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C.T.C. Mededelingen 

Bestuursmutatie; zoals reeds eerder in het C.T.C.-Nieuws van juli jl. vermeld 
is de heer Verkerk door drukke werkzaamheden helaas gedwongen zijn activiteiten als secretaris te beëindigen. De heer W.Basie zal voorlopig, naast zijn functies als vice-voorzitter en penningmeester, ook het secretariaat op zich nemen. 

De samenvoeging van meerdere functies bij één bestuurslid lijkt in eerste 
instantie veel, maar mede door de bereidwilligheid van de heer K.Korten
oever om het huidige bestuur te versterken, is er nu genoeg "mankracht" 
om hard te werken aan de realisatie van de C.T.C. plannen. 

W.G. 

Van het Bestuur. 

Tijdens de bestuursvergadering van 27 augustus jl. konden wij, zoals reeds 
vermeld, de heer K.Kortenoever verwelkomen als nieuw bestuurslid; steun 
hij organisatie van wedstrijden en klasse-organisaties, contacten met de 
K.N.V.W. en andere zeilverenigingen is nu in goede handen. 
Wim Basie bleek bereid het penningmeesterschap te combineren met het se
cretariaat. Daarvoor behoefden wij geen beroep te doen op onze C.T.C. 
redactie en is de verschijning van ons blad op een nog betere wijze ge
waarborgd. 

En dan onze andere plannen. 
In de herfst- en wintermaanden zullen er twee C.T.C.-avonden gehouden 
worden. Voorbereidingen worden getroffen om sprekers te ontvangen en 
films te vertonen. Deze avonden zullen tevens ruime gelegenheid bieden 
tot onderling contact. Nadere berichten bereiken U per C.T.C. nieuwsbulletin. 

Na april 1970 worden er twee of meer C.T.C.-wedstrijden en toertochten ge
organiseerd. Ons bestuurslid Nico Boon zal de onderlingen contacten tussen 
de "James Wharram botenbezitters" verder animeren. 
Technische vragen kunt U nu richten aan onze nieuwe secretaris-penningmeester 
W.Basie, die een en ander weer zal delegeren aan andere specialisten, welke 
voor een prompt antwoord zullen zorgdragen. Er wordt hard gewerkt aan de 
realisatie van technische bulletins. 
Het bestuur heeft tevens besloten de opbouw van klasse-organisaties sterk 
te stimuleren. Voorlopig zullen dit zijn: klasse-organisatie voor de Tor
nado, internationaal reeds erkend en klasse-organisatie voor de Unicorn, 
eenmans-catamaran. 
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Groei van de C.T.C. 

Wij hebben nu meer dan 100 betalende C.T.C.-leden en waarschijnlijk is 
het aantal leden op het moment, dat U dit leest, de honderdvijftig-nabij. 
Duidelijk is gebleken, dat er behoefte bestaat aan een of meerdere 
punten aan de waterkant "catamaran centra", waar elk weekend in het zeil-
seizoen andere leden te vinden zijn; wedstrijden, ervaringen uitwisselen 
etc. Er is door twee bestuursleden een commissie gevormd, die nu snel 
een oplossing wil vinden voor dit probleem. Eén telefoontje van een C.T.C. 
lid naar het secretariaat kan de oplossing van dit probleem naderbij 
brengen. 
Een flink stuk land aan het water, waar wij de boten op het land kunnen 
trekken, is reeds voldoende! 

Het Bestuur. 

Van de Voorzitter 

Omdat wij allen dezelfde liefhebberij of hobby hebben, vormen wij de 
C.T.C. Op onze bestuursvergaderingen is het voor een voorzitter moeilijk 
de bestuursleden in het nauwe keurslijf van de agenda te houden. Wij 
vergaderen over een liefhebberij en wie spreekt daar niet graag over. 
Wie zou niet graag luisteren hoe Goedhart met zijn Condor de F.D.-zeilers 
op Loosdrecht voorbijzeilde en hoe enthousiast deze F.D.-ers daarna de 
Condor gezeild hebben? Dat is echte propaganda. 
Hoe kun je Nico Boon het woord ontnemen als je over de juridische aspecten 
van een Koninklijke Goedkeuring moet vergaderen, terwijl je zo dolgraag 
eens precies zou willen weten hoe een HINA zeilt bij windkracht 6 en lm. 
hoge golven? 
En als er dan over de contributie-inning gesproken wordt en Kees Korten-
oever vertelt juist, dat er ergens 12 (twaalf) Unicorns tegelijk gebouwd 
worden ! 
En zou U niet afgeleid zijn als we spreken over de openingswedstrijden 
begin april 1960 op de Westeinder en je realiseert je, dat er dan 
misschien 10 Quick-cats zullen zijn. 
De C.T.C. groeit gestadig en het aantal meerrompenschepen neemt dit 
jaar met tientallen toe. 
Het gaat ons goed. In Amsterdam bouwt men een TANE, een ontwerp van James 
Wharram van 8.32 m., en dan hoor je, dat er soms meer dan 10 C.T.C.-ers 
meehelpen. Dat is ook een groei,van de C.T.C, maar dan in de diepte. 
Bij het volgende agendapunt stelt men voor enkele leden aan te wijzen, 
die in hun omgeving andere leden opbellen voor regionale contacten, 
maar bij een stemming blijkt, dat de meerderheid van Uw bestuur gelooft, 
dat U dit zelf wel zult doen. Daarom krijgt U binnenkort een ledenlijst. 
Waag er dan toch een paar telefoontjes aan. Er is zoveel genoegen te be
leven aan een gesprek over een gezamenlijke liefhebberij. 
Maar onze vergaderingen kennen ook moeilijkheden. 

De mede-oprichter van de C.T.C, secretaris en dé man van de Unicorn heeft zijn bestuursfunctie moeten neerleggen. Gelukkig zal Bram Verkerk ons blijven helpen bij de oprichting van een Unicorn-organisatie. We zullen Bram missen, omdat hij zo vaak blijk heeft gegeven van een vooruitziende blik en dat op een vriendelijke, maar gedecideerde wijze naar voren wist te brengen. Wij hopen, dat Bram, als ons bestuur een beroep op hem doet, ons blijft helpen en wellicht vindt hij dan ook weer de tijd in het bestuur een opengevallen plaats in te nemen. 
Dan dan nogmaals leden, neem contact op met Uw bestuur en de andere leden, 
dan komt er nog meer leden in de C.T.C. en U weet het:"Meer dan één romp, 
dan C.T.C.-lid." 

Uw voorzitter, 
O.Holtman. 



Van de Redactie 
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C.T.C.-leden, Uw redactie is verrast door de kwantiteit èn door de 
kwaliteit van de ingezonden copy voor het C.T.C.-Nieuws. Het bewijs 
voor onze stelling, dat een verenigingsblad niet alleen gemaakt wordt 
door de redactie, maar sterker nog, alleen maar gemaakt kan worden met 
actieve steun van de leden. Zonder die actieve steun zou ons C.T.C.-
Nieuws zich niet kunnen verheffen boven het gemiddelde peil van aller
lei clubblaadjes. Het C.T.C.-Nieuws moet een uitgave zijn van een 
landelijke vereniging, een blad, waarin multihull-bezitters en geïn
teresseerden van diverse pluimage een response moeten vinden voor hun 
multihull-enthousiasme, of het nu betreft de zuinige amateurbouwer van 
een race-catamaran voor weinig geld of de eigenaar van een zeegaande 
multihull met alle snufjes van de moderne scheepsbouw. 

C.T.C.-Nieuws lezers, wij hopen dat Uw explosie van ingezonden copy 
meer zal zijn dan een korte harde knal; U hebt het eerste bewijs van 
Uw belangstelling geleverd, ga zo door; alleen een goed C.T.C.-Nieuws 
met Uw medewerking!! 

W.G. 

C.T.C.-Juniorenafdeling 

Onze felicitaties voor de heer en mevrouw H.Keller-Hagesteijn. 
Proficiat met de geboorte van Uw dochter Natascha ! 
Juniorenafdeling, als vanzelf schreef de ballpen deze regel en 
waarom eigenlijk niet? Er zijn mogelijkheden genoeg voor een 
juniorenafdeling. Uw redactie zag als gast van een bekende zeil
vereniging in Loosdrecht enthousiaste "schippers" van 5 tot 10 jaar 
fel zeilen voor een "piratenprijs" in de zgn. piraatjes, bootjes, 
die slechts enkele honderden guldens kosten. Denk verder eens aan de 
modelbouw-mogelijkheden; jong geleerd, oud gedaan en het zal voor vele 
ouders met opgroeiende kinderen een prettig en veilig gevoel zijn, 
dat hun kinderen al vroeg vertrouwd zijn met het water. 
Zo, de teerling is nu geworpen; welk C.T.C.-lid wil deze ideeën eens 
verder uitwerken? 

W.G. 

C.T.C.-Wedstrijdsecretariaat. 

Tijdens de C.T.C.-oefenwedstrijden op 13 en 14 september jl. hebben 
wij een belangrijk contact gelegd met een van de leden van de wed-
strijdgevende vereniging "Het Witte Huis". Resultaat, in het komende 
winterseizoen worden er in Loosdrecht trainingszondagen verzorgd, die 
ook voor C.T.C.-leden toegankelijk zijn : Theorie en praktijk van het 
wedstrijdzeilen. Nadere mededelingen volgen in een C.T.C.-nieuws
bulletin. 

W.G. 

Buitenlandse rubriek. 

Monohullzeiler bij windkracht 5 aan de wind zeilend op zee: 
"Soms denk ik wel eens, zeilen is een klein beetje leuker 
dan werken". (Uit Yachting & Boating Weekly) 
En wat zegt een multihull zeiler? 



De lotgevallen van Cees Cat. 

Cees Cat, uit Rotterdam, die zeiler was, 
voer al jaren op de Kralingse Plas, 
met korjaal, B.M. en Vaurien, 
tot Eef de Held, die U wel ken, 
een Cat gebouwd had, keurig net, 
van de klasse Jumpahead. 

Cees Cat vond snelheid altijd reuze fijn, 
dus kocht hij de Cat, puur voor de gein. 
Maar na een tijd deed hij hem weg 
en kocht een O.K.jol, dat was pech 
Die O.K. ging natuurlijk véél te sloom, 
want snelheid was nog steeds zijn droom. 

Op een dag, hij was vrij van werk 
ontmoette hij de heer Verkerk, 
die zei hem toen, mijn beste man 
jouw probleem, daar weet ik alles van. 
Dat slome zeilen ben je zat? 
Wel man, dan bouw je toch een cat! 

Bouw een Unicorn, zoals Eef en ik, 
daar ben je vast mee in je schik. 
En Cees, U hebt het al begrepen, 
begon met het bestuderen van die schepen. 
Ik moet, zo redeneerde hij, 
in elk geval iedereen voorbij. 

En dus begon hij met de Kerst te bouwen, 
dat ging precies, nèt na het trouwen. 
Na enige maanden stof en stank, 
had hij twee rompen, glad en slank. 
Na optrommelen van kerels uit de buurt, 
werden de rompen afgevuurd. 

De proefvaarten verliepen goed, 
de boot spoot voort met grote spoed. 
De drie Unicorns gaan zij aan zij, 
menige speedboot nog voorbij, 
't was in het begin wel even wennen 
om de hal-yard-lock te leren kennen. 

Cees vervoert zijn Cat, van licht gewicht 
op trailer achter eend, een dwaas gezicht. 
Wel, Siamese-tweelingbootbezitters in het land 
Ik schud U nu een denkbeeldige hand 
en zeg U daarbij allemaal 
het beste en tot 't volgend Cees Cat-verhaal. 
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- A - KLASSE -

Gegevens: eenmanscatamaran 

lengte: 5.49 m (l8ft) breedte: 2.30 m 
zeiloppervlak: 13.5 m (150 sq ft) 

De I.Y.R.U. heeft om het wedstrijdzeilen met catamarans te bevorderen een 
aantal klassen ingesteld, waarin de diverse catamarans wedstrijd kunnen zei
len: de A. B. C. en D klasse. 
De kleinste boot van deze klassen is de A, een eemanscatamaran, die gezeild 
wordt met een trapeze of schuifplank. 
Om in deze A klasse ook een bepaald type als eenheidsklasse aan te bevelen, 
heeft de I.Y.R.U. in 1967 een aantal proefwedstrijden gehouden op de wed-
strijdbanen van de Catamaran Yacht Club te Sheerness. Aan deze wedstrijden 
deden catamarans mede uit Denemarken, Engeland, Australië en de Verenigde 
Staten. 
De keuze van een bepaald type catamaran was byzonder moeilijk in de A-af
deling, daar de boten elkaar maar weinig ontliepen. Dit in tegenstelling met 
de B-klasse,waar de Tornado op overtuigende wijze naar voren kwam. 

Tenslotte werd als internationale eenheidsklasse aanbevolen de australische 
catamaran A-Cat II,waarvan de naam later is veranderd in "'Australis", een 
ontwerp van de gebroeders Johnston. 

Australis 
De rompen van de Australis zijn dubbeldiagonaal gebouwd en overtrokken met 
een laag polyester. Beide rompen zijn aan elkaar verbonden door twee ge-
bogen aluminium buizen, waarvan de hoofdbuis is voorzien van een "dolphin 
striker", een soort waterstag. 

Het onderwaterschip is halfcirkelvormig met rompen in kanovorm zonder spiegel, 
hierdoor stampt de boot nogal heftig,maar blijft onder alle omstandigheden 
doorvaren. 
De dubbeldiagonale bouwwijze leent zich niet voor zelfbouw.Dit is waarschijn
lijk de oorzaak,dat deze klasse tot nu toe internationaal weinig opgang vindt. 
De A-klasse catamaran,die wel een grote opgang maakt is de Unicorn, die on
danks het feit, dat hij niet gekozen werd door de I.Y.R.U.,momenteel de 
snelst groeiende catamaranklasse is. 

a klasse trials 
te Sheerness 

v.l.n.r. 
Sail-fast, 
Unicorn, 
Bambi, 
A-cat II 
(Australis). 
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De Unicorn A-klasse catamaran is een ontwerp van Mazotti, ontwerper van 
de succesvolle Manta-catamaran en de pionier op het gebied van de "gebo
gen plaat" bouwmethode. 
Deze manier van bouwen is zeer eenvoudig, daar men uitgaat van vlakke pla
ten triplex van 4 mm, die aan elkaar gelast worden tot lange panelen. Uit 
ieder paneel kunnen twee romphelften gemaakt worden. 
Deze methode is bij uitstek geschikt voor amateurbouw, wat een belangrijk 
punt is voor een catamaran eenheidsklasse, daar ca. 50% van de catamarans 
zelfbouw is. 

Dat de Unicorn tijdens de trials te Sheerness minder goed zeilde dan de 
Australis, was volgens de engelse watersportpers te wijten aan het minder 
efficiënte tuigage; geen doorlopende zeillatten, giek, die naar achter 
omhoog liep, slechte coupe van grootzeil ( Yachting World schreef hierover: 
"het grootzeil van Mazotti leek eerder op een afdekzeil dan op een grootzeil' 
De tuigage is inmiddels gewijzigd in een rechte giek, buigende mast en een 
zeil met doorlopende zeillatten. De boot blijkt hiermee in Engeland snel
ler te zijn dan de Australis. 

De Unicorn bestaat uit twee lichte rompen (ca.20 kg.per stuk), verbonden 
door twee aluminium buisprofielen (normaal mastprofiel met zeilgroef) 
zonder versteviging of waterstag. 
Tussen de buizen is een terylene (dacron) trampoline gespannen, met in het 
midden een buis om doorzakken van de trampoline te voorkomen. 
De aluminium buizen steunen op iedere romp op twee mahoniehouten klossen en 
zijn bevestigd met 8 roestvrijstalen bouten. 
Door het losnemen van deze acht bouten kan de Unicorn geheel in onderdelen 
uit elkaar worden genomen, waardoor hij op eenvoudige wijze tijdens de 
wintermaanden kan worden opgeborgen of eventueel vervoerd worden op een 
auto-imperiaal. 

Zeileigenschappen: 

De zeileigenschappen van de Unicorn zijn fantastisch; de rompen zijn mes
scherp en snijden prachtig door het water zonder veel buiswater en zonder 
heftige bewegingen. Als de leiromp in een hoge golf onderduikt, blijft deze 
door de scherpe vorm zonder snelheidsvermindering doorgaan om na korte tijd 
weer aan de oppervlakte te verschijnen. 
De boot loopt zeer hoog aan de wind. Met ruime wind krijgt men het sensa
tionele zeilen van een catamaran, de snelheden kunnen hierbij onder gunstige 
omstandigheden oplopen tot 40 à 45 km/u. 
Voor de wind is het in wedstrijden beter te kruisen dan plat voor de wind 
te zeilen, door te kruisen kan het te zeilen traject aanzienlijk sneller 
afgelegd worden. 
Bij harde wind, windkracht 5 à 6, is de boot uitstekend onder controle te 
houden, mits men de catamaran-zeilregels in acht neemt: 

bij krachtige wind: scherp aan de wind: oploeven 

ruime wind : afvallen 

De Unicorn is ook met kruisen zeer snel en kan zoals E.de Held heeft ervaren 
in een smal kanaal een Flying Dutchman aan de wind voorbijkruisen. (!) 

De Unicorn heeft alle eigenschappen, waaraan een eenheidsklasse cat moet 
voldoen, zoals: zeer snel, goedkoop, eenvoudige bouwwijze, licht in ge
wicht, en uitneembaar voor transport of winterberging. 
De Unicorn gaat een grote toekomst tegemoet. Dit blijkt wel uit het feit, 
dat in één jaar reeds meer dan 300 zeilnummers zijn uitgegeven. 
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De Unicorn wordt evenals de internationale B-klasse catamaran gebouwd 
volgens de "gebogen plaat" methode. Bij deze methode gaat men uit van 
een vlakke triplexplaat, die in vorm gebogen wordt. Dit geeft een by-
zonder lichte en sterke romp, daar een bepaalde kracht op de huid niet 
één punt belast, maar verdeeld wordt over de gehele huid. 

Het eerste werk is het aan elkaar lassen van de triplex platen, waardoor 
twee panelen worden gevormd, waaruit twee romphelften per paneel kunnen 
worden gezaagd. De breedte van de schuine las moet 8x plaatdikte zijn, in 
dit geval 4 x 8 mm. = 32 mm. 
De benodigde persdruk kan men verkrijgen door de te lassen platen op een 
steunbalk te leggen en een stevige lat over de las te spijkeren in de steun
balk. Om te voorkomen, dat de overtollige lijm aan de steunbalk of aandruk-
lat zal hechten, wordt het triplex aan beide zijden voorzien van een stuk 
plastic folie. 

I Aftekenen 

Een basislijn wordt uitgezet op 
ieder paneel,waarna de uitslag 
van de romp hierop wordt afge
tekend. Hierna wordt de romphelf 
uitgezaagd en precies op 
maat afgewerkt.Deze wordt hier
na gebruikt voor het aftekenen 
van de overige 3 romphelften. 
De beste fineerlaag moet aan de 
buitenzijde komen en de lassen 
moeten "meelopen" naar de 
spiegel,d.w.z.dat de las aan 
de binnenzijde van de romp 
begint. 



s II. Romphelften. 

Nadat de 4 romphelften volkomen gelijk gemaakt zijn,kunnen de 
dolboorden ( 3 / 4 " Spruce) aan de 
bovenzijde van iedere romphelft 
bevestigd worden met lijm en 
koperen spijkers. Het is be
langrijk er op te letten, dat 
men twee rechtse en twee linkse 
romphelften krijgt. Na het uit
harden van de lijm worden op 
iedere romphelft de diverse loo 

lijnen aangebracht. Waarna de 
dolboorden worden uitgezaagd 

op de plaatsen, waar de mahonie klossen moeten komen voor de bevestiging 
van de verbindingsbuizen. De mahonie blokken worden hierna met lijm en 
koperen spijkers op het triplex bevestigd. De verbindig tussen de mahonie 
klossen wordt gevormd door een extra lat over de klossen en dolboorden. 

III. Verbinding romphelften 

Na uitharding van de lijm worden 
aan de steven de dolboorden over 
de eerste 1 0 " taps gemaakt. 
De romphelften worden nu in 2 x 2 
gesplitst en gemerkt, zodat ieder 
paar niet meer verwisseld kan worden 
De romphelften van ieder paar wor
den nu met de buitenzijde tegen 
elkaar gezet. Vervolgens worden in 
de kiel en steven een aantal gaat
jes ( ø 3 / 3 2 " ) geboord op 3 / 1 6 " 
afstand van de rand van de plaat 
en met een onderlinge afstand van 
4 " . De romphelften worden weer omge
draaid, zodat de dolboorden aan de binnenzijde komen. 
De kiel en steven worden nu met koperdraadjes ( l 6 g.x 3 " ) aan elkaar 
verbonden. 

IV. Kiel in epoxiehars. 

Nadat de romphelften met koper
draad aan elkaar verbonden 
zijn, worden de twee aan elkaar 
gebonden romphelften openge
bogen tot een hoek van 1 2 0 . 
en worden opengehouden door 
een lat, die tussen de dol
boorden is geplaatst. Van tri
plex wordt een mal van 1 2 0 
gemaakt en deze wordt met koper 
draad op de plaats van de 
spiegel genaaid om de juiste 

hoek vast te leggen. Met epoxie 
hars en glasweefsel worden nu de romphelften aan elkaar verbonden. Eén kilo 
harsmengsel is voldoende voor iedere romp. 



V. Dekmal. 

Als de romphelften aan de binnen
zijde met epoxiehars aan elkaar 
verbonden zijn, wordt de romp om
gedraaid en worden de koperdraad
jes zo dicht mogelijk bij het op
pervlak afgeknipt en vlakgevijld. 
De scherpe hoek, waar de romphelf
ten bij elkaar komen, wordt met een 
schaaf en schuurpapier afgerond, 
waarna twee lagen glasweefsel/ 
epoxiehars op de buitenkiel wordt 
aangebracht. Na uitharding van het 
hars wordt de romp voorzichtig in 
de vorm van een hardboard dekmal 

getrokken. Waarna de dekspanten in de romp worden gelijmd en de twee 
schotten en zwaardkast met epoxiehars en glasweefsel in de romp worden 
bevestigd. 

VI.Afwerken van de romp. 

Nadat de dekspanten en schot
ten zijn aangebracht, wordt 
de romp aan de binnenzijde 
met min. 3 lagen poly-
urethane verf geschilderd. 
De dekken worden afgetekend 
en eveneens aan de binnen
zijde geschilderd (met uit
zondering van de te lijmen 
oppervlakken). Hierna worden 
de dekken met lijm en 

koperen spijkers gemonteerd. 
Men moet zorgen, dat hierbij 
de rompen goed zijn uit
gelijnd, daar er anders een 

draaiing in de rompen ontstaat. De rompen worden hierna geschuurd en afgelakt. 
De rompen worden nu in de juiste positie opgesteld en de aluminium ver-
bindingsbuizen worden pasgemaakt op de mahonieklossen en bevestigd met r.v.s. 
bouten en moeren. 
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Zelf bouwen. 

Afgelopen winter zijn er door C.T.C.-leden reeds 5 Unicorns gebouwd, 
één is gebouwd in de slaapkamer (na het wegbreken van enige kasten) 
en twee op zolder, waarbij de rompen door een smal dakraam naar buiten 
moesten worden getransporteerd. 
Twee bouwers hadden nog nooit eerder een boot gebouwd en waren niet 
eens in het bezit van een schaaf. Ze zijn er toch in geslaagd ieder een 
prachtige Unicorn te bouwen, zij het na wat piekeren en enige stukken 
verprutst triplex. 

Gezien de goede prestaties van de Unicorn in de C.T.C.-wedstrijden heb
ben een aantal leden het plan opgevat a.s. winter een Unicorn te bouwen. 
Er zijn reeds een groot aantal tekeningen via het secretariaat besteld 
en wij verwachten, dat er het volgende seizoen ca. 18 gereed zullen zijn 
Voor nadere gegevens, bouwtekeningen en eventuele proefvaarten kunt U 
contact opnemen met het C.T.C.-secretariaat. 

Gegevens Unicorn: 

lengte: 5 . 4 9 m. zeiloppervlak: 13.94 m2. 

breedte: 2 . 3 0 m. gewicht: ca. 80 kg. 

zwaarden: 2 steekzwaarden of twee oplopende zwaarden in iedere romp. 

mast: aluminium buigende mast, zonder zalingen. 

zeil: alleen grootzeil, met doorlopende zeillatten en losse broek. 

Materiaalkosten: 

Voor de zuinige bouwer f. 2 . 0 0 0 , — à f. 2 . 3 0 0 , — . 

Prijs tekeningen: £ 8 . 8 . - ca. f. 7 5 , — (inclusief royalty). 

Tekeningen, alsmede nederlandse bouw- instructies kunt U bestellen 
bij het C.T.C.-secretariaat. 

N.B. Door het storten van f. 1,- (porti en drukkosten) op de post
rekening van onze secretaris-penningmeester onder vermelding 
"technisch bulletin Unicorn" komt U in het bezit van een herdruk 
van dit artikel. 

Verklarend handwoordenboek voor de beginnende zeiler. 

Reefknuddeltjes : bekend russisch gerecht 
Voorlijk: dooie mug op de voorruit 
Achterlijk: idem op de achterruit (zeker bij snel achter

uit rijdende auto's red.) 
Smeerreep: reep chocolade, die te lang in de zon heeft 

gelegen. 
Grootschoot: geschrapt door de redactie. 
Halstalie: sedert de middeleeuwen in onbruik geraakt 

beulswerktuig. 
Zijzwaard (ook ponjaard genaamd) wordt gedragen door 

cadetten van de K.M.A. 

Driftbeperkingsmiddelen: valeriaan, broom. 

Ploegschaaranker: zie ankerschaarploeg. 
Vuile wind: ontstaat aan de lijzijde van de industrie 

Bokkepoot: poot van een bok. 

Wordt vervolgd. 
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ENGELANDVAARDERS. 

De Hina "Captain CAT" van Kees Kampman is maar net op tijd klaar ge
komen voor zijn eerste tocht (naar Engeland). 
Dinsdag zou worden vertrokken naar de "The Isle of Sheppey". Zaterdag 
lag de boot nog onaf in de bouwloods in IJmuiden. Die laatste dag 
is er door een hele groep Wharram-bouwers en bijna-bouwers met man en 
macht, ik bedoel met man en vrouw gewerkt om de laatste polyesterlaag 
aan te brengen, de roeren gereed te maken, het beslag overal aan te 
schroeven en al die kleinere en grotere werkzaamheden te verrichten, 
waaraan nooit een eind komt. 
Het werd niet een strijd tegen de tijd alleen; vijand nr. 1 was de 
hitte. Het tropenvuur was zelfs met tonnen bier niet te temmen. Toch 
werd romp na romp aan het eind van die dag uit de bouwetage geschoven 
en neergelaten op de kade. Een proefmontage vond plaats: balken vast-
bouten, mast hijsen, zeilzetten enz. En toen aan het eind van de zon
dag dat enz. "bijna" klaar was, zette in de avonduren een karavaan 
auto's met boot zich in strandwaartse richting.Op handen werden de 
ranke rompen naar het ruime water gedragen,(30 cm. diep en niet meer); 
met weinig wind en 5 paardekrachten de zuidelijke pier gerond en door 
de sluizen een binnenhaven gevonden, geschikt voor verdere afwerking. 
Dat de autobezitters nog enige avonturen beleefden voor ze met hun vele 
paardekrachten deze zelfde binnenhaven via 's lands wegennet vonden, 
is een verhaal apart. Ze troffen er een al weer bijna afgetuigde Hina 
en vrijwel afgematte bouwers aan, kennelijk niet tè afgemat, want op 
de geplande dinsdagochtend werd gestart voor de tocht om de Zuid naar 
het westen, maar over die tocht heeft Walsmurf het al. 

N.B. 

Verzuchtingen van een toeschouwster. 

WHARRAM - WEEËN 

Een beginnend Wharram-bootbouwer draagt na het beëindigen van zijn 
eerste boot alle Wharram-kentekenen. 
Hij heeft handige HINA handjes, toegewijde TANE-tengels, een rauwe 
TANGAROA-rug, zijn TEHINI-hersenen verblijven in NARAI-nevels, een 
RONGO-regen van jaloerse blikken daalt op hem neer. In dat stadium 
zal hij trachten zijn vrouw ervan te overtuigen, dat zijn levensge
luk ervan afhangt nu een ARIKI te gaan bouwen. 
Misschien geeft zijn bankrekening dan een laatste MAUI, maar dat 
zal hem niet RAKA(n) !! 

S.B.B. 

Walsmurf op Zee. 

De ervaringen, die een walsmurf opdoet, als hij eens mee mag zeilen 
op zee, zijn velen. Allereerst stomme verbazing, als hem in volle 
zee een lekker warm kopje koffie wordt overhandigd, en dat op een 
Hina zonder kajuiten. Het opdrinken van zo'n mok is dan weer een ac
tiviteit apart, vanwege de zeegang, maar 80% heeft in ieder geval 
zijn bestemming bereikt, over de rest ontfermt zich het overkomende 
zeewater. 
Het meest comfortabel zit men op een Hina, of in het algemeen op een 
cat met een vlak dek in de bekende strandstoeltjes zonder poten, dus 
alleen een zitting en een rugleuning. Er zijn er ook met armliggers, 
doch deze voldeden minder goed, omdat bij plotselinge armbewegingen, 
de armliggers in de weg z i t t e n De stoeltjes zijn bij bekende sport
zaken te krijgen en kosten plm. f. 1 0 , — . 



Het zeilen langs de kust, waar het krioelt, is een belevenis apart; 
alleen valt het wel op, dat nog grote stukken strand lekker stil zijn. 
Het kruisen van de Europoortmonding met al die beroepsvaart is even 
een avontuur en ten slotte duiken de zeeuwse eilanden op en als eind
doel is Stellendam gekozen. Na overnachting bij één der opvarenden 
wordt de volgende dag zee gekozen, met bestemming Oostende. De kust 
toont nu een beeld van dichtere bebouwing en vrij korte stukken onge
rept strand. De in de verte opdoemende kranen van Zeebrugge zijn goede 
oriëntatiepunten en tenslotte ontsteekt de kust haar lichtjes. 
De vuurtoren van Oostende zendt ons zijn drie korte lichtsignalen toe 
en tenslotte bereiken wij, het laatste stuk op de motor, wegens het 
wegvallen van wind en de vloedstroom tegen, de eindbestemming van de 
tweede dag. Wel een beetje gaar, maar zeer voldaan en een grote ervaring 
rijker, klautert walsmurf aan wal en is de volgende dag slechts met ge
weld uit het hotelbed te verwijderen. 

1 2 

De geduldige en ietwat verbijsterde lezer heeft ondertussen wel be
grepen, dat er heel wat Noordzeewater door het Kanaal stroomde, voor
dat het smaldeel onder aanvoering van commandeur Slotenmaker zich in 
de haven van Oostende verzameld had en klaar was voor de oversteek naar 
Engeland. 
De gastvrijheid in de haven van de Noordzee Yacht Club te Oostende liet 
wel wat te wensen over, maar is bij nader inzien begrijpelijk. Immers, 
tot grote ontsteltenis van enige bejaarde Drakenzeilers hadden wij de 
euvele moed onze drijvende platforms, althans zo genoemd door onze gast
heren, afgemeerd aan - let wel - speciale Drakenboeien en verzorgden wij 
met de enige beschikbare vlet een drukke pendeldienst met de vaste wal; 
dit laatste tot groot ongerief van de bejaarde, doch fanatieke haven
meester. Gelukkig kregen wij naderhand door bemiddeling van een der 
Noordzee Yacht Club-bestuursleden een acceptabele plaats aangewezen, maar 
buiten de Noordzee Yacht Club. Ik pretendeer zeker te weten, dat onze 
zuiderburen een dergelijk "gastvrij" onthaal in onze nederlandse jacht
havens nog nooit ten deel is gevallen. Soms tref je in een nederlandse 
jachthaven wel twintig belgische zeilers aan, die zich dan ook volkomen 
op hun gemak voelen. 
Vrijdagochtend, 8 augustus omstreeks 5 uur vertrokken wij dan eindelijk 
naar de overkant. Wij, dat waren de bemanning van de twee Hina's en onder
getekende met de Manta-catamaran "Zoef". 
Het weer, een beetje heiig en een zwak oostelijk windje, dat zo nu en dan 
iets krachtiger werd. Al spoedig bleek het niet doenlijk in zicht van 
de twee Hina's te blijven. 
Hoe beschrijf je het gevoel, als je met drie man met een catamaran, die 
als dek een trampoline heeft, constant voeten zit te spoelen en het net 
te fris is om je "natte pak" uit te trekken en te warm om het eigenlijk 
aan te houden. Ja, dan ben je wel jaloers op de Hina-mensen, die als 
buspassagiers met de armen over elkaar en een mok warme koffie binnen 
handbereik aan de overtocht zijn begonnen. 
Nu, na bijna alweer twee maanden sinds de overtocht is het moeilijk 
bepaalde vermeldenswaardige voorvallen voor de geest te halen. Eén ge
beurtenis zal ik niet gauw vergeten; stelt U zich eens voor, rondom 
niets anders dan water, water en nog eens water en dan verschijnt er 
uit het niets plotseling een wesp, die fanatieke doch vergeefse pogingen 
doet om ons letsel toe te brengen! Hoe komt dat beest nu zo maar midden 
op zee bij ons? 
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Camera's hadden we niet aan boord, want waar laat je ze? Doch stelt U zich 
Kees Prins eens voor; elk half uur met een verbeten trek om z'n mond, 
met aan zijn oor een plastic zak, waarin naderhand een transistor-radio 
opgeborgen blijkt te zijn. Kees Prins met z'n radiootje heeft weer eens 
bewezen, dat ook de meest simpele navigatiemiddelen, mits op de juiste 
manier gebruikt, doeltreffend zijn. Of Bart Schipper, die zelfs bleef 
doorpitten als hij kletsnat werd door een overkomend zeetje! 
Na ± 11 uur varen kwam Ramsgate in zicht; in deze 11 uur varen heb ik 
minstens 20 houdingen gevonden om een cat te besturen, maar het gevoel, 
dat mijn armen een paar centimeter langer geworden waren van het hangen 
aan de helmstok en dat mijn ogen twee kleine spitse bolletjes waren ge
worden van het turen op een kompas, raakte ik pas 48 uur later kwijt. 
Aankomst in Ramsgate ± 1 6 . 3 0 uur; afgemeerd langszij een grote trimaran; 
Kees Prins tovert uit het niets een kostuum te voorschijn en kan nog net 
op tijd de trein halen naar London; moet de andere dag weer vliegen: 
retourtje Schiphol-London !! 

Douane-activiteiten. Douane-beambten kijken niet begrijpend naar onze 
nederlandse vlag, terwijl wij acrobatische toeren uitvoeren om ons 
lichaam uit het "natte pak" te hijsen. Op hun vraag "Where do you come 
from?" en ons antwoord "from Holland", kijken ze elkaar meewarig aan. 
Ze geloven het echt niet. Uiteindelijk dringt het tot hun door, dat dit 
geen practical joke is en worden ze verschrikkelijk actief met allerlei 
papieren, die ik moet invullen. Op mijn uitnodiging even aan boord te 
komen, reageren ze door weer verdwaasd te kijken en daarna te verklaren, 
dat ze de vaste wal prefereren boven een verblijf op een wiebelende tram
poline. Om ± 1 9 . 0 0 uur aankomst van de Hina's. Het was een prachtig ge
zicht de "Tweespalt" van Ad Slotenmaker en de boot van Kees Kampman met 
zijn rode zeilen, koersend naar de haven van Ramsgate. Het was ook een 
fijn gevoel, zo van: "We zijn weer compleet". 

Zaterdagochtend 8 .00 uur vertrek naar Sheppey, naar de Catamaran Yacht 
Club. Het was nogal mistig, maar na het ronden van North Foreland trok 
de mist gelukkig op, want het varen op gegist bestek lijkt leuk, als 
je het moet leren, maar is minder prettig als je in de Thamesmonding 
kruist met rondom drukke scheepvaart. De wind wakkerde aan en zo be
gonnen we dan aan de laatste etappe van 25 mijl naar Sheerness op het 
eiland Sheppey. Jammer, dat Kees Prins dit laatste traject niet kon 
meevaren, aan de andere kant gelukkig voor hem, want het baggeren door 
een kilometer zuigend slib bij aankomst, is hem bespaard gebleven. 
Deze keer geen verslag van huizenhoge golven, houten schepen en ijzeren 
mannen, maar een verslag van een overtocht, die we vaker moeten maken. 
Het is bewezen, dat het kan, mits de voorbereidingen goed zijn en het 
schip en zijn bemanning geprepareerd zijn op allerlei ongemakken en on
voorziene omstandigheden, ook slecht weer ! Want 65 mijl potentieel ge
vaar mag je dit gedeelte van de overtocht - Oostende - Ramsgate - toch 
wel noemen. Over onze aankomst en belevenissen tijdens de internationale 
Cat Week en de overweldigende gastvrijheid van de Catamaran Yacht Club 
in een volgend artikel meer en dan tevens een verslag van de terugtocht 
met de Manta. 

W.G. 

Variantje 

Een Walsmurf aan Noordzeestrand 
Wreef eens zijn neusgat uit met zand 
Oh, moge Uw scheepshuid steeds zo rein 
Als het neusgat van die Walsmurf zijn. 

U weet toch, dat er verfsoorten in de handel zijn, die aangroei aan 
de (scheepshuid tegen gaan? Inlichtingen bij de redactie. 



14 

Nieuws van het Consortium. 

Zoals bekend, is dit "consortium" een, voorlopig nog kleine, groep, die 
wil nagaan, welke mogelijkheden er zijn om samen te werken bij de ont
wikkeling, bouw en eventueel gemeenschappelijk gebruik van een snelle 
kajuitcatamaran, geschikt voor wedstrijden op zee. Als niet een gezond 
project uit groeit, zullen er waarschijnlijk enige jaren mee gemoeid 
zijn. 
Zaterdagavond, 8 november a.s. wordt de eerste bijeenkomst gehouden bij 
mij thuis. Ik zal daarbij een inleiding geven voor een mogelijke alge
mene discussie of besluitvorming van de consortiumleden. Deze inleiding 
zal gaan over de verschillende samenwerkings- en organisatievormen; de 
gebruiksmogelijkheden en beperkingen van een grotere catamaran. Verder 
wordt dan aan de hand van moderne "trends" een project meer gedetailleerd 
besproken. 
Tenslotte kan dan gesproken worden over de organisatie van verder onder
zoek en studie. De heer K.Kortenoever treedt, waar nodig, op als gespreksleider. Alle geïnteresseerden zijn welkom, ook principiële "mono"-zeilers. 
Een beperkt aantal slaapplaatsen is beschikbaar. 

C.R. Prins 
Nic.Beetslaan 6 
Aerdenhout (dichtbij station Heemstede), tel. 023 - 244175 
DATUM: 8 november - 20.00 uur. 

C.Prins 

Realax (real relax, geen tikfout dus) 

Een man, die niet wist wat hij scheelde 

zich ongeweten te pletter verveelde 
bouwde zich een kat 
en wist niet hoe hij het had, 
want alles wat moeilijk was, heelde 

De poylester sandwich-bouwmethode. 

Deze bouwmethode wordt vaak toegepast voor een rondspant multihull, 
vooral als er maar één of enkele boten gebouwd worden. Bekende multi-
hull's, volgens deze methode gebouwd, zijn de "Toria" 42 ft.lang,ont-
worpen en gebouwd door Derek Kelsall, winnaar van de Round Britain Race 
1966; "Trifle", trimaran, ongeveer even groot en een ontwerp van maj. 
gen. R.H.Farraat en Derek Kelsall, eerst binnenkomend in de 300-mijl's 
Crystal Trophy Race 1969. 
Voordelen van de polyester-sandwich methode zijn: hoge sterke gewichts
verhouding, ingebouwd drijfvermogen, prima isolatie, duurzaamheid. 
Een mal kan goedkoop zijn, bijna iedere gewenste vorm is te bereiken, 
er is minder glaswapening nodig. 
Om een polyester sandwichromp te bouwen gaat men als volgt te werk: 
men begint met het opstellen van eenvoudig gemaakte spanten op een bouw-
stelling. Over deze spanten worden in de lengterichting vuren latten ge
spijkerd van 2 x 2 cm. of 3 x 3 cm., afhankelijk van de spant-afstanden. 
Over dit geraamte gaat men het sandwichschuim aanbrengen. Deze platen 
zijn ± 1 x 2 mtr. en 5, 10 of 15 mm. dik, afhankelijk van de lengte van 
de romp. Het sandwichschuim moet gesloten cellen hebben, zodat het geen 
water op kan nemen en moet polyesterharsen kunnen verdragen. Polystyreen
schuim bv. smelt weg. Meestal gebruikt men schuim van het fabrikaat "Airex". 
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Van deze schuimplaten snijdt of zaagt men zo groot mogelijke stukken, 
deze worden over de mal gelegd en langs de randen en waar verder nodig, 
vastgeregen met een dunne nylondraad. Als de mal geheel met schuim is 
bekleed, moeten de naden tussen de stroken schuim even dicht gesmeerd 
worden met plamuur of iets dergelijks, om te voorkomen, dat er polyester
hars langs druipt en het schuim aan de mal vasthecht. Op plaatsen, waar 
de wandputtings en voerbeslag enz. komen, moet men houten inzetstukjes 
maken om te voorkomen, dat bij het vastschroeven de schuimkern samen ge
drukt wordt. Nu kan de 1e laag glasweefsel worden aangebracht met hars. 
Het aantal lagen is afhankelijk van de afmetingen van de te bouwen 
multihull. Om een zo glad mogelijk oppervlak te verkrijgen, kan men het 
beste aan de buitenzijde glasweefsel gebruiken in plaats van glasmat. 
Ook moet men zoveel mogelijk verdikkingen voorkomen, deze moet men later 
weer wegschuren. Als dit gebeurd is, kan men de romp van de mal halen. 
Het is nodig, dat men onder de mal kan komen om de nylondraadjes door te 
snijden, die anders de romp vast zouden houden. De romp wordt rechtop 
gezet in een paar eenvoudige mallen om de juiste vorm te handhaven. 
Nu kunnen we aan de binnenzijde van de romp het polyester aanbrengen, met 
eventueel zwaardkast, waterdichte schotten enz. Daarna is de romp gereed om 
verder te worden afgewerkt. De plamuur moet bij voorkeur op polyester of 
epoxie-basis zijn. In het begin, waar mogelijk, met een flink breed pla-
muurmes werken bv. 50 cm. om een mooie strakke romp te krijgen. Het dek 
en eventueel ook de kajuit, kan men op bovenomschreven manier maken. 
"Airex" sandwich-schuim wordt geleverd door de scheepswerk de Hoop te 
Krimpen a/d Lek. Het kost per m2 f. 1 6 , 7 0 bij 10 mm. dikte. 
Ondergetekende heeft 3 jaar geleden een kajuitcat gebouwd volgens deze 
methode met een opbouw van hechthout, de afmetingen zijn 7 x 3 meter. 
Gewicht per romp ± 80 kg., zonder spanten of verstevigingsribben. Alleen 
een waterdicht schot. De heer Bohus, Egmondstraat 2, IJmuiden is be
gonnen met de bouw van een trimaran van ± l6 x 8 m. !!!, geheel van 
"Airex" sandwichschuim, ook de dwarsverbindingen. Deze algemene informatie 
zal waarschijnlijk in een volgend nummer worden aangevuld door een artikel 
van fa. de Hoop, importeur van verwerker van "Airex". 

Wat polyester is, zal de lezer bekend zijn, steeds meer schepen worden 

immers gebouwd van kunstharsen met een wapening van glasvezels. Een sand-

wich: dat zijn twee dunne (engelse) sneetjes brood met rijkelijk beleg 

E.dH. 

Nabeschouwing redactie. 
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daartussen. Het een met het ander gecombineerd levert een bouwmethode voor 
boten op, die zeer effectief is. . . . De sneetjes brood worden daarbij 
vervangen door glasweefsel met kunsthars, het beleg door een harde laag 
schuimplastic met een dikte, die afhangt van de afmetingen van het te 
bouwen schip en de vereiste sterkte. De schrijver geeft duidelijk blijk, 
dat het aanbeveling verdient, uit te gaan van een beproefd ontwerp, 
tenzij men zelf bijzonder goed weet, wat men doet. Het bouwen van een 
goed ontwerp kost niet meer moeite en geld dan voor een slecht model. 

Eed. 

WALSMURF, WIE IS DAT TOCH? 

Vele vragen bereiken de redactie over die gekke stukjes van Walsmurf. 
Wie is dat toch en waarom schrijft hij z o ? Welnu, een tipje van de ge
heimzinnige sluier zal worden opgelicht. Walsmurf is een groenzoeter in 
het zeilwezen. Walsmurf bekijkt de dingen op het water vanaf de walle-
kant en kan dat niet afleren. Daarom koos hij ook als symbool B.P.'s 
smurfje, de verpersoonlijking van het walsmurfwezen. Uit de autosport 
afkomstig verdroot het hem de eeuwig sportief kijkende verliezer te 
zijn en besloot met veronachtzaming van de in hem bruisende competitie
geest een ander recreatief medium te kiezen; het water, maar hij is en 
blijft een walsmurf. 

een beste stuurman. 

Uit binnen- en buitenlandse bladen. 

Dit is jammer genoeg een té eenvoudige rubriek. In de binnenlandse 
bladen wordt nl. maar heel weinig gepubliceerd over catamarans of tri
marans; in de buitenlandse bladen gewoon weinig. De pers vermeldt vaak 
alleen de ongelukken en laat deze vermeldingen meestal vergezeld gaan 
van commentaar, waarin verkeerde conclusies worden getrokken. Jammer. 
In Yachts en Yachting van 18 juli 1 9 6 9 wordt de vraag gesteld: "Is be
slag van roestvrij staal wel beter dan gegalvaniseerd ijzer ?" Het ant
woord voor een toerzeiler is "Nee". Omdat de maten, o.a. door de prijs, 
zo krap mogelijk worden gehouden, is de levensduur van roestvrij stalen 
uitrustingsstukken zeker niet langer. Vermoeidheidsverschijnselen doen 
zich bij roestvrij staal ook eerder voor. Advies: neem wat ruimer bemeten 
beslag, vooral dekbeslag en houdt U bij goedkoper gegalvaniseerd ijzer. 
Is het voor vele typen catamarans niet zo, dat het gewicht zo licht 
mogelijk moet zijn? Met name geldt dit voor de polynesische catamarans 
van James Wharram. 

In Practical Boatowner van september 1 9 6 9 wordt een heel artikel aan het
zelfde onderwerp gewijd met als resultaat dezelfde conclusies. 

N.B. 

Crystal Trophy. (bericht uit Yachting World) 

De B.P. Crystal Trophy, een multihull race over een afstand van 300 mijl; 
Cowes, Nab Tower, Cherbourg, Wolf Rock en Plymouth. De lijst van deel
nemers beloofde veel vuurwerk, gezien de inschrijvingen; o.a. Polynesian 
Concept, "Polycon", deze multihull werd voor deze race overgezeild van 
Californië naar Engeland; Golden Cockerel, een potentieel prijzenwinner 
en de Trifle trimaran (artikel Polyester sandwichbouw). Polycon had op zijn 
reis blijkbaar een flinke voorraad Californische zon meegenomen. Tijdens de 
start sprak men van een hittegolf en men werd door een licht windje naar de franse kust gesurvd. "Polycon" was al vrij snel uit zicht verdwenen. De 

volgende dag dichte mist en dat tussen Cherbourg en de Kanaaleilanden! 

24 Uur lang duurde deze zenuwslopende drijfpartij.'s Maandags rolde de mist weg en een licht windje gaf een spinnakker run naar de Wolf Rock. Tijdens 
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Slanke rompen, lage opbouw en 
veel vrijboord karakteriseren 
het ontwerp van "Polynesian Con
cept", een zeewaardige multihull, 
welke overgezeild werd van Cali-
fornië naar Engeland. 

Advertentierubriek voor C.T.C.-leden. 

Voortaan in elk C.T.C.-Nieuws een rubriek "Vraag en Aanbod". 
Voorlopige tarieven: tot vijf regels tekst f. 2 , 5 0 

6 - 1 0 regels tekst f. 7 , 5 0 

Shearwater-catamaran nr . 1 4 5 5 met r.v.s. verstaging en beslag, trapeze 
uitrusting, Holt-Allen aluminium mast, Novex schootblokken, Ratsey 
& Lapthorn fok en grootzeil, boot is twee jaar oud, verkeert in staat 
van nieuw. Moet weg. Nu speciale herfstprijs. Inlichtingen: 0 1 8 5 3 - 3 5 0 . 

het laatste gedeelte van de race van Wolf Rock naar Plymouth (± 70 mijl) 
met windkracht 4 - 5 , werden de kaarten eindelijk geschud, "Polycon" 
bleek beter geschikt te zijn voor de vloeiende golfbeweging langs de Cali-
fornische kust, want de korte Kanaalgolfslag deed afbreuk aan haar snel
heid. De bekende engelse ontwerpen Trifle en Wardance ( Iroquois Mk II GT) 
liepen snel weg en finishte respectievelijk als een en twee. Na het han
teren van de handicap-formule werd de Iroquois 1, Polycon 2 en Trifle als 
3 geplaatst. Iroquois Mk II GT; G.T. staat voor George Tinley, die 
debet is aan het veranderen van een fijne comfortabele multihullkruiser 
is een racemachine. Door extra zeilen en in plaats van polyester veel meer 
hout te verwerken en nog vele andere voorzieningen werd dit resultaat be
reikt; een resultaat, dat het gevaar van kapseizen doet toenemen! Blijk
baar voor George Tinley geen bezwaar, gezien zijn commentaar: " A l s dat 
gebeurt, stappen we in de reddingsboot en gaan ontbijten". Jammer, want 
dit is nu, wat wij bedoelen met anti-multihull reclame en het doet een 
mooi multihull-ontwerp - zoals de Iroquois toch is - beslist geen goed! 

W.G. 
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Red. 

Clipper 25' (7,5m) Trimaran. Bouwtekeningen te koop. Clipper, een ont
werp van Hedly Nicol, heeft 4 vaste slaapplaatsen. De tekeningen zijn 
byzonder uitvoerig met "full size" uitslagen. Tekeningen zijn ongebruikt. 
Nieuwprijs Austr. $ 75,—(f. 308,—), nu te koop voor f. 120,—. 
A.Verkerk, Nieuweweg 32, 's-Gravendeel. 

Aangeboden. Yachting World catamaran; verkeert in zeer goede staat. 
Inlichtingen K.Kortenoever, tel. 02150 - 6l820. 

Opgaven en betaling van advertenties bij het secretariaat. Sluitings
datum voor het decembernummer: 1 december a.s. ! 

Zijn er C.T.C.-leden, die belangstelling hebben voor het gezamenlijk aan
kopen van kostbaar gereedschap, dat voor de eenling niet rendabel te ge
bruiken is? Zo ja, voor welk soort gereedschap geldt dit? Indien U be
langstelling hebt voor deze vorm van samenwerking, meldt U dit dan aan 
de redactie. 




