
nieuws J U L I 1969 

C A T A M A R A N E N T R I M A R A N C L U B N E D E R L A N D 



Afscheidswoord van onze oud-voorzitter, Robert Oliver. 

My thanks to Redactie CTC-Nieuws July/Aug. 1969 for this opportunity. 

Fellow Members and Bestuur of our "first Multihull Club of the Netherlands: 

The first 18 (eighteen) months of our club has established the name. 
The second 18 (eighteen) months successes will make CTC important in 
Watersport Nederland. 
The third 18 (eighteen) months must bring more members with power and 
influence in International links. Each member has responsibility! Success 
to you each in your share of the task with Health, Happiness en Prosperity. 

We wish to retain membership and plan to return ± 1972 to meet again in 
the great CTC you will have built. Our news of THE sport will come via 
Wim Goedhart and vice-versa. 

Voorspoed, Multi-success, Tot Ziens (Z.A.) with "multi-gratitude" ! 

Molly and Robert, R0M0 
c/o A.N.Z.Bank, City. 
CANBERRA, A.C.T.N.S.W. 
AUSTRALIA. 

N.B. 
De reis wordt gemaakt met de geheel gemoderniseerde Angelina-Laura (ex 
Willem Ruys); vertrek op 14 augustus uit Southampton. Route: Genua, 
Napels, Messina, Teneriffe, Kaapstad, Durban, Freemantle, Perth, Melbourne, 
Sydney, Canberra (Australië). 
Wij stellen het byzonder op prijs, dat de heer Oliver zich bereid heeft 
verklaard ons vanuit zijn nieuwe standplaats regelmatig op de hoogte te 
houden van multihull nieuws;"onze correspondent uit Canberra meldt . . . ." 

"Van de Voorzitter" W.G. 

Op onze ledenvergadering dd. 14 juni jl. heeft het nieuwe CTC-bestuur de 
plannen bekend gemaakt voor de naaste toekomst. Van het stadium van multi-
baby tot multi-tiener was een moeizame weg en Uw oude bestuur heeft veel 
vergaderd. Dank zij ook de ontvangen enquête-formulieren en suggesties van 
leden zijn wij tot een ontwerp-programma gekomen. Dit programma hebben wij 
gedurende de 14de en 15de juni besproken en is als volgt samen te vatten: 

1. Gezamenlijke trefpunten voor onze leden, zo mogelijk op 1 of 2 plaatsen 
aan de waterkant. 

2. Een CTC-nieuws in verbeterde uitvoering, dat 6x per jaar verschijnt 
(en dat alles voor f. 1 0 , — per jaar). 

3. Wedstrijden, regionale en nationale wedstrijden. 
4. Eén of meer lezingen en ontmoetingsavonden. 
5. Propaganda door de leden ( U mag geen enkele bezitter van of geïnteres

seerde voor een multihull zonder CTC-lidmaatschap vrij laten rondlopen) 
6. Goede voorlichting aan de leden. 
7. Contacten met andere zeilverenigingen en/of klasse-organisaties. 
8. Contact met het Koninklijk Verbond voor Watersport Verenigingen. 
9. Contact met buitenlandse multihull-organisaties. 
10.Bevordering van klasse-organisaties (voorlopig A en B klasse catamarans) 
De stemming in onze vereniging blijkt steeds uitmuntend te zijn. Het 
nieuwe bestuur is optimistisch. Wij krijgen nu al veel hulp van de leden o.a. 
bij de opbouw van een klasse-organisatie, bij het verschijnen van het CTC-
nieuws en het organiseren van evenementen. Maar nog meer hulp is ons welkom. 
Neem contact op met andere leden, maak het bestuur blij met regionale con
tacten. 
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Neem contact op met Uw bestuur en laat ons gezamenlijk een club maken, die zo 
snel groeit als een race-catamaran zeilt en die zo gezellig is als een toer-
catamaran of -trimaran. 
Wij zien elkaar wel op de zeildagen en op de bijeenkomsten. 

Tot ziens. O.H. 

20 SEPTEMBER A.S. CTC-SAIL-IN EN WEDSTRIJDEN OP DE WESTEINDERPLASSEN'. 

CTC-MEDEDELINGEN 

Samenstelling van het nieuwe bestuur: 
Voorzitter, O.Holtman, Jul.van Stolberglaan 1 6 , Voorschoten, tel. 0 1 7 1 7 - 3 5 5 9 , 
vice-voorzitter, tevens penningmeester W.Basie, Elzenkade 2 1 , Zwanenburg N.H. 
postgiro 1 7 6 0 7 5 2 , secretaris A.Verkerk, Nieuweweg 3 2 , 's-Gravendeel, postbus 
1 6 , 2e secretaris, N.D.Boon, Pretoriusplein 1 8 / 3 , Amsterdam-O, tel. 0 2 0 -
5 9 0 5 9 , E.de Held, Doelenstraat 5 , Heenvliet, tel. 0 1 0 - 2 5 2 0 3 4 (tot 1 8 . 0 0 uur), 
Dr. W.L.J.M.Laane, Boxtelseweg 42, Vught, tel. 0 4 1 0 0 - 3 8 3 5 0 , W.J.Goedhart, 
Chopinlaan 5 4 , Voorschoten, tel. 0 1 7 1 7-5401. 

Secretariaat. 
De heer Verkerk neemt voorlopig nog het secretariaat waar, maar zal in het 
najaar, hoezeer het hem ook spijt, zijn activiteiten als secretaris moeten 
beëindigen. Drukke werkzaamheden noopte hem, dit voor de CTC betreurens-
waardige besluit, te nemen. Het bestuur tracht in deze lacune te voorzien 
door het aantrekken van een nieuw bestuurslid, waarbij te overwegen valt of 
er een nieuwe functie-verdeling gemaakt zal worden. Wij doen een dringend 
beroep op de CTC-leden; wie stelt zich beschikbaar om deze vacante plaats 
in te nemen? Realiseert U zich wel, dat het veel, zeer veel van Uw toch al 
zo kostbare vrije tijd vraagt, maar wij hebben Uw actieve steun hard nodig. 

W.G. 

Penningmeester. 
Het bestuur heeft besloten ons CTC-nieuws in zijn nieuwe vorm nog éénmaal 
ook naar die CTC-sympatisanten te zenden, die helaas, ondanks eerdere ver-
zoeken, hun contributie nog niet betaald hebben. Wij verzoeken U dringend 
dit alsnog te storten t.n.v. W.Basie, Elzenkade 2 1 , Zwanenburg N.H., post-
giro 1 7 6 0 7 5 2 . Tien gulden ! 

Redactie. Correspondentie-adres Chopinlaan 54, Voorschoten, tel. 0 1 7 1 7 - 5 4 0 1 
Wij doen ons uiterste best - maar zijn nu eenmaal amateurs - om een niet 
alleen representatief, maar vooral interessant CTC-nieuws te creëren; dus . . 
is er onder onze CTC vrienden een journalist, die het redigeren van ons 
CTC-nieuws op zich wil nemen? 
Ter informatie voor alle multihull-enthousiasten en toekomstige redacteur: 
Het bestuur is zich volledig bewust van het feit, dat Uw CTC-nieuws als 
communicatie- en informatiemedium van een onschatbare waarde zal kunnen zijn 
voor alle CTC-activiteiten. 
De inhoud van Uw CTC-nieuws zal bestaan uit: Reportages over bouwwijze van 
voltooide multihulls; algemene artikelenserie over amateurbouw van multi-
hulls. Een serie artikelen over het wedstrijdreglement, verslagen van club-
activiteiten, korte technische informaties. 
Bespreking nederlandse, maar ook buitenlandse tijdschriften, alsmede boekbe-
sprekingen. Bootbesprekingen aan de hand van proefvaarten. Een serie artikel-
en over multihull-eigenschappen in het byzonder de veiligheid. Wetenswaardig-
heden over strand- en ijszeilen! 

Er wordt gelegenheid gegeven om te adverteren door CTC-leden; tarieven 
worden te zijner tijd bekend gemaakt. Ingezonden stukken zijn welkom. 
Echtgenoten van CTC-leden worden ook uitgenodigd hun eventuele gram over 
multihull-maniakken te spuien, mits het niet de spui-gaten uitloopt! 
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Er is dringend behoefte aan copy, C.T.C.-leden, zeil niet alleen snel, maar 
reageer ook snel; de brievenbus is er op berekend 1 Sluitingsdatum voor in-
zending van copy voor het volgende CTC-nieuws, 31 augustus a.s. 
N.B. Foto's en tekeningen kunnen bijgevoegd worden. 

W.G. 

GEZAGSCRISIS 

Plannen van twee CTC-bestuursleden om een multihull van 20 meter te bouwen 
werden fanatiek doch doeltreffend in de grond geboord door de respectievelijke 
echtgenoten. Eén van de getroffen bestuursleden is blijkbaar nog niet van de 
schok hersteld en deserteerde een weekend met een monohull naar de Wadden-
zee ! 

Cat-talk 

Sail-in 1 9 6 9 Bruggehof Moerdijk 

Er waren meer boten dan in het eerste jaar van de club en ook nieuwe 
typen. Het vlaggeschip was de Iroquois Mark II van een van de bestuurs-
leden. We zagen een drietal Unicorns, watervlugge eenmansboten, een Quick-
cat, een van de vijf exemplaren, die er aan de Westeinder al varen, een 
bootje voor ongeveer duizend gulden te bouwen; een klasse die het dan ook 
wel zal doen. Voorts de Manta, een al wat ouder type, een Y.W.-cat, een 
Swift, een soort verkleinde Shearwater, met uitstekende zeileigenschappen, 
op ruw water. Aan het eind van de zondag telden we vier hina's, de 16 m² 
onder de catamarans, voor ongeveer drieduizend gulden te bouwen en compleet 
uit te rusten en in staat een tiental personen tegelijk op het water te 
brengen. Geen van deze vier boten waren gelijk, zo individualistisch zijn 
de bouwers. Wegens de geringe wind waren de uitslagen van de op beide 
dagen gehouden wedstrijden wat arbitrair tot stand gekomen. E.de Held met 
unicorn kreeg de eerste prijs, C.Prins met Manta/B de tweede, allen een 
tweetal surprises. De avondledenvergadering ( 2 2 leden aanwezig) werd snel, 
kon haast niet sneller, afgehandeld door de aftredende voorzitter, R.Oliver, 
die naar Australië verhuist, W.Basie kortstondig woordvoerder, penning-
meester en vice-voorzitter en door O.Holtman, de nieuwe voorzitter. 
Statuten en huishoudelijke reglementen kunnen nu ter goedkeuring worden door-
gezonden. Tijdens een sleeptocht met een achttal boten werd door het 
vlaggeschip (20 man aan boord) bijna veertig mensen in totaal, een korte 
tocht geboden in de richting Willemstad. Het demonteren, opladen van boten 
en afscheid nemen van alle vrienden en kennissen, eiste de rest van de zon-
dag, die een weekeind afsloot, dat ondanks de grote drukte van dagjesmensen 
en daardoor moeilijke organisatie, tot bijna ieders tevredenheid was ver-
lopen en gekenmerkt werd door de woorden warm en windloos. 

N.B. 

Tewaterlating 

een monohullsailor in Mokum 

zei tot zijn vrouw, ik verkoop 'em 

en ik bouw een cat 

en ga zeilen op het wad 

't is goed zei zijn dochter, ik doop 'em 



Ja, en daar waren we dan, met vrienden en bekenden aan de, of het, Nieuwe 
Meer bij Amsterdam om bestuurslid Nico Boon te helpen met het te water 
laten van zijn Hine "Turanga", in verbluffend korte tijd met behulp van 
vrouw en drie dochters gebouwd in de loods van de Watersportvereniging 
Amsterdam. Dochter Marijke verrichtte de doop met echt zeewater en onder 
het uitspreken van een uit het polynesisch in het engels vertaalde zege-
wens. Het te water gaan van het schip werd begeleid door het schorre ge-
luid van enige scheepstoeters, waarna een gezamenlijk dronkje. De eerste 
vaart werd, door gebrek aan wind, een drijfpartij, maar daarom niet ge-
treurd, proficiat Nico en familie en behouden vaart 

Amateurbouw Quick-cat 

De Quick-cat, ontworpen door Leslie Cunningham, Australië, is een één-
mansboot.De ontwerper stelt, dat ook met twee personen aan boord een goede 
snelheid behaald kan worden (dit blijkt in de praktijk waar te zijn). Leslie 
Cunningham heeft bewezen een ontwerper van naam te zijn; afvaardiging Catama-
ran's Quest I, II etc. naar de Little America's Cup wedstrijden. In Australië 
zijn nu meer dan 2000 Quick-cat's geregistreerd! 
Enige algemene gegevens: 

bootlengte 4 . 8 5 m., breedte 1 . 8 9 m., zeiloppervlak 1 0 . 7 5 m², gewicht zeil-
klaar ± 1 0 5 kg. 
Bouwwijze. 
De boot is, zoals reeds eerder gemeld,ontworpen met de gedachte aan amateur-
bouw. Speciaal gereedschap is niet nodig. 
Rompen. 
Het materiaal is 4 mm. hechthout. Boorden, dek en bodem zijn op tekening 
nauwkeurig uitgeslagen; één boord wordt uitgezaagd en plat op de grond gelegd. 
Op onder- en bovenkant worden lange latten ( kimmen en dekwegers) aange-
bracht. Het andere boord wordt op dezelfde wijze gemaakt. Vervolgens brengen 
wij aan één boord de voor- en 
achtersteven en de 3 spantjes 
aan (lijmen en schroeven). Het 
tweede boord wordt op de spant-
jes gelegd en aan voor- en 
achtersteven bevestigd. De romp 
heeft nu reeds zijn defini-
tieve vorm. Vervolgens worden 
bodem en dek aangebracht. 
Dek tussen de rompen.De ont-
werper geeft hiervoor een 
houten kuip aan. Onze neder-
landse bouwers passen een raam-
werk van hout of aluminium 
buizen toe, met daartussen een 
trampoline. In de rompspanten 
zijn vooraf bouten aangebracht, 
welke door het dek steken. 

Deze bouten fungeren als 
dragers voor het houten raam-
werk of de aluminium buizen. TRAILERVERVOER 



DE QUICK-CAT IN ACTIE 
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Midzwaard. 

De zwaardkast wordt aangebracht tussen de twee rompen. Het midzwaard is op-
haalbaar. 
Zeil. 
Door enkele bouwers zijn bij de firma Jongkind "doe het zelf" zeilen gekocht. 
Dit zeil wordt door de firma Jongkind gesneden en kan afgemaakt worden door 
de amateur-zeilmaker. Een "huis-tuin-en-keuken" naaimachine is voldoende. 
Zeileigenschappen. 
De Quick-cat vaart zeer snel 
en zeilt byzonder hoog aan 
de wind. Het midzwaard wordt 
alleen gebruikt bij weinig 
wind. Cunningham adviseert 
bij hardere wind het zwaard 
niet te steken, ook niet bij 
een koers hoog aan de wind. 
Overstag gaan. Door de 
scherpe en vrij hoge romp-
vorm (met platte bodem) 
vraagt het snel overstag gaan 
enige ervaring. Het overstag 
gaan gaat makkelijk en snel, 
indien men het levend gewicht 
naar voren plaatst en ge-
leidelijk roer geeft. 

IMPERIAALVERVOER 

Vervoer. 

De boot is door zijn lichte gewicht makkelijk te vervoeren op een trailer 
of zelfs op het dak van een automobiel. Monteren en demonteren gaat zeer 
snel. 
Kosten. 
De totale kosten, inclusief zelfgemaakt zeil en houten mast, bedragen 
± f. 1 . 0 0 0 , - - . 

Er varen nu reeds 6 Quick-cat's op de Westeinderplassen, alle gebouwd in 
de afgelopen maanden, voorwaar een leuk resultaat; wij verwachten nog veel 
meer aspirant-bouwers ... 

W.G.-P.H.v.d.H. 

Naschrift . Penningmeester zijn deze Quick-cat eigenaren alle
maal lid van de C.T.C.? Kassa ! 

Demonstratie stabiliteit 

Het CTC-bestuur heeft een kennis 

die speelde op zijn cat tafeltennis 

maar hij gilde om moord 

bij iedere bal overboord 

en kreeg zodoende met iedereen stennis 



Vleugelmast Quick-cat 

De meest ideale mast voor een schip is geen mast, maar een strak ge
spannen voorlijk. Daar dit echter een zware constructie vereist en daarbij 
zoveel tegenwerkend oppervlak met zich meebrengt, is deze oplossing nooit 
populair geworden. 
De beste oplossing tot nu toe is de vleugelmast, daar men met een betrek
kelijk lichte constructie een sterk geheel krijgt. 
De mast-zeilverbinding is bij een vleugelmast aan de vacuüm zijde ( de be
langrijkste zijde) haast ideaal te noemen. Aan de windzijde houden wij een 
werveling, die niet te vermijden is. 
Misschien is er iets te bereiken met rubberflappen (voor de vindingrijken 
onder ons). 
Onze ondervinding met een vleugelmast op de Quick-cat: 
De boot was alleen sneller bij een koers ruim aan de wind. Dit zonder enige 
trimming! Op het ogenblik zijn we de zeillatten aan het veranderen,nl. de 
bij een normale mast "afgetaperde" latten veroorzaakten een tweede bolling 
achter de mast, zodat we de mast een zodanige dwarse stand moesten geven 
ten opzichte van de giek, dat we niet hoog aan de wind konden komen. Dit zal 
waarschijnlijk verbeteren, nadat de zeillatten veranderd zijn. 
De constructie was tamelijk eenvoudig en bracht geen onoverkomelijke 
moeilijkheden met zich mee. 
Leden, die plannen hebben een vleugelmast te bouwen, kunnen wij eventueel 
een bouwplannetje opsturen. Op het ogenblik kunnen wij nog geen nadere by-
zonderheden over de prestaties mededelen. Zodra echter de mast en het zeil 
uitgetrimd zijn, willen wij gaarne onze bevindingen op papier zetten. 

P.H.van den Hove 
Lohengrinstraat 37 
Amstelveen 

Demonstratie stabiliteit (vervolg) 

Een aantal biljarters uit halle 

kocht een catamaran om vooral op te vallen 

en rondom de cat 

een fijnmazig net 

voor het opvangen van de ballen 

Verslag regionale zeildag Westeinderplassen 29 juni 1 9 6 9 

Aanwezig: 2 Unicorns, 2 Yachting World's, 1 Shark, 2 Solitaire's, 2 Quick-
cat's, 1 Swift. 
Zondag 29 juni waren eerdergenoemde boten op uitnodiging van de Quick-cat-
zeilers aanwezig op de Westeinderplassen, voor het houden van een vriend
schappelijke wedstrijd. 
Het weer was uitstekend, catweer, d.w.z. windkracht 4-5. Enige fantasten 
beweren zelfs een lichtend voorwerp gesignaleerd te hebben, bij navraag bij 
een bekend weerorakel in De Bilt, bleek dit toch geen fantasie te zijn; 
onder bepaalde, helaas zeldzaam voorkomende omstandigheden op onze planeet, 
blijkt een Of ander hemellichaam prettig aandoende ozonstralen naar onze 
planeet te zenden. Na enig naslagwerk in onze enceclopedie blijkt dit het 

6 
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hemellichaam zon te zijn.Voorwaar een belevenis! 
Om 1 1 . 3 0 uur werd gestart. Helaas bleek een baanmarkering verdwenen te zijn . 
soms werk van monohull-zeilers De catamaran's, aangevoerd door 
Jan Slob (Shark) en Eef de Held (Unicorn)rondden dus een wel gepland, maar 
niet aanwezig merkteken en zeilden er lustig op los. 
Oetse Holtman (met Solitaire) kreeg meteen na de start moeilijkheden met 
zijn boot; stagen lieten los, zodat hij helaas de wedstrijd moest staken. 
De unicorn van Eef de Held ging er tijdens het afmeren alleen vandoor, doch 
onversaagd ingrijpen van een zich noemende "James Bond" bracht dit raspaardje 
onder de catamarans weer naar zijn stal terug. 
N.B. Dit in het water duiken van deze onversaagde kerel, ging dit werkelijk 
vrijwillig of was die fles franse cognac hier debet aan? 
Na een gezellige bijeenkomst in het restaurant werd er 's middags weer ge
varen. De wind was nog meer in kracht toegenomen, maar de speed-runs waren 
dan ook enerverend! 
Wij stelden het byzonder op prijs gast te zijn bij onze Quick-cat-zeilers 
en verwachten dit vaker te doen. De Westeinderplassen zijn byzonder geschikt 
voor het catamaran-zeilen. 

P.S. De bezitter van een blauwe Solitaire heeft zijn hoed (rood) vergeten. 
Terug te halen bij R.A.Kampman, Mrt.Lutherweg 16 7 , Amstelveen, tel.02964-
1 1 9 1 3 . 

W.G. - R.A.K. 

RESERVEER HET WEEKEND VAN 20 SEPTEMBER VOOR DE SAIL-IN OP DE WEST-
EINDERPLASSEN. 

Cataphoni 

Een musicus, woonachtig in Zwaag 

had een cat mogen zeilen op de Kaag 

maar met een gebroken accoord 

ging zijn mast overboord 

en hij schreef toen een stuk voor drie harpen en 
één staag. 

Belevenissen van een Walsmurf 

Ja, en zo stond walsmurf op een zeer vroeg uur naast zijn geheel bedauwde 
auto en begaf zich op weg naar Zandvoort, van waaruit hem door goedwillende 
leden een zeiltocht was aangeboden met een Hina-cat. Het moest zo vroeg, 
zei men hem, in verband met het tij. Nou, van tij wist walsmurf alleen, 
dat als het verloopt, men de bakens moet verzetten, ofschoon hij in dit land 
daarmee nooit iemand had bezig gezien, op welk gebied dan ook (Jawel, pas 
gebeurd op de Westeinder, red.) Over wegen, vreemd stil en langs kruispunten, 
die op oranje knipperen stonden en dat niet uit politieke, maar uit ver
keerstechnische overwegingen, af en toe verdwalend op eindeloos lege asfalt-
vlakten, bereikte hij de plaats van uitvaart, pardon afvaart. Hem werd mede
gedeeld een natpak aan te trekken en op zijn antwoord, dat hij dacht dat van
zelf te krijgen, werd minachtend gelachen. Nou ja, walsmurf blijft onder deze 
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naam wel schrijven in dit blad, maar op die tocht en zelf het laatste stuk 
zeilend naar Scheveningen, ging hier een landrot definitief om zeep, on
danks het feit, dat zijn natte pak twee maten te groot was, zodat alle golven 
van de noordzee, zich joelend en bruisend een kortsluiting baanden tussen 
skin en skin. Tot ziens op de Atlantic, nou ja, eerst maar op de hoornse 
hop dan. 

"BEZEMS IN DE MAST" 

Bezoek aan Catweek te Sheppey-Engeland. 
Een smaldeel multihulls zal in augustus met vreedzame bedoelingen overzeilen 
naar de Thames. Samenstelling van het smaldeel: het linieschip Hina "Twee
spalt", bemanning: smaldeel-commandant Ad Slotemaker, Wim Basie en Hoogen-
boom jr. Het linieschip "Last Minute", bemanning: Kees Kampman (met baard), 
Kees Kortenoever (met baard), van den Hove (? ? ) en het escortevaartuig 
Manta "Zoef", bemanning: Kees Prins, Inus Serret, Wim Goedhart. 

Sheppey, een eiland, ligt in de Thamesmonding. Dit eiland werd in een roem
rijk verleden door een vloot van nederlandse schepen, onder aanvoering van 
admiraal de Ruyter aan bakboord gepasseerd. Doel: Chatham(in de nabijheid 
van Sheppey). Helaas stond dit onaangekondigde, maar wel verwachte bezoek, 
beslist niet in het teken van een sportieve manifestatie. 
De Catamaran Yacht Club hebben wij nu wel ons bezoek aangekondigd, met de 
verzekering, dat de nu geplande overtocht alleen maar een vreed(t)zame be
tekenis heeft en dat wij genegen zijn de bezetting onmiddellijk weer op te 
heffen, uiteraard na het in ontvangst nemen van een vat onvolprezen Whit-
bread bier. (Er is nog plaats voor bemanning!) 
Onze marketentsters reizen met een conventioneel vaartuig vooruit en zullen 
onze kwartieren ter plaatse inrichten. 

Het spreekt vanzelf, dat deze sportieve manifestatie geen onverantwoorde zaak 
is: integendeel! De zeewaardigheid van een schip wordt in belangrijke mate 
bepaald door het zeemanschap van de bemanning en de uitrusting van bemanning 
en schip. Tel daarbij op de unieke eigenschappen van een multihull en het 
resultaat is een volledig verantwoorde overtocht naar Sheppey (N.B. gestart 
wordt in Oostende). 
Misschien zijn er nog meer multihull-enthousiasten voor deze tocht'. 
Tel. 01717-5401. 

W.G. 

Het "Consortium" 

In het vorige CTC-bulletin werd een voorstel gedaan om te komen tot een 
consortium, dat zich zal toeleggen op ontwikkeling en bouw van een snelle 
en vooral zeewaardige catamaran. 
Momenteel zijn er vijf deelnemers, waaronder de ontwerper van de "Katinka". 
Na voorlopig briefcontact, volgt in het najaar de eerste bijeenkomst. 
Met de B-klasse Manta worden eind augustus kenterproeven gedaan in samen
werking met de "Multihull Safety Study Group" (AYRS), waarvan ondergetekende 
deel uitmaakt. 
Afgezien van een voorlopig concept, als omschreven in het vorige CTC-bulletin, 
staat nog weinig vast omtrent vorm, afmetingen en organisatie, zodat even
tueel nieuwe deelnemers nu nog kunnen helpen de fundamentele opzet te bepalen . 

Meer nog dan aan geld, zal er behoefte zijn aan (arbeidstijden verschillende 
vormen van persoonlijke kwaliteiten om tot een bevredigend eindresultaat te 
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komen. Voor verdere informatie kunt U zich wenden tot: CR.Prins, Nic.Beets-
laan 6, Aerdenhout, tel.023 - 2 4 4 1 7 5 . 

C.Prins. 

Sport, Sporting, Good sport, Sportive, Sportsman 

Zoals alle zendelingen, die emigreren naar verre nieuwe landen, probeer ik een 
boodschap achter te laten voor alle geïnteresseerden in sport . . . . 
Het gaat over het verschil tussen "sportmanship" en "gamesmanship", zeilen 
of om het even welke sport dan ook. 

1. Elke schipper dient zichzelf en boot te oefenen, met zijn bemanning; bij 
elke gelegenheid. In het begin zal hij dat doen op hetzelfde water, daar
door weet hij na verloop van tijd bv. alles van stromen en verschillende 
getij situaties. Hij maakt een studie met ogen en hersens, zodat hij een 
'draaiboek' heeft voor elk tijdstip en situatie ten aanzien van windrichting 
snelheid en weersverwachting. Tevens zal hij in gedachten alle kalme en 
stille plekjes noteren, zoals b.v. de dwarsstromingen, die zouden kunnen 
helpen om de 'track' vol te houden (=de koers, die samen met stroom en drift 
de directe lijn tot een zeker boei of punt, goed maken, dus TRACK MADE 
GOOD). 

2. Als de schipper dan ook nog zorgt voor een goed en vooral glad oppervlak 
van de rompen en tevens kennis bezit van de beste methode van zeilzetting 
bij zachte, matige en harde wind; op iedere hoek tussen wind en de lengte
as van het schip en dan ook nog weet hoe hij het meeste profijt kan 
krijgen van ophaalbare zwaarden en roeren en de gunstigste helling van zijn 
schip weet, dan is het halve werk volbracht. 

5- Als deze schipper dan ook nog de beste plaats aan de startlijn weet te 
veroveren en de beste koers van het laatste keerpunt tot aan de finish
lijn en dan tevens nog een juist inzicht heeft in de I.Y.R.W.-wedstrijd
reglementen en alle voorkomende situaties, dan is het voor elkaar . . . ! 

Zo'n zeiler kan nu zeggen, ik heb alles gedaan wat maar nodig kan zijn om 
in zeilwedstrijden vooraan te komen . . . , maar als iemand anders in de
zelfde klasse het NOG BETER DOET dan zal ik mijn eigen fouten verbeteren. 
Als de boot het niet goed doet, dan is het voor 90% zeker, dat dit NIET 
veroorzaakt is door een tekortkoming van de boot . . . ! 
In het kort dus, een SPORTSMAN spant zich tot het uiterste in om het maxi
male rendement te halen uit zijn KENNIS, ERVARING en BOOT. Hij heeft veel 
plezier in de sport en blijft ondanks positieve resultaten zoeken naar 
EIGEN FOUTEN. 

De 'gamesman' doet misschien ook alles op hetzelfde niveau, maar zoekt naar 
alle - of enige methoden om andere deelnemers TERUG TE HOUDEN van het bereik
en van de beste resultaten. Als dit in 'teamwedstrijden' gebeurt, is het 
uitertst plezierig en sportief. Men zegt, en ik geloof dit ook, dat samen
werking in sport of dagelijks leven hoger gaat in menselijk contact dan welke 
andere bezigheid ook. Hier komen wij op het essentiële punt . . . . 
de SPORTSMAN wil liever helpen dan hinderen; er is geen plezier in het winnen 
als het tegen een gehandicapte gaat. Wij kennen allemaal de neiging tot het 
onjuist toepassen van de regels; er zijn ook lieden, die zulke manieren toe
passen om te winnen en wat nog erger is, leugenachtige bedoelingen benutten 
tot het, laatste toe. Dit laatste leeft niets te maken met 'sportmanship' of 
'gamesmanship' en het is ook beslit"niet nederlands" 

Rober Oliver. 

(Redactie: in ons Septembernummer beginnen wij met een artikelenserie 
over het wedstrijdreglement). 
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Botenbladen uit binnen- en buitenland. 

In het julinummer van het blad Watersport heeft een schrijver weer eens 
iets geleerd van catamarans en trimarans, wat niet waar is, maar toch maar 
weer gedrukt wordt, nl., dat men in deze schepen niet teveel vertrouwen 
moet hebben voor zeilwedstrijden in volle zee, Om sterk genoeg te kunnen zijn 
voor de Atlantische Oceaan zouden de dwarsverbindingen zo zwaar moeten 
worden geconstrueerd, dat dit ten koste van de snelheid gaat. 
Afgezien van de con
structieve problemen, die 
vooral volgens de schrij-
ver, J.Kramer, voor race
catamarans gelden, die 
moeten immers licht zijn, 
zouden ook de bewegingen 
in golven van wat groter 
soort erg onaangenaam 
zijn en tevens de con
structie van de boot 
zwaar op proef stellen. 
Deze mededelingen komen 
niet overeen met de er
varingen van de zeilers, 
zowel met cat's als met 
tri's. De schrijver zou 
eens moeten meevaren met 
verschillende soorten 
boten of wil hij eerst 
de cat uit de boom 
kijken! 

Zou de heer Kramer in deze omstandigheden toch 
niet een multihull preferen? 

In Yachting World van mei 1 9 6 9 is een artikel opgenomen over de uitrusting 
aan boord van een Wayfarer dinghy, een van de beste grotere zwaardboten 
van 4 .80m x 1 . 8 5 m , die dit scheepje zo goed mogelijk geschikt maken voor 
gebruik op zee. Om volledig te kunnen profiteren van de ervaringen van deze 
zeilers zult U het artikel zelf moeten lezen. Het is zonder meer geschikt 
voor de toercatamarans, die zich op zee wagen of willen wagen. Voorbereiden 
en goed organiseren is het halve werk. Het beslag kan een maatje zwaarder 
zijn dan oorspronkelijk voor de boot is bedoeld. Schoten moeten werkelijk 
direct los te gooien zijn. luiken absoluut dicht te houden. Neem roeidollen 
mee en borg de roeren. Bewaar alle belangrijke uitrustingsstukken, die 
droog moeten blijven in plastic dozen. Een tent voor havengebruik van goed 
doordachte constructie en afmetingen geeft veel meer comfort dan een kleine 
kajuit. 

N.B. 

Boekbespreking. 

Trimarans van D.H.Clarke, uitgegeven door Adlard Coles Itd., 3 Upper James 
Street, Golden Square London Wl. ( £ 1 8 . 0 of 36 shilling net). 

In 1 2 6 bladzijden met 18 foto's en veel tekeningen van inrichtingen, zeil-
plannen en rompen behandelt dit boek op een overzichtelijke wijze de 
keuze, de belading, het bouwen en zeilen van een trimaran. Daarnaast wordt 
menig wijs woord gezegd over de lopende kosten, de zeewaardigheid en de 

ontwikkelingsgeschiedenis van dit type schip. Te prijzen valt, dat de 
schrijver, die vanaf 196l trimarans verkocht en daarna als adviseur de 
verkoop stimuleerde, zo geslaagd is in zijn poging objectief te blijven. 
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Er wordt een overzicht gegeven over de ongelukken met trimarans, een over
zicht, dat alleen maar leiden kan tot grotere zeewaardigheid van dit 
"nieuwe" type boot. Speciaal voor hen, die overwegen een trimaran te kopen, 
is dit een vrijwel onmisbaar boek. Voor de "mono-hullers" een boek, dat 
nieuwsgierig maakt. Voor de "multihuller" een boek, dat openhartig aangeeft, 
dat er nog steeds voortgang gemaakt moet worden met de verdere ontwikkeling 
van de trimarans. Voor de "grote-reizen-dromers" een waarschuwing, dat on
beraden stappen met dit type boot niet kunnen worden gedaan zonder grote 
risico's. 

O.H. 

C.T.C.-SAIL-IN 2 0 - 2 1 SEPTEMBER A.S. ! ! ! 

Wij zullen U tijdig het programma en inschrijvingsformulier zenden. 
Reserveer dit weekend, het moet een imponerende CTC-manifestatie worden. 




