
CATAMARAN EN 
TRIMARAN CLUB 

NEDERLAND 

NIEUWS 

NR. 5 FEBRUAR11970 



C.T.C. Nieuws 

Redactie Chopinlaan 54, Voorschoten, tel. 01717-5401 

Catamaran en Trimaran Club Nederland 

Bestuur: Voorzitter, C.Holtman, Jul,v„Stolbcrglaan 16, Voorschoten 
tel, 01717-3559; secretaris-Penningmeester W.Basie,Elzen-
kade 21, Zwanenburg N.H. postgiro 1760732, tel.02907-5613, 
H .Boon, Pretoriusplein 18''' Amsterdam-O, tel. 020-
59039; E.de Held, Doelenstraat 3, Heenvliet, tel. 010-
252034 (tot 18:00 u u r ) ; K. Kortenoever, 's-Gravenland, 
tel.02150-61020; Dr.W.Laane, Boxtelseweg 42, Vught, tel, 
04100-38350 5 W.J.Goedhart, Chopinlaan 54, Voorschoten, 
tel._01717-5401. 

Uitgave no. 5 Februari 1970 

C.T.C Nieuws 

Een van de belangrijkste uitingen van de C.T.C is het 2 maandelijkse CTC nieuws. Terecht verwachtten velen dan ook eind December een blad te ontvangen. Ook de redactie had dat gehoopt. Begin December viel de mogelijkheid weg om het op net zo'n manier uit te brengen als het vorige nummer. Een stencilmachine zal moeten worden gekocht. Goedkoop en goed. Dat is tot nu toe niet gelukt. Een welwil-
lende eigenaar liet ons zijn machine gebruiken. 

Voor de laatste keer ziet U ook een toepasselijke cover; dit keer 
een Polynesische catamaran. Voortaan zal het een vaste buitenpagi
na moeten worden c Foto

!s. Ook dat kan helaas niet meer. Tekeningen 
met C.I.inkt gemaakt, wel. 

Op verzoek van velen f een ledenlijst per 14-12-1969, waar mogelijk 
voorzien van het type boot waarmee de genoemde vaart. Graag opgave 
van boottype aan het secretariaat als de aanduiding fout is of ont
breekt. 

Het vorige nummer werd voor een groot deel gewijd aan de Unicorn; 
dit nummer, zoals de kaft al doet vermoeden aan de Polynesische 
catamaran, de Hina in het bijzonder. 

B. 

Van de Voorzitter 

Het jaar 1970 zal een jaar zijn van grote bloei der CTC. Daarvoor 

zijn meerdere oorzaken aan te wijzen: 
1. Er worden nu al veel boten gebouwd en gekocht 
2. Op de HISWA worden door leden-standhouders meerdere meerromp-

schepen getoond 
3. De watersportbiaden publiceerden vele artikelen over onze sport 

4. De wedstrijdzeilers tonen steeds meer interesse in onze snelle 
boten 

5. De Tornado zal door zijn internationale status vele topzeilers 
aantrekken. Door de relatief lage prijs ( fl, 6000 i.p.v. 
12,000 voor een volledige wedstrijd F.D.) is deze boot bereik
baar voor de wat kleinere beurs 

6. Nieuwe zeilgebieden bij de Zeeuwse en Zd.Hollandse eilanden 
zijn zeer geschikt voor ons type boten 

7. Onze lage contributie ( fl. 10,-) en de grote opkomst van leden 
op onze avonden met lezingen en films 

8. De groep van leden, die toerboten prefereert groeit snel De ont-
werpen van James Wharram worden veel verkocht en gebouwd 

9, De weerstand van zeilers in 'normale' boten tegen, onze 'gekke 
bouwsels' neemt zienderogen af.. 
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Toch. blijven er nog een paar wensen over en het lijkt mij goed U 
nog eens attent te maken op de volgende punten: 

1. Vaar met Uw snelle boot zonder overlast te veroorzaken voor 
tragere boten 

2. Bekijk bijgaande ledenlijst en intensiveer het onderlinge ver
keer tussen de leden. Pak de telefoon eens en maak een afspraak 
voor een gezellig babbeltje 

3. Zorg, dat U Uw boot zeilklaar heeft voor half Maart, want eind 
Maart- begin April hebben wij een gezellige zeildag (Vermoede
lijk op de Westeinderplassen) 

Tot ziens, zo mogelijk op de Westeinder! 

Oetse Holtman. 

Polynesische Catamarans. 

In een wat spottend gesteld artikeltje hebt U al in het vorige 
nummer van het C.T.C. nieuws kunnen kennismaken met de zeegaande 
catamarans, die de ontwerper/zeezeiler James Wharram in de vorm 
van zelfbouwplannen op de markt brengt. 
Het is nuttig nu wat meer details te geven van deze eenvoudig te 
bouwen en daarom zéér goedkope vaartuigen, zo niet dé goedkoopste 
schepen. Maar afgezien van de prijs; het zelfbouwen is een zeker 
niet minder plezierige bezigheid dan het varen. 
In de ontwerpen zijn in volgorde van b e l a n g r i j k h e i d de volgende 
elementen verwerkt: 
Veiligheid, comfort en draagvermogen, eenvoudige constructie en 
afwerking, snelheid. 
Door toepassing van een V-vormige doorsnede van de romp, net als 
de Polynesiërs deden, zijn middenzwaarden of een vaste kiel over
bodig. 
Door het o.a. om redenen van veiligheid weglaten van een kajuit 
op het middendek kunnen de rompen afzonderlijk worden gebouwd en 
getransporteerd. Ze kunnen ook enigszins flexibel aan elkaar wor
den verbonden, wat extra veiligheid geeft. De boot geeft mee in 
een vlaag , zoals een boom buigt met de wind. 
De ontwerpen tonen voorts een grote lengte/breedte verhouding op 
de waterlijn, zodat ze allerminst langzame schepen geven. 
Wilt U toch profiteren van een kajuit op het middendek, neem dan 
in de haven een tent op het dek; veel ruimer en goedkoper dan 
welke kajuit ook. 
Op volle zee, en dat is het 'land' waarvoor deze schepen zijn be
stemd, is een kleine knusse kajuit, in elk van de rompen aangebracht 
meer dan genoeg. 
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x) een wedstrijdversie met wat slankere rompen en wat lager vrij — 
boord. 

o) de Tehini wordt door James Wharram voor eigen gebruik gebouwd. 
Dit schip is thans gereed. Het is uitgerust met een tweemast 
jonkentuig aan tamelijk sterk achteroverhellende masten. 

Van deze drie typen zijn de bouwplannen nog niet gereed, althans 
niet geheel.Vast staat al wel, dat de plannen van de Tehini 
1 5 0 guineas gaan kosten, dat is ongeveer ƒ 1 3 7 5 , -

Aan welk gebruik is bij het ontwerpen van deze reeks vaartuigen 
gedacht? 
De Maui is een tweepersoons catamaran voor dagzeilen, geschikt 
voor trailervervoer, en desnoods, met een dektent voor kamperen. 
Het is meer een jeugdboot. 

De Hina is een allround kustkruiser, voor dagtochten, met meer 
mogelijkheden voor overnachten, berging van bagage, en uitrusting 
voor twee personen. Incidenteel kan worden gevaren met tot acht 
personen aan boord. Over de bouw hiervan een verhaal apart. 

De Tane, een twee tot driepersoons kustkruiser, voor ambitieu
zere tochten. Ook een relatief snelle catamaran door een wat 
slankere rompvorm. 

De Tangaroa is een vierpersoons zeekruiser, voor langdurige toch
ten, met een behoorlijke mate van comfort. Stahoogte in het midden 
van de rompen is namelijk te bereiken zonder een onverantwoordelij
ke hoge opbouw. De grootste masthoogte van de uitvoering met 
spriettuig is maar 6.30m. Door toepassing van een iets kleinere 
waterlijn/breedte verhouding is het schip meer gebouwd op laadver-
mogen dan op snelheid. 
Met 15 personen aan boord heeft men nog niet het gevoel op een 
overbelast schip te varen. 

De Narai is een oceaantoerschip, geeft naar verhouding nog weer 
meer accomodatie. De kooien aan boord zijn tweepersoons kooien, 
terwijl er ook per kooi hangkastruimte is. Er zijn vier van deze 
kooien. Dit ontwerp vervangt de Rongo, waarmee James Wharram zijn 
oceaantochten maakte in de jaren 1960 en later. 

De Oro is gedacht voor een nog omvangrijker bemanning. Acht per
sonen kunnen lange zeereisen maken. Dit is werkelijk een immens 
schip, waarbij men het gevoel heeft aan boord van een groot zeil
schip, zoiets als een schoener, te varen. De inwendige ruimte is 
vrijwel gelijk aan die van de Tehini, een slanker schip en dus 
een sneller vaartuig. 

Wil men accomodatie en laadvermogen opofferen voor snelheid, dan 
kan men beter de nieuwere ontwerpen Raka of Ariki bouwen. 
Men moet dan wel om het uiterste uit het ontwerp te halen ook de 
tuigage aanpassen, dat wil zeggen, duurder maken en bewerkelijker. 



In totaal zijn er al meer dan 5 0 0 plannen verkocht. Het merendeel 
van de boten wordt ook gebouwd. Van de Tangaroa is te melden, dat 
er in Engeland meerdere zijn gebouwd waarbij de bouwprijs beneden 
de ƒ 6 0 0 0 . - bleef, inclusief het fiberglassen van de romp tot aan 
de deklijn. Het hout is daar wel goedkoper dan in Nederland. 

Een brochure van de bovengenoemde plannen is te verkrijgen tegen 
de kostprijs van ƒ 1.- per stuk. Daarin bevindt zich van alle 
typen een bovenaanzicht, zijaanzicht en een korte beschrijving 
met verdere gegevens. Bestellingen te richten aan de tweede socr-
taris (ondergetekende) 

Het is thans ook mogelijk plannen daar te komen inzien en des
gewenst te kopen. 
Rechtstreeks schrijven voor een afspraak of een telefoontje is 
het eenvoudigst. Pretoriusplein 18''' Amsterdam-Oost.tel.59039 

N.D.Boon 

Met een Hina van Volendam naar Loosdrecht 

Daar we Donderdagavond de meeste bagage aan boord gebracht had
den stootten papa en ik Vrijdag al om een uur of 9 van de kant. 
Nu bleek echter dat Turanga niet zo vast lag als we veronder
stelden; een klein wiebelingetje en ik lag ruggelings in het net. 
Het was verbazingwekkend hoe moeilijk daar uit te komen was met 
m'n benen nog op het dek. Gelukkig was het warm weer en waren de 
stagen goede waslijnen. 

Misschien beïnvloedden deze razeilen tegen wind in wel de zeilei
genschappen, hoewel daar ook de windgoden een rol speelden; ze 
hadden ook al tegenwind gezonden en dan nog weinig ook. Hoe dan 
ook, na de eerste slag waren we pas 100m verder en niet bij de 
vuurtoren van Marken, terwijl we toch geweldig hadden gerekend 
met kaart, klok en 'Dutchmans log'. Omdat dit op het humeur van 
de kapitein werkte en we vóór 5 uur in Muiden moesten zijn, start
ten we de motor. Nu ging het veel beter en in één keer haalden we 
de vuurtoren (zonder klapperzeilen). 
Zo'n motor is echter een verschrikkelijk knording en omdat de 
wind nu zo gedraaid was dat we zonder laveren Muiden konden be
reiken zetten we hem onmiddelijk af. 
Het weer werd steeds mooier en papa en ik hadden op het dek alle 
ruimte om te zonnebaden, brood te smeren en melk en andere dran
ken in te schenken. Natuurlijk hadden we geen last van omvallende 
of overstromende bekers, die staan op een Hina zelfs in storm 
stevig. 

Het gaf grote voldoening, dat we op het juiste moment de juiste 
boei bereikten, onze berekende snelheid van 7 km/uur bleek te 
kloppen. 

Het kruisen van de tanker routes maakte papa woedend, omdat ik 
veel te grote risico's nam. Dichterbij bleek, dat hij gelijk had; 
ze voeren veel harder dan ik dacht( dat paste wel bij het vele 
lawaai dat je op kilometers afstand nog hoorde). 
De haveningang van Muiden lag pal in de wind en omdat het in een 
kanaaltje van ongeveer 30 m breedte niet zo prettig laveert met 
een Hina gedroegen wij ons niet helemaal sportief en startten we 
de motor. 
Wachtend op de sluis streken we de mast met zeil en al en voeren 
daarna als zigeuner vlot de Vecht op. Papa stuurde blijkbaar ge
weldig goed om alle blokken hout en plastic zakken heen, want we 
braken geen enkele breekpen (op de terugweg drie keer, gelukkig 
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is dat op een catamaran makkelijk te repareren). 
Turanga motorde heel snel (passeerde monohulls), maar wij wilden 
er nog eerder zijn door een stuk af te snijden. Hier kwamen we 
echter bedrogen uit; het kanaal langs Nederhorst ter Berg was af
gedamd en we hadden geen zin om zoals vroeger de boot over de weg 
te trekken. 
Toch waren we om ongeveer 6 uur in de Mijndensesluis, waar we on
danks onze breedte inpasten. Aan lagerwal vonden wé een ankerplaats 
en maakten op het dek het eten klaar. Na een kopje thee, dat naar 
aangebrand eten smaakte was het al zo donker, dat we onze slaap
zakken uitrolden en in onze 'doodkistjes' kropen. Om 8 uur kun 
je echter nog niet slapen, we bestudeerden de sterren en genoten 
van de nu stille Loosdrechtse Plassen. 
De volgende ochtend waren onze slaapzakken door condens kledder
nat, daardoor waren we niet de eersten die zeilden, maar de tweede. 
Het was wondermooi zo vroeg. Bij het Witte Huis hoorden we opeens 
Oetse Holtman en Willem Goedhart roepen en het catamaran weekend 
was echt begonnen. 

Marijke Boon. 

Gouwzeilen 

Dat ook bij windkracht 5 een Hina minstens IJsselmeerwaardig is, 
bewees de nu al weer enige tijd geleden gehouden Hinazeilzondag 
op de Gouwzee, waaraan een aantal Hinabezitters deelnamen. 
Terwijl dappere monohullzeilers onder alle mogelijke en onmoge
lijke hoeken zeilend, zich moeizaam buitenboord hangend naar de 
einder spoedden, bezorgd denkend aan de toestand van het komalie-
want, werd aan boord van de Hina van de familie Boon een beker 
koffie op het dek geplaatst. Een kwartier of een uur of wellicht 
nog langer zou die beker daar nog gestaan hebben, ware het niet 
dat walsmurf hem leegdronk. Dat was niet de bedoeling bleek later 
want bekers koffie aan boord van Boon's boot zijn niet voor con
sumptie. Zij dienen slechts om de stabiliteit van het schip aan 
te tonen. Net zoiets als die gulden voorop de Renault 1 6 , weet U 
wel uit die advertentie's van enige tijd geleden (al was het wal
smurf vreemd te moede, toen hij na een snellen rit 4 kwartjes op 
de neus aantrof). 
Bij deze wind worden met cats aanzienlijke snelheden bereikt; we 
voeren de vis aan het dek, boven dit artikel moet dan ook eigen
lijk gauw zeilen staan. 
Een ligplaats aan lager wal bereiken bij deze windkracht bleek 
feilloos te kunnen worden uitgevoerd. Een belangrijk hulpmiddel 
hierbij was een emmer aan een touw slepend achter de boot. Een 
voordeel van dit soort remmen is dat nastellen niet hoeft. 
Rondspeurend bleek het aantal monohulls nogal te zijn verminderd 
en in de verte verdwenen zo te zien laagvliegend de andere deel
nemers naar hun thuishavens. 

Walsmurf. 

CATAMASLAGSCHIP 

DE ADMIRALITY GEVESTIGD IN LONDEN 
HEEFT ONLANGS IETS NIEUWS UITGEVONDEN 
TWEE KRUISERS VAN KLASSE WERDEN 
NA VEEL METEN EN PASSEN 
OVERDWARS MET TWEE TORPEDOJAGERS VERBONDEN. 
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Mauureva 

Begin Juli heb ik, na drie jaar niet onafgebroken bouwen, met 
hulp van vrienden, familieleden en een te kleine kraan mijn tri
maran, genoemd Mauureva (zeezwaluw), getekend door de Heer 
Arthur Piver, te water gelaten. 
Deze boot is van het type 'Mariner 2 5 ' en is te beschouwen als 
een verkleinde versie van de 'Victrecs' en qua romp- en drijver-
vormen te vergelijken met de 'Pi- 2 5 ' , namelijk: een onderwaterkim 
benevens op de waterlijn gekimde drijvers. 
Zij kan dus vrij veel laden, naar is voor een trimaran niet uit
gesproken snel. Gewoon, een kruiser, geen racejacht, zoals b.v. 
de 'Dart 2 5 ' , ook van Piver. 
De afmetingen zijn als volgt: 

Lengte o.a. 760 cm 
Breedte o.a. 4 5 7 cm 
Diepgang zonder zwaard 40 cm 
Diepgang met zwaard ± 1 2 0 cm 
Lengte o.a. drijvers 6 7 0 cm 
Breedte o.a. drijvers 90 cm 
Diepgang drijvers in rust 20 cm 
Masthoogte vanaf dek 9 0 0 cm 
Zeiloppervlakken: grootzeil 15,30 m2 
boomfok 4,50 " 
genua 18,00 " 

Andere zeilen heb ik nog niet, maar volgens tekening kunnen er 
nog bij: fok 8 , 0 0 m2 stormfok 2 , 5 0 m2 , stormzeil 5 m2 en een 
spinnaker van ± 45 m2. 
Gewicht leeg ± 6 0 0 kg 
Gewicht vol geladen ± 1 3 0 0 kg 
Het maken van deze trimaran was niet werkelijk moeilijk, maar wel 
vrij langdurig. Eerst kwam geduld en dan techniek. 
Hogelijk was Piver zeer handig en kon hij snel werken, mogelijk 
ook durfde hij, met zijn ervaring, een ruimere nauwkeurigheids
marge te nemen; maar ik heb de aangegeven bouwtijd ruimschoots 
overschreden. Om maar wat te noemen: 33 spantjes allemaal even 
zorgvuldig te maken is nogal een dorre klus, om van de zgn. 
'fairing-up' maar niet te spreken. Dat laatste deed ik met een 
houtrasp in een plank. 
De constructie is zeer licht; je kunt misschien beter lectuur 
over vliegtuigbouw bestuderen dan over scheepsbouw, dus veel 
vooruitdenken. 
Elk stukje beslag, elke bevestiging waar enige kracht op kon 
komen (de meeste) eisten speciale voorzieningen in de vorm van 
versterkingen, vulsels en verlopen. En soms zeer ver van te voren! 
Op de tekeningen kwam het niet zo' uit, maar al bouwende merkte ik 
dat veel plaatsen later onbereikbaar zouden worden. Wat ik niet 
plezierig vond, daar er nogal wat constructief vitale plekken bij 
waren: 

De gehele voorstagbevestiging, de pieken van de drijvers, de bou
ten van de verbindingskokers in de drijvers, het roerkwadrant, de 
grootschootbevestigingen en de buitenboordmotorophanging. 
Zoals dat gaat met ongebonden amateurbouw, ik veranderde, zij het 
na overleg per brief met de heer Piver en ook met de heer J. Mor-
wood, de 'motor' van de A.Y.R.S. 
Ik zag af van de grote, hoge, brede caravanachtige kajuitopbouw, 
met zijn schijnruimte en natte en koude, lawaaiige zijkooien, 
waarin je amper je hoofd kunt optillen in een boot van deze groot
te. Ook leken mij 4 slaapplaatsen rijkelijk overdreven. 
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Ik maakte: 
Open lattendekken van elk ruim anderhalve meter breedte; een mid-
kuip- ik heb twee nog zeer kleine dochtertjes- in de romp, dus 
zonder overstaprand; een zeer kleine, uit één plaat 2 5 0 x 1 2 2 m m 5mm 
hechthout gebogen kajuit; een iets groter dan getekend zwaard- nu 
mooi onder de kuipvloer, die afloopt naar de kast; een kleine 
scheg voor het nu vaste roer om het sturen bij ruime koersen wat 
te vergemakkelijken. Het roer wordt nu bediend door twee (één aan 
iedere zijde) duw-trek helmstokken die tot nu toe uitstekend be
vallen: de roerganger heeft een grote bewegingsvrijheid en is 
niet gekluisterd aan een plaatsje in de kuip. 

Alles zit dus in de romp, de drijvers zijn nu letterlijk 'drijvers' 
zonder nevenfuncties, maar met een boel handgaten ter ontluchting 
en onverhoopte reparaties en met de mogelijkheid tot stouwing van 
alleen klein en licht spul. 
De trimaran is gemaakt van 7 mm Ocuméhechthout op Oregpn spanten 
en wegers. De kim- en kokersteunwegers zijn van Ramin dat onge
veer dezelfde duurzaamheid heeft als het Ocumé en het Oregon, maar 
voel vaster is en ook sterker. 
De huid is tot op ongeveer 30 cm boven de waterlijn bekleed met 
epoxy-glasweefsel ( l 60 gr/m2). Boeg en scheg zijn voorzien van en
kele lagen van dit beschermingsmateriaal. Op de kiel overlappen de 
banen elkaar, zodat daar een dubbele laag is ontstaan. Bovendien 
heb ik naast de zwaardkast opening nog eiken schuurlatten geschroefd. 
Dit alles is overschilderd met epoxy-teer ( 7 5 % - 2 5 % ) , dat een goede 
bescherming geeft, daar het zeer hard wordt als je de juiste verhou
dingen aanhoudt. Tegen uitzakken en druipen deed ik er thixotropie-
poeder in: wel nodig. Schuren is alleen mogelijk met een roterende 
schijf, waarbij je geladen stof krijgt dat overal aan en in komt. 
Epoxy-teer is niet mooi: grijs-bruin-zwart, ik heb het daarom over
geschilderd met 'Tencoship, echte scheepsteer', ƒ 1 , 5 0 per kg en 
lang glanshoudend, bovendien niet craquelerend, maar immens moei
lijk ergens af of uit te krijgen. Teer beperkt het onderhoud, en 
daar heb ik bij de bouw steeds naar gestreefd. Onderhoud is wel 
leuk, maar het moet niet te veel tijd nemen, een boot is in de eer
ste plaats een vaar-en voertuig, een middel, en geen vrije tijd en 
geld verslindend doel. Vandaar de wat simpel aandoende uitwendige 
afwerking. 

Het rompdek is van 10 mm Ocumé hechthout, de drijverdekken van 7 mm,, 
ondersteund door vuren dekwegers„ Voorschip en kuipbodem zijn be
strooid met later weer overgeschilderd scherp zand tegen het uit
glijden. 

De dekken en opbouw zijn wit geschilderd, tegen oververhitting van 
het interieur, welk laatste geheel met anti-condensatieverf behan
deld is . 

Do zijdekken zijn van geoliede Yang latten, grijs-bruin van kleur 
en harsrijk. 
Alle blank gehouden delen heb ik trouwens in de olie gezet, ook al 
vanwege het onderhoud. 
De mast is van twee delen Oregon, hol gezaagd, gelijmd en geschroefd 
en zodanig ondersteund bij het maken, dat hij waterpas lag, m.i. 
de enige mogelijkheid voor een amateur met weinig hulpmateriaal. 
De giek is T-vormig en ook van Oregon. 
De verbindingskokers zijn 12 mm Ocume'hechthout. 
Alle beslag is van roestvrij staal (18 / 1 0 voornamelijk) en zeewa
terbestendig brons. Onderhoudt Bevestigingen zijn van messing en 
daar waar blootgesteld aan (zee)water van r.v.s. Kot roerbeslag is 
echter van vuurverzinkt ijzer, dat zachter is en buigzamer en daar
door boter bestand tegen belastingen uit diverse richtingen en bo
vendien gemakkelijker te vervangen dan r.v.s. (Hebt U mogelijk nog 
oen stripje r.v.s, over?) 
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Hoewel piver baardnagels voorschreef heb ik toch schroeven gebruikt 
samen met 'Aorodus' of 'Araldite' (resorcinol-lijm en epoxy-lijm) 
Aerodux werkte zeer plezierig, maar ik moest goed opletten an
ders zat alles onder de vlekken. (Met water afvegen hielp niet veel, 
nat leek het schoon, na droging was het mooi rood-bruin, dat vond 
mijn vrouw niet leuk, want haar gootsteen en aangrenzende gebieden 
waren oorspronkelijk wit). 
Araldits gebruikte ik voor het beslag, vaak versterkt met stukjes 
glasweefsel.o.a. bij voorbeeld onder en over het roerbeslag. 
De inrichting heb ik Spartaans gehouden, alleen de essentiële za
ken zijn aanwezig, zodat aan de primaire behoeften kan worden vol
daan. 

Veel gaten ter ontluchting en doorstroming, de verbindingskokers 
zijn open en dienen als windhappers. Er is veel bergruimte ontstaan, 
zodat de drijvers hiervoor practisch niet gebruikt worden. Ik 
hecht zeer veel waarde aan lichte drijvers. 
In vergelijking met een 'gewoon jacht' van dezelfde lengte gaat 
het aardig snel. 

Bij scherper aan de wind zeilen dan 60° loopt echter bij licht weer 
de vaart er uit, zodat ik, om net zo snel vooruit te komen als een 
'gewoon jacht' nogal wat moet afvallen, waarbij dan de hogere snel
heid het hoogteverlies weer goed maakt. En met een boomfok is het 
kruisen niet zo erg inspannend. Met de genua op, kan ik wat hoger 
aan de wind kruipen. 
Het door de wind gaan verloopt niet snel, maar mislukt als je heel 
geleidelijk roer geeft, doorgaans niet. Bij heel licht weer is gij
pen trouwens sneller, ook met de genua. Met halve wind loop ik 
practisch iedere andere boot voorbij als het een beetje waaien wil. 
Voor de wind is de neiging tot oploeven bijzonder krachtig, hoer 
wel de scheg veel lijkt tegen te houden. 
Het meest frappante vond ik dat de trimaran bij schijnbare wind
stilte toch nog vaart. Overal zie je dan drijvende boten of varen
de op de motor. En daar kom je dan aan prinsheerlijk glijdend door 
olieachtig water, in de schaduw van de genua zittend, genietend 
van de afgunstige blikken. Wat voor een keer best leuk is, want 
over het algemeen heb ik nog niet veel begrip omtrent dit type boot 
ontmoet. 

Werkelijk hoge snelheden heb ik nog niet gevaren, heb daar trouwens 
ook weinig behoefte aan, als ik nat wil worden spring ik zo wel in 
het water. 

Wat lastig is het aanleggen en soms het voor anker gaan. Er is na
melijk geen moment waarop de boot niet zeilt. Bij het in de wind 
draaien ligt ze een ogenblik stil en valt dan meteen weer af over 
de ene of de andere boeg. Met een beetje wind vaar je al weer als 
het anker in het water plonst en graaf je het anker lekker in. De 
ruimte gedoogt meestal niet dat ik bij het wegvaren eerst het anker 
hijs en dan op mijn gemak de zeilen. De ankerlijn inkorten zover als 
mogelijk en dan maar sjorren. 

In de haven drijf je soms alle kanten op, ondanks de motor en heb 
je ruimte nodig die anders voor een oceaanstomer bestemd zou zijn. 
Vier landvasten is het minimum. 
Bij het aanleggen heb ik tenminste een man (of vrouw) als hulp no
dig in het begin, of je moet je heel rap kunnen verplaatsen, want 
de motor heeft geen vrijloop. 
Het heen en weer varen achter anker- ja, ze zeilt ook zonder zeilen-
heb ik voorkomen door vanaf beide drijvers een eindje te verbinden 
met de ankerlijn. 

Zo, dat waren zo mijn ervaringen, waarbij ik wel moet zeggen, dat 
ik niet zo'n geweldig ervaren schipper ben. 
Mocht iemand ook lust gevoelen om een trimaran te gaan bouwen, dan 
kan hij uiteraard bij mij inlichtingen, lectuur en mogelijk wat 
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practische hulp krijgen, zo hij dat wil. 
Bekijken en kritiseren van de boot mag ook: haast alle vrije da
gen en vaak ook door de week in de namiddag, in de nieuwe jacht
haven bij Spakenburg, De haven van Nieuwboer is het, ƒ 10.- per 
meter. Er liggen ook nog twee catamarans, één van de ontwerper 
Erick Manners en één van March- een Tornado, heel snel. 
Nog even en we hebben een hele vloot, 

H.Heupers. 

Verklarend handwoordenboek voor de beginnende zeiler. 

Scheg: Habsburgse kin. 
Hakblok: werkbank van de slager. 
Koekkoek: vogel net afwijkende gezinsplanning. 
Berentand: tand van een beer. 
Scepter: draagt iedere republikein in zijn ransel. 
Loefbijter: scheepshond je. 
Kaapstander: staat op Kaap de Goede Hoop en kijkt uit 

naar defecte mammoettankers. 

EEN KAT DIE IN DE PEREBOOM ZAT 
EN JUIST EEN MUIS GEBETEN HAD 
WERD GRIEZELIG BIJ HET IDEE 
DAT ER KATTEN VAREN OP DE ZEE. 

Avond Leiden. 

In de voortreffelijke zaal van het Museum voor land en Volkenkunde 
te. Leiden zouden op 29 November spreken Dr. S.Kooyman en John Pisk. 
Wegens ziekte van eerstgenoemde sprak W.Goedhart boeiend en beknopt 
over Polynesische dubbèlkano's, hun bouw en hun geschiedenis. 
Uiteraard verving deze samenvatting niet de lezing van Dr.Kooyman. 
De vertoning van een fantastische kleurenfilm over het zeilen met 
een uitleggerprauw uit'Micronesië had de intense belangstelling 
van alle aanwezigen. Zo'n boot heeft eigenlijk twee aangezichten. 
Voor het overstaggaan. worden veer en achtersteven verwisseld. 
De boot vaart dus even hard achteruit als vooruit. 
De uitlegger blijft steeds aan do windzijde van de boot. Grote 
snelheden worden met deze slanke assymetrische zeilkano's bereikt. 
Dr.Kooyman is zo vriendelijk geweest zich bereid te verklaren zijn 
lezing over de volksverhuizingen met dubbelboten in het gebied 
van de Grote Oceaan binnen niet al te lange tijd alsnog te. houden. 
Met één stap verhuisden we van de 15-de eeuw naar de 20ste eeuw 
toen Mr. John Fisk het woord kreeg. Omdat de toeschouwers verwend 
waren met de grootbeeldfilm over de uitleggerprauw vielen de 
films over moderne catamarans wat tegen. Frapperend waren wel de 
beelden van een van de grootste hotelcatamarans tot nu toe gebouwd. 
De 77 voet lange Tsulamaran van Prout, met zijn douches en privé-
hutten. Toch vaart het schip onder zeil een twintig knoop. 
Minder comfortabel is de Tornado, de internationale 2 mans raceboot. 
In de pauze werden minutieus de vele modellen bekeken van prauwen 
en andere Oceanische vaartuigen in dit fraaie museum opgesteld. 
Er bleek wel duidelijk^ dat de z.g. inboorlingen met eenvoudige 
middelen uitstekende resultaten wisten te bereiken. In de laatste 
jaren beginnen we dat pas goed te bestuderen. 

http://is.de
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De lotgevallen van Cees Cat ( 2 ) 

De tweede keer varen van Cees Cat, 
dat werd bekant een blubberbad. 
Het was een weekend Bruggehof 
en ieder was over zijn boot vol lof. 
Hij kwam wat laat het strand oprijden, 
waar hij na hulp door 't zand de 

modder op kon glijden. 

Vriend'lijke handen hielpen de boot 
optuigen, 

maar dat viel grandioos in duigen 
door de halyard-lock, die weer niet 

wou, 
dus op z'n kant met 't spul en gauw. 
Het lukte allemaal nog net, 
hij startte 10 minuten te laat, 

blubbervet. 
Zonder wind kwam hij toch nog aan als 

drie 
en ging meteen naar huis met een zere 

knie. 
Een Zondag daarna op de Westeinder was 

enorm, 
het waaide lekker, al was 't geen 

storm. 
Het was een fijne dag, met lekker 

varen, 
ondanks de boeien, die verdwenen 

waren. 
Wat later ging Cees alleen te keer, 
op het ruige IJsselmeer. 
Met windkracht 6 floot hij door de 

golven, 
die hem af en toe geheel bedolven, 
tot een bos wier de pret vergalde 
en Cees z'n zwaard doormidden knalde. 

Na maken van zwaard was hij iedereen 
de baas 

op de kleine Binnenmaas. 
Het was leuk om wat te trainen 
met boten die allemaal achter hem 

verdwenen. 
Ja, hij is blij met 't resultaat, 
van de Flying Rainbow, die zo lekker 

gaat. 
Op Loosdrecht, zonder wind, had hij 

ieder tuk, 
met een fenomenaal geluk. 
Uiteindelijk werd hij toch maar twee, 
door een late start, dat viel niet mee. 
Ondanks dat hij steeds op 't klokkie 

zat te kijken, 
ging er toen een Duitser met 't prijsje 

strijken. 
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Snelheid bleek ook weer op 't rivierenwérk, 
waar hij samen met Bram Verkerk, 
deelnam aan de "Worstenrace", 
waar Bram één werd en Cees twees. 
Wel catvrienden, nu hopen we eensgezind, 
volgend jaar bij elk evenement véél meer wind. 

De bouw van een Polynesische Catamaran. 

Voor een beschrijving van de bouw van een door James Wharram ont
worpen catamaran kiezen we de Hina, een catamaran van 22 voet, dat 
is 6 . 7 0 m , een catamaran bestemd voor toerzeilers, vissers, zwem
mers, zonnebaders en zij, die aan de onderwatersport doen. 
Van dit type dat wel de zestienkwadraat van de catamarans kan wor
den genoemd zijn al meer dan 240 bouwplannen verkocht, dat is bijna 
de helft van alle verkochte plannen. 
Hoe gaat nu de bouw van deze boot, die ook voor zeilscholen, die 
het ruw- en ruimwaterzeilen willen laten beoefenen, zeer geschikt 
lijkt, in zijn werk? 

Voorbereiding. 
Het bestuderen van de bouwplannen, lezen van de begeleidende teks
ten, foto's bekijken, doornemen van algemene boeken over het bou
wen van boten. Het bestellen van de benodigde materialen. Het zoe
ken van een geschikte bouwruimte. Dit laatste blijkt meestal niet 
een van de geringste problemen te zijn. Toch is er nog geen plan-
nenkoper geweest die de oplossing daarvoor niet heeft kunnen vin
den. Het loont voor het kopen van de materialen, niet over één 
nacht ijs te gaan. Men staat verbaasd over de grote verschillen 
in aanbiedingsprijzen voor hout en verf. 

Uitvoering. 
Het eerste werk is het op ware grootte uitzetten van de tekeningen 
d.w.z. de zij- en bovenaanzichten op platen board of triplex. 
Sommige bouwers nemen zelfs stijf papier. Al is het de moeite 
waard precies te werken, het ontwerp is niet zó critisch, dat klei
ne verschillen van groot belang zijn. Als de rompen zo goed moge
lijk tweezijdig symmetrisch zijn en precies evenwijdig worden ge
monteerd, dan heeft men gedaan wat men kan. 
Het uitzetten van de halve bootlengte is genoeg, dat werk kan dus 
thuis. Ook thuis kan het uitzagen van de ruggegraatstukken, de 
waterdichte schotten, de roeren, de scheggen, dwarsbalken, helm
stokken en al dat kleinere spul, dat samen met de grote stukken een 
boot vormt. 
Het werken in de grotere ruimte begint met het aaneenlijmen van 
de "backbone" tot één geheel, het daaraan lijmen en spijkeren van 
de langsverstijvingen en de blokjes ter bevestiging van de dwars-
schotten. 
Schroeven is een moeizaam werk. Voor gebruik op zee is het toe
passen van de zg. messing schroeven zelfs niet toegelaten. Boter 
is spijkeren met baardnagels, bv. gripfast of anchorfast om twee 
fabrikaten te noemen. Maar nog goedkoper en nauwelijks slechter 
is hot gebruik van goed gegalvaniseerde spijkers. Den enkele roest
vrijstalen schroef op een critische plek kan natuurlijk geen kwaad. 
Maak geen schuine lassen in het multiplex; dit is een heel werk, 
terwijl een stuiklas met een strook multiplex er achter even goed 
is, maar mogelijk niet zo mooi. 

Men is nu toe aan het monteren van de waterdichte Schotten. Het 
netjes in lijn zetten van het geheel; het zo precies mogelijk 
haaks daarop stellen van de schotten kost de nodige tijd. Dit is 
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Een vlakke ondergrond blijkt niet nodig te zijn, wel een stevige. 
Stevige balken voor het vastzetten van de schotten en de bootein
den. Binnenkielen en langslatten kunnen nu worden aangebracht. 
De huid aanbrengen , wederom zonder schuine lassen, is een snel 
verlopende bezigheid. Laten we zeggen als er een paar vast en te-
genhouders bij zijn, twee weekenden. Zou men wel schuine lassen wil
len maken, dan moet men óf de huid per kant in één keer vastzet
ten en lijmen, dit is vooral bij de grotere ontwerpen een onmogelijke 
taak, of de schuine lassen ter plaatse vastlijmen, en dan is het 
erg lastig ze voldoende vloeiend vast te krijgen. 
Lijm en verharder moeten wel steeds precies worden afgewogen. 
Dit net als de hele bouw niet moeilijk, maar eist wel netjes 
werken. Met meten is het net zo; liever drie keer dan twee, want 
drie keer meten is eenvoudiger dan twee keer zagen. 
Na het afschaven van de iets boven de binnenkiel uitstekende huid 
kan de buitenkiel worden opgezet, die vervolgens ook moet worden 
afgeschuind, net als de binnenkiel. Tevens worden de scheggen in
gelaten. Zo'n scheg moet wel stevig worden bevestigd, maar niet 
al te stevig, bijvoorbeeld met bouten door en door. De theorie is, 
dat bij een aanvaring de scheg beter kan afbreken, dan dat mèt de 
scheg ook een stuk van de kielbalk wordt afgerukt en de boot dus 
lek wordt. 

Nadat de rompen met een antirotmateriaal zijn behandeld en gegrond 
kunnen ze worden gekeerd. Nu de binnenbetimmering, alsmede het 
afschaven van de dekrand. Omdat hot dek grotendeels vlak is, is 
dat wederom een eenvoudig werk. Ik zeg U dat mijn verhaal eentonig 
is. De reling geeft de zeeg aan het schip, een enorme uitbreiding 
aan het bewoonbare deel van het dek, bergplaats voor alle dekbaga-
ge, als stootkussens, anker met toebehoren, en een beschutte lig
plaats aan zonnebadende vlotbewoners. Er zijn nog altijd mensen die 
de naam catamaran niet door de keel kunnen krijgen, en vlotten 
zeggen, een erenaam eigenlijk, want de naam catamaran voor de dub-
belkano is eigenlijk niet juist. Met hun inzicht in de voordelen 
en ook de nadelen van deze vaartuigen wil het echter kennelijk 
niet vlotten. 

De deklatten worden op dezelfde manier aangebracht als de langs-
latten, een manier die in de tekeningen duidelijk wordt aangegeven. 
Omdat het hele wek zo eenvoudig is kan ieder meehelpen, een acti
viteit waarvan niet alleen de boot profiteert. 
Met het dek doet men als met de huid. Geen schuine lassen. 
Stuk voor stuk worden de platen van zes of zeven mm. dik iets arm 
geschaafd, tegen elkaar gelegd en vastgelijmd, tegen de latten. 
Spijkeren is het eenvoudigst. Bij twijfel aan goed aandrukken slaat 
men een spijkertje meer. Langs de randen is bij deze dikte van het 
multiplex een afstand van de spijkers van 5 cm. voldoende, in het 
midden van de platen 8 cm. of 10. 

Na ongeveer zeshonderd uur en een gewichtsverlies van ongeveer 
drieduizend gulden, mogelijk ook enig ander gewichtsverlies, is 
een Hina gereed, compleet met landvasten, anker en al die kleine
re onderdelen die oen boot pas compleet maken. 
Dat na het dek nog een serie werkzaamheden komen als het met bou
ten en lijm vastzetten van de dwarsbalkdragers, de kajuitopbouwen, 
het roerbeslag, mastvoet enz. daaraan ga ik in dit verhaal voorbij. 
De weg wijst zich vanzelf. 

Kleine details 

Bij het opzetten van de langslatten doet men er verstandig aan, 
die latten wat te lang te laten, zodat bij het schroeven aan de 
stevens geen scheuren ontstaan.Het is het meest simpel ze eerst 
aan de schotten vast te zetten en dan pas naar de stevens te 
buigen, vast te lijmen en schroeven. Met de binnenstevens kan men 
het beste hetzelfde doen. 
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Bij het opzetten van de huidplaten moet worden voorkomen dat de bo
venste langslatten wat naar beneden buigen, dwz, bij de boot in de 
normale rechtopstand, naar boven. Er moet dan bij het afschaven 
voor de deklijn teveel worden weggeschaafd, zodat men gemakkelijk 
een spijker raakt, niet leuk voor spijker en schaaf. Om deze reden 
moeten ook de spijkers in deze bovenste deklatten niet te dicht bij 
de rand worden geslagen; bij het afschaven zal men ontdekken hoe
veel spijkers er wel in zo'n rand zitten. Tegen dit uitbuigen is 
een hulplatje togen de langslatten overdwars aangebracht voldoende. 
Gebruik voor het bevestigen van de balkdragers op het dek waar 
mogelijk boutjes door de deklatten. 

Er was eens een Hinazeiler die te korte schroeven gebruikte en 
tijdens een ruwe zee één van de balkdragers los zag raken. 
Hij zeilde overigens onder klein tuig veilig naar huis terug. 
Dat huis stond op Samoa, 
Houdt de vloertjes onder in de romp in de kajuitjes enigszins vrij 
van de huid, zodat deze in de golven wat kan bewegen, want dat doet 
de huid. 
Bevestig het roerbeslag zo stevig mogelijk, met zo lang mogelijke 
schroeven. 

Gereedschappen 
Met veel electrisch gereedschap zoals een decoupeerzaag, een boor
machine, een schaafmachine gaat het bootbouwen natuurlijk sneller. 
Maar, gaat het ook even aardig? Het blijkt dat, vooral bij de 
bouw van zo'n eenvoudig schip het met eigen handen zagen, schaven 
enz. buitengewoon veel bevrediging geeft. Het hoort gewoon bij 
deze vaartuigen. Daarvan uitgaande zijn de volgende gereedschap
pen nodig en voldoende: 

Werktafel, waarin een dikke plank is verwerkt. 
Niet te kleine , niet te groftandige zaag, 
eventueel een toffelzaag en een sleutelgatzaag. 
Blokschaaf (een stalen is prettig voor multiplex) 
Enige beitels, tenminste twee, van 1 en 4 cm breed. 

Wetsteen en zagenvijltjes. Dit lere men zelf te doen, 
Ratelbocromslag met boren en inzetschroevendraaier. 
Enige hamers en drevels. 
Moker of ander zwaar stuk ijzer om tegen te houden. 
Meetlint, schietlood, zwei, waterpas, afschrijfgereedschap. 
Lijmtangen, een stuk of acht, of/en lijmknijpers. 
Weegschaaltje voor het afwegen van lijm. 
Bankhaakje voor het afkorten van latten. 
Surform of i.d., schuurmateriaal. 
Een deel van het gereedschap is eenvoudig zelf te maken. 

Het bovenstaande lijkt weinig, maar besef, dat de Tehini van James 
Wharram met nog minder gereedschap is gebouwd, en dat nog van niet 
al te beste kwaliteit, in niet te beste condities ook. 

Als U met de boot klaar bent dan ontbreken alleen nog maar de 
stootkussens om Uw mooie verf gaaf te houden. Neem daarvoor oude 
scooterbanden, deze zijn niet alleen veel goedkoper dan de plas
tic worsten, die in de handel zijn, ze glijden ook minder snel 
opzij. 

Veel succes met bouwen en varen. 

3 . 
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Zeilen naar Sheppey. 

De tocht net drie catamarans, twee Hina's en een Manta in de zomer 
van 1969 heeft veel enthousiasme gewekt bij de deelnemers. De redac
tie ontving twee journalen van A.Slotemaker en Q.Hoogenboom over 
hun ervaringen met de Hina Tweespalt, en een verslag van de terug
tocht net de Manta van C.Prins, In dit nummer lichten we het belang
rijkste uit de twee heentochten in een volgend nummer komt het Manta-
verslag aan de orde. 

Dinsdag 5 Augustus wordt vertrokken, een pyramide van bagage voor 
vier man verdwijnt in de rompen. Behalve W.Basie gaat als versteke
ling ook mee K.Kortenoever. De Captain Cat van K.Kampman komt niet 
op tijd uit IJmuiden aan. De radarreflektor is ook aan boord. 
De drukste havenmond van Nederland wordt krap gepasseerd. De trech
ter van uitwaaierende schepen bezorgt benauwde ogenblikken. 
Tegen de avond meren we af aan een binnenschip in Stellendam. Van 
De Captain Cat die wat later uit IJmuiden was vertrokken hadden we 
niets gezien. Ook de tweede dag lichte wind NO - 3 . Uit de met flats 
versierde Belgische kust vinden we door aftellen de haven van Osten-
de. Uit drie tweepersoonskano's met zes Engelsen en een stormlan
taarn bleek dat we maar luxeheren waren. Eerst dachten we dat het 
wrakhout was van waaruit morsesignalen worden gegeven die door 
Basie ijverig werden beantwoord. De lantaarn die steeds achter een 
golf verdween. In Ostende treffen we de Hina van Kampman. Basie 
verkiest de Ferry boven de cat, zodat we met drie man verder gaan. 
De Captain Cat telt ook drie man. Zeeziekte schakelt de helft van 
elke bemanning uit. Eindelijk vinden we troebel water, dat moet de 
Theems zijn. 60 zeemijlen in 13 uur. De radiopeilingen hadden niet 
geholpen, de driehoeken waren wel erg groot,( Laten we zeggen dat 
er huiselijk is genavigeerd, bij een schip met een goede uitkijk en 
niet te grote snelheid en diepgang op zichzelf bezien niet onver
antwoord, red.). 

De per auto en ferry overgestoken Ctc leden begroeten de zeilers 
met vreugde. Ook de douane van Margate vergeet hen niet. Reist 
zelfs één Hina na tot Sheppey, want als er formulieren zijn, dan 
zullen ze ook worden ingevuld. Een Duits-Engels twistgesprek ontstaat 
als een Duits kottertje plotseling uit wil varen; het ligt aan de 
kade naast een Bob-cat, een trimaran en onze drie vaartuigen. 
Een achtjarig jongetje dat snel paalsteken kon leggen redde de si
tuatie. We verwachten in Sheppey een hele vloot multihulls te zien, 
maar daar komen alleen maar de open racers. 
Zaterdag 9 Aug. 7 . 3 0 ontbijt op bed. Geen wind wel zon, daarom wat 
zwemmen bij North Foreland, Langzaam gaat het verder langs de mis
tige Theems, en 4 uur 's middags landen we volgens plan bij laag wa
ter op de modder van Bartons Point. 
Over het verblijf in Sheppey komt W.Basie aan het woord. 

Woensdag 13 Aug. 1400 uur vertrek naar Margate. Vanaf Dover nog maar 
met twee man aan boord. Twee nemen de hovercraft naar Calais. 
Met ZW wind en na vier uur varen treffen we de boei van Calais, ken
nelijk hebben we de goede koers gevaren. , 
Tij, tijd en wind zijn gunstig, een Frans jachtje laten we snel achter 
ons, en om 1800 uur varen we Nieuwpoort binnen. Een Belg vroeg ons 
hoe de Hina het deed op zee; onze verbazing over zoveel kennis van 
zaken beantwoordt hij met de mededeling dat hij een Tangaroa bouwde. 
Dit schip bekeken we bij het licht van lucifers. 
NITW-5-6 doet ons de volgende dag besluiten een rif te steken, later 
zelfs ook in fok. Na tien uur aan de wind varen lopen we surfend op 
Vlissingen aan. Golven achter met het tij tegen. Een Hina kan niet 
duiken. We hadden oen gemiddelde van 10 tot 11 knopen gemaakt over 
de grond en naar schatting van 8 knopen door het water. 
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Zondag 17 Aug. Vertrek om 1 2 0 0 uur. Voor Walcheren staat een knob
belige zee. Bij de grens van twee stromingen is het steeds een hek
senketel. We zien nu pas zelf wat een Hina kan verduren. Met bakken 
komt er aan de wind varend water over, zelfs over de aanhangmoter. 
Quintijn wordt een paar keer een meter door een golf opzijgezet. 
Staan is onmogelijk, maar op de knieën en met goed vasthouden kun-
nen we van tijd tot tijd het eigen water kwijt. Veiligheidsgordels 
worden steeds gedragen. Om 2 0 0 0 uur komen we aan. 
Maandag 18 Aug. wind NNW - 3 De op één na laatste etappe. We ronden 
Hoek van Holland, nu een stuk ruimer, en landen om 1 7 3 0 te Scheve-
ningen. De volgende, de 14 de dag, is een rustige dag varen. Via 
IJmuiden door Amsterdam naar Edam, waar we om 1 8 3 0 uur aankomen. 
Zullen we het volgend jaar deze tocht weer maken. Zeker met het
zelfde soort weer, maar dan liefst met iets meer comfort, bijvoor
beeld met een Tane (8 . 4 0 m. lang). De Hina is zeer betrouwbaar geble
ken, robust voor ruwe stukken water. Voor twee man en hun uitrusting 
is het ideaal. 

Woensdag 20 Aug. De hele rotzooi uitgeladen en nog even in een uur 
van Edam naar Hoorn gespoten, en ook in een uur weer terug. Zo be-
sluit Quintijn zijn verhaal. 

De ervaringen die de zeilers net de beide.Hina's opdeden, stemmen 
overeen met de inhoud van de enthousiaste brieven van eigenaren 
van deze boten over de gehele wereld. Deze brieven komen binnen 
in het Polynesian Catamaran Contre. Deganwy in Noord-Wales. 
Een zeiler beschrijft hoe hij tijdens een tocht langs de Westkust van 
Noord Amerika werd overvallen door harde wind, 6 of meer. 
Onder een hoek van twintig of derig graden varend ten opzichte van 
de golf richting, golven van 3 á 4 meter, surf de de boot zonder de 
neiging te vertonen dwars op de golven te willen bijdraaien, en zon
de neiging de neus onder water te varen. 

Deugdelijk materiaal en een goede voorbereiding zijn echter vereist. 
Als er ongelukken gebeuren, dan krijgen de schepen de schuld, zeker 
als dat catamaran of trimarans zijn, en niet de mensen. 
Er is zoveel onwetendheid. Dit is unfair tegenover de schepen en 
de ontwerpers. 

Op de uitrusting die men aan boord moet hebben voor het veilig 
kunnen maken van kusttochten, zal in een volgend nummer van dit 
blad worden ingegaan. Het is van het grootste belang daarmee erg 
precies en zorgvuldig te zijn. 

De adel van het zeilen met multihulls verplicht. _ 

EEN CAT LIGACHTIG IN ENKHUIZEN 

STABIEL VAN LIGGING EN HAAST NIET BUIZEN 
KREEG HET VERHAAL UIT EERSTE HAND 
ER WONEN KATTEN IN EEN MAND EN ERGER NOG 
ZO'N BEEST EET MUIZEN 

Het eerste boek van James Wharram is verschenen. 
De titel is "Two girls, two Catamarans", de uitgever Abelard 
Schuman te London. In het boek worden beschreven de catamaran-
tochten met de (eerste} Tangaroa van 6 . 9 0 m. lang in 1 9 5 4 en 
met de Rongo van 12 m. in 1 9 5 9 . De prijs is 30 sh. 
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Zij zeilden naar Shoppey. (van de wal af bezien) 

Sheppey is een eiland in de monding van de Theems, dat al vroeg 
in de woelige historie van Good Old England wordt genoemd, noor
mannen en dergelijke, weet U wel, en ze zullen wel bloedig ge
knokt hebben met de bloody foreigners en het sinds eeuwen nu wel 
gestroomlijnde wantrouwen tegen vreemdelingen vindt men nu nog te
rug in de beleefde, doch onverbiddelijke houding van de Britse 
douaneambtenaren. 
Terwijl de drie zeilboten (twee Hina's en één Manta) vanuit Ost-
ende zee kozen, reden de begeleiders de veerboot op en bereikten 
vlot Dover, wel een beetje verschrikt door de onderweg langsbrui-
sende Hovercraft, die in een wolk van water en herrie pogingen 
doet om tegelijk op een vliegtuig en een boot te lijken. 
Als je zoiets met je kleine zeilboot tegenkomt lijkt het vooral 
wenselijk om goede radarreflectoren te voeren, vooral bij slecht 
zicht, dat in deze streken zo vaak voorkomt. 
Toen de Britse douane in onze babage niets aantrof, dat schadelijk 
zou kunnen zijn voor het voortbestaan van het Empire, verwezen ze 
ons naar de linker rijstrook. Vreemde hoge automobieltjes op bij
zonder smalle bandjes verschenen voortdurend in het verkeerde kwa
drant van ons gezichtsveld, naar gelukkig reed het spul niet hard, 
ook al omdat de wegen zich daartoe niet lenen. Je hebt daardoor 
meer de gelegenheid het charmante Engelse landschap te bewonderen. 
Na enig oponthoud op een kruispunt, waar een beleefde Engelsman in 
een gemotoriseerde open landauer ons met de hoed in de hand voor
rang gaf, terwijl wij dat beslist niet hadden, bereikten we Sheppey. 

De zeilclub bleek gevestigd in een oude nederzetting van de mari
ne Het ontmoetingspunt was een door de club beheerde bar, waar 
gul lachende en levendig converserende Engelsen voortdurend het 
tegendeel stonden te zijn van wat er altijd van hen beweerd wordt. 
Duty Officer King keek enigszins bezorgd, toen wij hem van de over
steek vertelden en besloot de kustwacht te verzoeken uit te kijken 
naar de drie boten. De weerkaart en het weerbericht werden met gro
te aandacht bezien en beluisterd. Geen vuiltje aan de lucht! Hoge 
druk gebied blijft zich uitbreiden, N.O. wind blijft doorstaan 
Zucht van opluchting en wij verkregen van de club op de goede af
loop een vat met een handvat, waarin een soort pils, maar dan zon
der schuim. 

Tegen 7 uur waren wij in Ramsgate en haalden de kijker uit de tas. 
Jasses wel op tijd, maar slechts twee zeilen te zien. Mis poes, 
de Manta lag er al, zij het enigszins verscholen achter wat andere 
schepen opluchting. 
De volgende dag voeren de drie schepen naar Margate en daarop naar 
Sheppey, waar grote groepen Engelsen behulpzaam de cats tegen de 
dijk op droegen. 

De zeilweek die volgde had voor Walsmurf de gebruikelijke raadsels. 
Er werd voortdurend gestart en om boeien heen gevaren. 
Een bijzonderheid was voorts, dat de bevolkingsdichtheid per hec
tare kampeer- en bungalowterrein aanzienlijk hoger was dan op som
mige terreinen bij andere nabuurlanden. Het lawaai was echter omge
keerd eenredig met de bevolkingsdichtheid. Sindsdien gaan wij 
graag naar Engeland. 
Tot de volgende koer op Sheppey. 

Walsraurf 
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De redactie kan niet nalaten aan het slot van dit nummer op te 
merken, dat een blad als het CTC nieuws bestaat bij de gratie 
van de ideeën en ingezonden verhalen en beschouwingen van de 
lezers. 
De redactie vindt het eigenlijk unfair veel te bewerken in een 
lang verhaal. Denkt U zich de omvang van het blad in bij het 
schrijven. Een omvang van Uw stukjes van 3 à 4 bladzijden lijkt 
ons ongeveer het maximum voor één artikel in een blad, dat in 
totaal een 18 bedrukte bladzijden bevat. Wilt U tellen: 
Op elke getypte pagina kunnen ongeveer 5 0 0 à 5 5 0 woorden. 
Het opnemen van een vervolgserie lijkt ons ook zeer aantrekkelijk. 

Op deze laatste pagina heeft de redactie het genoegen de lezers 
mede te delen, dat dit CTC nieuws is gestencild op een eigen 
machine, waar een van de redactieleden pas in de 2 de week van 
Februari tegen aanliep en kon overnemen tegen een voor de CTC 
reële prijs. Het is nu althans technisch mogelijk het CTC nieuws 
telkens tijdig te laten uitkomen. 

Alle gereedschappen en ijzerwaren en jachtbeslag, 

bestelt ieder C.T.C. lid natuurlijk bij 

HELLER's IJZERHANDEL - ROTTERDAM 

Uiteraard met aftrek van speciale C.T.C. kortingen. 

Bestellingen schriftelijk of telefonisch uitsluitend 
rechtstreeks bij Uw medelid 

J.F.Keiler (Cees Cat) 
Vliet 47 
Maasdam. 
tel. 0 1 8 5 6 - 9 6 1 ( na 7 uur) 

Willen die leden, die hun contributie voor 1 9 7 0 nog niet voldaan 
hebben gebruik maken van ingesloten girostortingskaart of zelf 
overschrijven. Het postgironummer is 1 7 6 0 7 3 2 . 

SCHUITEMAAS CATAMARANS 

Flash - Swift - Apollo - Shearwater 1 1 1 

Unicorn - Tornado - Bobcat 8 - Bobcat 10 

Voor verdere inlichtingen Fa. Schuitemaas 
Clematislaan 23 Wassenaar - tel. 0 1 7 5 1 - 2 8 3 4 

Alleenvertegenwoordigers van Prout & Sons Ltd., 

Trowbridge Ltd., Bobcats Ltd. 




