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Najaarsbijeenkomst
Dit jaar staat de najaarsbijeenkomst gepland voor
zaterdag 14 november. We wilden naar de beurs
klassiek schepen in Den Helder, maar die gaat in
elk geval niet door en sinds deze week is het maar
de vraag of we 14 november überhaupt bij elkaar
kunnen komen. We wachten nog even af, maar
houd de datum vast vrij.

Beste Catboot vrienden,
Binnen snort de kachel, buiten viel de
afgelopen 24 uur meer dan 100 mm
water; de zomer is op haar retour en de
herfst doet haar intrede. Maar ons plezier
voor mooie bootjes is er niet minder om
en daarom dit keer weer een interessant
gevulde en superdikke Catnieuws. Met
dank aan de diverse leden die voor de
copy en -wellicht - nieuwe inspiratie
zorgden.
Ik wens jullie veel leesplezier en inspiratie.
Verder, blijf gelukkig en gezond, we zien
elkaar binnenkort.
Uw “hoofdredacteur.”🤓
Redactie:
Theo en Ina Nieuwenhuizen, Hogezoom 56,
06-53321264
Email: novatus@zeelandnet.nl

4328 EJ Burgh – Haamstede

Nederlandse Catbotenclub
In dit Catnieuws:
Ook dit Catnieuws staat weer vol leuke en interessante bijdragen
van de leden. Een verhaal van Oby Vossema, die na 20 jaar zeilen
met de Gooitske, flink aan het timmeren is geweest. Ook Frans
Stoop vertelt over de restauratie van zijn Catboot Vetje. En verder
het vervolg van de restauratie van de Grown-Up.
Hoewel de zomer-bijeenkomst dit jaar niet door kon gaan, hebben
een aantal catbootleden elkaar niet geheel toevallig ontmoet op
het Lauwersmeer. In een Coronabestendige opzet werd het een
geslaagd evenementje.
Een artikel over de Biezebras, een oud te koop liggend Catbootje
met een interessante geschiedenis. In het vorige Catnieuws werd
daarover al bericht. En alsof dat de opmaat was; ook Rein en
Marjan hebben, na de verkoop van hun Catboot de Hillegonda een
kleinere Catboot aanschaft, de “Beterweten”.
Niet onvermeld mag blijven dat onze website: www.catbootclub.nl
weer up-to-date in de lucht is. Met enorme dank aan Barend.
Hebben jullie al gekeken?
Tot slot ook dit keer nog enkele andere wetenswaardigheden. Met
elkaar lukt het aardig het Catnieuws vol te krijgen. Wil je jouw zeilof kluservaringen delen, dan hoor ik het graag. Uiteraard zijn mooie
foto’s daar ook welkom. Het volgende nummer verschijnt begin
januari.
De redactie
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Zomerbijeenkomst 2021
De zomerbijeenkomst voor 2021 ligt ook
al vast. Jasper heeft de afspraken die er
voor dit jaar gemaakt waren kunnen
verschuiven naar volgende jaar en wel
voor vrijdag 4 t/m zondag 6 juni in de
jachthaven van Naarden. Houd ook deze
datum vast vrij.
O ja, in 2022 hebben we het
catbotenweekend rond 16 juli tijdens de
Van Loon Hardzeildagen In Veere, waar we
het 100-jarige bestaan van de Novatus en
Krümel uitgebreid zullen vieren. We willen
daar een internationale happening van
maken met de nodige publiciteit.

Nederlandse Catbotenclub
Een ‘toevallige’ ontmoeting aan het Lauwersmeer
De zomerbijeenkomst van 2020 kon vanwege de
Coronabeperkingen niet doorgaan, maar de meeste
catbootleden hebben doorgaans voor hetere vuren
gestaan, dus het verlangen om toch met elkaar te zeilen
werd voor velen wel heel heftig. En als dan een paar
mensen al op of rondom het Lauwersmeer aanwezig zijn,
is het een kleine moeite om ook andere leden daar
naartoe te bewegen. Ieder op zijn eigen boot en met
gepaste afstand palaver en eten bleek mogelijk.
Aangevuld met een kleine arcade van Old Gaffers uit de
regio Noord hebben we 3 dagen heerlijk kunnen zeilen.
Op de dropbox pagina zijn er vele foto’s te vinden. Voor
een link naar deze dropbox kun je mij een mailtje sturen.
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Catboot Gooitske.
We varen er nu zo’n twintig jaar mee en vinden het nog
steeds prachtig. Maar je moet wel onderhoud plegen
en dat doen we dan ook. En er zijn altijd dingetjes die
je veranderen of verbeteren wilt. De laatste jaren
liepen we wat achter door allerlei medische redenen,
maar nu hebben we de draad weer opgepakt.
De kuip beviel eigenlijk niet zo goed want de hoek van
de zittingen was iets te schuin. Deze Catboot zeil je
rechtop dus die banken hoeven niet zo schuin. Dat zit
en ligt ook een stuk beter als je ergens ligt aangemeerd.
De banken konden ook wel iets hoger om gemakkelijker
over de kajuit heen te kunnen kijken tijdens het varen
en als je dan toch aan het hannesen bent maakte ik ze
ook iets breder. Dat betekent de hele kuip eruitslopen
en alles opnieuw
construeren. Ook heb
ik dunne dwarslatjes op
de zittingen gelijmd om
naar voren glijden te
voorkomen als je met
je rug tegen het schot
zit en dat werkt.

De patrijspoort van de kombuis was altijd van buiten
wat kaal vond ik. Dus daar een mahonie rand omheen
gemaakt en in de lak gezet en dat oogt een stuk beter.
Op de foto kun je ook goed zien hoe bleek alles is
geworden door de bron van licht en leven; de zon. jaren
functioneert. Dus voor het lakken maar even een paar
druppen donkere
kleurstof gedaan om
te kijken hoe het
effect is. Op een
teststukje
uitgeprobeerd en dat
leek wel aardig. Die
pot moet je dan wel
even merken anders
gaat er iets mis.
De patrijspoort is
tevens de ontluchting
voor de kombuis en hij
kan naar binnen toe
open en we hebben
een stokje gevonden
die daarvoor precies
pas is en al
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De koelkast.
Toen ik toch aan het klussen was, heb ik ook een koelkast onder
één van de zittingen van de kuip gemaakt want dat leek me wel
aardig; een koel biertje als het heet is. We hadden zo’n plastic
(Blokker) opbergbak onder de zitting staan voor de
boodschappen en ik dacht; als ik die nou rondom aan de
buitenkant goed isoleer met piepschuim en er een deksel op
doe, dan heb ik in ieder geval een doos waar de spullen langer in
koel blijven als ik ze er koud inzet. Maar als ik daar nou aan de
zijkant de deksel met elektrische koeler van een koelbox in zet
dan wordt het een echte koelkast. Zogezegd zogedaan en het
was een leuke klus want het moet allemaal onder de zitting
passen en er toch weer uitgehaald kunnen worden. Ik kocht in
Verweggistan een LCD temp. meter die aangeeft hoe koud de
koelkast van binnen is en dat werkt goed.

5 cm rondom en dubbel als deksel met alu folie bekleed.

LCD Temp. meter
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Het koelelement is in staat om t.o.v. de
buitentemp ongeveer 15 graden af te koelen en
is de kast lekker koel en vol spullen dan blijft
het wel een paar dagen koel zonder stroom.
Geen gesmolten boeter en verschimmelde kaas
meer en een koel biertje.
Walstroom.
Maar die koelkast heeft wel stroom nodig, dus
ook een walstroom ding gemaakt.
Nou klinkt dat heel technisch maar dat valt
reuze mee. Ik heb gewoon een vierkante
verlengsnoer haspel gemaakt die precies onder
het gangboord past tegen de achterkant 35
meter 3x0,75 mm2 met drie stopcontacten
achter een houten klepje.
Hier kan dus de netaansluiting van de koelkast
in en de IPhone oplader e.d. zonder dat je iets
elektrisch op de boot maakt. Dus geen
aardlekschakelaar oid.
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De twee-traps-mik.
Op de mik rust de mast en de rest tijdens
transport, maar ook onder vaste bruggen
door en onze kruiphoogte is dan 150 cm.
Maar lig je ergens voor de wal dan is het
wel heel handig als de giek en de gaffel wat
hoger liggen i.v.m. de entree van de kajuit.
Zo werd de twee-traps-mik geboren en het
bevalt prima.

Het groene mastje rust nu op de hoogste stand.
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De boel rondom.
Alles even nakijken en dan zie je steeds meer, dus het hele
dak van de kajuit opnieuw in de verf en het gangboord met
antislipverf bijwerken.
Toen ook maar even mast, giek en gaffel opnieuw in de lak
en daarvoor gebruiken we een voor ons nieuwe lak
genaamd; RUWA jachtlak.
Zelfs als ik hier mee verf dan wordt het prachtig.
Gemakkelijk met een vilten rolletje aan te brengen en het
glanst prachtig.
In de mast heb ik een sleufje gefreesd om er een coax kabel
in de leggen plus een snoertje voor een toplicht. Nadat de
kabels er weer inlagen opvullen met epoxy met een kleurtje
en daarna lakken met Ruwa.
De verlichting.
Alle verlichting in de boot zijn nu uitgevoerd met leds.
Dat viel nog niet mee om overal de goede kleur voor te
vinden want hoger als 2700 Kelvin wil ik niet. Dat is mooi
warm wit en verveeld niet.
De leeslampjes aan de hoofdeinden van de slaapplaatsen
hebben twee standen; lezen en schemeren, gewoon met
een drie standen schakelaar met voorschakelweerstandje.
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Ook de trailer zit rondom in de leds maar daar wel wittere tinten.
Soms als de juiste led niet met bajonetfitting te vinden was heb
ik de led gewoon in de fitting gesoldeerd. Simpel en doeltreffend
en stuk gaan ze toch niet. Dat zit er al langer in en voldoet prima.
Het totale stroomverbruik is nu zeer laag.
We gebruiken een 7 AH accu voor verlichting en de kraan en die
wordt opgeladen door de bbm die een lichtspoel heeft. Maar ik
heb ondertussen een Zonnepaneeltje van 200 mA bij 19 Volt in
de volle zon en die gaan ik toepassen volgend jaar of zo.
Motorproblemen.
Onze bbm heeft de laatste tijd kuren. Na analyse moet het wel
een thermisch probleem zijn. Wellicht is één van de koelkanalen
iets dichtgeslibd. Op internet zoeken leverde op dat deze Honda
dat wel eens heeft. Ook gaat het verhaal dat er ooit een serie
geweest is waarbij de ontstekingsspoel het liet afweten als hij het
te warm kreeg. Met de kap eraf ging het wel goed. Het viel niet
mee om een reparateur te vinden die echt kennis van zaken
heeft en bereid was er even in te duiken. Een nieuwe verkopen
wilden ze wel. Maar uiteindelijk bleek een oude bekende uit
Loosdrecht wel even kijken of hij er iets mee kon. Een nieuwe
impeller en ontstekingsspoel gemonteerd en dan moet het nu
goed gaan. Zelf heb ik de motor nog even laten draaien in de
schoonmaak azijn in de hoop dat eventuele slib resten naar
buiten zouden komen. We zullen zien of het werkt.

Catnieuws nr. 35 Juli 2020 blz 7

De nieuwe tent.
We hebben de tent over kuip en kajuit
ook helemaal vernieuwd want na 20
jaar was dat wel nodig. Ook de
stokken waarop alles rust vervangen
door o.a. Alu exemplaren en de hoek
ook wat veranderd voor een
gemakkelijker instap.
Zo’n tent is buitengewoon
comfortabel gebleken zowel bij zon als
regen.
Ergens liggen aangemeerd is het
eerste wat doen de tent opzetten en
de zijflappen omhoog laten om te
genieten van het uitzicht maar bij
regen en wind kan de zaak rondom
dicht en dat werkt goed. Ook achter
aan de mik hebben we een zeiltje
gemonteerd tegen inkijk bij
achterliggers.
De afdekhoes voor gaffel – ziel - giek is
ook vernieuwd want het klittenband
bleek ook versleten en er zaten
scheuren in.
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Niet alle wijzigingen zijn gelukt of uitgevoerd, maar dat
gaat komen. Het toplicht zit er nog niet op en de antenne
ook niet. Ook zijn er plannen om de zijdelingse verstaging
als antenne te gebruiken en die af te stemmen. De eerste
tests daarvan zijn veelbelovend.
Ik ben nou eenmaal radiofanaat en er gaan altijd een paar
mee om de ether af te speuren naar exotische stations uit
Afrika of Zuid-Amerika.
Maar een plaatselijke piraat kan ook interessant zijn.
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Vakantie.

En dan nu op vakantie. De laatste jaren maak ik
gebruik van een hijskraan om haar in het water te
laten hijsen. Na mijn schouder operatie kan ik alles
met mijn rechter schouder maar de grootste
spierkracht is nooit teruggekomen.
Meestal laten we haar in Sloten in het zilte nat vleien
en stallen auto en trailer bij de haven en begint de
vakantie in de oude haven van Sloten. Even
acclimatiseren en dan een tocht maken waar de wind
ons brengt. Gaastmeer is steevast één van die
plaatsjes waar we een dagje liggen en ook Oudega bij
Sandfirden. Vanuit Gaastmeer kun je mooie tochtjes
maken zonder bruggen naar Fluessen en
Bombrekken e.d. Na alle operaties van ons alle twee
werken alle gewrichten weer prima en daar zijn we
dankbaar voor. Er blijken tegenwoordig weinig
zeventig plussers op een bootje van 5,2 meter te
bivakkeren. En nog steeds komen mensen kijken en
vragen wat dat nou toch voor een Jol- achtig vaartuig
mag zijn. Weinigen herkennen er een Catboot in en
iedereen is verbaasd over de ruimte inwendig.
Maar we hebben er weer zin in en verheugen ons op
het zingen van het staaldraadje van het zwaard.
Gooitske en Oby Vossema
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Restauratie Grown-up (deel 2)
De zomer zit altijd vol met heel veel leuke
dingen. Genieten in de tuin, op het strand,
zeilen, fietsen, vakantie vieren, nog een (klein)
beetje werken en voor het restaureren dus
weinig tijd. Maar stil gezeten heb ik geenszins.
Naarmate de boot verder geschuurd werd,
kwamen er toch wat zwakke plekjes naar
voren, en jawel hoor, even door tikken en je
was er doorheen. Gelukkig waren het maar
hele kleine plekjes die met kneedbaar staal:
Womi Metal Fix epoxy 2 K prima te dichten
zijn.
Het restaureren van dit stalen bootje gaat me
steeds beter af. Wel ben ik deze zomer op
bezoek geweest bij Frans Stoop en Marius
Cusell. Zij hebben mij laten zien hoe zij het
gedaan hebben/doen en mij de nodige tips
gegeven. Dank voor al die tips en de hartelijke
ontvangsten. Het was een waar genoegen
naar Wormer en Breukelen af te reizen. Na al
het schuren, bikken, stralen, slijpen en slopen
ben ik nu wel toe aan de wederopbouw van
dit bootje dat steeds meer mijn maatje wordt.
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Om ruimte in de loods te maken heb ik de steunen op de
bok ingekort en de boot laten zakken, zodat de boot nu
40 cm lager staat en onder de zoldervloer kan staan; op
veilige afstand van de Novatus en Annika, die straks
weer binnen komen te staan.
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Op het dek zitten wat grotere gaten welke ik deels dicht met
een nieuw plaatje staal en verder met 2 componenten epoxy
met glasweefseldoek versterkt. De eerste keer dunne expoxy
zodat het weefsel zich goed vastzet, daarna enkele lagen
opgedikte epoxy om een stevige laag te krijgen. Ook de stalen
rand rondom de kuip is vernieuwd waardoor de houten
rugleuning straks weer stevigheid krijgt. De aansluiting van de
houten kajuitopbouw met het stalen dek krijgt de nodige
aandacht. Gelukkig hebben we daar Sikaflex 291i voor.
De romp is geschuurd en in de IJssel ZF primer gezet. Ervaring
leert, die primer te verdunnen met originele verdunner want
anders haal je op oud gebobbeld staal de 10 m2/liter bij lange
na niet. Komende weken wordt het onderwaterschip verder in
de plamuur gezet (Variopox Epoxyplamuur).
Het – dubbele- tussenschot tussen kajuit en kuip heb ik deels
moeten slopen. Er zaten 2 schuifdeurtjes in/ tussen; heel
ingenieus hoe deuren met ronde bovenkant via een schuine
rail toch passend open en dicht gaan. Althans, zou moeten
gaan, want hier had het vocht zijn afbraakwerk goed gedaan.
Nu maar hopen dat het straks weer even soepel loopt.
Nu het weer buiten slechter en frisser wordt, en de
temperatuur in de loos werkbaarder, hoop ik de komende
weken flinke slagen te kunnen maken.
Theo
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Vetje
Vetje is een zusje van de Ketje. Eén van de vier boten
gebouwd begin jaren ’30 van de vorige eeuw in Hendrik
Ido Ambacht door de heer Lievaart. De Vetje (een oudGroningse meisjesnaam) heeft tot 2017 toen ik haar vond
Zwaluw geheten. Ze bleek toch in minder goede staat te
zijn dan ik eerst had gedacht. Ze is in 2020 grondig onder
handen genomen en de stalen romp is voor een groot
deel vervangen. Ook de tuigage, in de loop der jaren
vervangen door het tuig van een 16m2 BM is vervangen
door een rechter gesneden zeil met lange giek, dat
vergelijkbaar is met het origineel op het scheepje
gebruikte tuig.
Eigenaar: Frans Stoop
Thuishaven:
WVW, het Zwet, Wormer
Bouwjaar: 1932 in H.I. Ambacht.
Romp: staal deels geklonken
deels gelast.
Lengte: 4.77 m
Breedte: 2.44 m
Diepte: 0, 67 cm
Zeiloppervlak: 15 m2
Buitenboordmotor 6pk
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De origineel in gelakt
mahoniehouten
opbouw is momenteel
rood geverfd. De romp
die ooit wit geweest
moet zijn is nu zwart.
Ondanks de vele
reparaties en
veranderingen ademt
Vetje nog altijd de
sfeer van een ver
verleden uit.
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Nieuwe aanwinst.
In juli verscheen er een advertentie op marktplaats, waarin een catbootje te koop werd aangeboden. Leuk te
zien hoeveel mensen weten dat ik in de catbotenclub zit en zo de link door mailden. Het was dat mijn innige en
verstandige vrouw mij tegenhield maar anders was ik direct in de auto gestapt om hem op te halen. Maar ja, 3
catboten is voorlopig wel voldoende. Enorm blij was ik te horen dat Rein en Marjan hem gekocht hebben. We
horen daar de volgende keer meer over de “ Beterweten”. Voor Rein en Marjan een baken om in het soms
donkere en woelige water uit te kijken naar de toekomst. Proficiat.
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Herinneringen aan de Biezebras.
In het vorige catnieuws werd melding gemaakt dat de
catboot Biezebras te koop lag (en nog ligt). Reden om eens
in de archieven te duiken wat de Biezebras voor scheepje
was.
Over de Biezebras zijn in de Spiegel der Zeilvaart nr 2-1995
en nr 1-1997 door Wim Kuyper 2 leuke artikelen verschenen.
Mocht je ze willen hebben dan kan ik ze doormailen.
De Biezebras is in de jaren 30 gebouwd door Cees Zaal.
Naast hem waren scheepswerf B.S. jachtwerf Zaandam,
jachtwerf de Vlijt te Aalsmeer en Abeking&Rasmussen te
Bremen wel de meest vooraanstaande bouwers van goede
houten catbootjes. De Biezebras heeft de afmetingen
5.50x2.00x0.60 m en is karveel gebouwd. Kenmerkend zijn
de wat rechte hoeken van de kajuitopbouw, net zoals de
Cat’o die ook heeft. In 1959 heeft Wim Kuyper, destijds
bekende auteur (o.a. van Zwervend langs het IJsselmeer),
het bootje gekocht, er een tiental jaren mee gezeild en kon
daar lyrisch over schrijven. Na een artikel hierover in de
Spiegel der zeilvaart in 1995, meldde jachtwerf Kielstra te
Blokzijl de boot geheel gerestaureerd te hebben. In 1997
verscheen een mooi artikel in de S.d.Z. over deze
gerestaureerde catboot. Thans staat hij te koop ………….
Theo
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Catboten in Rusland.
Zelfs in Rusland is er interesse in onze Nederlandse
Catboten. Zie de vermelding op een Russisch
botenforum: www.katera.ru

Volgende keer, o.a.:
- Deel 3 van de renovatie van de Grown-Up.
- Verslag van de najaarsbijeenkomst.
- Catboot Beterweten
Biezebras na restauratie in 1995

