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Beste Catboot vrienden,

Lieve mensen, wat gaat de tijd snel; maar ook, wat hebben we een mooi Catboot-
jaar (gehad). Na 2 jaar corona weer volop mogelijkheden om met onze 
gerespecteerde bootjes rond te varen. Thuis op je eigen water, of soms veraf, 
verder dan dat je zelf ooit rijden zou. Naast het volbrengen van een tweetal 
vergaande restauraties en diverse reparatiewerkzaamheden bij de andere boten, 
was het 100-jarig bestaan van de Novatus en de Krümel wel het hoogtepunt dit 
jaar. Kortom veel zaken om met plezier op terug te kijken, naast alle 
onzekerheden en angsten die soms op ons afkomen. Ik wens u veel leesplezier.   
Theo Nieuwenhuizen

mailto:novatus@zeelandnet.nl
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Catbootannivarsery
Medio juli kwamen tal van catboten bij elkaar op het Veerse Meer, in de Nederlandse provincie 
Zeeland. Veel vintage catboten deden mee, twee van hen werden dit jaar zelfs 100 jaar. En daarom 
vond de bijeenkomst dit jaar plaats samen met de van-Loon Hardzeildagen, een traditionele regatta 
die jaarlijksgezamenlijk wordt georganiseerd door Stichting Hoogaars en Vereniging Old Gaffers.

De catbootbijeenkomst van dit jaar stond in het teken van oldtimers, want enerzijds vierden de
eigenaren van de twee Abeking & Rasmussen oldtimers het 100ste verjaardag van hun boten 
Krümel en Novatus Maar dan was er ook nog een legendarische ontmoeting van drie van 

de vier Lievaart stalen catboten uit 1932, Ketje, Vetje en de Mermaid
of the Scelveringhe.) De casco's zijn bij Lievaart gebouwd naar een ontwerp van Hoogenbosch. 
Het ontwerp van Hoogenbosch was eerder al meerdere keren in hout gebouwd bij de 
voormalige scheepswerf Houtvester in Hilligersberg. Een oude foto toont vier van de stalen 
catboats en een houten versie met een klinkerromp. Theo Nieuwenhuizen had 

onlangs de Cat-O, die ook in de 
jaren dertig door Houtvester 
werd gebouwd, overgenomen en 
gerestaureerd. Deze boot is 
waarschijnlijk de van de foto 
bekende boot met een 
klinkerromp. Theo presenteerde 
het ook op de catboot
bijeenkomst. Ze kreeg de 
voorlopige naam Koningin. 
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Naast de oldtimers waren er ook twee catboten
van mijn eigen type, mijn Triton en de prachtige 
Ole, die door Fricke & Dannhus in massief hout is 
gebouwd. Overigens is Ole dit jaar 50 geworden, 
wat bijna niemand opviel bij de andere oude 
lieverds, maar daarom wordt hier bewust nog 
een keer genoemd. Günther had ze uitgedost en 
bijzonder goed gelakt voor de bijeenkomst. 

Ook Jaap was erbij met zijn snelle Charlotte II en  met veel ervaring in  wedstrijdzeilen. En tot slot was er ook nog een open 
catboot, de Bertha 3, een hele zelfgemaakte door en van schipper Ronny de Bruin; hij kwam er extra voor vanuit België.

Een ander hoogtepunt van de catboot-presentatie was de Nènè, ex Beterweten. Deze catboot is één van de 10 Catkruisertjes 
gebouwd door voormalige scheepswerf DeVlijt (tegenwoordig deVries) uit 1929. Rein Kremer ontdekte de boot ongeveer anderhalf 
jaar geleden in een advertentie en kocht hem meteen. Hij had net zijn Hillegonda catboot verkocht. Met aandacht en passie 
restaureerde hij minitieus de boot. Nu ziet ze er weer als nieuw uit en was zeker een van de kleine sterren van dit catboot weekeind.



Wij kwamen op maandag aan met de Triton aan. Marius, Grietje en Jack-Russel 
Dame Jolie lagen al op de ligplaats met hun Ketje. Voor Theo was het zijn thuishaven en zijn twee boten, de 100-jarige dame 
Novatus en de Mermaid of the Scelveringhe - ex Grown-Up die hij vorig jaar net had gerestaureerd - lagen aan hun ligplaatsen. 
Onze boot was snel in het water met de kraan. Het opzetten van de mast gaat redelijk snel met een beetje routine. Een dag later 
meldde Günther zich met zijn Ole uit Leipzig, hij had aanvankelijk een lekke band op de trailer en zijn deelname was even 
twijfelachtig, maar zoals altijd kon Günther zichzelf helpen. In de late avond arriveerde hij met zijn Ole. 
De volgende dag arriveerden Marian en Rein met hun Nènè. De volgende dag bracht Theo Frans' Vetje en Rasmus' Krümel en 
Jaaps Charlotte II arriveerde ook. De steiger voor de kraan liep vol met de mooie, oude en minder oude catboten. De catboten
gaven al een heel mooi plaatje in de jachthaven.
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En toen bracht Theo ook zijn 3e boot mee, de pas gerenoveerde Koningin ex Cat-O. De Koningin
had slechts een voorlopige naam, later deze week zou een scheepsdoop moeten plaatsvinden. In 
de dagen erna werd het gebied een beetje verkend; Het Veerse Meer is overal goed beboeid zodat 
we dat goed konden verkennen voor de wedstrijd. En met het mooie zeilweer kon de ene en de 
andere instelling op de boten nog worden gecontroleerd en soms moest hier een beugel worden 
gedraaid, de stagspanners weer vaster worden gedraaid etc. En al het messing en koper werd ook 
nog eens gepoetst. We genoten van het mooie uitzicht op de vestingstad Veere vanaf het water. 
Ook al was de week vrij relaxed, toch liep de spanning iets op voor het aankomende weekend met 
de van-Loon race, waarin dit jaar speciaal een catboot-klasse werd opgezet, en voor het 
Admiraalzeilen, die we dit jaar voor het eerst doen wilde en waar ik erg naar uitkeek.
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De eerste dag, mosseldiner en bootdoop
Op vrijdagavond was het mosseldag. De provincie Zeeland is het ware hart van de mosselkweek in Europa, en hier vind je eigenlijk
de grootste en lekkerste exemplaren. Voor de campers werden verschillende kookpotten gevuld met mosselen op verschillende 
gasfornuizen. Schenk er witte wijn over en verwarm het met wat gedroogde tomaten en kruiden of voeg desgewenst wat knoflook 
toe en wacht dan gewoon tot de mosselen opengaan... de feestelijke mosselschotel is klaar.
Na dit feest werd Theo's meest recent gerenoveerde boot gedoopt. Theo's kleindochters 
Lynn en Yade mochten plechtig de bordjes met de bootnamen onthullen: Pleione zou 
voortaan haar naam worden. Volgens de Griekse mythologie is Pleione de zeilende 
Koningin en moeder van de Pleiaden, ook bekend als het sterrenbeeld van de zeven 
sterren. Maar het lukte de kleine meiden niet de zorgvuldig ingestudeerde zinnen uit te 
spreken: geen wonder met zoveel toeschouwers om je heen en in plaats daarvan 
stroomden de tranen uit de ogen van de kinderen. Dus de goede wensen die Pleione
voortaan zou moeten vergezellen, werden op een ontroerende manier overgebracht met 
de kleine tranen van Theo's kleindochters. Als dat geen onvergetelijke ervaring was...



Nederlandse Catbotenclub Officieel orgaan van de Nederlandse

Catbootclub nr. 43 Oktober 2022    blz.6 
De tweede dag, de van-Loon race, BBQ en bootjubileum
Vandaag zijn we vroeg begonnen, we moesten om 8.30 uur onze boten uit de haven varen voor een tocht van ongeveer 15 
minuten naar de evenementensteiger. Om 9.15 uur was er een palaver in de tent met registratie van de deelnemers, toewijzing 
van startnummers, ontvangst van lunchtassen en werden de wedstrijdbanen voor de individuele klassen bepaald. Voor catboots
was dit keer een aparte klasse ingericht. Onze baan beschrijft ongeveer een 8 in het westelijke deel van het Veerse Meer en 
moest 2 keer worden afgelegd. Er was de wind voorspeld met windkracht 3-4 uit het noorden. Mijn Triton vaart daar prima bij. 

Om 10.30 uur startte de eerste bootklasse en om 11.40 uur begon de catbootklasse. We hebben 
de tijd gebruikt om een stukje te zeilen en de startpositie en startlijn te verkennen. 5 minuten voor 
de start klinkt het eerste signaal en de wijd verspreide zeilende catboten verzamelden zich vrij snel 
in de richting van de startlijn. Een minuut voor de start wordt nog een signaal gegeven; de meeste 
boten liggen aan de loef aan de startlijn, maar dit is vrij dicht bij ondiep gebied. Omdat mijn 
zwaardlier vrij langzaam werkt, wil ik in het begin niet het risico lopen de bodem aan te raken en 
blijf ik liever wat verder weg in dieper water. Het aftellen loopt, Frank telt de seconden af, ik vaar 
vrij snel naar de startlijn, maar het komt te dichtbij, dus ik val een beetje af om verder langs de 
startlijn naar lij te zeilen. Hopelijk is er nog genoeg tijd om te gaan, maar dan wordt het 
startsignaal  gegeven. Ik loef en we gaan op maximale snelheid over de startlijn. Hoewel Triton
duidelijk aan lij ligt, hebben de andere boten eerder op hun startpositie gewacht en nog geen 
snelheid, ze zijn bijna vanuit stilstand vertrok-
ken. En zo begin ik goed. Vooral e eerste ronde
is spannend omdat we de individuele 
waypoints nog niet kennen.

Door mijn lijwaartse positie is Triton een van de eerste boten die overstag 
gaat en het veld van de catboten loopt na korte tijd uiteen. De boten ont-
moeten elkaar pas weer bij de twee loefse tonnen( VK26+28) noordelijk aan 
de dijk. Vooraan staan Nènè, Krümel, Novatus en Pleione. Pleione veranderde 
toen echter van koers en kwam een surfer te hulp. Hierdoor verloor Pleione
enkele plaatsen, maar ze verdienen wel een "fair play" prijs met hun actie. 
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De loefwaartse tonnen (VK26 en VK28) zijn taai, hier hebben sommige boten een
verkeerde inschatting gemaakt, evenals onze Triton, zodat er 1-2 extra over stag gegangen moesten worden gemaakt voordat de 
tonnen konden omgezeild worden. Ketje was ongeveer zo snel als de Triton tot aan de ton, maar ze had nog een extra overstag nodig. 
Bij de dijk konden we met halve wind varen en het begon een snelle, suizende rit..Op dat moment waren Nènè, Krümel en Charlotte 
II al behoorlijk ver vooruit. Na het westelijke ton (VM93) was er een vrij lang stuk naar het zuiden, dat wil zeggen met achterste wind. 
Helaas zorgen de stagen op mijn Triton ervoor dat het zeil niet ver uitgeschoven kan worden, en dus werd de afstand tot de boten
vooraan steeds groter, maar helaas kwamen de boten achter ons ook steeds dichterbij. Het zal toch niet zijn? Of toch wel ? Het was 
in ieder geval niet onze sterkste kracht van de Triton. We konden niet anders dan ons te oriënteren op het wateroppervlak om de 
windstoten zo vroeg mogelijk te kunnen herkennen. Maar we zijn er in feite in geslaagd om onze positie voor Veere vast te houden, 
zij het zeer nipt. Bij de zuidelijke ton voor Veere (VM74) kwam Pleione gevaarlijk dichtbij, pas na het ronden van de laatste ton, bij 

het terugkeren naar de startlijn, kon de afstand weer worden vergroot. Een bijzonder 
hoogtepunt van deze regatta is dat je dicht langs de grote platbodems, de hoogaarsen, 
hengsten, schouwen, boeiers en hoe ze ook mogen heten, passeert. Het zijn allemaal 

prachtige schepen en verbazingwekkend wat voor snelheden ze kunnen halen. Met 
indrukwekkende boeggolven raasden ze rustig liggend door het water. Het is altijd belangrijk om 
aankomende grote zeilen zo ver mogelijk aan de lijzijde te laten passeren, omdat het effect van de 
luwte van de grote zeilen op ons kleine zeil van 17m² enorm is. Op het laatste stuk vochten we een 

spannend duel uit met Novatus. De Novatus
lag iets voor ons bij de westelijke ton (VM93), 
maar moest kort daarna opgeven vanwegen

een gebroken verstaging. Na de tweede ronde komen we als 4e boot over de finish, maar 
dan wordt het weer hectisch. Er komen drie grote hoogaarsen op ons afstormen, dus ik 
moet snel en krachtig van koers veranderenom een beetje parallel tussen de grote te 
varen tot ze voorbij zijn. Pas dan kan ik weer loeven om de zeilen neer te halen. De ondiepe catboten konden achter elkaar 
aan de landzijde aanmeren bij de evenementensteiger. Er was nog wat tijd tot de prijs-
uitreiking en we genoten van het uitzicht, het leuke zeilgezelschap met een koud biertje, 
een muziekband zorgde voor meer sfeer. Frank voelde zich meteen in zijn element omdat
hij ook lid is van een band thuis in zijn woonplaats. 
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Na de berekende tijd werd Triton 
uiteindelijk 3e, wat ons enorm 
verraste, maar een podiumplaats was 
natuurlijk verheugend geweest. Op 
de 2e plaats kwam een van de 
jubilarissen, de Krümel. De eerste 
plaats pakte - ongelooflijk, de net 
klaargekomen Nènè von Rein! 
Gefeliciteerd Rein!

Jaap had als prijs speciaal voor de catbootklasse een speciaal board gebouwd, een zogenaamde “barndoor rudder“, een 
bijzonderheid van de catboten. Hij lichtte de prijs toe aan de deelnemers van de regatta op het podium: In de toekomst zullen de 
winnaars van de van-Loon regatta aan de linkerkant worden vermeld en de mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd 
aan de catboatclub in het betreffende jaar wordt aan de rechterkant vermeld. En in 2022 gaat dit krediet naar Theo 
Nieuwenhuizen. Gefeliciteerd Theo! Theo restaureerde niet alleen 2 andere vintage catboten, hij bracht ook de boten van enkele 
deelnemers zelf naar Veere. Mede dankzij zijn inzet kon dit jaar voor het eerst een catbootklasse deelnemen aan de van-Loon 
Hardzeildagen. Daarnaast brengt hij met regelmatige tussenpozen interessante artikelen in het "Catnieuws" voor de catbootclub. 
Er kunnen hier slechts alleen een paar van zijn verdiensten worden genoemd, maar deze activiteiten moeten dan ook op 
dienovereenkomstig wijze gewaardeerd worden. Zoals gebruikelijk bij de van-Loon Hardzeildagen worden alle schippers beloond 
met een goede fles Jenever, dus uiteindelijk heeft iedereen iets gewonnen en zijn er geen verliezers, alleen winnaars. Alleen

Jolie, de hond van Grietje en Marius lijkt een beetje achterdochtig. Toen was het terug
naar onze haven waar een uitgebreide barbecue op ons wachtte. En hier was de 
gelegenheid voor de catbootclub om de eigenaren van de twee 100-jarigen te
feliciteren. José Molenaar  Barend Nieuwendijk vonden woorden van waardering voor
Theo en Rasmus en hun boten Novatus en Krümel en feliciteerden de twee jubilarissen
en er werden cadeaus voor hun boten uitgereikt, gecombineerd met de wens dat 
de boten en hun eigenaren nog 100 jaar mogen bestaan
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Dag 3, Admiraalzeilen

Op zondag begonnen we om 11.00 uur voor het Admiraals-zeilen; een bijzonder evenement dat alleen in Nederland bestaat. In 
tegenstelling tot een regatta gaat het hier niet om snel zeilen, maar om hoe goed de schippers hun boten beheersen. Met een 
eskader van boten worden formaties gevaren waarin de boten bijvoorbeeld in kiellijn varen en de schippers gevraagd wordt de 
afstanden en de koers goed aan te houden. De boot van de admiraal vooraan gebruikt vlagcommando's om aan te geven welke 
formaties worden gedreven, kiellijn of frontlijn, achter elkaar aandrijvend of parallel varend. Voor kijkers levert dit een behoorlijk 
spectaculair beeld op. Helaas viel de wind zondag flink weg en hierdoor werd het steeds moeilijker om gestaag vooruit te komen. 
Er is geen vlagsignaal voor "Motor" maar uiteindelijk kwam er een bijbehorende WhatsApp van Admiraal: „Motor laten draaien is
toegestaan“. Onze catboten voeren in kiellijn richting het vestingstadje Veere, veranderden toen allemaal tegelijk van koers en voeren 
in frontlinie, dus haaks op de kust. Daarna gingen we terug naar Kiellinie en nam de catbootclub afscheid van alle deelnemers en 
toeschouwers van dit evenement met een passage langs de prachtige hoogaarsen, hengsten, platbodems en gaffelzeilers.

Het was een uniek evenement met veel mooie catboten tegen de achtergrond van de
vestingstad, het grote veld van klassiekers die meededen aan de van-Loon race en met het
beste weer. Veel dank aan iedereen die heeft meegeholpen met de organisatie, aan de
deelnemers die dit evenement hebben verrijkt met hun boten! Peter Plate



Ons eerste Catbootweekend.
We zijn al een paar jaar lid van de Catbootclub, maar hadden nog nooit een volledig weekend meegemaakt, tot nu. Helaas dit jaar 
nog zonder boot maar hopelijk volgend jaar compleet. Toen we op de donderdagmiddag aankwamen, was het mooi weer. Het 
veld waar het Catboten kampement was neergestreken lag heerlijk in de zon en was al met diverse kampeermiddelen gevuld. De 
sfeer was gezellig en na een drankje hebben we ons weekendverblijf opgebouwd. Hierna waren we toch wel erg nieuwsgierig 
naar hoe de aanblik zou zijn van al de verzamelde Catboten in de haven. Een prachtige aanblik! Dit is wat ons bindt in deze 
vereniging van liefhebbers van dit type scheepjes. In zo een weekend worden veel wetenswaardigheden en ervaringen 
uitgewisseld over het in goede staat houden van het materiaal en natuurlijk het varen. Daarnaast was er ook veel aandacht voor 
gezelligheid. Wij zagen dat er van alles werd gekokkereld in de tenten /campers /vouwwagen, om daarna gezamenlijk te gaan 
eten, met regelmatig een alcoholische versnapering erbij. Dit samenzijn had natuurlijk wel een speciaal tintje; het vieren van het 
honderdjarig bestaan van twee schepen van leden van de club. De voorzitter had, om dit jubileum te vieren en te herinneren, 
een paar mooie collectors items voor alle leden bedacht en geregeld. De glaasjes hebben een mooi plekje aan boord gekregen op
onze boot de Amare. Er is veel werk verzet om deze locatie te regelen en waar nodig de schepen te halen en brengen naar het 
‘verre’ “Veere“. Dit geeft toch wel aan dat alle leden van de club veel gevoel en aandacht hebben voor historie en dit uiten in hun 
hobby. Ook wordt er veel gedaan aan ontwikkeling van duurzaamheid met betrekking tot het milieu door bijvoorbeeld het 
inbouwen van elektrische voortstuwing. Mooi dat dit zo mooi samen kan gaan met historie. En duurzaam zijn we zeker, met de 
wind in het zeil het water doorklievend. Regina en Kees
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Meer dan zeilen alleen.

Mocht je denken dat je met een goed zeil klaar bent om met een zeilboot te varen, dan heb je het mis. Wat te denken van een 
motor. Nu kun je kiezen uit benzine, tweetakt, viertakt of elektrisch. Maar ook of je een kortstaart, langstaart of extra langstaart 
nodig hebt. Toen de Pleione te water ging bleek zelfs de nieuwe aangeschafte extra langstaart te kort te zijn. Wat nu. Gelukkig heeft 
Rasmus een kelder vol met buitenboordmotor-onderdelen en het lukte hem een oude Volvo Penta 3XXL langstaart weer lopende 
te krijgen. En al is het een ‘oldtimer’, twee keer aan koordje trekken en hij loopt.  Echter toen Reeuwijk Raid in zich kwam, doemde 
er een nieuw probleem op: tijdens die dagen mag je geen motor gebruiken. Dus moest ik de laatste dagen nog snel een vaarboom 
maken, voorziening om hem op te hangen en een wrikriem en -dol voor het achterdek fabriceren. Het werkte !
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Reeuwijk Raid.

Als afsluiting van het zeilseizoen wordt er op de Reeuwijkse Plassen al jaren de Reeuwijk Raid gehouden. Helaas was ik er tot nu 
niet aan toegekomen er ooit naar toe te gaan. Dat dat wel heel jammer was, bleek afgelopen weekend: want wat was het genieten
om met zoveel soortgelijke bootjes een wedstrijd en toertocht te kunnen varen in een mooie omgeving. Ik vertrok vrijdagmorgen
op tijd uit een zonnig Zeeland, maar al gelang Reeuwijk dichtbij kwam, kwamen ook de wolken dichterbij. De navigatie stuurde mij
feilloos naar het opgegeven adres, hoewel: een breedtebeperking van 2.20 aan het begin van de enige weg  er naar toe, deden me 
doen twijfelen, want ik was 2.35 m1 breed. En er stond nog wel bij dat door middel van camera toezicht werd gehandhaafd. Dan 
maar een boete dacht, terug ga ik niet.  De weg werd hoe langer en smaller en even twijfelede ik of ik toch wel verder zou gaan. Er 
stopte een auto achter mij waaruit een vriendelijke man naar me toe kwam lopen: “ je komt zeker voor de Reeuwijk Raid; nou dat 
zit je goed, rij maar door ! “Het bleek Marco te zijn, de havenmeester die me daarna bereidwillig hielp de Pleione in het water te 
takelen. Inmiddels regende het en was ik behoorlijk nat toen de boot eenmaal opgetuigd en wel in de box lag. De camper en trailer 
konden op een naastgelegen terrein staan en niet veel later kwamen Barend en Jaap er ook aan. ‘s Avonds werd het droog en 
konden we ons opwarmen bij het kampvuur dat 8 Engelse Old Gaffer leden bij hun camper hadden aangestoken.
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Op zaterdagmorgen stonden we om half elf paraat voor het palaver, buiten op het terras in de zon. Maar eer we een half uur later
vertrokken waren, begon de regen al. Nu kun je in regen ook goed zeilen; het is een kwesties van goede zeilkleren. Het werd een 
mooie ‘wedstrijd’ waaraan Nederlandse, Belgische en Engelse deelnemers meededen. Helaas moest Rasmus, als Duitse 
afvaardiging verstek laten. In de wedstrijd mag de koploper steeds 1 minuten vooraf varen om daarna weer helemaal achter aan te 
sluiten. Zo bleven de 28 deelnemen schepen mooi bij elkaar en is degenen die het vaakst voorop is gekomen, winnaar. Na de lunch 
op een afgelegen schiereilandje ging het konvooi via allerlei smalle grachtjes en bruggetjes terug naar de verenigingshaven waar
een warme kantine ons opwachtte voor de prijsuitreiking, gevolgd door een heerlijke, eenvoudige, doch voedzame maaltijd.
Zo nat als het zaterdag was, zo mooi zonnig was het zondag. Na een demonstratie wrikken en mastklimmen gingen we rond 11.00 
uur in konvooi door de diverse grachtjes, doorgangen, onder bruggen en over tal van meertjes rondom Reeuwijk. Hoe te zien met
wat voor souplesse al die gaffelgetuigde bootjes zich voort krioelden. Rond drie uur waren we terug in de haven en konden de 
boten afgetuigd en uitgetakeld worden. Ik wil watersportvereniging Elfhoeven en de organisatoren, waaronder Edith en Rik heel 
hartelijke dank voor dit mooie weekend en hoop dat er nog vele jaarlijkse Reeuwijks Raids mogen volgen.   Theo
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Vanuit de vereniging.

Na deze mooie zomer komt het volgend jaar alweer snel dichterbij. Voor eind januari/ begin februari willen we een 
winterbijeenkomst houden ergens in het midden van het land. Dus houd alvast vrij op de zaterdagen tussen eind januari en half
februari.
Voor het catbotenweekend 2023 vragen we jullie suggesties. Nadat we vele jaren het 2e weekend van juni hiervoor gebruikten, 
vonden velen van ons een bijeenkomst in de zomer veel aantrekkelijker. Het voorstel vanuit het bestuur is om komend jaar de 
bijeenkomst begin juli te doen (30 juni t/m 2 juli). Zaterdag 15 juli is er weer de van Loonhardzeildag waarop de winnaars van dit 
jaar uiteraard acte de presence moeten geven. Willen jullie laten weten of dit ook jullie voorkeur is of zijn er betere ideeën. Eind 
oktober moeten enkrele van ons hun jaar-rooster voor volgend jaar al vast zetten, dus snel reageren is geboden.
En daarnaast de vragen: waar doen we het, en wie organiseren het?  Dus werk aan de winkel: laat het ons z.sp.m. weten

Pelikaan te koop

De Pelikaan is in de 
verkoop. Dus wellicht 
zijn er 
belangstellenden die 
in net zo’n mooie 
boot als Theo willen 
varen ?
Helaas moeten  wij er 
zachtjes aan afscheid 
van nemen. Robert  
Vroom 
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