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Wat kunt u in de volgende 
Catnieuwsen verwachten: 
 

- De renovatie van de 
Catboot Grown-Up gaat 
een nieuwe fase in 

- De catboot Sijbrand van 
Aletta wordt momenteel 
gerenoveerd. We zijn 
benieuwd 

- Berichten van Peter Plate 
over onze Duitse 
zusterclub 

- Bericht catboot-
Association Amerika 

- Ervaringen en 
zeilprestaties Charlotte nu 
ze een een kopje kleiner is. 

- Botenbouwer Jan van der 
Sande  

- De Catboot Cat’O  (van 
Erik Gerretsen) 

- Sail 2020 
- Centenary 2022 Veere 
-  

Maar vooral jullie verhalen en 
weetjes en watjes. Dus ook 
enthousiast geworden, dan zie ik 
jullie bijdragen wel tegemoet. 
 

  

 

Gelukkig…. 
Alsnog een heel goed vaarjaar toegewenst. 
Hoewel de maand januari nagenoeg al verstreken is, wil ik alle clubleden 
alsnog een heel goed, gezond 2020 toewensen. En dat we als echte 
catbootliefhebbers maar veel mogen zeilen, of anderzijds op of rond het 
water te vinden zijn. 
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Ik zag u denken toen u de mail opende: weer een 
Catnieuws ?   Jawel hoor, na een onderbreking 
van 4 jaar ( sorry, sorry, sorry) wil ik, 
aangestoken door andere enthousiaste leden, de 
pen toch regelmatig weer eens ter hand nemen. 
Ik ga ervan uit dat jullie mij daar wel van copy 
gaan voorzien. 
Eén van de aanstichters is Jasper die mij mailde 
de website weer opnieuw te willen opbouwen. 
Ook Peter Plate heeft die wens onlangs alweer 
eens geluid. Een geweldig initiatief dat we met 
z’n allen zullen moeten ondersteunen. Dus als de 
vraag komt om foto’s of informatie dan ga ik 
ervan uit dat ook jij daar snel aan meewerkt. 
 
Zo zie je maar, een nieuw jaar begint met goede 
voornemens, maar dit keer willen we ze ook 
graag eens echt verwezenlijken. Mee eens ? 
 

                Catbotenweekend. 
Het jaarlijkse catbotenweekend is gepland op 5,6 en 7 juni in de mooie jachthaven van Naarden, direct aan het 
Naardermeer, lekker centraal dus. Meer informatie volgt, maar wat Jasper graag wil weten is voor wie hij een 
ligplaats, trekkershut of camperplaats moet reserveren. Natuurlijk komen we allemaal (ja toch?) maar weten 
nog niet wie de boot meeneemt, wie een camperplaats wil reserveren of tent wil opzetten of wie van de 2 
trekkershutten wil gebruiken. 
Laat Jasper ( jasper@felsch.nl) of mij (novatus@zeelandnet.nl) dat komende week even weten. Ook als je nog 
niet weet of je komt, laat het ons dan toch even weten, zodat we er zeker van dat iedereen dit bericht in zijn of 
haar oren heeft geknoopt. 
 

 

 


