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Beste vrienden,

Ziet u er ook zo naar uit om elkaar weer te ontmoeten. Het oude Corona leven achter ons te 
laten en weer volop doorgaan.  Of heerst toch ook de angst van: “eerst voorzichtig aan”. 
Tussen die twee gevoelens zullen we ons leven de komende maanden weer op pakken, maar 
één ding hoop ik van harte: dat we weer volop kunnen genieten. Ook al is dat met bepaalde 
beperkingen; ook al weten we dat Corona, of iets anders, zo weer ons leven op de kop kan 
zetten. Maar genieten moeten we elke dag. Met onze beslommeringen, tegenslagen, angsten 
en onzekerheden. Van het “concert des levens krijgt niemand een program”, dus laten we nu 
vanaf de eerste maat genieten van wat komen gaat.
In dit catnieuws weer de nodige positieve bijdragen van een aantal leden: verhalen, veel foto’s 
en verslagen van bezoekjes over en weer. 

Catbootweekend.
Vanaf vrijdagmiddag 24 t/m zondagmiddag 26 september houden we ons jaarlijks 
catbootweekend, dit keer in Naarden. Er hebben zich al 22 mensen aangemeld en tenminste 9 
boten, maar nog niet alle leden hebben gereageerd. Het belooft heel wat te worden. 
Specifieke informatie volgt later.
Jachthaven Naarden, IJsselmeerweg 6, 1411 LV Naarden, 035-6956050
Website: www.jachthavennaarden.nl email: info@jachthavennaarden.nl

Pas op voor zeehonden deze zomer

mailto:novatus@zeelandnet.nl
http://www.jachthavennaarden.nl/
mailto:info@jachthavennaarden.nl
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Aan boord van de Borneo.

Oprichter van onze catbootclub, Leo Cusell, de broer van Marius, blijkt al jaren 
zijn huidige boot, een oude reddingssloep, in de Museumhaven van Zierikzee 
te hebben liggen. Een ontmoeting tussen hem en mij kon natuurlijk niet 
uitblijven, maar het duurde toch tot juni van dit jaar voor het zover was. Leo 
had zijn schip, de Borneo, voor onderhoud op slechts 500 meter van mijn loods 
gestald staan, dus een kopje koffie bij elkaar doen moest kunnen. Maar je 
begrijpt misschien al, als Leo gaat praten, ben je niet zomaar van hem af. Het 
werd een vermakelijk twee-uurtje waarbij ‘oude’ verhalen en 
wetenswaardigheden van de catbootclub werden afgewisseld met de verhalen 
over zijn Borneo. 
Deze houten reddingssloep uit 1954 meet 8.54 x 2.68 x 1.18, heeft 4 ton 
waterverplaatsing en is getuigd met hoofdzeil, fok en bazaanzeil. Over enkele 
weken gaat zijn boot weer te water in de museumhaven te Zierikzee, wellicht 
vergezeld van een mooie catboot……?



Officieel orgaan van de Nederlandse

Catbootclub nr. 38 Juli 2021    blz 3Nederlandse Catbotenclub
Een bijzondere ontmoeting in de haven van Sloten.
Het was in 2020 dat we ook even in de oude haven van Sloten lagen.
Naast ons een plastic bootje met een schipper waarmee ik aan de praat raakte.  Hij vertelde me gaande het gesprek dat hij 
‘deskundoloog’ was en daar stond ik toch even van te kijken. Ik wist niet dat ze bestonden en ter bevestiging viste hij een 
visitekaartje uit zijn portemonnee en overhandigde die aan mij,  Het stond er echt met als ondertitel; Voor heldere oplossingen 
voor al uw problemen.
Die man moet wel een goed gevulde orderportefeuille hebben als ik de samenleving om me heen zo beschouw.  De problemen 
stapelen zich op en enige verbetering in welk opzicht dan ook schijnt verder weg dan ooit. Ik vroeg me wel af hoe dat hij tot het 
inzicht gekomen was dat hij Deskundoloog was of dat er een speciale opleiding voor was. Dat bleek niet het geval. Het was zo 
gegaan. Op een gegeven moment bereikte hij de leeftijd van zestig jaar en dat zette hem aan het denken. Hij had toch al wel het 
e.e.a. meegemaakt in zijn leven en wist van heel veel zaken aardig af hoe het zat. Eigenlijk vond hij zichzelf wel behoorlijk
deskundig op veel terreinen en zo besloot hij zichzelf te kwalificeren als Deskundoloog.  Zijn telefoonnummer stond ook op het 
kaartje voor voorkomende moeilijke gevallen. Toch wel erg attent van hem om de mensheid op deze manier te dienen.
Op mijn vraag of hij daar ook zijn boterham mee kon verdienen moest hij dat ontkennen. Hij was pottenbakker van zijn vak en ook 
dat bleek geen vetpot maar wel een prachtig ambacht. Ik kan met bewondering kijken hoe pottenbakkers van een simpele klont 
klei met hun eigen handen een prachtige schaal of vaas maken. Je bent dan heel fundamenteel met water, aarde, lucht en vuur 
bezig. De draaischijf wordt met de voeten aangedreven; hoe duurzaam toch ook. De oven is wel elektrisch en geen houtvuurtje, je 
kunt niet alles hebben. Toch een prachtig oud ambacht net als boten bouwen en nog steeds springlevend. Bij opgravingen wordt 
nog steeds aardewerk gevonden soms al van erg lang geleden. Maar tegenwoordig ligt de nadruk niet meer zo zeer op 
gebruiksartikelen als wel op sier werk.
Tijdens ons gesprek stond zijn vrouw erbij en we hebben heel gezellig even gekletst over van alles en nog wat zoals dat kan gaan bij 
vluchtige ontmoetingen op belendende bootjes. Over Catboten bleek hij nog niet al te deskundig dus dat hebben we ter plekke 
even rechtgezet. Betreffende zelf een bootje bouwen keek hij enorm op. OK een werf maar een elektrieker als ondergetekende 
vulde zijn deskundigheid ook wel weer aan.  Zo zie je maar weer, zelfs Deskundologen kunnen soms nog iets bij leren.  Maar een 
mooi mens met een unieke visie en geen grijze middenmoter.  In gevallen van nood ben ik bereid het beschikbaar stellen van zijn 
06 nummer in mogelijk welwillende overwegingen te nemen. 
M.vr.gr. Oby
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Beter - Best weten

Rein is hard bezig met zijn catboot
Beter Weten. Volgens ‘ingewijden’ 
wordt het een juweeltje. Helaas zijn 
de vorderingen nog niet zo ver dat we 
de boot in september kunnen 
aanschouwen, maar we hebben wel 
vast wat foto’s en oordeel zelf maar….
De aandrijving van zijn boot had nog 
even wat voeten in aarde, maar Rein 
heeft uiteindelijk voor een duurzame 
elektrische pod-motor gekozen.
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Vetje siert de Wormer.

Een boot die na een jaar hard werken wel weer helemaal klaar is, is het Vetje. 
Frans Stoop heeft er een juweeltje van gemaakt en de boot is onder grote 
belangstelling van vrienden onlangs weer te water gelaten. Frans hoopt in 
september met zijn boot naar Naarden te komen.
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In memoriam:  Goudhaan.

Helaas gaan er ook oude catboten verloren 
omdat ze door de tand des tijds zodanig zijn 
aangetast dat verder onderhoud of restauratie 
niet meer haalbaar is. Zo verging het ook de 
Goudhaan, destijds eigendom van ons (ex)lid 
Klaas Elderlink. De laatste 2 jaar lag het bootje 
in de Noorderplas te ’s Hertogenbosch anoniem 
weg te rotten totdat er in mei op marktplaats 
een advertentie verscheen dat er masten en 
zeilen van een catboot te koop lagen. Tja, dan 
bind je snel een kar achter je auto en rijd je met 
je nog zere knie toch maar even naar Den Bosch. 
Het ‘karkas’ van de boot was niet meer te 
redden, maar mast, giek, gaffel, roer, zeilen en 
diverse ander spullen verwisselden daar snel 
van eigenaar en werden naar Zierikzee 
verplaatst. Na enig opknapwerk kon de mast 
gebruikt worden voor de Novatus. Dankzij ons 
oud-lid, Martin Schüller werden daarvoor op 
ambachtelijke wijze passende zalingen gemaakt.
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Restauratie Grown-Up (deel 4-slot)

Na een jaar grondig restaureren is nu ook de Grown-Up klaar om te water gelaten te worden. 
Met een niet geplande tussenpauze van 3 maanden, kon ik vanaf begin april weer voorzichtig 
aan het werk. De ruwe, nieuwe mast was helaas wat kromgetrokken, maar in het rondschuren 
kon ik dat aardig wegwerken. Ook voor deze mast maakte Martin Schüller passende zalingen, 
evenals hij nieuwe pennen aan het roer smeedde. Een foto van zijn antieke smidsvuur ging 
zelfs via Instagram ‘viral’. (catboten_nederland) 
Ook was ik begonnen aan een nieuwe gaffel en giek, en wilde van een groot zeil van een 
zeeschouw, een passend catbootzeil maken, maar heb even een pauze in gelast. De giek, gaffel 
en de zeilen van de Goudhaan passen ook, dus na wat schuurwerk zijn die van nieuwe lak 
voorzien en eerst maar eens een zomertje proberen hoe dat zeilt. 
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Omdat diverse leden van onze “toelatingscommissie” kritiek hadden op mijn 
schuur- en lakwerk van het rompje en de kuip, heb ik alles opnieuw geschuurd, 
maar nu met een bandschuurmachine met de nerf mee, en met 4 lagen Epifanis
vernis afgelakt. Het onderwaterschip heeft nog een laatste plamuur laag 
gekregen en is van twee lagen antifouling voorzien. Patrijspoortjes, 
navigatielampen, kikkers en mastvoet zijn aangebracht, en op het achterdek heb 
ik een overloop gemaakt voor het grootschoot (met dank voor het idee van 
Marius). De romp is voor de laatste keer gelakt en voorzien van zwarte ‘striping’. 
Het staand en lopend want is vernieuwd, nu nog op zoek naar een 
buitenboordmotor en dan te water!
De bedoeling was tijdens de van Loon Hardzeilwedstrijd de boot weer officieel 
te water te laten en van een nieuwe naam te voorzien. Ik heb lang na moeten 
denken over de naam, maar gelukkig kwam ik dit voorjaar Thirza weer tegen, u 
weet wel, die blonde zeemeermin met blauwe ogen en volle borsten. Helaas 
gaat de Van Loon Hardzeilwedstrijd dit jaar (weer) niet door en zoek ik naar een 
alternatief. Het verhaal van Thirza over de naamgeving van de boot, vertel ik u 
op het komende catbootweekend. Een reden te meer om te komen.
Theo
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Oostmahorn

Peter Plate laat ons weten dat zijn thuishaven in Oostmahorn aan het 
Lauwersmeer thans een flinke verbouwing ondergaat. Er komt meer ruimte 
voor het in het water hijsen van boten, de trailerhelling en de steigers worden 
vernieuwd, waarbij de stalen punten worden aangepast. (De Novatus verzucht: 
hadden ze dat maar eerder gedaan).
Ook het ‘stadje” Esonstad krijg een nieuwe sluis met een verbinding naar 
Dokkum. Maximale doorvaarhoogte is echter 2.50 m, dus dat wordt wel masten 
strijken. Wellicht dat we in de toekomst Oostmahorn nog weer eens aandoen 
voor een catbootweekend, en zit er een tochtje naar Dokkum er dan ook in.
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“Toon mij uw werkplaats, en ik weet wie gij zijt” 
Dit keer een kijkje in de (ex-) werkplaats van Marius. Jarenlang had hij deze mooie oude boerenschuur, maar moet na deze de 
zomer op zoek naar een nieuwe locatie, want ja, in de straat is ook niet veel plaats. We kijken nog even naar zijn oude werkplaats:
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Catboot te koop

Voor diegene die nog belangstelling heeft voor een andere catboot: In 
Zwitserland ligt een mooie 24 foot Crosby catboot uit 1906 te koop.  Zie 
onderstaande gegevens. Wie van onze leden wil straks in de oudste en grootste 
catboot rondvaren? En er zijn vast wel vrijwilligers te vinden die helpen de boot 
over te varen!
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Uit de oude doos:
Belevenissen met de Catboot Gooitske.

Het is al even geleden dat we een vaste plek hadden voor onze Catboot in Sandfirden bij boer Ykema. Voordat we een boot 
hadden stonden we daar ook al met tent of caravan met alleen een paar kano’s. Toen we in onze Catboot gingen varen en wonen 
hebben we caravan en tent weggedaan. En nu, na 22 jaar varen we er nog steeds met heel veel plezier in. Iedere keer weer is 
plezierig om Catboot genieter te zijn. 
Maar in de begin jaren gingen we in het najaar dus de boot ophalen in Sandfirden. Het waaide behoorlijk en om de boot in de 
buurt van de trailer te krijgen, moest ik even omvaren naar de helling omdat het veldje te drassig was.
O.K. gaan we doen dacht ik, maar de buitenboordmotor weigerde absoluut te starten. Choken en bougie controle ten spijt 
vertikte hij zelfs maar één arbeidsslag. Maar gelukkig had ik een lange polyester vaarboom bij me en ik dacht: dan maar naar 
buiten en bomen. Het was maar een klein stukje van hooguit 150 meter. Het waaide pittig maar ik dacht; als ik de kop in de wind 
hou komt het goed. Maar we waren nog maar net buiten toen de kop al omzwaaide en die kreeg ik nooit weer waar ie hoort; in 
de wind. Verder nergens iemand te zien dus wat te doen? Maar we hadden een anker aan boord en die maar even in het water 
geplonsd. Toch bewoog de wal nog steeds en het begon harder te waaien ook.
Wat nu; veel ervaring hadden we nog niet maar wel een van de eerste mobile telefoons. 
Zo’n gele met uittrek antenne. Er stonden nog geen nummers in maar ons huisnummer in 
Apeldoorn wist ik wel. Onze dochter zou thuis moeten zijn en die eerst maar even bellen 
en zij kon dan boer Ykema wel bellen om te vragen of hij met zijn motorsloep ons zou 
kunnen redden. 
Dat lukte wonderwel en even later zagen we de boer op de wal verschijnen om te gebaren 
dat hij eerst nog even moest eten en dan kwam hij wel. Het was niet anders en we 
hebben toen gemerkt dat je maar beter buiten op de boot kunt blijven en naar de einder 
of wal kijken omdat je dan minder gauw zeeziek wordt.Ondertussen wakkerde de wind 
toch wel een beetje aan en we kwamen ook steeds verder van de wal af. Ik had een extra 
lengte lijn aan de ankerlijn gemaakt in de hoop dat het anker minder ging krabben en dat 
hielp wel iets.
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Na een half uurtje zagen we het open sloepje van de boer het meer op draaien en daar kwam onze redder. Hij voer achter ons 
langs om even te praaien en een lijn over te nemen en dan langzaam voor ons te kruipen. Hij was mijn ankerlijn echt niet vergeten, 
ook niet omdat ik hem daarop wees, maar zette de boot niet in zijn vrij waardoor zijn schroef mijn ankerlijn vond met alle gevolgen 
van dien. Dat was even lastig. Beide boten even dicht bij elkaar getrokken en de ankerlijn vanaf zijn schroef naar onderen toe 
opgevist met de pikhaak om er een nieuwe lijn aan te bevestigen. Toen dat lukte kon er opnieuw geankerd worden.
Maar nu kon hij niet meer varen want zijn schroef zat zo vast als een huis.
Gelukkig had ik één peddel en de lange vaarboom en daarmee moesten we toen samen in de wind op terug naar de haven. Dat 
viel nog tegen maar lukte.
Gonny alleen op boot achterlatend kon even niet anders. Ze was er niet ze heel blij mee.
Maar we bereikten de ingang naar de jachthaven waarna hij de trekker ophaalde. Die heeft een hijsinstallatie aan de voorkant.
Daarmee hebben we toen van zijn boot de achterkant opgehesen en op de wal getrokken waarna we met de ijzerzaag de ankerlijn 
te lijf gingen. Na een paar minuten zagen lukte het om alles eraf te krijgen. Er blijft dan weinig over van een anker lijntje.
Vervolgens weer het meer op om Gonny te redden. Eerst voorzichtig langszij onze boot om over te stappen om een nieuwe lijn te
beleggen op de voorste bolder. Dat lukt allemaal wel en Gonny was blij dat we richting de wal getrokken werden. We waren 
onderhand zeker een kilometer uit de wal en de wind trok aan tot wel 5 Bft.
Voor de helling afkoppelen en aanleggen viel in het woelige water en harde dwarswind nog lang niet mee maar uiteindelijk lagen 
we met de kop op de wal met rubbermatten en konden we vastkoppelen aan de lier van de trailer.
De veldjes rondom de havens waren heel drassig en alleen de trekker kwam nog door de glibberige klei.
Toen was het leed geleden en hebben we de boel vastgesnoerd op de trailer en achter de auto gekoppeld om naar Apeldoorn te 
rijden. We hebben nog wel even nagepraat over de gebeurtenis en ik heb de boer bedankt voor de enorme hulp en de uren 
vergoed. Maar hij zei:” Ik had het toch ook voor geen goud willen missen”. Ik wel denk ik, maar je leert wel veel zo’n middagje.

Wat hebben we dan geleerd?
Nooit het woelige water op zonder goed werkende motor. Niet te gauw denken; “Dat redden we wel’. Een beter werkend anker 
meenemen en altijd een extra anker voor noodgevallen. Een paar extra lijnen komen ook altijd goed van pas en dat bleek wel. Een 
telefoontoestel meenemen waar de belangrijkste nummers in staan.
Aldus de belevenissen van de opvarenden van de Catboot Gooitske in het jaar onzes Heeren: 2002.
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Volgende nummer:

Het volgende nummer verschijn begin oktober. Heeft u genoten van dit nummer?  Help dan de redactie door ook zelf eens wat 
te schrijven of foto’s met onderschrift te sturen. Wij maken er dan weer een mooie uitgave van.
De redactie.

Bijna klaar!

De lorry passend gemaakt De blokken nog lakken

Ai, pas net niet De zeilen en vallen nog


