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Beste Catboot vrienden,

“Times fly’s when you have fun”. Inderdaad, de tijd gaat 
snel als je druk bezig bent met je boot /boten, 
voorbereidingen voor de 100 jarige Catboot Anniversary 
en ga maar door. En weer zijn er 3 maanden voorbij. Tijd 
voor een actuele Catnieuws, want ook al komen velen 
van jullie naar het wekend op 15-17 juli, ook de 
thuisblijvers laten we niet in het ongewisse. Want er is 
wat af geklust in de afgelopen maanden. Lees maar snel 
verder.

100 jarige Anniversary / catbootweekend 2022
De voorbereidingen voor het catbootweekend van 15-17 juli 
2022 zijn in volle gang. Er zijn tot nu toe 11 schepen aangemeld, 
die ook meedoen in de jaarlijkse van Loon Hardzeilwedstrijd. 
Velen maken er een lang weekend van, met uitschieters tot 2 
weken. Het beloofd een fantastisch weekend te worden.
Diegenen die zich hebben aangemeld krijgen hebben, krijgen 
begin juli meer informatie. Heb je iets gemist, bel of mail dan 
even naar Theo: 06-65332264 of Novatus@Zeelandnet.nl

mailto:novatus@zeelandnet.nl
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Wie was Hendrik Willem van Loon.

Van 1928 tot 1932 woonde er in Veere een legendarisch en wereldberoemd schrijver, 
tekenaar, journalist en radiocommentator Hendrik Willem van Loon (1882-1944). 
H.W. van Loon was een nazaat van Willem van Loon, een van de mede-oprichters van de 
VOC in 1602; de familie werd in de 19e eeuw in de adelstand verheven. In Amerika werd 
Hendrik Willem een gevierd historicus; in Nederland was zijn faam duidelijk minder.
Het was een exuberante man die, samen met zijn vrouw Jimmie “de gelukkigste jaren van 
zijn leven” In Veere ervaarde en regelmatig hooggeplaatste gasten (waaronder ooit Miss 
America) ontving in zijn huis, De Houttuyn. Dit huis is aan de Kaai te Veere nog steeds te 
vinden. Dit jaar is er een tentoonstelling over hem in het oude Stadhuis op de Markt.
( https://isgeschiedenis.nl/longreads/hendrik-willem-van-loon-gevierd-historicus-in-
amerika)

Met kerst deelde deze welgestelde man cadeautjes uit aan de arme Veerenaren en op 4 augustus 1928 organiseerde hij samen 
met zijn vriend Frits Philips een hardzeilwedstrijd voor de Veersche vissersschepen omdat ”die arme sloebers toch ook wel eens 
een pleziertje mochten hebben”. Elk schip ontving na afloop een fles jenever en voor de winnaar was er een zak met 40 zilveren 
rijksdaalders. In 1994 heee de Sfchfng behoud Hoogaars deze wedstrijd weer nieuw leven ingeblazen en is het een jaarlijks 
terugkerend fesfjn geworden waar zo’n 30-35 Zeeuwse Hoogaarzen en Hengsten en zo’n 15 Old Gaffers aan meedoen. De fles 
jenever voor elke schipper wordt geschonken door Ketel 1 uit Schiedam. Het begint tegenwoordig al op donderdagavond in 
Zierikzee met een lekkere mosselmaalfjd en is er op vrijdag een aanbrengtocht van Zierikzee naar Veere. De ‘echte’ van Loon 
Hardzeilwedstrijd vindt dan op zaterdag plaats voor de rede van Veere, van waaruit zo’n 25-30.000 toeschouwers de bollende 
zeilen en zwaarden door het water zien snijden met sprankelend wije boeggolven en een schuimend kielzog. Kan het nog 
Zeeuwser? U gaat het meemaken op 16 juli.

https://isgeschiedenis.nl/longreads/hendrik-willem-van-loon-gevierd-historicus-in-amerika
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Impressies van Loon  Hardzeilwedstrijd voorgaande jaren



Mooie Catboot voor botenbouwers die al 
klaar zijn en weer vrije capaciteit hebben: 
Een ouder echtpaar heee ooit een Catboot gekocht 
(die nu al jaren in een schuur staat) en wilde deze 
renoveren. Helaas moest het project wegens ziekte 
worden stopgezet voordat het van start kon gaan. Nu 
wil het echtpaar de boot goedkoop verkopen. Eenmaal 
opgeknapt zal het een zeer neje Catboot zijn en er 
kan zeker een nieuwe eigenaar voor gevonden 
worden. Het interieur ziet er nog zeer goed ut. De 
boot is iets kleiner dan mijn “Seezunge “de Triton. De 
lengte is 5,30m met een breedte van 2,00m en een 
gewicht van ca. 900 kg. Helaas zijn de mast en zeilen 
niet meer aanwezig. De geschiedenis is niet bekend 
maar ik denk dat het bootje in de 60er jaren is  
gebouwd. 
Er is een Zweedse 2-takt motor type Göta met 10 pk. 
De motor is ongeveer hetzelfde als de Albin-motor. 
Giek en gaffel zijn wel aanwezig, maar geen mast en 
zeilen niet. Ookis er geen trailer. De boot wordt 
aangeboden tegen een prijs van € 2.650,-
Geïnteresseerden worden verzocht contact op te 
nemen via telefoonnummer: 0162- 2464845. Het Boot 
ligt in Wandlitz, ten noorden  van Berlijn. Als je hulp 
nodig hebt bij het vertalen, bied ik je graag mijn hulp 
aan. 
Peter Plate 
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Vanuit de werkplaats

Nu ook de derde catboot klaar is, wil dat niet zeggen dat er niet gewerkt wordt in de loods te Zierikzee.  Omdat alle drie boten 
onafhankelijk van elkaar het water in en uit moeten, hebben ze ook allemaal een eigen ‘onderstel’. De lorrie-wagen van de 
Mermaid was er niet op gebouwd om de boot het water in te lieren, dus moest deze verbouwd worden. Vriend en oud catboot-
clublid Martin Schüller is een vakkundige lasser die mij hielp de ‘as’ van de lorrie te verdiepen. Geen makkelijk klusje, want de 
boot stond erop. Eerst goed uitmeten, de as en boot goed ondersteunen, door slijpen en laten zakken. Na 2 gezellige dagen was
de klus, evenals de beerenburger, geklaard. Martin, heel erg bedankt.
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Vanuit de werkplaats

Ook de Novatus moest uiteraard nog wat schoonheidsbehandelingen ondergaan. Een oude dame van 100 jaar mag nog best naar 
de schoonheids-specialist.  Kleine roje plekken in enkele gangen werden vervangen, dus ook de hele huid opnieuw schuren en 
goed lakken; het roer moest grondig versterkt worden en het koperen tankje werd gepoetst totdat het weer blonk. En zo stonden
de drie dames, samen 279 jaar oud, te blinken.
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Beste mensen,
Vandaag het zeil eens gehesen; de boot is nagenoeg 
gereed. Het zeil, een wedstrijdzeil van een 12 voets
jol, past goed alleen het haalpunt op de gaffel moet 
iets veschoven worden, dan is de plooi uit het 
zeil. Hoewel al wat jaren oud, is er weinig mee 
gezeild, het kraakt nog. Het zeilteken lijkt haast op 
onze clubvlag.
Helaas hebben al de medische onderzoeken geen 
oplossing gebracht. Nog steeds heb ik erge 
hoofdpijn, ben vlug moe en wordt  soms duizelig; 
dat laatste is niet handig in een eenmansboot, 
misschien zelfs gevaarlijk. Nu we uit Zeeland weg 
zijn wordt de afstand naar zeilwater ook wat ver. Het 
aan boten knutselen en bouwen, aan huis, zal ik 
blijven doen, want dan kan ik op elk moment 
stoppen wanneer ik wat beroerd wordt.

Tot mijn spijt heb ik besloten mijn catboot te koop 
aan te bieden het is een erg leuke boot met een op 
maat geconstrueerde trailer de nieuwe wielen 
(+reservewiel) zijn voor een bedrijfswagen er zitten 
ook nieuwe degelijke banden op (pas 200 km 
gereden) voor het totaal meen ik dat € 1900,- een 
redelijke prijs is. Het doet mij zeer maar zeilen met 
de boot zal ik niet meer doen wel jammer, 
groet Jan van de Sande  (0413) 35 47 97 



Nieuw Lid.
Nieuw lid binnen de club is 
Ronny de Gruyter uit Oostende. 
Als goede vriend van Frans 
Stoop kwam hij in contact met 
de Nederlandse catbootclub en 
bouwde fjdens de corona fjd 
een kleine handzame catboot. 
Tijdens het weekend in Veere is 
hij aanwezig en kunnen we zijn 
Bertha 3 bewonderen.
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De Zeilende Koningin.

Je kent dat gevoel vast wel. Ben je lekker aan het zeilen en ineens begint alles te trillen. Eerst het roer, daarna de hele boot. Als ik 
met de Novatus op het Veerse Meer zeil en het begint ineens te trillen, dan weet ik dat mijn vertrouwde zeemeermin Tirza weer in 
de buurt is. Zo ook de eerste week in mei toen de Novatus weer het ruime sop koos. Na eerst een week hevig water maken, en de 
dompelpomp continu in de standby-stand, kon ik eindelijk weer los.
Maar al binnen een uur trilde de boot enorm en zag ik haar achter me aan zwemmen. Ze had de boot al een week in de haven 
gezien en het geronk van de dompelpomp was door het hele Veerse Meer te horen geweest. Ze lachte toen ze zag de Novatus ook 
dit jaar de ‘dompelproef’ weer goed had doorstaan.
Even later klom Tirza aan boord en al snel raakten we weer als vanouds in een goed gesprek verzeild. Ik vertelde haar dat de 
restauratie van de oude Cat’O’ nagenoeg voltooid was en ook zij weldra het zilte Zeeuwse water zou mogen proeven. Ze was mooi 
geworden, slank en sierlijk als een jonge Koningin, een zeilende Koningen wel te verstaan.
Tirza vertelde me dat deze boot in Rotterdam model had gestaan voor een jonge ontwerper die weleens stalen catboten wilde 
bouwen. Staalbouw werd steeds meer en meer toegepast in de scheepsbouw, maar kleine zeilbootjes werden toen nog traditioneel 
van hout gemaakt. Zoveel klinknagels en zo sterk gebogen staalplaten voor zo’n klein schip, kon alleen maar lekkages oproepen, 
dacht men. Maar de jonge ontwerper liet zich niet van de wijs brengen tekende aan de hand van deze houten catboot, het ontwerp 
voor een stalen geklonken boot aan. Er werden er bij een werf 6 gebouwd en deze boten werden jarenlang binnen de catbootclub
de zeven zussen genoemd.
Ik vroeg haar hoe het kwam dat er binnen de club steeds over de 7 zussen werd gesproken, want er waren er maar zes gebouwd? 
Thirza vertelde me dat ze van de oude scheepsbouwer had gehoord dat er  6 gebouwd zijn door hem. En na even nadenken konden 
we die zes ook plaatsen: Het Ketje, Het Vetje, The Mermaid of the Scelveringhe, Sorg&Hoop, de Delisan († 1997 Friesland),  en nog 
een boot van dhr. Klop die mogelijk naar Oostende verplaatst is. Wel was er in die tijd een andere scheepsbouwer in Rotterdam, die 
ook stalen catboten bouwde.  En zo ontrafelden we die ochtend het geheim van de zes zussen. En of er ooit een zevende Zus is of 
was, wie zal het weten. De schepper van het verhaal leeft niet meer.
Toen Thirza later afscheid nam en ik terugvoer naar de haven, dacht ik nog lang na over haar openbaring dat mijn Cat’O’, mijn 
zeilende Koningin, de moeder was van de Zeven, eh sorry, zes Zussen. Waar had ik dat verhaal ooit eerder gehoord?           Theo
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Brief P.L.Lievaart 1989

Ar1kel Spiegel der Zeilvaart 1995


