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In dit catnieuws:
- Rein die zijn nieuwe ‘liefde’ vond
- Regina en Kees met hun ‘liefde op
het eerste gezicht’
- Een in België gebouwde CrisisCat
- Wie kent deze boot?
- Het project van Jan van der Sande
- Restauratie Grown-Up, deel III
- Verenigingsnieuws
- Schipbreuk
- Nieuw rubriek: “jouw werkplaats”
-

Voorwoord,
Lieve vrienden, op de valreep van 2020 een dubbeldik
catnieuws opnieuw boordevol verhalen en informatie over uw
catbootclub. Na een bijzonder jaar, waarin we geconfronteerd
werden met een heel ander leven, activiteiten die niet
doorgingen en verdriet en zorgen om onze naaste, hoop ik dat
het lezen van dit catnieuws toch weer een lichtpuntje is.
Want het afgelopen jaar leerde ons wel dat we als club nog
ontzettend actief zijn en onze ogen op de toekomst gericht
blijven. Een ongekend aantal schepen gingen ‘onder het mes’
en vele uren zijn besteed om oude archieven uit te pluizen:
niet op z’n minst omdat we onverwachts een aantal oude
catboten in het vizier kregen. Kortom, de club is springlevend
en er liggen tal van uitdagingen voor ons. De grootste is: blijf
gezond, dan zien we elkaar in 2021.
Redactie:
06-53321264

Theo en Ina Nieuwenhuizen, Hogezoom 56,
Email: novatus@zeelandnet.nl

4328 EJ Burgh – Haamstede
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Een nieuwe liefde, een nieuw avontuur
De bouwtekeningen waren al binnen (met dank aan Jan van
der Sande), de spanten uitgetekend en afgedankte grenen
ledikanten bij de kringloop op de kop getikt om ze van te
maken. Het zou een nieuw bootje worden. De 17”1’ van
Charles Wittholz. Klein van formaat, maar van een even
grote schoonheid. Tot er een advertentie van Jaap langs
kwam met de begeleidende tekst: ‘Nieuwbouw is aardig,
maar dit is misschien nóg leuker’. Daarna werd alles anders.
Lang geleden schreef ik al eens dat ik verliefd was. Het was in de omgeving
van Eernewoude waar mijn relatie met de catboot begon, de boot die later
aan de oever van het Paterswoldsemeer door dochter Mirjam met vaardige
hand ‘Hillegonda’ werd gedoopt. Dat vonkje van toen, dat spontane
enthousiasme, het was er weer. Wat een snoepje en precies van het juiste
formaat. Want dat was een voorwaarde: het moest passen in de schuur bij
huis. Om regelmatig een bakkie te doen en om een beetje op elkaar te
kunnen letten. De foto’s in de advertentie deden het hart sneller kloppen.
Maar… eerst kijken, dan kopen. Een telefoontje met de eigenaar gaf goede
hoop: ‘Ik zoek iemand met belangstelling voor dit bootje, over de prijs
worden we het dan wel eens’.
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Dat bleek toen hij vernam dat ik het serieus nam: ‘Je koopt de
trailer en de boot krijg je er gratis bij’. Zo togen wij gedrieën in
de camper geheel coronaproof naar het Friese Feerwerd: Jaap,
Marian en ik. Een allerhartelijkste ontvangst in het museaal
ingerichte huis in het midden van het dorp. De boot lag even
verderop in een loods. Wij met de eigenaar voorop er naartoe.
Daar lag ze… Je ziet het en je weet het meteen: verkocht. ‘Ziet
er heel redelijk uit’, sprak Jaap deskundig, wat mijn nieuwe,
prille liefde alleen maar ten goede kwam. Zoals gezegd:
verkocht, zowel letterlijk als figuurlijk. Drie dagen later
haalden we het bootje op, zoon René en ik. Dat het bootje in de schuur moest
passen, was nog wel even een dingetje.
De breedte, daar knelde het het meest.
Grof gemeten moest het kunnen, maar
nauwkeurig ook? Met aan beide kanten
van de deuren een kleine centimeter
ruimte paste het precies.Een gigantische
Kraan van de Hoogkerker firma Poort
tilde het bootje als met een pink deskundig van de
trailer op het bouwframe, waarna we het geheel de
schuur in rolde. Het avontuur kon beginnen.
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In 2004 werd al over dit type bootjes geschreven in ons onvolprezen
cluborgaan. Zoek maar even op: Catnieuws nr. 15 van januari 2004, blz. 17.
Daar staat het: gebouwd in 1929 bij Scheepswerf De Vlijt van de gebroeders
H. en J. de Vries te Aalsmeer. Overnaads eiken, 4.50 x 2.10 meter, mahonie
kajuit en gietijzeren kiel, zo staat het er. Volgens de analen zijn er tien van
deze catkruisertjes gebouwd. En die nu bij mij in de schuur staat zou zomaar
nummer één in de serie kunnen zijn. Voor ruim 700 gulden, inclusief 1
koperen patrijspoort en zwemtrapje, werd zo’n bootje in opdracht
gebouwd. Clubvriend Peter Plate dook in de historie en wist een en ander
boven water te halen. Onderwijl dook ik vooral in en onder de boot.
Maar waarom zo nodig een andere boot? Hillegonda was net geheel
opgedoft en van nieuwe handigheidjes voorzien. Ze zag er als nieuw uit.
Zeker. Maar toch, ik vond dat ik haar in de komende jaren in m’n eentje
moest kunnen blijven handelen. Eenmaal op het water ging dat nog prima,
maar ervoor en erna moesten er steeds helpende handen worden geworven.
Het moest kleiner en handzamer. ‘Nu verkopen’, verordineerde Marian beslist
en daarna een nieuwe bouwen. Zo spoorde ze mij aan en kwam Hillegonda in
handen van een bewonderaar uit Hamburg. Op een snikhete zomerdag reden
wij oostwaarts en lieten haar in de Elbe zakken. Mocht je in de buurt zijn, let
dan even op een catboot. Er varen er overigens meer rond.
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Inmiddels ben ik al enige maanden met de boot aan de slag. Ik
wist niet dat zó’n klein bootje zóveel onderkant had. Hoeveel
uren heb ik er onderwijl niet liggend en kruipend onder
doorgebracht? Een voormalig strandstoeltje is omgebouwd om
het nog enigszins comfortabel te maken. De jaren beginnen te
tellen jongeman, we zijn geen twintig meer! Maar steeds met
plezier en het geeft afleiding in roerige tijden. De romp is al
krabbend brandend geheel kaal gehaald.
Steeds boven je macht werkend een zware
klus. Banken en schotten zijn uit de kajuit en
kuip gesloopt om binnen een beetje werkruimte te creëren. Intussen zijn er kilo’s
epoxyhars geboetseerd om gaten, schuren
en andere onvolkomenheden weg te
werken. Het oude, uitgedroogde breeuwsel
heb ik zoveel mogelijk tussen de gangen uitgepulkt en met Sikaflex gevuld
en, al zeg ik het zelf, fraai afgewerkt. Net als de uitgelubberde gangranden, maar dan met epoxy. Waar zou je als gemotiveerde bootrestaurateur
zijn zonder deze twee ondermiddelen? Het onderwaterschip zit inmiddels
in de harsimpregneer. Nog even en het krijgt zijn uiteindelijke kleur: wit.
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Zo werk ik langzamerhand van buiten naar binnen. Ondertussen oriënteer ik
me op de aandrijving. Die wordt in ieder geval elektrisch. Dankzij de
uitgebreide expertise van weer een andere clubvriend wordt het een podmotor. En als ik na gedane arbeid het vuile zweet van me af badder, droom ik
wel eens weg: dan glij ik geheel klimaatverantwoord in alle rust en stilte over
’s lands meren en door de Groninger Maren.
Rein Kremer

Wie zoekt, zal vinden.

Wij waren al een hele tijd op zoek naar
een zeilboot. Je zou zeggen dat er daar
genoeg te koop van zijn, maar we hadden een bepaalde voorkeur. Het moest
zeker niet een van het soort “twaalf in
een dozijn” zijn. Wij varen vaak samen, maar zeilen doe ik
alleen, dus het moest een zeilboot worden met een
buitenboordmotor. Op een gegeven moment kwam ik op
Marktplaats een advertentie tegen waar een Catboat werd aangeboden. En zo kwam het ervan dat we
op een zaterdagmorgen naar IJsselmuiden reden. Aldaar, achter een boerderij in een grote schuur stond
de Catboat (op een frame met wielen). We waren beiden meteen verkocht, al bij de eerste aanblik.
Samen met de toenmalige eigenaar ben ik aan boord geklommen.
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De koop werd al snel gesloten en we reden naar huis met een
topgevoel. In februari moest de boot uit de schuur geloodst worden. Gelukkig kon ik via mijn werk een
vrachtwagen regelen. Voor de zekerheid ben ik van tevoren nog gaan meten of deze daar wel kon
komen. Het was krap op het boerenerf en het weggetje er
naartoe, maar het lukte. De boot verhuisde van IJsselmuiden
naar Halfweg, waar
mijn werkgever een
loods aan het water
had. In de maand
allerlei klusjes gedaan
en een ligplaats gezocht in Aalsmeer, voor ons lekker dichtbij.In de jaren dat we er
nu mee varen al veel opgeknapt, wat voor mij ook een deel van de hobby is. Er zit redelijk veel houtwerk
aan wat ik heel mooi vind, maar dan moet het wel glimmen. De elektra aangelegd
door het schip heen met startaccu’s, twee boordaccu's en tevens voorzien van een
marifoon. Voor deze winter staat op het programma de zitplaatsen in de kuip te
voorzien van HPL (nep teak) en de kussens in de kajuit aan te passen, zodat we niet
alles om hoeven te bouwen als we aan boord willen slapen. Want we hebben ervaren
hoe fijn het is om ergens midden op het water het anker uit te gooien en al dobberend
in slaap te vallen. Meestal met mooi weer de dag beginnen, maar een goede onweersbui hebben we ook meegemaakt (mooie flitsen te zien door de patrijspoorten).
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We zijn erg blij met ons zeilscheepje, waar er niet veel van zijn en we
vallen dus zeker op, wanneer we een haven in komen varen. Onze wens
is om ooit voor een langere periode uit varen te gaan, wanneer daar
ruimte voor is in onze agenda’s. Maar we genieten zeker ook van dagen
dat we erop gaan, helemaal wanneer familie en/of vrienden met ons
meevaren. Dan zie je hoe zij het beleven en besef je toch hoeveel geluk
je hebt wanneer je in het bezit bent van een (Cat-)boat. Regina en
Kees

CrisisCat.

Frans Stoop uit Wormer bericht ons vanuit Wormer dat er nog flink aan de
Vetje wordt gewerkt, maar dat het voorjaar 2021 weer in topvorm hoopt
te zijn. Veel inspiratie krijgt hij van een Belgische vriend, die dit jaar een
13’ CrisisCatboot bouwde:
“Mijn goede vriend Ronny is momenteel een nieuwe catboot van 13 voet
aan het bouwen. Het ontwerp heet heel toepasselijk Crisis en is getekend
door de amerikaan Paul Gartside. De bedoeling is om daarmee volgend
jaar naar de tour du Golfe de Morbihan te gaan. Hij heeft een aardige
blog van het bouwen.
https://berthas.be/?cat=7 “
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Midget 15 van Jan van der Sande
Beste catbootvrienden,
Hierbij een update recente foto's van mijn project, gaat
niet snel, maar elke dag paar uur. De trailer is nog als
proefopstelling, het wielenblok onder de kiel moet nog 3
cm hoger, boot ligt iets vrij, was lastig meten in te smalle
bouwplaats. Het achterdek moet nog dicht, denk nog aan
een luik met berging en alleen in het midden een soort kist.
Aan beide zijde daarnaast leeg tot aan de spiegel waar 2 loosgaten komen. De spiegel moet nog dikker
en nog een motorsteun? of toch roeidollen ? Er liggen nog 2 houten lange skiff riemen en riggers met
dollen. Ik maak nog geen bol "kajuitdakje", maar laat eerst alles nog open. Over de dwarsverbinding
bij de zwaardkast komt een houten doft. Nu eerst alles plamuren en schilderen, zolang het nog niet te
koud is. De bodem moet echt zwart, (de goedkope wielen geven af) en ook trailer
weer even uit elkaar zodat alles goed in de zink en verf gezet kan worden. Dat
laatste kan bij kouder weer, eerst de boot zelf.
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Restauratie Grown-up (deel 3)
Na een tijd van slopen, wegkrabben, wegbikken en wegschuren was
de tijd gekomen om weer een schip te gaan bouwen. Gaten in het
ijzerwerk dichten met een lasapparaat en kneedbaar staal, geholpen
door epoxy en diverse hoekijzers vervangen c.q. verstevigd; het was
eindelijk zover. Ik ben toch meer een man van hout en was blij de
geur en het stof van ijzer/slijpsel achter me te laten om me te richten
op de geur van eikenhout en mahonie en een materiaal in je handen
te hebben dat luistert naar wat jij wilt.
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Uiteindelijk had ik meer oud houtwerk verwijderd dan in eerste instantie mijn bedoeling was. Maar ja,
als je een vracht aan mahoniehout hebt, waarom zou je dan enigszins slechte stukken hout laten zitten.
Kortom, nagenoeg al het interieur is eruit
geweest en vernieuwd. De wand tussen
kajuit en kuip is voor een deeltje intact
gebleven, al was het alleen maar om te
zorgen dat de oude schuifdeuren teruggeplaatst konden worden. Het was een priegel
werkje nieuwe steunlatjes pas te maken en
aan de buiten- en deels binnenzijde nieuwe wanden te bouwen. Binnen
in het kajuitje werden de zitbanken, wanden en vlonders vernieuwd;
soms kon ik ze letterlijke kopiëren van de oude stukken, soms moest ik
mijn eigen creativiteit erop loslaten. In de kuip verdwenen de zitbanken
met schuifdeurtjes en kwamen er comfortabele zitbanken met ruime
bakskisten eronder. Ze zitten heerlijk, alsof je op een synodaal gereformeerde kerkbank zit. (wat ook zo is). Wel viel ik tijdens deze fase bijna
3 kg af in lichaamsgewicht: zo vaak dat ik met mijn plankjes in en weer uit de boot moest klauteren om
ze toch iets beter pas te zagen. Haaks is net niet haaks, gebogen vormen hebben geen vaste lijn en de
zaagsnede moet schuin weglopen. Gelukkig heb ik goed gereedschap hetgeen dit werk wel makkelijker
maakte.
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Het is allemaal gelukt en de boot heeft zijn
karakteristieke uiterlijk behouden omdat
verhoudingen gelijk zijn gebleven en enkele
oude onderdelen als schuifdeuren, louvredeurtjes en diverse afwerklatten hergebruikt
konden worden. Het staalwerk binnen is dik in
de Owatrol /Rustoleum gezet en vervolgens
onder de waterlijn zwart, en daarboven roomwit geschilderd. Het buiten onderwaterschip boven de
waterlijn is inmiddels 3 x met Variopox geplamuurd;
onderwater is de buitenwand met epoxy glad gemaakt en
inmiddels zitten de eerste verflaag erop.
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Het kajuitdek is weer roomwit geschilderd en al het houtwerk heeft al één of twee laklagen gehad.
Inmiddels is het oregon pine hout binnen en ben ik begonnen aan het maken van mast, giek en gaffel. Op
basis van maten van andere vergelijkbare catboten heb ik een nieuw zeilplan gemaakt; Via marktplaats
een set nagenoeg nieuwe zeilen van een zeeschouw gekocht voor weinig geld, waaruit ik de juiste zeilen
kan maken. Een oude industriële naaimachine (ook via marktplaats) moet mij daarbij helpen.

Voor de komende weken hopen ik het schilderen en lakken af te kunnen ronden.
Daarna moet het roerblad nog aangepakt worden en vervolgens het tuigage en de
verdere uitrusting aanbrengen. Wordt vervolgd.
Theo

Nederlandse Catbotenclub
Vanuit de vereniging:
Gelukkig hebben we het catnieuws en hebben we
warme contacten met elkaar. Want ondanks het feit
dat we elkaar niet of een clubactiviteit konden
treffen (met uitzondering van een ‘toevallige
ontmoeting’ van enkelen van ons op het
Lauwersmeer in juli), is er wel veel onderling contact
geweest. Mensen zochten elkaar op,
renovatieplannen werden gedeeld, soms was er een
levendige emaildiscussie over E-motoren, oude
archieven werden uitgepluisd hetgeen weer leidde
tot veel emailverkeer en nieuwe ontdekkingen.
(met veel dank aan Peter Plate). Onze bekendheid als
catbootclub in het veelzijdige maritieme Nederland,
maar ook Duitsland en Amerika, groeit gestaag. De
site www.catbootclub.nl is het bekijken waard en
ook al door andere organisaties opgemerkt. Kortom
alle reden om in 2021 onze clubactiviteiten weer
flink op te schroeven. Noteert u vast het weekend
van 4,5 en 6 juni voor ons catbootweekend in
Naarden!
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Wie kent deze boot?
Op Pinterest kwam ik deze foto’s
tegen, maar weet ze niet te plaatsen.
Wie kent deze boot en/of de
eigenaren, of weet van wie deze
boot is geweest?
Theo
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“Toon mij uw werkplaats, en ik weet wie gij zijt”
Kijkend in veel oude archieven, foto’s en Pinterest kom je soms tot leuke en leerzame ontdekkingen.
Zo zag ik diverse foto’s van werkplaatsen van onze leden, zelf verzonnen oplossingen om te takelen,
te schuren, ter plekke gemaakte gereedschappen e.d. Meestal zien we alleen het eindresultaat, de
boot, van elkaar. Maar het lijkt me leuk dat ieder van ons eens verteld hoe hij/zij over een
werkplaats en gereedschappen beschikt. Of het nu een schuurtje, schuur, loods, tent of
verenigingsloods is, er is vast genoeg daarover te vertellen, welke gereedschappen je gebruikt etc.
Wie mag ik de eer geven het eerste verhaal daarvoor voor eind maart bij mij in te leveren? Hij/zij
mag daarin ook de handschoen doorgeven aan de volgende. Theo.
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Schipbreuk.
Voor mij was gevoelsmatig de zomer nog niet voorbij en hoewel menig bootbezitter begin
oktober zijn of haar boot al uit het water haalt, vind ik het vaak juist dan nog heerlijk lekker te
zeilen. Eind augustus was door ongelukkige regenval de bedieningshandel van mijn elektromotor
‘gestorven’ en was het even einde oefening. In september lekker op vakantie geweest, dus zou
voor mij oktober de ‘inhaal’ maand worden. Het begon met een heerlijke zeilmiddag met mijn
twee kleinzoons, die in middels allebei een seizoen optimist varen
hebben gehad en het zeilen nu ook beginnen te snappen. Enkele
dagen later voer ik met de Novatus opnieuw uit: windkrachtje
3,5-4, mooi stabiel zuid, waardoor ik eens helemaal naar de
Veersedam/ Noordzeekust zou kunnen varen. Vanuit de haven kon
ik in één koers het meest noordwestelijke uiteinde van het Veerse
Meer bereiken en ging ik vlekkeloos overstag. Om ook de terugreis in één slag te kunnen maken
moest ik even een paar keer opkruisen om aan de hoge kant van
het meer uit te komen. Inmiddels was de wind wat aangetrokken
tot een dikke vier, zeker daar vlak achter de Noordzee, de
Veersegatdam. Bij de laatste keer overstag kan sloeg het noodlot
toe.
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De mast brak boven de zalingen af. Zeil en giek belanden in de kuip maar
de gaffel en mastpunt bleef aan een dun vlaggenlijntje muurvast boven
aan het restant van de mast hangen. Laten zakken lukte niet, maar ik was
er ook niet zeker van of hij zou blijven hangen of alsnog naar beneden zou
komen vallen. Toen ik het zeil enigszins weer aan boord opgeborgen had
kon ik bij de -gehuurde- buitenboord benzinemotor komen om hem te
starten. Bij vertrek had ik gezien dat er maar weinig benzine in zat, maar ja,
ik zou gaan zeilen en had ruim genoeg benzine om de haven in en uit te
varen. Ik had er niet op gerekend dat ik juist, op ongeveer het verste punt
vanaf de haven, met een kapotte zeiluitrusting zou komen te zitten. Op het
water was het deze vrijdagmorgen héél rustig; op enig hulp van andere
boten rekenen kon ik wel vergeten. Zou ik dan toch de KNRM moeten
bellen, terwijl zij juist een week daarvoor publiekelijk kenbaar hadden
gemaakt niet meer gratis uit te varen voor pechgevallen? Met een heel
rustig toerental voer ik terug en wist ik de haven op de laatste druppels benzine te halen. Eenmaal in
de haven kon ik de oorzaak van de mastbreuk vinden. Mijn zalingen zijn aan de mast geschroefd en
door deze schroeven was de mast daar dusdanig verzwakt hetgeen tot de breuk leidde. Einde
zeilseizoen. Drie dagen later heb ik de boot naar de loods gebracht en kan dus deze winter nog een extra- mast maken. Wel ga ik de constructie van de zalingen veranderen, zodat deze niet meer in de
mast geschroefd, maar om de mast geklemd worden. Theo
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Volgende keer, o.a.:
- Deel 4 van de renovatie van de Grown-Up.
- Toon mij uw werkplaats
- Vaarkalender 2021
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