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Van uw hoofdredacteur.

Ik wilde deze keer niet wéér beginnen over Covid 19, maar helaas zet deze pandemie nog 
steeds een geweldige stempel op ons dagelijks leven. Ook op de activiteiten van onze 
Nederlandse Catbootclub. Maar de onderlinge contacten in de club blijven gaande. Want 
hoewel we ook verdriet kennen over mensen die ons ontvallen zijn, gezondheidsperikelen die 
ons tarten en teleurstelling over het wéér niet doorgaan van een geplande activiteit, worden 
er ook hernieuwde contacten gelegd, over en weer bemoedigende telefoontjes en mails 
gevoerd en bezoekjes gedaan. In dit Catnieuws kunt u zich weer verkneuteren over het wel en 
wee van onze leden. Marius maakt ons deelgenoot van zijn zwoegen in het zorgen voor een 
oude dame. En Barend start de nieuwe rubriek: “Toon mij uw werkplaats en ik weet wie gij 
zijt”. Ik ben benieuwd wie voor de volgende keer zo’n verhaal durft te schrijven. Verder leest u 
hoe er in de afgelopen maanden contacten tussen Nederlandse Catbotenleden wereldwijd zijn 
geweest, want er is niet stilgezeten en wellicht kunnen we binnenkort uitbreiding van de vloot 
verwachten. Heeft u ook een leuk verhaal, of foto’s over uw boot, de ontstaansgeschiedenis, 
het onderhoud ervan, reis- en zeilavonturen? Ik spoor ik u aan deze door te mailen. Want 
alleen met de hulp van alle leden gaat het lukken elk kwartaal weer een leuke Catnieuws uit te 
geven. Ik reken op u.

mailto:novatus@zeelandnet.nl
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De beste wensen:

Het jaar begon voor mij met een domper, na een valpartij 
begin januari waarbij ik mijn pezen in mijn rechterbeen 
boven de knie afscheurde. Dit betekende voor een aantal 
maanden een streep door alles wat ik gepland had. Nou 
hadden we toch al “huisarrest” van Mark Rutte en dan zet je 
de zinnen dan maar op dat wat nog wel kan. Onderstaande 
groet kreeg ik van één van onze leden wiens gezichtsveld 
door ziekte steeds verder achteruitgaat: “als de wolken 
splijten, komt het blauw tevoorschijn”. Hoe mooi kan het 
dan zijn.
Theo Nieuwenhuizen.
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K e t j e
Goede zorg voor een mooie oude dame.
Roestige boten varen het langst.
Het was 1966, ik was 14 jaar, toen Ketje in onze familie kwam. De roest knaagde toen al aan ons 
bootje. Het hoekijzer, dat de verbinding tussen dek en kajuit vormt, was toentertijd met stopverf 
en een strook lood afgedicht. De boot lekte aan alle kanten. Onze eerste jachtwerf heeft toen veel 
gerepareerd en over het hoekijzer een houten lat gezet. Vroeg of laat kwamen lekkages na 
reparaties terug. Roest vreet ongemerkt door op de plaatsen die aan het oog onttrokken zijn en 
waar je moeilijk bij kunt komen. Vooral van binnenuit. Bij Ketje is dat onder de gangboorden 
achter de rugleuning van de kuip. 
Lekkages horen erbij. Al heel lang tobden we ermee, dat kleding onder het lekkende voordek, nat 

werd. Uiteindelijk hebben we dat dek vervangen. Daarna, zo’n vijftien jaar geleden, heb ik de klinknaden aan de onderkant van
gangboorden zo goed mogelijk schoon gemaakt en behandeld. Maar ook daarna bleven lekkages terugkomen en dan waren slaap-
zaken, allerlei spulletje inclusief toiletpapier na een regenbui of zeiltocht nat. Ketje werd er in de loop van de tijd er niet beter op. 
Weert wat deert.
Twee jaar geleden kwam ik bij een winterbeurt rot hout in de voorkant van de kajuit tegen en een hoop 
roest op de overgang tussen gangbord en kajuit. Ik besloot acuut dit voor eens en altijd uit te bannen en 
begon ik te slopen. De houten lat langs de kajuit er af. Waar de ellende zat, het ijzer kaal maken en 
begonnen met klinknagels uitboren, om zo de verroeste delen weg te halen. Maar de slechte plekken 
beperkten zich niet tot een paar decimeter. Een stukje verder was het ook roestig en verderop ook…  De 
aanvankelijk voorzichtige aanpak liep uit op het vervangen van het gehele gangboord aan 
stuurboordzijde. Heel blij was ik met buurman Jan, docent metaalbewerking en lasinstructeurs, die me 
met raad en daad bijstond. Niet lassen of klinken, maar schroeven en kit ertussen werd de aanpak, 
omdat mensen die eerder aan Ketje gelast hadden, dat erg lastig hadden gevonden. Het verrotte hout 
van de kajuit heb ik weg gepeuterd en met epoxy hersteld. Het eindresultaat van deze klus was 
verbluffend. Wat zag die kant er weer mooi uit. Dat gaf de burger moed. In 2020 gangboorden vernieuwd
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Wie niet waagt, die niet wint.
In november heb ik besloten om ook het achterdek en het andere gangboord te vervangen. Hoe pak ik 
zoiets aan.  Eerst verflagen verwijderen waaronder de klinknagels zitten. Ik gebruik daarvoor de 
verfschraper op mijn Multitool en een heteluchtbrander. Daarna komen de klinknagels tevoorschijn. 
Daarvan boor ik de kop weg en mep ze uit het gat, om de plaat los te halen. Dat waren meer dan 150 
klinknagels. Langs de kajuit zit een hoekprofiel en aan de bovenzijde van de romp een T-profiel. De 
platen zijn aan de onderkant van de profielen bevestigd. Bij het verwijderen van de platen wekte de 
hoeveelheid roest die loskwam mijn verbazing. Brokken roest van vaak 5 mm dik. Hele stukken in de 
rand van de platen waren weggevreten door de roest. Het hoekijzer langs de kajuit was zo slecht 
geworden dat ik bij een constructiebedrijf een nieuw heb laten maken. Het T-profiel aan de 
bovenrand van de romp was gelukkig nog goed. De achtersteven/spiegel was langs de bovenrand heel 
slecht geworden. Met buurman Jan hebben we een strook van ongeveer 8 cm horizontaal 
weggeslepen en vernieuwd. Ik wou met schroeven de nieuwe plaat ertussen zetten, maar Jan wou 
lassen. Lassen lukte, al ging het nu ook weer heel moeizaam. “Oud vooroorlogs ijzer”, zei Jan.  
Tegelijkertijd ook de hoek van de spiegel bij de motorsteun verstevigd. Met nog een extra plaat van 
3 mm onder de motorsteun ziet het er nu robuust uit. 

bovenkant hersteld met geschroefd plaatje

Rand van de romp nog redelijk goed

Gevolgen van  roest tussen hout en de klinknagels

Intermezzo: Nog een leuk iets: Bij montage moet je de 
dekplaat aan het hoek- en T-ijzer vastschroeven. Maar hoe 
houd je een moertje onder het dek op zijn plaats, als je er 
eigenlijk helemaal niet bij kan? Ik ontdekte dat je met een 
soldeerbrander uitstekend roestvrijstalen moertjes om 
ijzeren plaat kan solderen. Soldeer is op zichzelf niet zo 
sterk, maar dat hoeft ook niet. Als de moertjes maar op hun 
plaats blijven zitten op het moment dat je de schroeven 
vastdraait.
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Van sloop naar opbouw
Na het slopen werd het tijd om op te bouwen. Gangborden en achterdek heb 
ik eerst zo goed mogelijk na getekend op hardboord. En toen de vorm van deze 
mallen met een kras-pen overgetekend op de ijzeren plaat. Met een haakse 
slijper met een slijpschijf van 1 mm heb ik de platen uitgezaagd. Die vervolgens 
op zijn plaats gebracht en de gaten van de bestaande bovenrand overgenomen 
op de nieuwe platen. Ik ga platkopschroeven gebruiken met schuine 
onderrand.  In het T-ijzer van de romp en het hoekijzer langs de kajuit heb ik de 
gaten met een verzinkboor een schuine rand gegeven. Bij afwerken is het dek 
dan vlak. Ik monteer alles eerst helemaal om te weten dat het goed past. Zover 
ben ik nu gekomen.  Wat mij nu te doen staat is alles uit elkaar halen en 
schilderen, voordat het definitief in elkaar gezet wordt. Het is net een mecano-
doos. Over zes weken wil ik Ketje in het water hebben, dus nog even 
doorbijten. 

Verwijderd achterdek,                         weggeknipte plaat,                                       nieuwe plaat uitzagen nieuwe plaat past bijna                       schroefjes mooi verzinken
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Tot slot
Ik moet nog nieuwe lat over de rand 
met de kajuit laten maken. Ik ga 
maar eens buurten bij Theo. Die 
heeft immers een kerk opgekocht😉. 
Hij heeft nu een partij mahoniehout 
op voorraad. Waarschijnlijk ben ik 
komende zomer minder op ons 
bootje, dan dat ik er van de winter 
op heb gebivakkeerd.  Gelukkig klus 
ik graag en geniet ervan als iets lukt 
en mooi wordt. Volgende winter de 
binnenkant aanpakken.

Marius Cusell
Maart 2021
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De catbotenclub in het nieuws:
Is de winter toch al een tijd van minder te klussen en meer 
speurwerk in geschiedenis en archief te plegen, deze winter door 
Corona en beperkte vrijheid al helemaal. Voor het clubblad van de 
Old Gaffers schreef ik een artikel over mijn 
restauratiewerkzaamheden en daaruit kreeg ik een eerste link naar 
een te restaureren catboot die in het Ambachtelijk 
botenbouwcentrum in Amersfoort lag. Daarnaast werd het artikel 
bij de Old Gaffers opgepikt door de vereniging Scherpe en Klassieke 
Jachten en in het laatste clubblad” Scherp Gesneden” een leuk 
verhaal over de restauratie van catboten en de catbotenclub. Ook 
vanuit deze vereniging kwam de hint naar de catboot in Amersfoort, 
genaamd Aurora. De boot zou waarschijnlijk binnenkort te koop 
komen, aangezien de voormalige eigenaar Jan Barsch overleden is.
En alsof het nog niet genoeg was vroeg ook de Catboat Association 
in Amerika een verhaal te schrijven, welke in hun volgend nummer 
uitkomt.  
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Aurora.
Enkele weken geleden belde Ronald van Dijk mij. Ik ken hem via de 
Old Gaffers als een van de vaste deelnemers, samen met Adriana, 
aan de van LoonHardzeilwedstrijd op hun schip de Hedwig Maria. 
Hij had een catboat gekocht. En wat voor één: een catboat gebouwd 
voor de Engelse koninklijke familie: de Aurora. 
Tijd om eens even in de geschiedenis te duiken.

De Aurora is in 1955 in Engeland bij de werf R&W Clarke te Cowes
gebouwd naar een Amerikaans ontwerp uit 1830. Het is een open 
catboat van 5 meter lang, karveel gebouwd, rondspant volgens het
Chesapeake
catboat type. 
Het heeft een 
ophaalbaar 
midzwaard,

sloepgetuigd en een boegspriet, waarmee 
het totale zeiloppervlak 30 m2 wordt.

Aan de boot moet nodig uitgebreid 
onderhoud worden gepleegd. De boot 
wordt in een werkplaats in Vlissingen 
verder opgeknapt en zal daar de komende 
tijd ongetwijfeld verslag van doen.
Theo.
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“Toon mij uw werkplaats, en ik weet wie gij zijt” 
Verslag van een excursie naar de Zeeuwse Catbootwerf te Zierikzee ( Barend Nieuwendijk)

Gestimuleerd door de verhalen in het Catbootnieuws over de vele scheepjes die Theo onder 
zijn hoede heeft, reden we in dec. 2020 naar Zeeland om dat eens met eigen ogen te zien. 
De place to be was in dit geval Zierikzee: daar heeft Theo tegenwoordig zijn 
werf/werkplaats. Bij het woord ‘werf’ komen nostalgische beelden naar boven van een 
eeuwenoud houten gebouwtje aan het water, met bootjes aan de kant. Maar dan ken je 
Theo nog niet. 

Aan de Industrieweg in Zierikzee 
verwierf hij een geriefelijke 
industriële hal, voorzien van alle 
gemakken zoals verwarming, een 
keukentje en zen-ruimte (dat laatste 
vooral om koffie te drinken)

Van buitenaf zie je geen bootjes-activiteit, 
maar eenmaal binnen is het op z’n Theo’s: 
een ingenieus getimmerde werkplaats op 
de eerste verdieping, een ruime 
hoeveelheid bootjes (en de camper) 
beneden en het pronkstuk, de renovatie 
van Grown-up, in het midden. 
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Hoewel zijn werkplaats niet nostalgisch is van buiten, is dat binnen zeker wel het 
geval.  Je struikelt over de boten en gereedschappen, je ruikt de geuren van noeste 
arbeid, van geteerd ijzer, geschaafd eikenhout en gelikte verf. Net een echte werf. 
En om jaloers van te worden: de geweldige gereedschappen en machines.  

Onder het genot van koffie en een 
schaal heerlijke Zeeuwse bolussen 
vertelde Theo over de 
werkzaamheden van de afgelopen 
tijd een mijmerden we over nieuwe 
zeilavonturen in het komende jaar. 
Hoop doet leven was onze conclusie.

Tja, en dan die mast. In het 
Catbootnieuws nr. 36 vertelde Theo 
over dat avontuur. De mast moest in 
het gips. Wie had kunnen bevroeden 
dat Theo niet lang daarna zelf ook 
met een been in de spalken terecht 
zou komen. De plotselinge gladheid 
in januari bezorgde hem gescheurde 
kniebanden. Met als gevolg een tijd 
geen renovatie- en timmer 
activiteiten. 
Maar dat wisten we toen nog niet.

Het bezoek aan de werkplaats van 
Theo was bijzonder geslaagd. Een 
gezellige Zeeuw, heerlijke bolussen 
en een mooie werf. De redactie is hard op zoek naar 

verhalen als bovenstaand. Wie volgt 
Barend op en schrijft een stukje 
voor het volgende catnieuws ?
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De Grown-Up.
Dit keer geen uitgebreid verslag van de restauratievordering, want kort na 
het verschijnen van het vorige nummer, ben ik op een be-ijzeld tuinpad 
uitgegleden en daarbij mijn kniebanden afgescheurd.  Dat betekende 
opereren in een corona-vol ziekenhuis, 7 weken met het been gestrekt en 
een revalidatieperiode in het vooruitzicht van 6-12 maanden. Deze week 
(31 maart), na 12 weken eindelijk weer in de loods geweest en 
voorzichtig het werk weer opgepakt, voor zover dat gaat. De masten 
lagen er nog bij, zoals ze begin januari onverhoopt achtergelaten waren. 
Eerst de Novatus maar vaarklaar maken: reparatie van een gebroken mast 
en de jaarlijkse schuur- en lakwerkzaamheden.

Ondanks dat de 
werkzaamheden van 
Theo stil lagen, werd er in 
de loods hard gewerkt 
door zijn kinderen en 
kleinkinderen aan hun  
boot
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Zomerbijeenkomst.
De zomerbijeenkomst staat gepland voor 4,5 en 6 juni in Naarden. Jasper had voor 2020 de reservering al helemaal rond en de 
haven alles kunnen doorschuiven naar 2021. We gaan er vooralsnog van uit dat het door kan gaan, alhoewel we waarschijnlijk 
wel aangepaste maatregelen moeten nemen. De oudere garde is dan al ingeënt en gezien de ervaringen vorig jaar lijkt het ons 
dat het dit jaar moet kunnen. Het definitieve besluit nemen we pas half mei, maar houd de datum vast vrij. Over enkele weken 
volgt er meer informatie. Er zijn op voorhand ook twee trekkershutten gereserveerd.

Volgende keer, o.a.: 
- Deel 3 van de renovatie van de Grown-Up.
- Verslag van de zomerbijeenkomst.
- Wie levert nog copy ?

Jachthaven Naarden
IJsselmeerweg 6
4411 LV  Naarden
www.jachthavennaarden.nl

http://www.jav/

