
 

 

 

 
Hallo vrienden en vriendinnen van de Anders J Goedkoop. Het is alweer bijna een jaar 
geleden sinds de vorige nieuwsbrief. Dat is niet omdat er weinig activiteiten zijn maar juist 
andersom. Er wordt zo hard gewerkt dat er bijna geen tijd is om even terug te kijken. Enkele 
trouwe vrijwilligers hebben afscheid genomen en we hebben nieuwe enthousiaste kunnen 
aantrekken. De conditie van de boot wordt steeds beter, niet alleen de motor is in op en top 
conditie maar ook de mysteries bij sommige randapparatuur zijn eindelijk opgelost. In het 
nieuwe jaar wordt het schilderwerk van het dek afgemaakt en de buitenzijde van de 
verschansing. De zonzijde van de verschansing is helemaal afgebladderd. Waarschijnlijk een 
verkeerde onderlaag gebruikt. Ook willen we proberen eindelijk een wat langere tocht te 
plannen. Lets go West! De vrijwilligers en het bestuur wensen u alvast een goed uiteinde en 
een gezond nieuwjaar. 
 
Vrijwilligers gaan… en komen. 
Onze vaste machinist en motordrijver Fred Mateman heeft afscheid genomen. Hij is de laatste 
van een groep van 4 voormalige marinemensen die als vrijwilliger aan de boot gewerkt 
hebben. Het was voor de anderen in het begin toch even wennen. Marinemensen zitten anders 
in elkaar dan oude hippies. Fred heeft nu zijn eigen boot. We danken hem om zijn deskundige 
inbreng en jarenlange zorg voor de oude dame. 
Peter van Haarlem, eigenaar van HSI-international, een bedrijf dat hydraulische systemen op 
vracht- en cruiseschepen installeert, ontfermt zich over de hydrauliek van onze Grand Old 
Lady. Wouter Hoogendoorn is alweer enige tijd actief op de boot. Hij heeft als WTK bij de 
koopvaardij en de sleepvaart gevaren. Leo Bouwman neemt het schilderwerk onderhanden. 
Hij heeft jarenlang op het verflab van de AKZO gewerkt dus we hebben hier een zeer 
deskundige vakman aan het werk! GeeJee (zo wil hij genoemd worden) neemt de taak van 
Fred over als motordrijver. GeeJee heeft vroeger op de Anders J gevaren. Geweldig om 
iemand aan boord te hebben die het schip ook al kende in haar aktieve periode.  
 

 
 



 
Bestuurswisselingen. 
Een van de initiatiefnemers vanaf het begin en de laatste jaren voorzitter van onze stichting 
Wouter Botman heeft het stokje van voorzitter overgedragen. Wouter is ook de uitgever 
geweest van het boek over de ASM: Het Kloppend Hart”. Hij heeft nu zelf een boot en is 
actief in het bestuur van watersportvereniging Giesbeek. 
Onze nieuwe voorzitter is Berdie de Ruiter. Berdie is al vanaf het begin betrokken bij de 
Anders J. Als voormalig havenmeester van Arnhem een handige inside-man met veel kennis 
van schepen. Berdie woont sinds kort zelf met zijn vrouw op een varend schip. De voormalige 
beurtvaarder Lena, nu de Kabeljauw. Verder bestaat het bestuur uit Peter Visser (secretaris), 
Steven Gerritsen ( penningmeester) en Casper Helldorfer (algemeen bestuurslid).  
 
Wel of geen tent? 
Er is veel discussie geweest of we een tent op het achterdek gaan zetten. Een tent hoort niet op 
een sleepboot maar er is erg weinig binnenruimte. Als je met meer dan 4 mensen op de boot 
bent staan er al gauw een paar in de regen. Na een tijdelijke tent is besloten een mooie op het 
achterdek te bouwen die hopelijk een flinke tijd mee gaat. 
 

 
 
Toch weer dokken 
Na de vorige dokbeurt in 2018 bleek dat 
de schroefas toch flink bleef lekken. 
Alleen van binnen uit was dit niet te 
verhelpen. Gelukkig zijn we in Arnhem 
gezegend met enkele bedrijven die 
erfgoed een warm hart toedragen. Johan 
Muller van scheepsreparatiebedrijf Misti 
meldde ineens: ik heb volgende week 
niks in het dok….. Dus snel afspraken 
gemaakt en hup het dok in. Daar is de 
schroefas van nieuwe pakkingen 
voorzien en nu is het lekken verleden 
tijd.     
               Het buitengland 



Het mysterie van de stuurolie. 
Toen we de boot opgehaald hebben in 
2013 uit Amsterdam is er vooral met het 
pientere pookje gestuurd. Daar moet je 
wel ervaring mee hebben want voor dat 
je het weet lig je dwars op het water. We 
hadden het idee dat het stuurwiel niet 
goed werkte maar met het pookje ging 
prima. Aangekomen voor de sluis bij 
Driel ineens een harde knal in de 
machinekamer en geen effect meer met 
het pookje! Stuurloos net voor de sluis. 
Wat nu? Iemand draaide aan het 
stuurwiel en ineens bleek dat het 
stuurwiel nu wel werkte. Pfff. Even 
spannend. Achteraf bleek de poelie 
achterin de machinekamer finaal van de as gelopen. Deze is ondertussen hersteld en het 
pookje werkt weer. Boven op de stuurstand zit een vuldop voor de stuurolie. Ondanks dat er 
geen grote lekkage is gevonden moet er regelmatig stuurolie worden bijgevuld. We zijn er 
nog niet achter waar die olie blijft. 
 
 
De Bolnes, het hart van ons schip 
Veel aandacht gaat momenteel naar de Bolnes, de 
grote V8. De machinekamer is schoongemaakt, 
brandstoffilters zijn ontstopt en de kleppen zijn 
gesteld. Dat een Bolnes bij veel schippers nog een 
warm plekje in het hart heeft blijkt uit de vele 
adviezen en hulp die we uit veel plaatsen in 
Nederland krijgen.  
Wat voor vragen we ook hebben, Dirk Slager, een 
inmiddels gepensioneerd collega van Geejee weet 
overal een antwoord op en mailt ons uitgebreide 
adviezen. Ook in de toekomst wil hij ons van 
advies blijven voorzien. 
Dave Houtzager, hoofd technische dienst van 
Multraship Towage and Salvage is diep in zijn 
archieven gedoken en heeft ons prachtige scans 
van waardevolle documentatie van de Bolnes 
gestuurd. 
Bij Johan en Teun van het motorenmuseum in 
Hardinxveld-Giessendam hebben we een kraaksleutel kunnen lenen. Een kraaksleutel is een 
noodzakelijk stuk gereedschap bij de motor, wanneer deze na lang stilgestaan te hebben wat 
moeilijk op gang komt.  
Hier kunnen we ook terecht om van zijn werkplaats gebruik te maken om de verstuivers van 
de Bolnes af te persen. 
Dop Huisman eigenaar van het MEC-museum(Mechanisch Erfgoed Centrum) maakt deze 
sleutel in zijn museum na, één voor zijn  museum, één voor ons. 
Henk van Waard van Svitzer Nederland heeft ons een krukasklokje toegezegd. Via hem zijn 
we bij Multraship terecht gekomen. 
Het blijkt dat een sleepboot van de firma Goedkoop bij veel mensen uit sleperswereld het hart 
een beetje sneller doet kloppen.  



Zo ook bij de firma Mattech uit Lelystad waar men veel werk gestoken heeft in het uitzoeken 
wat voor koperen ringen we allemaal nodig hebben, waarna men ons deze gratis ter 
beschikking gesteld heeft. 
 
De Meteoor 
Een ander stuk erfgoed waar door 
vrijwilligers van de AJG al jaren aan 
gewerkt wordt is de voormalige 
motorzandzuiger De Meteoor van zand- 
en grindbedrijf De Meteoor uit Rheden.  
Het bedrijf is vooral bekend van de 
Stelconplaten. De Meteoor uit 1922 is 
gebouwd op de ASM en heeft na haar 
dienstjaren bij de Meteoor jaren 
gediend als werkplaats voor  Scheepsreparatiebedrijf Misti aan de Kade in Arnhem. Daarna 
heeft ze werkeloos gelegen bij de ingang van de Nieuwe Haven. In 2010 is ze ontdekt door 
enkele mensen van onze stichting. Het schip was origineel 25 meter lang, is een keer verlengd 
tot 36 meter en voorzien van een werkloods op het dek. Het schip zou met de nodige 
aanpassingen uitstekend dienst kunnen doen als ontmoetings- en tentoonstellingsruimte over 
de ASM aan de kade in Arnhem. Samen met de Anders J Goedkoop en de voormalige 
havenkraan ontstaat dan een mooi ensemble.  
 
Erfgoed ASM 
De doelstelling van de Stichting Anders J Goedkoop is het behoud van het erfgoed van de 
ASM. Onze stichting heeft ondertussen al een aardige collectie erfgoedstukken. Van de 
Anders J Goedkoop, de Meteoor en de diagonale triple expansie machine nr 1 uit 1888 tot de 
originele vlag en wimpel van Goedkoop en de kapiteinspet van Folkert Goedkoop. Deze items 
staan of liggen nog her en der opgeslagen maar het is de bedoeling deze samen te brengen in 
de expositieruimte in de Meteoor. Ook aan de overkant van de Rijn op het originele ASM-
terrein wordt gewerkt aan een expositie-ruimte over de ASM. Hier is de afgelopen jaren een 
werfje ontstaan met een loods, een hellingbaan en een paviljoen. (www.stadsblokkenwerf.nl) 
 


