
Lente
Het gevoel van lente kwam dit jaar wel dubbel en dwars over ons heen. Na twee jaar, 
van min of meer beperkingen, eindelijk vrijheid om weer te genieten van dingen die 
we graag zou willen doen. Hoewel vrijheid ook weer een relatief begrip is gezien de 
situatie in Oost-Europa, de zorgen die we daarover hebben, sterken het besef dat twee 
jaar corona niet het ergste is wat de mensheid kan overkomen. Zo heeft iedereen 
ervaringen, emoties en verdriet een plekje moeten geven, maar geven deze eerste 
lentedagen toch een aangenaam gevoel.
Zin om de boot weer snel klaar te maken om het water op te gaan; Zin om plannen te 
maken voor bijeenkomsten en zeilwedstrijden; Zin om weer bezig te zijn, met wat we 
graag doen. En ondanks de zorgen die we allemaal wel hebben, is er veel compassie 
met elkaar en merken we dat de catbootclub meer is dan alleen een clubje zeilfanaten. 
Ik hoop dat we dit jaar samen weer kunnen lachen en plezier hebben met onze 
wonderschone bootjes. Deze Catnieuws brengt je alvast in de stemming. Regina en 
Kees doen verslag van de werkzaamheden aan hun boot; Marius neemt ons nog even 
mee naar de winterbijeenkomst in Den Helder, wat de thuisblijvers vast jaloerse 
maakt; Rein laat trots zijn gerestaureerde boot zien; We maken kennis met Jan 
Blanken; We leren over de VanLoon Hardzeildwedstrijd; We hebben het oude 
verenigingsarchief teruggevonden; Theo toont hoe zijn vloot groeit en uiteraard leest 
u over de plannen van het catbootweekend 2022 en het honderdjarige bestaan van 2 
catboten. Veel leesplezier.
Theo
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Amare
Naast dat we allemaal wel graag op 
water zijn, hebben we denk ik meer 
gemeen, namelijk, dat we graag bezig 
zijn met onze Catboot
Ik ben altijd wel bezig met kleine 
klusjes aan boord, dit is voor mij ook 
een soort ontspanning.   Nadat deze 
de herfst de Amare op de bok op de 
kant is gegaan, ben ik begonnen met 
passen en meten voor een 
watervoorziening aan boord .
Deze heb ik er zo in gemaakt, dat je 
de wasbak in en uit kan schuiven;  de 
kraan zit zwenkbaar erboven, dit 
allemaal om zoveel mogelijk ruimte 
aan boord over te houden. 
Met een voetpomp op de bodem 
voor de wateraanvoer naar de kraan 
en dit wordt gevoed met een 
waterzak van 100 liter in de voorpunt. 
De afvoer loopt door naar achteren 
en heb ik aangesloten op de afvoer 
vanuit de kuip . De banken in de kuip 
heb ik bekleed met HPL ; het is
wel een klusje van mallen maken en

passen en meten,  maar wel mooi als je klaar bent.
En natuurlijk het  onderwaterschip aangepakt . 

Kees& Regina
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Catboten winterbijeenkomst op Marinewerf Willemsoord (5-2-2021)

Het oergezellige restaurant Stoom op Marinewerf Willemsoord in Den Helder stappen we om 11.15 uur binnen, met een mooi uitzicht 
op de kade. We kijken rond of we iemand van de Nederlandse Catbotenboten kunnen ontdekken; en dan zit daar al een heel clubje. 
Wij blijken de laatste te zijn. Dag-zeggen, knipogen en boksen en zwaaien, zo begroeten we elkaar in deze coronatijd: Barend, Rasmus 
en zijn zoon Paul, José, Cees en Regina v.d. Sar en Theo. We zijn met ons negenen. En dan die koffie met een geweldig stuk appeltaart. 
Wat is dat lekker na een lange autorit. Ons ritje vanuit Zoetermeer moet voor Rasmus een lachertje zijn, die was met zijn zoon al om 
6:15 uur vertrokken. Onder toezicht mag Paul nu ook autorijden; hij is 17 en is binnenkort jarig. Dat geeft verlichting op zo’n lange rit? 
Maar ook anderen maken langere reizen dan wij.  Verassend zo bij elkaar te zijn. We missen
de mensen die er niet bij kunnen zijn, vooral als dat om gezondheidsredenen is. We hebben
het er over en we leven met hen mee. Dan praten we over catbootjes natuurlijk en de zomer-
bijeenkomst in Zeeland, over restauratie, opknapbeurten en verder hobby’s, over de website
en de Catnieuwsen die daar opstaan en nog ontbrekende nummers.  Tegen twaalven komt
onze rondleider Paul Schaap uit het niets naar onze tafel toelopen; een oud-marinier, nu
eigenaar van een maritiem journalistiek bureau. Na een vriendelijke begroeting en wat 
gebabbel drinken we nog even ons tweede drankje/bakkie en dan begint het. Het begint als
een overhoring 😉. Den Helder: ik weet daar echt weinig over. Over de Engelse en Russen die

uitwaren op de Helderse vloot. Met een listig 
strijdplan werd deze gepikt en naar Engeland 
overgevaren. Lees de interessante geschiedenis op bijvoorbeeld: Ken je stad (hansonline.eu)
waar geschreven staat: “Tussen 1795 en 1813 werd Nederland overheerst door de Fransen. 
De vijanden van Frankrijk, dat waren Engeland en Rusland, stuurden in 1799 hun legers naar 
Nederland en bezetten zij ook Den Helder. Den Helder was toen een belangrijke 
marinehaven. Zij werden echter door de Fransen verslagen. De keizer van Frankrijk Napoleon 
gaf in 1811 opdracht om een groot verdedigingswerk rond Den Helder te bouwen. Napoleon 
wilde zich zo verdedigen tegen aanvallen van vijandelijke legers.” Wist jij dat?

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Schaap
http://www.hansonline.eu/den_helder/kenjestad07.htm
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Paul leidt ons 
gedurende twee uur 
over het terrein van 
“Museumhaven 
Willemsoord”. Wat kan 
die man vertellen! In 
rap tempo neemt hij 
ons op sleeptouw. Hij 
sleept ons er met de 
haren bij. Razend 
interessant. Met een 
schuin oog kijk ik nog 
een naar Rasmus’ zoon. 
Die kerel verstaat het 
Nederlands goed en 
praat het aardig terug. 
(Een genie a la zijn 
vader). Maar het hoge 
tempo van Paul Schaap 
stijgt hem grotendeels 
boven zijn pet. Vader 
Rasmus loopt gelukkig 
naast hem voor verdere 
toelichting; een 
geruststellende 
gedachte voor mij. 

Jan blanken is de ontwerper van veel 
gebouwen op de Museumhaven met de 
typische bogenbouw (neogotisch)
Lees verder over zijn ontwerpen van 
droogdokken, sluizen, maritieme militaire 
objecten op Jan Blanken -Wikipedia: “Jan 
Blanken: Het eerste grote project voor Blanken 
was het droogdok te Hellevoetsluis waarvan de 
bouw in 1798 startte. Bijzonder hierbij was dat 
een stoommachine deel uitmaakte van het 
ontwerp. Het was een van de eerste in 
Nederland. In 1808 ontwierp Blanken ook een 
nieuwe sluisdeur, de waaiersluis. Met 
betrekking tot de aanleg van militaire 
maritieme zaken adviseerde hij onder meer 
keizer Napoleon Bonaparte, in dat verband was 
hij verantwoordelijk voor de totstandkoming 
van de Rijkswerf Willemsoord te Den Helder. In 
1808 werd Blanken, ten tijde van het Koninkrijk 
Holland Inspecteur-Generaal bij Waterstaat. Hij 
bleef dat, onder koning Willem I, tot en met 
1826. De meeste bekendheid kreeg Blanken 
door de realisatie van het Noord-Hollands 
Kanaal tussen Amsterdam en Den Helder, maar 
hij was ook verantwoordelijk voor de plaatsing 
van het systeem van strandpalen langs de 
Nederlandse kust.”

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Blanken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Droogdok_Jan_Blanken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoommachine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waaiersluis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijkswerf_Willemsoord
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijkswaterstaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Hollands_Kanaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Helder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strandpaal
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Paul Schaap wist genoeglijk te vertellen over 
gebouwen en hun gebruik, reddingschepen en 
beroemde redders, historische schepen, de nieuw 
zeilende handelsschepen als de Tres Hombres en de 
Nordlys van Fairtransport. Wist jij dat een stoomschip 
al twee dagen, voordat die kan uitvaren, moet 
worden opgestookt? En wist jij dat een lichtschip, 
zoals “Lichtschip Texel” naar zijn plek gesleept werd, 
omdat die geen schroef heeft; en dat die wel grote 
Kromhout-motoren aan boord heeft voor de 
elektriciteitsvoorziening; en er tien man personeel 
aanwezig waren, toen die nog dienstdeed. 

Veel indruk maken de twee droogdokken op me en 
het verhaal daarbij. De bodem is nogal veenachtig in 
Den Helder en het is een de kunst om daar een 
droogdok te bouwen. Jan Blanken was daarin een 
meester.  Door kwelwater en opwaartse druk ging die 
klus vroeger niet altijd goed ging. Het is als een bal, 
die je onder water wilt drukken en naar boven wilt 
komen. Verder waren er vroeger geen kranen en 
liften. De zijkant is daarom in terrassen aangelegd en 
de materialen werden via glijgoten in het dok 
neergelaten. We zien het stoomschroefschip Bonaire
in een van de droogdokken. De romp dit schip is aan 
de buitenzijde met teakhout bekleed en aan de 
binnenzijde van ijzer. 

Dan naar de marinehaven, een ander deel van Willemsoord. Net zo 
interessant. Er ligt een heus ramschip (Schorpioen genaamd) met 
kanonnentoren. Zelf nooit een schip geramd en “In 1886 werd  de 
Schorpioen in de achtersteven geraakt door een raderstoomsleper in de 
haven van Den Helder en zonk in twee uur tijd. Hierna werd het schip
gelicht en gerepareerd. In 1908 werd het schip uit dienst genomen en 
omgebouwd tot een logementsschip. Het bood onderdak aan de 
torpedodienst, de matrozenopleiding en de onderzeebootdienst.”

https://fairtransport.eu/nl/tres-hombres/
https://fairtransport.eu/nl/nordlys/
https://fairtransport.eu/nl/nordlys/
https://lichtschip-texel.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Droogdok_Jan_Blanken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hr.Ms._Bonaire_(1877)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zr.Ms._Schorpioen_(1868)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raderstoomboot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Helder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berging_(scheepvaart)
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We liepen langs de “De Abraham 
Crijnssen” een mijnenjager, die 
tijdens de Japanse bezetting in 
Indonesië dienstdeed. Een wonderlijk 
verhaal is, dat in 1942 het schip 
vanuit Soerabaja, gecamoufleerd als 
eiland, na een avontuurlijke reis naar 
Geraldton in Australië is uitgeweken, 
waar het als opleidingsschip voor de 
onderzeebootbestrijding fungeerde. 
Bedekt onder regelmatig vers gekapte 
boomtakken voer dit schip ’s nachts; 
Overdag lag het verscholen tegen de 
begroeien van eilanden, onzichtbaar 
voor (oorlogs-)vliegtuigen. 

Het is veel, bijna te veel, al het moois dat Paul ons vertelt. We lopen onder 
de onderzeeër “Tonijn” door en langs het brugcomplex van GW-fregat De 
Ruijter (F806). Dit schip voer van 1975 tot 2001 als vlaggenschepen van 
de Koninklijke Marine over de wereldzeeën. Dankzij de grote 
kenmerkende bol voor de 3D radar, was het opvallende verschijningen. 

Opmerkelijk zijn de diversen monumenten op het terrein, om moedige 
redders en dappere strijders, die zijn omgekomen, te gedenken en te eren. 
Onroerende verhalen weet Paul hierbij te vertellen. Zijn kennis over de 
maritieme geschiedenis is overweldigend en hij vertelt en vertelt . . .  Het 
is prachtig allemaal. 

Om 14.00 uur arriveren wij weer in ons restaurant. 
Nu voor de lunch. We babbelen wat over onze club, 
over boten, familie en andere zaken. Na enige tijd 
wordt heerlijke soep geserveerd, voor wie dat 
besteld heeft. Daarna arriveren heerlijke salades, 
verrukkelijke broodjes, uitsmijters, frites en 
hamburgers. We hebben trek gekregen en al dat 
lekkers gaat er goed in.  Ons gesprek gaat 
tegelijkertijd verder over het uit zicht geraakte 
catbootjes, het publiceren over onze club en hoe 
spijtig het is dat er geen Waterkampioen (ANWB) 
meer is sinds 2019. Wie nog jaargangen heeft staan 
en daar afstand wil doen, Theo wil ze graag 
hebben. Tot slot wordt het plan geopperd om naar 
het Reddingsmuseum te gaan.  Ik wil wel mee, 
maar mag niet van José. Ik moet met Grietje mee 
naar de kleinkinderen, zoals we hebben 
afgesproken. Breng daar maar iets tegen in. Cees 
en Regina kunnen ook niet mee, zodat het groepje 
dat gered wil worden uit 5 personen bestaat. 
Het loopt tegen vieren en ons mooie samenzijn 
loopt ten einde.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hr.Ms._Abraham_Crijnssen_(1937)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hr.Ms._Tonijn_(1966)
https://www.reddingmuseum.nl/
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Onderstaand ziet u nog een gedeelte 
uit het boekje dat wij mee hebben 
gekregen over Napoleon, Jan Blanken 
en Koning Willem I, omdat dit daar 
zo goed beschreven staat. Wikipedia 
geeft over schepen, Willemoord, Den 
Helder en diverse personen de 
nodige informatie. De moeite waard 
om al surfend daar eens te kijken. In 
dit artikel is onderstreepte blauw 
gemarkeerde tekst gelinkt aan 
artikelen op internet. Zie verder ook 
de onderstaande koppelingen.  
Cursief gedrukte tekst zonder 
bronvermelding komt ook uit 
Wikipedia. 

Marius en Grietje Cusell

Links:
Willemsoord (marinewerf) -
Http://www.willemsoordbv.nl/
https://www.maritiemdenhelder.eu/

Van Loon Hardzeildagen
De eerste van Loon Hardzeildag werd in 1928 door Hendrik Willem van Loon 
georganiseerd, samen met Frits Philips. Het was een wedstrijd voor de Arnemuidense
vissers met hun houten hoogaarzen. De winnaar kreeg 40 zilveren rijksdaalders en elke 
schipper een fles jenever. Het was bedoeld om wat vertier te brengen in het harde leven 
van de Arnemuidense Vissers. De wedstrijd bleef echter eenmalig. In 1994 nam de 
Stichting Behoud Hoogaars het initiatief om de wedstrijd nieuw leven in te blazen. Ketel 1 
werd als jenever-sponsor gevonden voor de wedstrijd en er kwam ook een aanbrengtocht 
bij. Daarvoor verzamelen de schepen zich al op donderdag in Zierikzee, waar een gezellige 
mosselmaaltijd wordt gehouden. Op vrijdag is er dan een aanbrengwedstrijd van Zierikzee 
naar Veere. Naast het belangrijkste, de wedstrijd op zaterdag, is er natuurlijk ook een 
feesttent, staan er shanty-koren te zingen, worden garnalen gepeld, netten geboet, is er 
een maritieme markt, wordt vis gebakken, gegeten, gedronken en gezongen. De wedstrijd 
wordt vanaf de kade in Veere door zo’n 20-30.000 mensen gadegeslagen. Naast 
traditionele Hoogaarsen en Hengsten is er tegenwoordig ook een speciale klasse voor de 
Old Gaffers waaraan jaarlijks ook een aantal catboten meedoen.

Verenigingsarchief.
Na vele jaren verstopt op een zolder te hebben gelegen, is het lang verloren gewaande 
verenigingsarchief weer gevonden. Oude ontbrekende nummers van het  catnieuws zijn 
inmiddels door Barend vakkundig aan de website toegevoegd, maar ook veel informatie 
uit vervlogen tijd zullen Peter Plate en mij helpen de geschiedenis van de bestaande en 
inmiddels verloren gegane catboten te achterhalen, te rubriceren en te archiveren. Oude 
bootnamen en voormalige eigenaren worden gevonden en het eerste contact met oude 
scheepswerven zijn inmiddels gelegd. Er zullen nog wel een paar maanden overheen gaan, 
maar daarna kunnen we wel bijna een boek schrijven over de Nederlandsche 
catbotengeschiedenis .

https://nl.wikipedia.org/wiki/Willemsoord_%28marinewerf%29
http://www.willemsoordbv.nl/
https://www.maritiemdenhelder.eu/
http://www.hoogaars.nl/index.php/hm-organisatie-evenementen/van-loon-hardzeildagen
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Beter Weten.
Ook Rein heeft niet stil gezeten en zal deze zomer zijn mooi gerestaureerde 
boot aan de club tonen. Wij kunnen zijn foto’s wel alvast bekijken: De preview!
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NAPOLEON, JAN BLANKEN EN KONING WILLEM I

Na een inval van een Engels-Russisch leger in 1799, waarbij de strategische oorlogshaven 
Den Helder zonder slag of stoot kon worden ingenomen, besloot inspecteur-generaal van 
Waterstaat Jan Blanken Jansz van Den Helder een vestingstad te maken. Het moest het 
Gibraltar van het Noorden worden, compleet met forten en linies. En met in het hart van 
de stad een grote werf waar marineschepen konden worden opgekalefaterd.
Nadat de Franse keizer Napoleon in 1811 een bezoek aan Den Helder had gebracht, 
kreeg Jan Blanken groen licht om zijn plannen te realiseren. Den Helder werd omringd 
door forten en linies en langs het Nieuwediep kreeg het werfcomplex steeds meer vorm. 
Een complex, omzoomd door grachten, met twee gegraven dokken, diverse hellingen, 
monumentale werkplaatsen en pompgebouwen en een bassin met een zeedoksluis.
Na de val van Napoleon zette Koning Willem I de bouw voort en als eerbetoon werd het 
werfcomplex naar hem vernoemd. Van 1827 tot 1993 fungeerde Willemsoord als 
marinewerf, waarvan lange tijd, de enige nog overgebleven marinewerf van Nederland. 
In 1993 verhuisde het werfbedrijf naar de Nieuwe Haven en het veertig hectare grote 
Willemsoordcomplex werd onderdeel van het Den Helders’ stadshart. Monumentale 
gebouwen werden gerestaureerd en opnieuw ingericht en vormt dit complex op dit 
moment het kloppend hart van de stad. Met een prachtig nautisch kwartier met 
museumhaven, diverse musea, een moderne jachten passantenhaven, gezellige 
horecagelegenheden en een breed scala aan entertainment, waaronder een 
bowlingcenter, een familievermaakcentrum, een casino, een overdekt speelparadijs en 
een bioscoop. In 2015 is Theater de Kampanje samen met de Stadshal verhuisd van het 
Bernhardplein naar de speciaal hiervoor verbouwde voormalige Ketelmakerij en 
Bankwerkerij op het Willemsoordcomplex. Ook is het een ideale locatie voor het houden 
van bijzondere (maritieme) manifestaties, evenementen, symposia en markten. 
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Renovatie Cat’O’  - deel 3

Hoewel ik de vorige keer schreef dat 
de renovatie inmiddels een heel eind 
gevorderd was, wilde dat niet zeggen 
alles al klaar was. In de staart zit het 
venijn. Beschimpt dat ik het nooit zo 
nauw neem met het lakken van mijn 
boot/boten en alles op zijn Theo’s 
doe, voelde ik de druk oplopen. Dit 
keer kan ik het ook niet schuiven op 
gebrek aan tijd. Ik ontdekte hoe mooi 
het resultaat wordt door meer 
aandacht te besteden aan het 
schuren en meerdere, dunne 
laklagen aanbrengen in plaats van 2 
dikke. Maar ook bijkomstige zaken 
zoals kussens maken, gaffelschoenen 
met leer bekleden, enz. Daarnaast 
was het een feestje om alle 
zorgvuldig bewaarde koperen en 
messing onderdelen weer netjes op 
zijn plaats te monteren. Ik had er 
plezier in. En het resultaat: Kom 
maar kijken in juli, want dan zie je 
het resultaat beter dan op de foto’s.
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Kussens maken, leer om de gaffelschoen stikken, plexic-glas rond zagen voor 
je patrijspoort: als scheepsbouwer ben je van elke markt thuis. Zelfs een 
boegbeeld ontbreekt niet, maar die krijg je nu nog niet te zien !  - Theo
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100 jarige Anniversary / catbootweekend 2022

De voorbereidingen voor het catbootweekend 2022 zijn in volle gang. Vanwege het honderdjarig bestaan van de 
Novatus en de Krümel wordt het dit jaar een groot feest.
Van 15 t/m 17 juli (of zoveel eerder dan wel langer als je wilt) zijn we gestationeerd in de haven van de 
watersportvereniging de Arne, aan de Polredijk tussen Veere en Vrouwenpolder. Sommigen hebben al aangegeven een 
hele week te komen. Er zijn ligplaatsen gereserveerd, camperplaatsen en kampeerterrein. Voor degenen die liever in 
een huisje, hotel of bed&breakfast willen overnachten, zijn er in de buurt diverse mogelijkheden die je zelf kunt 
boeken: maar wacht niet te lang, want het is dan wel hoogseizoen! In de haven zijn goede trailerhellingen en 
kraanfaciliteiten aanwezig.
Dit jaar is er een speciale service, dat je boot opgehaald en teruggebracht wordt als je zelf geen vervoer hebt.  Theo kan 
boten tot 2,5-3 ton vervoeren en ook Marius heeft aangeboden met zijn trailer op en neer te rijden. Want ja, 2 
honderdjarige boten in één vereniging kom je niet vaak tegen. Er zal vanuit de media vast ook belangstelling getoond 
worden voor deze bijzondere bootjes. Ook buitenlandse catboot-eigenaren worden uitgenodigd voor dit festijn. 
Klapper is de deelname aan de Van Loon Hardzeilwedstrijd zijn  op zaterdag, in een speciale, voor dit jaar opgezette, 
catbootklasse. We varen dus niet met de Old Gaffers mee, maar dit keer met een eigen klasse. Daarnaast willen we op 
zondag een demonstratie admiraalzeilen voor de rede van Veere uitvoeren.
Vanwege de voorbereidingen krijgen jullie eerdaags een aanmeldformulier met de vraag dit snel terug te sturen, zodat 
de zaken goed voorbereid kunnen worden. En om alvast in aktie te komen: Weet je de afmetingen van je boot? Lengte 
waterlijn, lengte over de stevens, breedte, diepgang, zeiloppervlak, gewicht/waterverplaatsing zodat we van elk schip 
de handicap kunnen berekenen. En verder gegevens als ontwerper, bouwer, bouwjaar, bouwmaterialen, voormalige 
gebruik, voormalige namen etc. Zoek het maar vast op. Voor de bezoekers van deze dag is dit interessante en graag 
gelezen informatie, die we ook in een folder willen verwoorden. Kortom, save de day en houd het aanmeldformulier in 
de gaten!    - Theo
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In een wedstrijd van Arnemuidense vissers, mag het ‘volkslied’ van 
Arnemuiden uiteraard niet ontbreken



I drink it when I’m happy and when I’m sad.
Sometimes I drink it when I’m alone.
When I have company I consider it obligatory
I triffle with it if I’m not hungry and I drink it when I am.
Otherwise I never touch it, unless I’m thirsty
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Drankwijsheid:

( Geldt zowel voor bier, wijn, whisky en beerenburger) 


