende winterperiode.  

  

 

 

Vorderingen in de kombuis en toilet 

Fetze heeft al weer mooie vorderingen gemaakt in de 

kombuis en toilet. Het toilet heeft zijn eerste 

spoelbeurten gemaakt met een druk op de knop via de 

hydrofoor installatie en de eerste resultaten zijn 

positief bevonden. Ook is er al deel van de nieuwe vloer 

aangebracht in de toilet ruimte en kombuis. Na veel 

passen en meten liggen deze stukken hout er nu in één 

geheel in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door omstandigheden waren er geen genoeg oude 

tegels beschikbaar om de gehele kombuis hier weer 

mee te voorzien. Er is daarom gekozen om rondom het 

aanrecht nieuwe Metro tegels te plakken die veel 

gelijkenis hebben met de oude bestaande tegels. 

De originele tegels zijn weer op hun oude plaats terug 

geplaatst rondom het kooktoestel. Het ziet er in tussen 

weer behoorlijk als een echte kombuis uit, al is er nog 

wel wat werk te verzetten. 

 

                Kombuis in aanbouw  

 

 

                     De oude tegeltjes  
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Verplichte keuringen, nieuwe trossen en 

brandmelders 

Een aantal van onze veiligheidsuitrustingen was weer 

aan de periodieke keuring toe. Aller eerst zijn alle 

brandblussers weer door onze sponsor Jenna Safety uit 

Dronrijp gekeurd en zijn onze verbanddozen weer door 

sponsor VDB Keuringen uit Dokkum gekeurd. Na enig 

inventariseren van het aantal zelfopblaasbare 

reddingsvesten zijn ook deze allemaal weer gekeurd 

door R.J. de Vries Noord BV in Leeuwarden (helaas zijn 

zij nog geen sponsor). Wellicht kan daar nog aan 

gewerkt worden. Van de De Draei in Broeksterwoude 

mochten we twee nieuwe brandmelders in ontvangst 

nemen voor de bemanningsverblijven 

    

 

De trossen die we de laatste jaren al even in gebruik 

hebben gehad beginnen zolangzamerhand toch 

verouderings verschijnselen te vertonen, wat ook al 

heeft geresulteerd in het knappen van een tros tijdens 

een aanleg manouvre. De veiligheid van onze vrijwillige 

bemanning staat hoog in het vaandel, dus zijn er 

inmiddels ook vier nieuwe trossen inclusief 

bijbehorende certifcaten aangeschaft. De trossen 

werden ons onder zeer gunstige condities geleverd 

door Bijrinus B.V. Offshore en Partijhandel In 

Harlingen. Wij zijn alle bedrijven die ons sponsoren of 

tegen een gereduceerde tarieven materialen leveren 

zeer dankbaar  hiervoor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheid aan dek 

Aan de buitenzijde van de stuurhut zijn aan de 

onderkant van de seinbakken deklichten aangebracht 

om zo ook in het donker beter zicht te hebben aan dek. 

Dit stond al enige tijd op ons verlanglijstje, maar was er 

nog niet van gekomen. Inmiddels zijn ze functioneel 

maar nog niet volledig aangesloten op de 

bedienigskast.  

 

                         Deklicht onder SB seinbak 
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Voorheen was er wel al een deklicht aanwezig op de 

voorzijde van de kombuis, alleen zat deze dusdanig 

gemonteerd naast de mastvoet, dat er maar één helft 

van het dek werd beschenen. Dit hebben we nu 

opgelost door de lamp iets hoger aan de voorzijde van 

de mast te monteren zodat het gehele voordek nu 

verlicht word. 

 

Deklicht voorzijde mast 

 

 

Stoomketel weer klaar voor gebruik 

Inmiddels is de stoomketel weer klaar voor gebruik en 

zijn alle mangaten weer dicht gemaakt met pakkingen 

geleverd door Ketelonderhoud Jonker BV en zijn  open 

liggende kleppenkasten weer gesloten. Het is nu een 

kwestie van water toevoegen, vuur erin en stoom 

produceren. Bij elke eerste keer opstoken zullen ook 

alle veiligheidstoestellen weer door onze  machinisten 

getest worden voordat we gaan varen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Mangatdeksel BB onder van de stoomketel 

 

 

 

Voedingswaterkleppenkast met klep 
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Updates digitale vaarkaarten Stentec 

Om goed en veilig te kunnen varen op de Nederlandse 

binnenwateren is een goede vaarkaart een must. Zo 

hebben wij al jaren naar volle tevredenheid de digitale 

vaarkaarten van Stentec op de laptop op de Maarten in 

combinatie met de AIS.  Hiermee varen  geeft veel rust 

in de stuurhut, want je hebt een zeer overzichtelijke 

vaarkaart met daarop aangegeven (via AIS) ook de 

omliggende schepen waardoor je al vroegtijdig kunt 

anticiperen in bepaalde situaties. Van het bedrijf 

Stentec uit Heeg hebben we net als in 2020 alle 

updates en Servicekaart 2022 weer gesponsord mogen 

ontvangen. Hier zijn we hen zeer dankbaar voor en 

kunnen nu vast en zeker de juiste vaarweg wel vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

Vaarprogramma 2022 

Op het moment van schrijven van dit Boordtelegram is 

er nog geen enkele toezegging of de evenementen ook 

door zullen gaan waar we een offerte voor hebben 

ingestuurd. Voor de Nationale Sleepbootdagen in 

Zwartsluis is het probleem van stikstof in combinatie 

met een Natura 2000 gebied een “probleem” 

geworden. Maar ook voor Dordt in Stoom ziet 

problemen ontstaan door de stijgende 

brandstofprijzen.  

Ons eerste vaartocht met passagiers was dit jaar was 

gepland op 2 april voor het Ir. D.F. Woudagemaal, 

helaas is deze vaartocht ook al voortijdig geannuleerd. 

Mogelijk kunnen we tussen tijds zelf nog wat 

vaartochten gaan organiseren voor onze donateurs en 

sponsoren en er zal contact worden gezocht met de 

organisatie van de Visserijdagen in Harlingen.  

Conclusie is dat we nog niet veel zekerheden hebben 

qua varen, maar we houden de moed erin en blijven 

we ondertussen doorgaan met restauratie 

werkzaamheden aan boord. 

 

 

Arend Cnossen (voorz. Stichting Stoomboot Maarten) 

2 april 2022 
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Sponsoren & samenwerkende partijen 
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Jenna Safety - Dronrijp 

 

 

 

Stichting Stoomboot Maarten is 

aangesloten bij: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


