
Beste Catboot vrienden,
Het jaar 2022 ligt weer achter ons en de eerste schreden in 2023 hebben we gezet. 
Vanaf deze plaats, wil ik jullie een heel goed 2023 toewensen. Zowel op het 
persoonlijke als op het maritieme vlak. Het voelt elk jaar alsof we op wereldreis van 
haven naar haven gaan, niet goed wetende waar en tot hoever we komen; terugzien
op het afgelopen jaren en alles wat daarin gebeurd is en ons weer focussen op het 
ruime sop voor ons. Hoe de wind ook waait en wat we ook tegenkomen, ik wens

jullie behouden vaart 
2023! Dit keer geen 
dikke catnieuws
aangezien ingezonden 
copy uitbleef. Maar 
gelukkig hebben we 
de foto’s nog. Veel 
lees- en kijkplezier.
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Samengaan met de OGA
Begin december hebben jullie een mail gehad      
over een mogelijke samenwerking met de  
OGA. De wensen en noodzakelijkheden willen 
we jullie allen graag op 28 januari voorleggen. 
Kun je niet maar Elburg komen, laat José, 
Barend of mij dan per mail weten hoe jij 
ertegen aan kijkt.

Winteractiviteit
Op zaterdag 28 januari hebben we onze jaarlijkse 
winteractiviteit. Deze keer op de mooie, oude botterwerf in 
Elburg. Jullie worden tussen 10.30 en 11.00 uur verwacht bij 
restaurant ‘De Herberg’ aan de Havenstraat 7 te Elburg. 
Vandaar uit lopen we naar de nabijgelegen botterwerf waar 
we een mooie rondleiding krijgen. Na de lunch verkennen 
we het fraaie Elburg verder en sluiten de dag af met een 
gezellige borrel en eventueel diner. Er zijn al 14 deelnemers, 
maar mocht je nog vergeten zijn je aan te melden, doe het 
dan alsjeblieft nog per ommegaande.
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Zomerbijeenkomst.
Het lijkt nog ver weg, maar ervaringen van de laatste jaren leert 
ons, dat agenda’s snel gevuld zijn, vakantie vroeg geboekt 
(moeten) worden en de keuze aan goede geschikte jachthavens 
voor een zomerbijeenkomst niet onuitputtelijk groot is. 
Gelukkig is Frans al erg actief geweest en is de jachthaven 
Zwaansmeer te Uitgeest van 23 tot 25 juni ons domicilie. Een 
mooie haven, camping, restaurant en het schitterend 
Alkmaarder/Uitgeestermeer zijn prima ingrediënten voor een 
mooie zomerbijeenkomst. Rasmus, Frans, Jaap, Barend, Jose en 
Theo hebben zich al aangemeld en graag horen we zo spoedig 
mogelijk van de rest of zij dat weekend ook aanwezig zijn (dit 
i.v.m. het reserveren van het aantal lig- en campingplaatsen)

700 jaar Zeeland
Op 6 maart 1323 werd de Vrede van Parijs gesloten en werd het graafschap Zeeland gesticht. 
Hoewel Zeeland als provincie pas in 1814 werd gevormd, is 1323 toch wel het jaar waarin 
Zeeland haar officiële status kreeg. Aanleiding voor het vredesverdrag was de strijd op de 
Gouwe en de belegering en verzet van Zierikzee enkele jaren daarvoor. Zierikzee werd de 
grondlegger van wat nu Zeeland heet, tijd voor een feestje dus.  Van 10 tot 13 augustus zal deze 
middeleeuwse toestand in Zierikzee herleven en wordt de slag om de Gouwe herdacht met een 
maritiem spektakel waar voor menig oud historisch schip een plekje is. Wellicht een eskader 
met catboten?  We weten nu hoe we in front – en kielslinie kunnen aanvallen. Wordt vervolgd.



Dutch Classic Yacht Regatta

Twee weken eerder, van 28 tot 30 juli, vind in 
Hellevoetsluis weer de Dutch Classic Yacht 
Regatta plaats. Voor geoefende zeilers leuk om 
mee te doen, voor degenen die aan de wal staan, 
een magnifiek gezicht.
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Rating.
In een wedstrijd varen is niet voor elke catboot-liefhebber gesneden koek. Zo lang alle boten hetzelfde zijn kun je 
denken, wie het eerst over de finish gaat heeft gewonnen, maar bij een wedstrijd met verschillende boten, of gelijke 
boten met verschillende afmetingen, gaat dat niet op. Immers de maximaal haalbare snelheid van een boot is 
uiteraard afhankelijk van de omstandigheden zoals wind en golfslag, de behendigheid van de schipper om te zeilen en 
te navigeren, maar ook van de afmetingen van een schip. Vooral lengte, maar ook breedte en diepgang hebben 
invloed op de haalbare snelheid en uiteraard de hoeveelheid m2 aan zeil dat je gebruikt. Vandaar dat in officiële 
wedstrijden schepen een ‘rating’; krijgen: zeg maar een classificering ten opzichte van elkaar. Heeft bijvoorbeeld een 
schip een rating van 100 en vaart het 60 minuten over een wedstrijd, dan mag een ander schip met bijvoorbeeld een 
rating van 75, er 80 minuten over doen (100x60   75x80), maar zal een schip met een rating van 110 er minder dan 
54,5 minuten over moeten doen om te winnen (110x54,5 < 6000). Het verschil in de zeilbootjes van onze 
Nederlandse club is, als er goed gemeten wordt, heel gering en varieert maar enkele procenten. Het bepalen van de 
rating gebeurt via een ingewikkelde formule. Voor catboten onderling geldt de Catbotenrating:
{Rating=130+((((LOA+LWL)/2)*√Sail Area)/(∛Boat Weight))*-.75}, waarbij het er nogal nauwkeurig op aankomt hoe 

er gemeten wordt. Zo moet de ‘Lengte Over Alles’ gemeten worden, dus van voorsteven tot achtersteven, de ‘Lengte 
Water Lijn’ (lengte van het schip op de waterlijn) het zeiloppervlak in m2 (en bij catboten mag in wedstrijdverband 
alleen met grootzeil gevaren worden) en het gewicht van het schip in ‘normale zeiluitvoering’.
Bij andere ratings, zoals die bijvoorbeeld van de OGA, tellen nog meer variabelen mee zoals de breedte van het schip 
op waterlijn, soort tuigage (Sloep, jol, kits), zeiloppervlak van de andere zeilen en een correctiefactor voor vaste 
schroef, klapschroef of geen schroef/opklapbaar bbm). Doorgaans zijn de verschillen van onze catboten bij de OGA-
ratingmethode iets groter.
Als je nou deze winter toch nog met je boot bezig bent, meet dan de maten nog eens goed en nauwkeurig op. Kom je 
er niet uit, dan kan Theo je verder helpen.
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Bouw catboot nummer 4
Het kon natuurlijk niet uitblijven. Na de restauratie van 3 
catboten, nu eindelijk eens helemaal een nieuwe catboot te gaan 
bouwen. In december legde Theo de kiel voor een nieuw te 
bouwen catboot en inmiddels staan de spanten al overeind. 
Bedoeling is dat de boot nog voor de zomer klaar is. Eén troost, 
het bootje meet maar 91 cm lengte en wordt een schaal copy 
(1:5) van de Novatus.

Bouwactiviteiten in Veghel

Ook Jan van de Sande krijgt 
er nog geen genoeg van. 
Hoewel zijn gezondheid het 
varen met instabiele bootjes 
moeilijk maakt (en daarom
zijn SUA ook te koop ligt) is
hij alweer hard bezig een 
ander, stabieler bootje te 

bouwen. Een soort Bolger type.  Zijn schaalmodel van 1: 10 is in middels
een eind gevorderd en er zijn test/proefvaarten mee gedaan. En aangezien Jan toch niet achter de geraniums wil 
zitten, zien we uit naar zijn nieuwste aanwinst.
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Catboten te koop.
Momenteel liggen er een aantal 
catboten te koop. Peter en Alie 
overwegen hun boot Twin Peaks 
te verkopen, Robert de Vroom wil 
zijn Pelikaan aan goede handen 
doorverkopen, Jan van de Sande 
heeft zijn Sua nog steeds te koop, 
Rob de winter (oud-lid uit 
Kamperland) heeft zijn ‘Cat’ te 
koop liggen, en wil je een 
restauratieklus: de voormalige 
boot de Seaven Seas van Geert 
Gruintjes uit Venlo ligt te koop in 
Zwitserland.
Ook de eigenaar op leeftijd van 
een mooie Deense junior, liggend 
in Veere, zag ons deze zomer 
varen en vraagt zicht af of iemand 
van ons zijn boot wil overnemen. 
Mocht je interesse hebben, 
reageer dan.  (Theo heeft 
adressen)

Deense
Junior

Pelikaan

CAT
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Twin
Peaks

Seven Seas

Sua
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Thirza vertelt:
Nu de mooie zeemeermin Thirza mij weer vaker, met diverse boten, op het Veerse Meer ziet, worden ook de 
ontmoetingen en verhalen die ze mij vertelt frequenter. Soms weet ik niet goed of ze allemaal waar zijn, maar ik 
durf haar mijn twijfel niet kenbaar te maken, bang dat ze me afwijst. 
En zo vertelde Thirza mij het verhaal van Siric , een mooie rossige jongeman van 18 jaar. Het was omstreeks het 
jaar 450, toen Thriza hem op Sonnemare, één van de 4 eilanden rondom de Gouwe, (een belangrijk water in die 
tijd), zag zwoegen. De mensen in die tijd hielden zich in leven met vissen, jagen, schapen houden en aten tal van 
planten die op de schorren en kwelders groeien. Op de hogere, zanderige ruggen bouwden ze hutjes, die de 
najaarsstormen vaak niet overleefden. Siric kwam uit Engeland en was vernoemd naar zijn oom Sigeric. Of 
eigenlijk King Sigeric, maar omdat die maar 7 dagen koning was geweest, kende niemand hem meer. 

Siric had Engeland verlaten en was naar dit oord gevaren. Hij 
had weinig contact met de lokale bevolking, sprak hun taal 
niet, maar de jonge meisjes kregen deze mooie jonge man al 
snel in het vizier. Zoals hij kon zeilen op de woelige Gouwe, 
en de rijke vangst die hij in zijn schamele bootjehad, daar 
was menige Zeeuwse knul jaloers op. En ach, zoiets gaat 
natuurlijk niet lang goed, want toen hij ook nog eens de 
meisjes het hof maakte, waren de rapen gaar. Het begon 
met kleine schermutselingen maar ging van kwaad tot erger. 
Echter geen van lokale Zeeuwse mannen kon hem de baas 
en onder de dames kreeg hij steeds meer bijval. 
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Het duurde maar een paar jaar en toen kon Siric zich heer en meester noemen 
over het gebied en stichtte hij op een zandheuvel een nederzetting, omgeven 
door het water en moerassen waardoor niemand de stad kon bereiken, dan over 
de Gouwe, waaraan hij een haven bouwde.  Echter, op de Gouwe en in de haven 
durfde men zich ook niet te vertonen zonder goedkeuring van Siric. 
Nu was in die tijd was de naam Aa of Ee een gebruikelijk naam voor een water 
zonder specifieke naam en zo sprak men over al snel over de Ee van Siric, wat 
later Siric’s Ee werd. De heldhaftige daden van Siric waren een soort van 
genetisch dna, dat de eeuwen daarna, Zierikzee groot maakte. 
Thirza vertelde mij dit alles met een blos op haar wangen. Was the Mermaid of 
the Scelveringhe destijds ook verliefd geweest op Siric

Aan het begin van de 13e eeuw vormde Zeeland een voortdurende twistappel tussen de graven van Holland en 
Vlaanderen. Nadat de Vlamingen de troepen van de Franse koning  hadden verslagen in een gevecht, dat de 
geschiedenis zou ingaan als de Guldensporenslag (1302), viel de aandacht weer op Zeeland. De Vlaamse graaf viel 
de met elkaar verbonden graafschappen Holland en Henegouwen tegelijk aan. De meeste aandacht kreeg Zeeland 
om dit definitief ondergeschikt te maken aan Vlaanderen. Graaf Jan II liet de verdediging over aan zijn 17-jarige 
zoon Willem. Deze bleek niet opgewassen tegen zijn Vlaamse tegenstander, Gwijde van Namen, zoon van een 
Vlaamse graaf, die gesteund werd door  Zeeuwse edellieden.
De Vlamingen zetten de aanval krachtig in en Willem moest uitwijken naar Zierikzee (1303). De Vlaamse 
oorlogsmachine leek niet te stuiten toen zij op Schouwen voet aan wal zetten. Maar de Zierikzeeënaren weerden 
zich dapper en schuwden de tegenaanval niet. De bezetters van het kasteel Blodenburg, even ten westen van de 
stad, dat als steunpunt van de Vlamingen diende, werden verslagen. Per schip werden de Vlaamse troepen 
aangevoerd, die strategische posities innamen op de eilanden Schouwen en Duiveland. 
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Een vloot met onder andere Gwijde van Avesnes, bisschop van Utrecht en oom van Willem, kwam vanuit het 
noorden te hulp. De troepen van Willem en van zijn oom werden echter verpletterd door de Vlamingen. Bisschop 
Gwijde werd gevangengenomen en Willem wist zich ternauwernood veilig te stellen in Zierikzee. De Vlamingen 
bekommerden zich weinig om het lastige Zierikzee en trokken Holland en Utrecht binnen. Alleen Dordrecht hield 
stand. De Witte van Haamstede, bastaardzoon van graaf Floris V, wist de Hollandse steden weer aan de zijde van 
Willem te brengen. Als gevolg daarvan trokken de Vlamingen zich uit Holland terug. Echter nog eenmaal wilden de 
Vlamingen hun gram halen, namelijk op het lastige Zierikzee. Willem was inmiddels naar Holland teruggekeerd.

De Vlamingen hadden er alles voor over om 
Zierikzee in te nemen. Een groot leger werd aan 
wal gezet om de stad met geweld tot overgave te 
dwingen. Alle middeleeuwse 
belegeringstechnieken werden toegepast. De 
haven werd volgestort met koren om zo de stad 
af te sluiten van de Gouwe. Daardoor was de stad 
geheel ingesloten. Regelmatig werden aanvallen 
uitgevoerd, maar evenzoveel keren werd deze 
afgeslagen. De Vlamingen brachten  ‘blijden’ in 
stelling, grote katapulten waarmee zware stenen 
afgeschoten konden worden. Ook de 
Zierikzeeënaren beschikten over dergelijk 
oorlogstuig. De Vlamingen lieten geen 
mogelijkheid onbenut. 
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Zo voerden ze rond etenstijd een verrassingsaanval uit. Met klokgelui werden de verdedigers naar de poorten en 
muren gedirigeerd. De vrouwen haalden de stenen uit de straat en sleepten ze naar de muren waar hun mannen 
ze met kracht in de richting van de vijand gooiden. Diezelfde vrouwen blusten ook een felle brand terwijl de 
krijgslieden pijlen afschoten naar de Vlamingen. De Vlamingen bouwden evenhogen en katten. Dit zijn 
verplaatsbare torens waaruit ze de stad konden beschieten. Met vijf verrijdbare bruggen werden dammen in de 
grachten gelegd om zo de aanval te vergemakkelijken. Over de omvang van de Vlaamse troepen lopen de 
schattingen uiteen. Een Hollandse kroniekschrijver houdt het op 200.000 man, een Vlaamse op 80.000. Beide 
schattingen zijn vermoedelijk te hoog, maar dat de Vlamingen een grote overmacht hadden lijkt onbetwistbaar. 
De Zierikzeeënaren hielden moedig stand, maar door de langdurige belegering werd de nood hoog. Het voedsel 
raakte op.
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De Franse Koning had inmiddels een vloot met admiraal Rainier Grimaldi aan het hoofd naar Holland gezonden om 
steun te bieden. Vergezeld van Hollandse schepen, vertrok deze vanuit Schiedam naar Zierikzee. De vloot koerste 
naar de Gouwe, waar de Vlaamse schepen gereedlagen voor het treffen. De Vlamingen leken in het voordeel. Ze 
hadden een overmacht aan schepen. De locatie was niet gunstig: De Gouwe was gedeeltelijke verzand en dat 
bemoeilijkt de beweging van de schepen. Op 10 augustus 1304 vielen de Vlamingen, die naast een klein aantal 
grote schepen ook over veel kleine vaartuigen beschikten, de Frans-Hollandse vloot aan. Deze bestond uit 43 
gehuurde grote handelsschepen, 11 galeien en wat kleinere vaartuigen. Zij was gerangschikt in sierlinies 
achterelkaar, met de galeien in de vierde linie. Dadelijk bij het begin van de strijd liepen vier schepen uit de eerste 
linie van Grimaldi's vloot, als gevolg van de eb, vast op een ondiepte. Grimaldi veranderde nu zijn slagorde; alle 
grote schepen liet hij, met touwen aan elkaar verbonden, één linie vormen; de galeien vormden nu de tweede linie. 
Tegen de avond bonden de Vlamingen de strijd aan met de Fransen en Hollanders. Zwermen van pijlen vlogen over 
en weer alsof het sneeuwde. Over en weer klonken strijdkreten en trommels, hoorns, fluiten en trompetten 
zorgden voor een oorverdovend lawaai als van een
gideonsbende. De Vlamingen waren aan de winnende 
hand, totdat de vloed opkwam, de Franse schepen 
weer vlot kwamen en voor Grimaldi de kansen zich 
keerden in het voordeel van Grimaldi. Tegen midder-
nacht was de strijd gestreden en bij het krieken van 
de dag lag de Vlaamse vloot verstrooid uiteengedreven 
en werd hun aanvoerder, Gwijde van Namen, gevangen
genomen. De strijd om Zeeland was beslist. In 1323 
werd Zeeland bewesten de Schelde definitief afgestaan 
aan de Hollandse Graaf.



Ik heb mijn hart aan Zierikzee verloren
Kees Prins bew. Theo Nieuwen  huizen 2021

Freddy Raymond 1925

  Wan -    neer  men mij ge - vraagd heeft,  waar-om  ik haar  niet  trouw.       Als    'k zoo krank - zinnig   veel    houd,   van
   De          vre- de   is       ge -  ko -men,   het    af -scheid  viel  ons  zwaar.       Twee     ki - lo -   me  -  ter       zoe - nen,    nam
  Was        soms mijn kuch ou-bak-ken,    of     soms   de  snert  niet  gaar.        dan     wist   ik      dat    mijn     kliek-je    Stond

  de  - ze   fris - se     vrouw.     Dan      gaf         ik         steeds  tot     ant   -woord,     het       kon    mijn           vrouw  niet    zijn,
   ok     het   lip-pen-   paar.       Mijn     ran - sel               en    mijn     lief    -     de,    nam 't    mee       naar      Am -   ster  -  dam,
  bij    mijn  Zeeuw-se  klaar.     En        had    mijn           har-de         stroo   -  zak,   mij         slaap     te  -      kort       ge  -     daan,

    op -          dat     zij    was                  op    -  dat    zij   was               de    vrouw van mijn  ka - pi  -  tein.
   vroeg men   om mij   heen             waar-om bleef  j'al-leen,            ver  -   teld'   ik         hoe    het      kwam.
    dan          vul -   de    dat                mijn     Zeeuw-se  schat,           haar      moll'-ge        ar -   men        aan.
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De Zierikzeeënaren lieten later nog vaker van zich horen. In 1575, 
in de tachtig jarige oorlog, belegerden de Spanjaarden, onder 
leiding van Cristóbal de Mondragón, 9 maanden lang hun stad, 
zodat er geen voedsel of brandstof in kwam. Uiteindelijk moesten 
de Zierikzeeënaren capituleren en drong Móndragón met vele 
soldaten de stad binnen. Door het feit dat die soldaten ook al 
maanden geen fatsoenlijk eten hadden gehad en zich niet met 
vrouwelijk schoon hadden kunnen omringen, werd de stad 
geplunderd en vrouwen werden verkracht. Dit leidde tot een 
enorme muiterij onder de bevolking en daardoor was Cristóbal 
de Mondragón niet erg geliefd in de stad. Hij heeft het er dan ook 
niet lang volgehouden, hoewel de voormalige schouwburg en nu 
hotel, zijn naam nog draagt.
Toen Thirza deed alles verteld had neuriëde zij een deuntje:
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Reeuwijk Raid 2022



Nederlandse Catbotenclub Officieel orgaan van de Nederlandse

Catbootclub nr. 44 Januari 2023    blz. 16


