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Gelukkig nieuwjaar.

Beste Catbootvrienden: Ik wil jullie vanaf deze plaats een heel goed 2022 toewensen en de hoop 
uitspreken dat we elkaar meerdere keren kunnen treffen.
Bewust wilde ik niet weer over Corona beginnen, totdat ik op Wikipedia las wat Corona eigenlijk 
allemaal nog meer is dan behalve een mexicaans biermerk. Onder anderen:
1- buitenste kring van de zon (ster) die een warme uitstraling geeft;
2- aanwezigen op een zang- en drankfestijn.
Kijk, vanuit deze twee feiten moeten we dan maar kracht putten: de warmte en liefde die wij als 
Catbootleden het laatste jaar als een band om ons heen ervaren hebben. Er is een hoop gebeurd en 
verdriet en zorgen waren en zijn er nog steeds. Maar er is ook een sterke binding met elkaar en de 
liefde die vanuit de vele kerstwensen straalt, spreekt boekdelen. Laat die band ons ook het komende 
jaar warmte geven zodat we samen kunnen stralen.
En als we dan mogen samenkomen, laat het dan met vrolijke zang en lekker drank zijn. Vooralsnog 
hier weer een volle catnieuws met vele leuke artikelen.  Gezondheid!

mailto:novatus@zeelandnet.nl
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2021 - een goed jaar voor de catboot
oldtimers 

Beste Theo, Marius, Frans en Rein, beste leden van de 
Catbootclub, 
Het was in 2021 een succesvol jaar voor de catboot oldtimers in 
Nederland! Niet alleen heeft Rein Kremer, die al vele jaren lid 
van de catbootclub is (en ook de vorige eigenaar van de 
Hillegonda was), de houten Beterweter in een advertentie 
ontdekt. Hij is nu energiek en met professionele expertise bezig 
deze te renoveren. De foto’s, die ook op Facebook te zien zijn, 
laten het al zien: Het wordt een heel mooi bootje! 

De Beterweter was een van de 10 Catkruisertjes die in de jaren 
1929-1931 op de voormalige scheepswerf De Vlijt in Aalsmeer zijn 
gebouwd. Met een lengte van 4,50 m en een breedte van 2,00 m, 
plus een lange kiel, lijkt het op het eerste gezicht op de catcruisers
Novatus en Krümel,  van werf Abeking und Rasmussen. Pas als je 
naar de lijnen kijkt, besef je dat dit een heel ander ontwerp is 

Dit ontwerp kende ik al lang, de boot was te zien op www.scheepswerfdevlijt.nl, 
maar toen de Beterweter dit jaar weer verscheen was het een geweldige ontdekking!  
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Dan is er ook het verhaal van een gezin van vijf kleine stalen catbootjes. De vijf boten zijn op 
twee oude foto's te zien. Van deze boten zijn er tot vandaag 4 bewaard zijn gebleven en drie 
daarvan zijn ook lid van de Nederlandse Catbotenclub.  En deze drie zijn nu ook weer klaar 
om te varen. Ik denk dat zij misschien wel de kleinste stalen catbooten in de heel wereld 
zijn! En dat alleen al maakt ze tot juweeltjes in de Nederlandse catbootvloot . Stalen 
scheepsbouw is wel in de hele wereld verbreid, maar grotendeels uitgezonderd voor de 
professionele scheepsvaart. 

Voor de plezierboten geldt dat de meeste scheepswerven 
die deze wel in staal bouwen of hebben gebouwd, in 
Nederland zijn. Ik denk aan die succesvolle types van 
Wibo, De Domp, Gipon, Rijnsoever, Saaman om maar 
enkele te noemen. De bouw van stalen plezierboten was 
en is in andere landen niet erg gebruikelijk. In 2018 heb ik 
voor het eerst het Ketje van Marius Cusell mogen zien, 
destijds op de catboot-bijeenkomst op de Belterweide. 
Een mooie kleine catboot, waarvan de schipper het starten 
van de buitenboordmotor zoveel mogelijk vermeed. Hij 
voer zeilend de boot de haven binnen tot achter de 
hoofdpier, waar hij lag afgemeerd. Dit jaar onderging de 
Ketje, die Marius jaren geleden van zijn broer Leo had 
overgenomen, een uitgebreidere renovatie.
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Frans Stoop, had vorig jaar al een ander exemplaar van deze 
botenfamilie ontdekt. De twee grote patrijspoorten als twee 
behoorlijk grote ogen zagen er te mooi uit om de boot te laten 
liggen en kon het niet laten haar te kopen. Hij investeerde dit jaar 
in een complete revisie van de boot. Uit de voormalige Zwaluw
is nu het nieuwe Vetje geworden. Nu kun je aan dezelfde klank 
van de naam al raden dat het een lid is van dezelfde bootfamilie.

Helaas was ik dit jaar niet in de gelegenheid om de Mermaid te zien op de 
catboot-bijeenkomst dit jaar in Naarden. Drie stalen oldtimers, Ketje, Vetje en 
Mermaid, evenals de houten Beterweter werden dit jaar met succes gerenoveerd

Tot die tijd was het echter voor mij onbekend dat Theo 
Nieuwenhuizen ook bezig was met verbouwingswerkzaamheden. 
Het was bekend dat Theo een paar jaar geleden de Grown-Up had 
overgenomen. Maar ik vermoedde dat hij het gewoon wilde 
houden voor toekomstige kopers. Hier had ik het echter mis: nee, 
ook Theo heeft de Grown-up grondig onder handen genomen, 
helemaal opgeknapt en tegelijkertijd een nieuwe naam gegeven -
en wat een naam: The Mermaid of the Scelveringe.

En daarvoor wil ik alle betrokkenen heel erg bedanken! Wie behalve de leden 
van de catboot club kent nog de geschiedenis van de kleine ijzeren catboten
van Lievaart? Wie weet, naast de kleine groep insiders, dat de voorloper van 
de huidige megajachtwerf De Vries vroeger De Vlijt heette. En dat daar ook al 
kleine houten catboten gemaakt zijn? Het is te danken aan de eigenaren die 
met veel werk en expertise, en niet minder met veel geld, maar vooral met de 
nodige passie, deze boten en hun historie in stand houden. Ik ben zelf geen 
vakman en kan weinig doen. En zo kwam ik op het idee om een klein sieraad 
voor deze boten te laten maken in de vorm van een wimpel om het verhaal te 
behouden. Met de Beterweter is het eenvoudig: De voormalige bedrijfswimpel 
van de inmiddels ter ziele gegane scheepswerf “De Vlijt” zou een geschikte 
wimpel zijn voor de Beterweter, tenzij iemand iets beter weet? 
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Maar wat voor een vlag kan ik kiezen voor de kleine ijzeren zusjes? De getoonde vlag is 
gebaseerd op de vlag van de oorspronkelijke locatie van de werkplaats van de heer Piet 
Lievaart, het huidige dorpje Hendrik-Ido-Ambacht. Daarnaast zijn de naam van de bouwer, 
het bouwjaar en een graphic met de originele 5 stalen zusjes erbij samengebracht om de 
geschiedenis van deze boten op te nemen en ze voortaan te decoreren.

Ik wil graag mijn dank uitspreken voor uw inzet voor het behoud van oude boten en het 
behoud van hun geschiedenis. Ik wens jullie altijd goed en veilig varen met de bootjes en 
altijd een handbreedte water onder de kiel! Peter Plate

Naschrift Theo : De vlaggen van Piet Lievaart zijn inmiddels binnen en werkelijk, heel mooi!

Opm. redactie: foto blz 3 en hiernaast: de middelste en de rechtse boot zijn overnaads 
gebouwd, dus waarschijnlijk niet van staal. Mogelijk zijn het de Beterweter, Pelikaan en/of 
Goudhaan. In elk geval ook de Sybrand die die jaren ook op de Kralingse Plas lag.( zie blz.6 )



Aan de oever van de Rotte, tussen Delft en Overschie, 
ligt een heel mooi dorpje, maar de meesten weten dat nie’
In het begin van de vorige eeuw was Hillegersberg een zeer bekende, 
lommerrijke plaats, met luxe landhuizen verscholen achter het riet van 
de Rotte. Het is niet vreemd dat hier een rijke historie van 
watersportplezier ontstond en de vele zeil-, roei- en kanoverenigingen 
die dat gebied rijk is, zijn daar nog overblijfselen van. Zo waren er in de 
beginjaren van die eeuw diverse werfjes die mooie bootjes bouwen. 

Nederlandse Catbotenclub
Hillegersberg
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Zo ook de Jachtwerf Hillegersberg (onder het huidige Terbregseplein) 
van J.Houtvester die naar het ontwerp van een Rotterdamse 
reclametekenaar Jan Hogenbos een viertal houten catbootjes bouwde.
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Els en Erik van ’t Hull schreven in één van onze eerste catnieuwsen daar navolgend artikel over. De catboot Sybrand is thans in bezit bij ons lid Arlette:  
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Renovatie Cat’O’

Ondanks een onverwachte, doch plezierige vakantie naar Italië, en ‘dankzij’ Covid, 
waardoor veel andere activiteiten toch niet haalbaar bleken, is het werken in je 
eentje in een afgezonderde werkplaats een heel veilige activiteit. Hierdoor is de 
restauratie van de Cat’O’ met forse sprongen vooruitgegaan. Niet dat alles 
gemakkelijk gaat: O nee, er blijkt altijd weer meer ‘ellende’ onder de huid te zitten 
dat gehoopt. Ondanks dat een aantal wrangen en spantjes al vernieuwd waren, 
bleken vele anderen ook van zodanig slechte kwaliteit dat ik er meerdere nieuwe 
tussenin gezet heb. Daarvoor heb ik eerst een steamer van een dikke PVC buis 
gemaakt, zodat ik houten latten kon verwarmen, alvorens ik ze kon buigen. Met 
behulp van een behangafstomer lukt dat aardig, hoewel het hedendaagse PVC niet 
al te best meer bestand is tegen langdurige hete lucht en na het werk een geheel 
ander vorm had aangenomen. Met een combinatie van gebogen latten, 

verlijmde stroken en enkele kniespantjes lukte 
het me om weer een stevig frame voor de 
boot te verkrijgen waar alle gangen 
voldoende steun op konden vinden. Ook het 
frame voor de zitbanken in de kuip en kajuit is 
vernieuwd c.q. versterkt. Dankzij het vele 
fotomateriaal van Erik destijds, kon ik na een 
beetje puzzelen vinden hoe alles heeft 
gezeten. 
Ik maakte me echter nog wel zorgen om de 
stevigheid van de bovenste huidplanken 
alvorens ik de boot kon draaien om de 
onderkant aan te pakken. Ik wilde niet nu al 
eerst het dek aanpakken, maar heb wel vast 
het lijfhout langs de rand aangebracht. 

Alleen, hoe buig je 
een 10 cm brede en 3 
cm dikke 
mahonieplank van 6 
meter lang in de juiste 
vorm? Dat werd nog 
wel een uitdaging. Zes 
meter lange planken 
had ik wel en daaruit
zaagde en schaafde ik
2 planken van 100 x28 mm waar aan beide zijde een 
sponning werd in gefreesd. Daarna werd de plank is 3 gelijke 
delen gezaagd van 33 mm breed.
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Vervolgens bouwde ik een houten stoomkist van 6 meter lang, ‘aangedreven’ door 3 
behangafstomers.  Nu zijn 3 behangsafstomers van 2400 What iets te veel van het goede 
voor één stopcontact, dus vanuit de 380 Volt aansluiting een verdeling van 3 groepen 
gemaakt en toen ging het goed. Het was een mooi gezicht: 3 stoomapparaten op rij en een 
lange kist waar geurige dampen uit omhoogkwamen. Lat voor lat kon ik ze daarna buigen en 
op de dakspanten vastzetten. 
De vele lijmklemmen kwamen daarbij goed van pas. Een paar dagen laten alle schroefgaten 
met houten pluggen opgevuld en het resultaat mag er zijn. De boot was nu sterk en stevig

genoeg om gedraaid te worden. Met een aantal takels 
en de hulp van de kinderen kregen we de boot netjes 
op z’n kop en kon ik de onderkant goed inspecteren.
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De opgeklampte gangen zaten me niet lekker, 
zeker omdat het ooit met multiplex was gedaan. 
De delen er voorzichtig afgehaald, het rotte 
hout eronder vandaan gezaagd en nieuwe 
stukken huid erin gezet.
In de kielbalk zaten nog 8 uitgelubberde gaten 
van de bouten waar de kiel aan komt te hangen. 
Het voorste deel van de kielbalk is destijds al 
vernieuwd en het achterste deel was verder nog 
goed, op de kielbouten na. Deze eruit geboord, 
de gaten opgeruimd tot 50 mm doorsnee, en 
daar nieuwe stukken rondhout in gelijmd, 
waarin weer nieuwe gaten van 10 mm zijn 
geboord voor de nieuwe kielbouten.

Ook de skeg zat ‘los’ aan de keilbalk, dus die maar verder losgehaald, slechte 
stukken hout vervangen en opnieuw met nieuwe bouten aan de kielbalk 
vastgezet. Vervolgens alle gaten in de huid dichtgestopt en de kieren volgegoten 
met epoxy.
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Ook de ijzeren kiel werd van teer en roest ontdaan, geprimerd
en in de plamuur glad -gestreken. Na nogmaals het 
onderwaterschip vele malen te schuren en te plamuren kunnen 
inmiddels de eerste lagen HB Coat erop en de kiel teruggeplaatst 
worden.
Het roer was tijdens één van de laatste zeiltochten gebroken, 
maar gelukkig wel met steunhout direct vastgezet. Daardoor is 
de vorm behouden gebleven en ben ik begonnen en nieuw roer 
na te bouwen. 
Ik ben er nog niet, maar inmiddels een heel eind gevorderd. Zo 
zouden we komend catbotenweekend zomaar twee nieuwe 
boten kunnen verwelkomen!



Ledenlijst

Diverse mensen vragen mij regelmatig om weer eens een actieve ledenlijst af te 
drukken in ons Catnieuws.  Omdat het catnieuws ook ‘open en bloot’ op internet 
staat, doen we dat bewust niet vanwege de privacy-wet.  Mocht je over een 
actieve ledenlijst willen beschikken, doe dan even een mailtje naar Theo en hij 
kan je verzoek inwilligen:  novatus@zeelandnet.nl Op onze eigen website kun je 
wel foto’s en gegevens van de schepen zien en namen van hun eigenaren.

Winterbijeenkomst

Voor de winterbijeenkomst hebben we zaterdag 5 februari 
gereserveerd staan. Bedoeling is dat we die dag in Den Helder 
bij elkaar komen op de haven Willemoord.  
( https://museumhavenwillemsoord.nl/ ) Er is daar een hoop te 
zien en te beleven en plek zat om elkaar weer eens te 
ontmoeten en bij te praten.  Hoewel we uiteraard nog niet 
weten in hoeverre ‘C’ daar nog roet in het eten gooit, willen we 
toch vragen je vast aan te melden bij Jose Molenaar als je van 
plan bent die dag te komen. Zij kan dan werken aan een verder 
invulling voor die dag. Mocht de dag omwille van allerlei 
maatregelen toch niet door  gaan, dan zullen we uiteraard de 
activiteiten voor die dag weer uitstellen. Maar vooreerst: meld 
je aan bij Jose: josemolenaarmuller@gmail.com
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Twin Peaks te koop

Peter en Alie hebben te 
kennen gegeven dat hun 
boot Twin Peaks te koop ligt. 
Vanwege de vele dingen die 
ze nog willen doen, hun 
leeftijden en het feit dat er 
vlakbij Wageningen op de 
Rijn niet leuk meer gezeild 
kan worden, vanwege alle 
motorboten en jetski’s e.d. 
doen zij met pijn in hun hart 
afstand van deze bijzondere 
boot. Voor interesse kun je 
contact opnemen met Peter 
of Alie:  deboer.p@hetnet.nl

mailto:novatus@zeelandnet.nl
https://museumhavenwillemsoord.nl/
mailto:josemolenaarmuller@gmail.com
mailto:deboer.p@hetnet.nl


Centennial Novatus en Krümel

In 2022 bestaan de Novatus en de Krümel precies 100 jaar. 
Reden genoeg om daar de nodige aandacht aan te 
schenken. Tijdens de zomerbijeenkomst in Veere doen we 
dat zeker, maar ook in de media zal daar de nodige 
aandacht aan besteed worden. Een mooie mogelijkheid 
om ook de catbootclub daarbij te promoten.

Zomerbijeenkomst 2022 te Veere

Het weekend van 15 t/m 17 juli staat weer gereserveerd voor ons jaarlijkse 
zomerbijeenkomst. Ditmaal is Veere the-place-to-be. Voor veel catbooteigenaren lijkt 
dit ver weg, maar als zelfs Rasmus jaarlijks met zijn boot naar Veere kan komen, 
kunnen anderen 
dat ook. Theo
heeft aangeboden
om diverse boten 
op te halen en 
uiteraard ook weer
terug te brengen.
Dus beschik je zelf
niet over (de juiste)
vervoersmogelijk-
heden, neem dan contact op met Theo.    Tijdens dat weekend wordt er in Veere ook 
de jaarlijkse VanLoon Hardzeilwedstrijd gevaren. Een bijna 100 jaar oude jaarlijks 
traditie, destijds voor platbodems zoals Hoogaarsen en Hengsten maar tegenwoordig 
met zo’n 60 klassieke , gaffel-getuigde zeilboten. 
( http://www.hoogaars.nl/index.php/hm-evenementen/van-loon-hardzeildagen )
Zowel de Novatus, de Krümel als de Charlotte doen al vele jaren mee, waarbij Jaap al 
diverse prijzen in de wacht heeft gesleept. Het heet weliswaar een ’wedstrijd’, maar 
het gaat voornamelijk “om de leut” , niet om het winnen. Zo staat er voor elk 
deelnemend schip een fles jenever klaar als je de finish bereikt. Het festijn trekt 
jaarlijks zo’n 25-30.000 toeschouwers. Samen met de organisatie kijken we voor dit 
jaar voor een speciale catbootklasse zodat we ‘als gelijken’ aan de streep staan.  
Peter Plate opperde het idee voor een demonstratie admiraal zeilen. Voor de zaterdag 
lijkt dit, vanwege de drukte op het water, niet haalbaar, maar voor de zondagmorgen 
zeker een leuke optie. We kunnen dan de vertrekkende schepen een saluut geven.
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C5 – Compacte Culinaire 
Catboten CombuisClub

Hierbij een nieuw recept voor de kookrubriek: 
vegetarische walnotenburgers.  Moeilijk is het 
niet, zelfs ik kan het:
Voor 4 personen (4 grote of 8 kleine burgers): 
Snij 4 (oude) bruine boterhammen in stukjes en 
doe ze samen met 100 gram gepelde walnoten 
in de keukenmachine. Voeg 3 eetlepels gehakte 
peterselie, zevenblad of andere groente kruiden 
toe en ± 60 gram geraspte belegen kaas. Maal 
het in de keukenmachine fijn.
Klop 2 eieren los, voeg daaraan wat zout en 
peper toe, en voeg dit langzaam, onder het 
malen, toe in de keukenmachine, zodat een 
mooie stevige brei ontstaat. Leg dit een aantal 
uren afgedekt in de koelkast, zodat het mooi 
stijf wordt. Daarna kun je er ballen of 
schijven/hamburgers van kneden die je in een 
paar minuutjes in wat olie in de koekenpan 
bruin bakt.  Succes verzekerd. 
Theo

Op naar Veere
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Volgend nummer: 
Begin april. Helpt iedereen weer mee voor kopy ?


