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Speciaal:

Van de redactie

• beurs klassiek schepen
• najaarsbijeenkomst

Na het juni nummer van het Catnieuws
kwamen er veel reacties voor meer
foto’s van het geweldige weekend met
Hemelvaart op de Loosdrechtse Plassen.
Bij deze! En voor wie er niet bij waren:
mis dit volgend jaar niet!
Verder, zonder dat de catbotenclub
officieelvertegenwoordigd is, staat Jaap
met zijn Charlotte II wel op de beurs
Klassieke schepen.Op uitnodiging van The
Old Gaffers Association (OGA), dat wel,
maar wie weet wat er uit zo’n
samenwerking groeit. Ook uw redacteur
is reeds vele malen door de regionale
voorzitter voor het blok gezet lid te
worden van de OGA. Als u toch naar de
beurs Klassieke schepen gaat, ga dan
even langs de stand.
Het najaarsuitje, voor velen toch een
welkome aanvulling op de
zomerbijeenkomst, mag niet in het water
vallen. Verdop mogelijk een goed
voorstel ?
De website kan nog verder aangevuld
worden. Drukke werkzaamheden bij
zowel de redactie, zowel als de
websitebeheerder (hoe zou dat komen ?)
hebben de actualiteit van de site wat
gehinderd, maar dat zal de komende
maanden veranderen. Zet de website als
uw openingspagina in uw browser en
blijf op de hoogte.

Nie uwe aanwa s:
Onlangs ontvingen we 2 foto’s van
de Cato van Erik Gerretsen. Hij
hoopt dat zomer 2012 zijn boot
weer te water gaat. Meer
informatie is op dit moment bij
de redactie nog onbekend. Wie
helpt ons verder ?

Colofon:
Catnieuws is de nieuwsbrief van de
Nederlandse Catbootclub en verschijnt
een enkele maal per jaar.

Overig:
Nieuwe aanwas

1

Verslag weekend

2

Foto’s

3

Beurs Enkhuizen

3

OGA

4

Nieuwe zeilen

4

homepage:www.catbootclub.nl
Email: info@catbootclub.nl
Redactie:
Theo en Ina Nieuwenhuizen
Hogezoom 56,
4328 EJ
Burgh - Haamstede
Email: novatus@zeelandnet.nl
Contactpersoon vereniging:
Jose Molenaar, Penningsveer 3
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Gefe li ci te erd .
De toekomst van de catbotenclub
ziet er rooskleurig uit. Van Jasper
Felsch kregen we het bericht van
de geboorte van zijn dochter
Quirien. We feliciteren de kersverse
vader en moeder en hopen stilletjes
op een toekomstige schipper voor
de Laïs
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Fotoverslag Catbotenweekend 2011
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Theo weet nu
hoe hij moet
tanken.
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Kennismaking met de
aardappelsalade
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Binnenkort verkrijgbaar:
Kookboek van de Ned.
Catbotenclub.
Ook in duitstalige versie
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Kritische inspectie nieuwe schepen
door onze inspecteur
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Volgend jaar vervolg in Loosdrecht !
Beurs Klassieke Schepen
Op 4, 5 en 6 november wordt in Enkhuizen de 15E internationale Klassiek botenbeurs gehouden. Voor wie het
niet kent, zeker de moeite waard om eens een reisje ( eventueel er trein) naar Enkhuizen aan te wagen. Voor
de notoire beursganger weer de mogelijkheid om mensen te ontmoeten, instanties en leveranciers te verkennen
en je te vergapen aan al dat moois wat er in Nederland nog aan klassieke scheepvaart is.
Hoewel we in het verleden deze beurs ook gebruiken om de najaarsbijeenkomst te houden, is op verzoek van
diverse leden enkele jaren gelden besloten dit niet meer te doen, om zo iedereen de vrijheid te geven een
beursdag zelf te kiezen en volop de tijd te hebben om de beurs te bekijken. Niet dat de andere leden
onbelangrijk of on-interessant zijn, maar daar hebben we andere contactmomenten voor. Overigens, als we
elkaar op de beurs tegen komen, staat niets ons in de weg om gezamenlijk een scheepsbitter of
vergelijkbaar te drinken.
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The Ol d G affers Ass ocia ti on .
Deze actieve club van gaffelzeilers bestaat al lang en
is her en der regionaal sterk aanwezig bij diverse
activiteiten. Doorgaans gezellige mensen met een warm
hart voor klassieke schepen, mooie boten en leuke
activiteiten. Elke catbooteigenaar kan, naast lid van de
catbotenvereniging, lid worden van de OGA.
Bij sommigen, zowel catbooteigenaren, Oldgaffers en
andere klassieke schepen eigenaren en organisaties is
vaker de suggestie geopperd om als -kleinecatbotenclub, een zelfstandig onderdeel te worden
binnen de OGA. Het bestuur van de Catbotenvereniging is
benieuwd hoe iedereen daar binnen de vereniging over
denkt. Het zou het agendapunt kunnen worden voor de
najaarsbijeenkomst

De naj aa rsbijeenk oms t.
Bijna jaarlijks kwamen we als catbotenclub bij
elkaar. In Loosdrecht, Scheepvaartsmuseum Amsterdam,
statenjacht Utrecht, Wolphaartsdijk, Bataviawerf
Lelystad, Beurs Klassieke Schepen,
Delfshaven/Rotterdam, Vreewijk.
Leuke, ontspannende, informatieve en vaak leerzame
zaterdagen in november.
Alleen voor dit jaar hebben we nog geen voorstellen
gehad van de leden. Hoe komt dat ? Vergeten, geen
tijd of geen zin ? Dit laatste betwijfelen we. Daarom
maar een voorstel van mijn kant: Zaterdag 19
november of zaterdag 10 december in het onlangs
vernieuwde en door de koningin heropende Nationale
Scheepsvaartmuseum in Amsterdam. Omdat de tijd
dringt graag voor 21 oktober jullie reactie !

We’re on the Web!

Nieuwe zeilen

See us at:

Na jaren van uitstel moest het er dit jaar van komen. Tijdens een winderige
zeiltochtje op het Veerse Meer scheurde deze zomer het katoenen zeil van de
Novatus. Reparaties bleek niet meer mogelijk en zo moesten we het klassieke
tuig inruilen voor nieuwe materialen. Een schitterend zeil van Den Boers Sails
is er voor teruggekomen. Net zo mooi als katoen, en nog mooier gestikt en
afgewerkt dan het vorige, maar toch. Wel stiekem iets meer zeil (18 m2)
Kijken of ik volgend jaar in Loosdrecht wel van Rasmus kan winnen.

www.catbootclub.nl

Zachtjes aan druppelt er
meer informatie en
fotomateriaal binnen voor
onze mooie website. Van
de Krümel en de Olle
komt/staat de informatie
inmiddels online, maar
dat betekent dat we nog
maar van 8 van de 33 !
catboten informatie op de
site hebben. Wie volgt !
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