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Beste Catboot vrienden,
Zachtjes aan komt er wat zicht op wat het Coronavirus met ons gedaan heeft.  Ik hoop dat het 
goed gaat met jullie allen. Het Catbotenweekend 2020 kon helaas niet doorgaan, maar dat wil 
niet zeggen dat we elkaar niet zien: een aantal van ons zullen rond 18 juli op het Lauwersmeer 
bijeenkomen: geen gezamenlijk clubactiviteiten, gezamenlijke barbecue e.d. maar ieder op zijn 
eigen boot een dag lekker varen.  Laten we wel a.u.b 14 november reserveren voor de 
najaarsbijeenkomst!
Verder, blijf gelukkig en gezond, we zien elkaar later.
Uw “hoofdredacteur.”🤓

In dit Catnieuws:
- Verslag van een 

scheepexperimenterder
- Restauratie Grown-Up
- Catboot Biezebras te koop.
- Onze catboten op 

schildersdoek vastgelegd.

Redactie:   Theo en Ina Nieuwenhuizen, Hogezoom 56,  4328 EJ Burgh – Haamstede        
06-53321264 Email: novatus@zeelandnet.nl

Website
Barend, Jasper en Theo zijn momenteel volop bezig de website van de 
Catbootclub te re-stylen.  Kijk nog even naar de oude website: 
http://www.catbootclub.nl en als de informatie over jouw schip niet juist of up-to-
date is, geef dat dan zo snel mogelijk door aan Theo. Ook overige informatie over 
de bouw, vorige eigenaren en foto’s van catboten zijn welkom zodat Theo het 
archief van alle catboten weer lekker kan aanvullen.

http://zeelandnet.nl
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Catnieuws.
Dit Catnieuws heeft weer een aantal 
leuke en interessante bijdragen van de 
leden. 
Een leuk verhaal van Jan van der Sande, 
onze ‘scheeps-experimenteerder’, die al 
diverse bootjes ge- en verbouwd heeft. 
Verder de ontwikkelingen van de 
restauratie van de Grown-Up en mocht 
je daarna moed krijgen om ook aan de 
slag te gaan: er ligt nog een hele mooie 
afgewerkte catboot te koop. Mast, zeil 
e.d. ontbreken nog, maar met zoveel 
kennis binnen de club, moet dat 
goedkomen.
Tot slot nog enkele andere 
wetenswaardigheden. Met elkaar lukt 
het aardig het catnieuws vol te krijgen. 
Wil je jouw zeil- of kluservaringen delen, 
dan hoor ik het graag. Uiteraard zijn 
mooie foto’s daar ook welkom. Het 
volgende nummer verschijnt begin 
oktober.
De redactie

Ook in de film Jaws wordt 
Gebruikt gemaakt van een
catboot

Beeld van de Novatus
tijdens een laatste grote
onderhoudsbeurt. Of was 
het de haai uit die film

Cat-zeildag
Door Corona dit jaar geen catboten weekend, maar wel een cat-zeildag op het Lauwersmeer. Op 17-
18 juli komen een aantal zeilers bijeen in de jachthaven te Anjum, waar we ook in 2016 waren

Lauwersmeer 2016
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Enkele catboot omzwervingen, door Jan van der Sande:

Allereerst wil ik bekennen dat ik meer bouwer/ experimenteerder ben, dan zeiler. 
Vroeger gezeild in de constructieklasse Int. Moth, fijn ; daar zijn bijna geen 
restrictiesverschillen. De rompjes gebouwd naar eigen idee, zelfs een van 2 mm hout, 
erg snel !! NA een flinke whiplash waren de bootjes te levendig voor mij, oude finnjol 
gekocht en later ben ik in het bezit gekomen van een catboot; ooit gekocht in 
Kropswolde. Het was een Sua, gebouwd door een werf in Kraggenburg in de 
zeventiger jaren. Wellicht is de productiemal voortgekomen uit de houten Seven Seas
van Geert Gruintjes. Als catboot werd het geen succes, later werd ze door de werf 
met torentuig gebouwd. De boot stond op een zware stallingstrailer en eerst moest ik 
zelf een nieuw trailertje lassen. Gelukkig had ik de maten goed genomen, want dat 
bleek toen ik de boot ophaalde (225 km !). Wel had ik mijn laswerk van het trailertje 
door een constructeur opnieuw laten overlassen.

Er stond een gestaagde mast op de Sua , met een grootzeil van een 16m2 BM,
de houten mastvoet was veel te gammel, er werd nu gekozen voor een 
steekmast dus het voordek versterkt en in de romp ook de kielstrook dikker 
gelamineerd; onder de mast een oude munt gelegd zoals vroeger gebruikelijk 
was bij zeilschepen. Omdat ik flinke loefgierigheid verwachtte werd het roerblad
vergroot, dat werkte goed.  Aanvankelijk lag het bootje in Drimmelen nog wat 
later aan mijn steigertje in Kortgene. Het bleek dat de boot voor mij toch wat
zwaar was om te hellingen. Uiteindelijk verkocht, ze ging weer terug naar 
Groningen , de nieuwe eigenaar plaatste er een jonktuig op, haalde ook de 
motorsteun er af en wrikte met een Yulow (hij was veel in Azië geweest). 
Later is de Sua verkocht naar Antwerpen , een belg bouwde een grote boot 
met 2 jonktuigen, zou er een wereldreis mee maken en kon nu eerst oefenen 
met dit kleinere jonktuig.
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Na de wat zware Sua,  een Midget 15 gekocht. 
Dat was alleen de romp zonder de tuigage. Ook 
hier het dek versterkt evenals de kielstrook om 
een steekmast te gebruiken; als mast werd een 
polyester vlaggenmast grof geslepen en met 
biaxial glasband versterkt, middels stroken in de 
lengte van de mast. (bij het rollen er omheen 
werd het niet strak).  Het geheel daarna grof 
geslepen met een lamellenschijf , maar toch iets 
ruw gelaten, daarna nagestreken met epoxyhars 
met pigment wat iets uitliep want de mast lag 
plat ,daardoor ontstond - toevallig - een 
onregelmatige structuur, nu lijkt het net hout ! 
Een mastrail met als lijm epoxyhars en 
katoenvlokken er op vast gezet; om een 
kartonnen mal een mastpunt geplakt met 
daaraan het beslag van een schouwtje een 
gaffeltje gemaakt van een stukje surfmast, het 
grootzeil is eigenlijk een sprietzeil maar de 
spriet kon ik niet veilig hanteren vanaf het 
smalle voordekje, werd te tuitelig.  Geen giek, 
de grootschoot naar een oog bovenop het roer,  
nu kon ook de overloop weg. Er liep een rails in 
met midden van het kuipje, echt zo’n 
struikelding; steeds benen kapot!  De mastvoet 
werd van het kajuitdak gehaald , ook de 
maststeun uit de kleine kajuit.
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De Midget zeilt erg goed met alleen dat grootzeil. 
Wel niet zo hoog aan de wind, maar er was flink 
veel ruimte op het Veerse Meer. Geregeld zag ik de 
Novatus langszeilen. Helaas was ik steeds te laat of 
net met iets bezig. Na een verhuizing naar 
Middelburg raakten we ons huis in Veghel helaas 
maar niet kwijt en met ook nog een 
vakantiewoning in Kortgene bleek dat financieel 
natuurlijk niet haalbaar. Na 6 jaar spanning!, toen 
Middelburg verkocht, er was veel vraag naar het 
grachtenpand, een half jaar later ook maar 
Kortgene verkocht, de kleinkinderen gingen niet 
meer naar zee. De bestaande trailer kantelbaar op een caravan onderstel 

gemonteerd, nog niet geprobeerd, want de Midget staat al 2 
jaar achterin een caravanstalling in Zeeland, kan er nog niet uit. 
Heeft iemand belangstelling : de Midget 15 mag weg voor een 
schappelijk bedrag, want ik blijf toch steeds weer iets nieuws 
bouwen, ook na de finnjol (heb nog een idee)
Besloten nu een boot met een vlakke bodem te kiezen, die ligt 
erg laag op de trailer; er ligt bij me de bouwtekening van de 
14'11" Plywood Catboat van Charles Wittholz, maar die is veel 
te breed voor mijn bouwruimte, deze tekening is te geef ! 

Een kale romp van een polyester finnjol gekocht , hout zou wel 
veel mooier zijn geweest. Een oude houten finnjol romp van me 
begon te delamineren, als speelbootje weggegeven
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De polyester finnjol romp wilde ik gaan 
verbreden, naar een breedte van max. 200 
cm. Bij doorzagen in het midden zou het 
lengte verband kwijt zijn, nu 2 zaagsneden 
gemaakt aan weerszijde zo'n 8 cm naast de 
kielbalk, er blijft een vlakke strook over om 
te plakken; de grote vlakke stukken stijver 
gemaakt door soort U balkjes geplakt over 
pvc buisjes.  Bij de spiegel is de romp nu 60 
cm breder geworden, bij de boeg ontstond 
een probleem: door het openvouwen van de 
romp strookte de zijden niet meer, er 
ontstond een knik; theoretisch wellicht leuk 
om lift te creëren zoals bij een vroegere grote 
catamaran van me, maar lelijk. Het boeg 
middendeel dus net zo ver naar beneden 
geduwd tot het strookte 10 cm naar 
beneden. Helaas komt dan ook de mastvoet 
wat dieper.  Dus de finn mast aanpassen:  de 
mastring klopt nu niet meer, maar ik denk 
aan een mastkoker iets verder naar voren; 
lijm er een kunststof mastbuis in, waar een 
dikkere aluminium ongestaagde mast in kan.
Hoewel ik dacht de romp rondom iets te 
verhogen en een kajuitje te maken: toch 
maar niet gedaan. De zwaardkast moest naar 
de zijkant om er in te kunnen slapen, daar 
ben ik wat oud voor ?

wel komt er een wat bolle kap als dekje over de 
zwaardkast: scheelt veel met buiswater. Een 
verhoogde kuiprand rondom staat wel echt, maar ik 
zal op de dekrand moeten zitten; wellicht helpt de 
grotere breedte voor de stabiliteit, anders maar wat 
extra ballast ; zou ook kunnen met watertanks zoals 
bij de catboot van Gipon (de Bamse van Leo Bart )
Als grootzeil heb ik veel keuze, er liggen nog enkele 
bruine gaffelzeiltjes op zolder, ook heb ik een bijna 
nieuw luggerzeiltje ( 12 voets jol grootzeiltje ) en 
mijn spriettuigje.  Nu het buiten ‘s nachts niet meer 
koud is wordt de epoxy goed hard, ik werk weer 
door. Het meeste slijpwerk is gedaan (mondkapjes 
juist hier !) ook is er al veel geplamuurd; plamuur 
maak ik door goed gemengde epoxyhars/harder te 
mengen met microballons tot een dikte van 
pindakaas. Als het goed is uitgehard, alles 

helemaal glad te schuren; in deze 
bouwperiode had ik gelukkig nog 
genoeg mondkapjes, nu nauwelijks 
hier: we zitten midden in de 
corona haard ( Uden/Veghel , dus 
thuisblijven en boot bouwen !

Met hartelijke groet 

Jan van der Sande
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Martin en Juliane groeten ons op onderstaande
manier en wensen ons een goede zomer toe.

Catboot Biezebras te koop. ( SpdZ januari 1997)
Voor meer info:
http://www.advertentiex.nl/ad-catkruisertje-biezebras-795432?in=Noord-Holland-Watersport

http://www.advertentiex.nl/ad-catkruisertje-biezebras-795432%3Fin=Noord-Holland-Watersport
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Renovatie Catboot Grown-Up.       ( deel 1)
In november 2015 krijgt de catbotenclub een stalen catboot uit 
1933 aangeboden. De familie Slikkerveer heeft er generaties mee 
gevaren, maar het onderhoud wordt te veel omvattend om zelf te 
doen en te kostbaar om uit te besteden.
De Grown-Up is het oudste ‘zusje’ van het Ketje, het Vetje en de 
Sorg en Hoop, allen gebouwd in 1933/34 door Piet Lievaart uit 
Hendrik Ido Ambacht. Deze scheepsbouwer leverde ze casco af: de 
koper mocht het zelf afbouwen.
Aanvankelijk was het idee om deze boot als verenigingsboot aan te 
schaffen en op te knappen. Via crowfunding werd aan de familie 
een bedragje betaald, zodat de openstaande rekeningen voor de 
ligplaats betaald konden worden. Op 12 maart 2016 heb ik de boot 
opgehaald uit Oppenhuizen. De eigenaar van de werf was zo blij 
dat de boot eindelijk weg ging, dat ik de bok erbij kreeg. Alles bij 
elkaar paste het precies op de aanhanger en reed ik in 3,5 uur 
terug naar Zeeland.

Ik had vooraf alleen de foto’s gezien, die Jose Botman en haar broer hadden 
gemaakt, maar kon nu pas echt bekijken hoe de boot eraan toe was. De moed 
zakte nog net niet helemaal in de schoenen, maar het was al snel duidelijk dat er 
heel wat aan moest gebeuren.
De boot eerst maar eens van de kar getakeld, leeggehaald en een plekje gegeven 
op ons bedrijfsterrein. Diverse mensen kwamen een dagje helpen en we hebben 
heel wat gezellige en leuke uurtjes gehad met zowel Nederlandse en Duitse 
catbootvrienden, maar eerlijk is eerlijk, even voor een dagje naar Zeeland komen 
lukt niet snel, en wat doe je dan helemaal op zo’n dag. Daarbij werd het zakelijk 
gezien, voor mij moeilijk tijd vrij te maken en mede daardoor bleef het werk 
steken. De Grown-Up lag 2 jaar onder zeildoek te wachten….
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En dan januari 2020: Er komt zicht op verdere renovatie: Ik ga met deeltijd-
pensioen, heb een mooie werkplaats in Zierikzee gekocht en heb me 
voorgenomen de Grown-Up uiterlijk zomer 2022 in de vaart te nemen. Dat 
jaar bestaan de Novatus en Krümel 100 jaar en het zou mooi zijn om zoveel 
mogelijk catboten dan naar Zeeland te halen.
En met de vorderingen van de afgelopen maanden moet dat gaan lukken! Wie 
weet is zelfs de restauratie van de Cat’O’ (een houten catboot uit 1933) ook 
nog op tijd klaar.
De buitenkant van de Grown-Up is inmiddels gestraald en het houtwerk 
binnen in de kajuit en de gehele kuip is gestript. Op het dek en boven de 
waterlijn is nog het nodige laswerk te doen. Het onderwaterschip is op één 
plekje na, helemaal dicht (al eerder gerestaureerd) en overal minimaal >2,5 
mm dik. Het wordt nu plamuren en opbouwen. 

Veel houtwerk (zitbanken, 
kastjes) is zodanig vergaan 
dat ik dat zal gaan 
vernieuwen. Heb je zin om 
een keer te kijken, of zelfs 
een dagje te komen helpen 
in Zierikzee, laat het me 
weten. Verder zoek ik nog 
een passend gaffelzeil 
(onderlijk/giek ± 485-490 
cm, voorlijk ± 325 cm, 
gaffel ± 340-375 cm). 
Biedingen welkom.

Theo
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Volgende keer: 
- Deel 2 van de renovatie van de Grown-Up.
- Verslag van de zomerzeildag.
- En………
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Catboot Novatus

De Novatus en Krumel zijn inmiddels
wereldberoemd. Kijk eens op:

https://3.bp.blogspot.com/-
fjsODG5m46s/Wwg8DYYk2lI/AAAAAAAAA10/qI
iqTAR_7IYiKto9e8uccyzR9uJPdvJJgCLcBGAs/s16
00/2018+04+6060+Novatus+NL+PM.jpg

Beide geschilderd door 
Petra Mönkemöller

Te koop:
Mahoniehout tot 6 m1 lengte en 37 cm breed.
Uit oude kerkbanken.
Kan op maat gezaagd/geschaafd worden.
Inlichtingen bij Theo Nieuwenhuizen


