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Met de F-24 naar Kroatië
Lichtgewicht verstaging voor Noreen

Genieten op de TRT 1200

Magazine

31 augustus - 1 september  •  CTC-Weekend  •  Lelystad

DIGITAAL VAKANTIENUMMER 
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De Catamaran en Trimaran Club Nederland bestaat 
in 2019 51 jaar en heeft ten doel het zeilen met 
meerrompschepen te bevorderen. De CTC doet dit 
door het organiseren van bijeenkomsten, wedstrijden 
en tochten, het verstrekken van informatie en 
adviezen en het uitgeven van het CTC-Nieuws en de 
site: www.ctcnederland.nl.

Secretariaat CTC en ledenadministratie
Wooldseweg 15, 7101 HT Winterswijk
Eric van der Zeyst, 06 - 52 31 02 43, secretaris@ctcnederland.nl 

Internationale contacten
Nico Boon, 050 - 57 78 505, nicoboon1926@gmail.com 

Ereleden
Nico Boon, Jos Basie, Leon Bart, Henk de Velde

Bestuur
voorzitter  Jaap de Boer, 0346 - 28 67 53 , voorzitter@ctcnederland.nl 
algemeen secretaris  Eric van der Zeyst, 06 - 52 31 02 43, secretaris@
ctcnederland.nl 
penningmeesters  Roos Cox, 0243 - 22 62 46 en Fetske de Glee, 
023 - 54 72 595, penningmeester@ctcnederland.nll 

Regionale activiteiten  
noord  Ronald Mors, 0515 – 53 28 81, regionoord@ctcnederland.nl 
midden  vacature, regiomidden@ctcnederland.nl 
zuid  Paul Hofman, 0186 - 65 20 67, regiozuid@ctcnederland.nl

Redactie CTC-Nieuws
 Weteringkade 6, 1358AH Almere, ctc-nieuws@planet.nl
Ariëlla Bijl, 036 - 538 42 25
Maarten Bakker, 06 - 53 70 52 41 

Kopij is altijd welkom!
uitgave nummer 264 - juli 2019
verschijnt viermaal per jaar

Het copyright van de inhoud  van het CTC-Nieuws blijft bij de CTC. 
Met bronvermelding is, na verkregen toestemming van de schrijver 
van een artikel, overname toegestaan.

Op de omslag: De F-24 van Tom en Cora bij Primosten in Kroatië   
Foto: Cora de Haas

Kroatië
Cora de Haas

Houtje-touwtje-
verstaging

Gary Mulder

Bevestigen van de 
verstaging

Gary Mulder

Een catamaran 
gaat niet scheef
Marijke de Boer-Boon

De TRT 1200
Frans Kuypers

Een oude 
kajuitcatamaran

Remco Putker

Nieuws
Maarten Bakker

Rhebergen
Marijke de Boer-Boon

Waddenweekend 
op het Markermeer

Maarten Bakker

Op herhaling
Zilt
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Geestrijke verhalen
Dit julinummer is de tweede digitale editie van het CTC-Nieuws. De eerste was nummer 262, 
december 2018. De volgende drie edities komen weer vertrouwd per post op de deurmat vallen. 
Vooral voor het kerstnummer, hopelijk dubbeldik vermits er veel geschreven wordt, is het prettig 
als je het even een tijdje ‘bij de hand’ kunt houden. Een aardige bijkomstigheid van deze periode in 
het jaar is dat iedereen die onderweg is, het blad ook kan lezen. Voorlopig gaan we het dus zo doen. 
Ook dit redactioneel schrijf ik trouwens onder de rede van Vlieland, met uitzicht op het Vuurduin 
en het Wad. Onderweg, de afgelopen dagen, spraken we in tal van haventjes CTC’ers op weg naar 
elders tot en met het IMM aan toe. Een ondernemende club!

Dit nummer herbergt een bonte verzameling initiatiefrijke verhalen. Van Tom en Cora een mooi 
avontuur met hun kleine Farrier in Kroatië, één van hun favoriete reisdoelen. Cora schrijft erg 
geestig en daarnaast bevat het ook interessante informatie over de reis. Ze zeilen met deze tri 
vanwege de bouw van hun grote catamaran. Over het immense bouwproject is een mooi artikel 
van Laurens van der Zijp hier geplaatst dat ruim een maand geleden in het op een na laatste 
nummer van Zilt werd gepubliceerd. De creatie van de Kurt Hughes cat heeft heel wat voeten in de 
aarde maar vordert gestaag. Zij liggen op het moment van schrijven trouwens op Terschelling …

Ook Remco Putker schrijft buitengewoon geestrijk over de grondige restauratie van zijn onlangs 
verworven Iroquois. Het is een enorme klus maar tevens een bron van inspiratie en plezier. Zeker 
sinds hij lid is van de CTC en technische vragen kan delen met andere zeilers. Delen van technische 
informatie doet ook Gary Mulder: deze keer over kunststof verstaging. Sterktes, rek en kruip en tips 
voor het monteren. Reuze interessant!

Een heel ander genre maar even aardig betreft de lofzang van Frans Kuypers op zijn TRT 1200, de 
Ragebol. De zeilpret spettert ervanaf als hij glunderend met zijn zoon van twaalf aan het roer met 
ruim 24 knoop afstevent op Kornwerd. Net zo’n machtig schip staat in de nieuwsrubriek maar het 
is zeker meer aandacht waard: de I-GO40, eveneens een volbloed maar tevens demontabel, een 
prachtig schip! Het project van Egge Haak ademt bij uitstek de drang tot vernieuwing en experiment 
dat zo kenmerkend is voor zeilers van multihulls.

Er is nog veel meer moois: de Tortuga valt droog in de Somme aan de Franse kust. Van dezelfde 
auteur ook een verhaal over een bezoek aan Rhebergen in Amsterdam. En er is de Waddentocht, die 
vanwege het weer niet doorging maar bij de Markerwadden alsnog tot een erg leuk treffen leidde. 
Geniet van het lezen! En deel de link naar hartelust!

Maarten Bakker, mede namens Ariella Bijl

redactioneel
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Kroatië
Tom en Cora bouwen een mooie, grote, Kurt Hughes catamaran. Omdat 

ze in de tussentijd het zeilen niet kunnen missen, kochten ze een F-24, 

Calypso, voor ‘erbij’. Een leuk scheepje om mee te nemen naar Kroatië.

tekst: Cora de Haas en foto’s: Tom en Cora

“Goedemorgen! Zullen we weer verder gaan? Slaperig til ik mijn hoofd op van mijn kussen. 
Waar ben ik? Dan hoor ik de auto’s razen. O ja! We liggen in ons bootje naast de Duitse 
Autobahn. We zijn onderweg naar Kroatië!

Op vrijdag 8 september 2017 zijn we om vijf uur ‘s middags weggereden vanaf ons huis 
in Haarle, de boot achter de Mercedes. We hebben gereden tot half twee in de nacht en 
overnacht op een kleine parkeerplaats vlakbij Regensburg. De volgende dag van half negen tot 
half negen gereden. Toen waren we in Pakostane, waar we het plan hadden om de volgende 
ochtend vanaf de helling de boot in het water te doen, auto en trailer op een camping achter 
te laten en lekker te varen. Helaas werkte het weer niet mee, er begon een Jugo te blazen. Dit is 
een weertype met harde, warme wind en veel vocht. Dus gepaard gaande met heel veel regen 
en erg veel onweer. Na twee dagen boeken lezen en veel slapen konden we maandagavond 
met een kraan in Biograd te water. Dit laatste leek ons achteraf beter dan de helling te 
gebruiken, omdat we bang waren dat de remmen van de trailer vast zouden gaan zitten van 
het zoute water.

Puzzelen
Logistiek was het een leuke puzzel. Ik had een camping gevonden in Pakostane waar we de 
auto en de trailer konden achterlaten. Maar we lieten de boot in Biograd, 15 km verderop, te 
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water. Dus boot erin, wij de auto en trailer teruggereden naar de camping en daarna met een 
taxibusje naar Biograd terug. Eenmaal op de boot bleek dat we de bootsleutels in de auto 
hadden laten liggen! Een nieuw plan bedacht: we zeilen naar Pakostane, daar ankeren we voor 
de camping en varen met de kano naar de kant. Zo gezegd zo gedaan, eenmaal aangekomen 
bij de camping bleek alleen dat de peddels van de kano in de afgesloten boot lagen. Nieuw 
plan: Cora zwemt naar de kant en haalt de sleutels uit de auto. Dit volledig gekleed omdat de 
bikini ook nog in de boot ligt. Daarna konden we echt beginnen met de zeilvakantie!

Mooi Kroatië
We hadden in totaal zeventien zeildagen. Hoogtepunten waren er volop. De steden (Trogir, 
Split) zijn wonderschoon met eeuwenoude, smalle straatjes waar geen auto’s kunnen komen. 
In Split staat het paleis van Diocletianus, vrijwel het hele oude centrum bestaat nog uit resten 
van dit duizenden jaren oude bouwwerk. De kleine dorpjes op de eilanden zijn ook prachtig. 
Bijvoorbeeld Pucisca op Brac (gebouwd van witte stenen uit de nabijgelegen steengroeve), 
Primosten op een schiereilandje en mijn grootste favoriet was het dorpje Sepurine op Prvic. Dit 
is een autovrij eilandje, vol met bunkers uit de (recente) oorlog. Hier lagen we weer afgemeerd 
bij een restaurant en waren we de enige toerist in het hele dorp. Halverwege de vakantie 
kwamen we op het eiland Vis. Dit eiland was tot 1989 een militaire basis en dus verboden 
gebied. Overal op het eiland kom je hier nog resten van tegen (o.a. een onderzeeërbunker). 
Door de jarenlange geïsoleerde positie heeft het eiland een aparte sfeer. Ook heb ik Italië zien 
liggen vanaf het hoogste punt. Tijdens ons bezoek waren er opnames voor de film Mamma Mia 
2, dus het was een drukke bedoening.

Op het eiland Hvar huurden we brommers en maakten we een rit naar Hvar Stad. Ook hebben 
we hier mooi gewandeld door de bergen. Het eiland Zut wordt bewoond door zeven gezinnen. 
Hier zijn geen wegen, alleen een paar voetpaden. De mensen leven van olijfoogst en van de 
boottoeristen die komen eten in hun restaurantjes. Ook hier lagen wij voor een restaurantje, 
waarvan de eigenaar ons adviseerde om in hun kerkje te kijken boven op de berg. Met een 
enorme sleutel die naast de ingang verborgen lag, konden we binnen komen. Een prachtig 
mozaïek sierde de achterwand van de kerk.
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Plastic soep
Een paar keer hebben we zelf gekookt, maar toen we erachter kwamen dat je bij restaurantjes 
mocht afmeren mits je daar komt eten, zijn we met zelf koken gestopt. Ze kunnen goed 
biefstuk en pizza’s bakken. En het ijs, mmmmm. Je proeft dat Italië niet ver weg is.

Tweemaal zagen we dolfijnen, waarvan eenmaal best dichtbij. We hebben wat gesnorkeld, 
maar we zijn beiden geen fan van snorkelen en er was ook niet veel te zien. Ja plastic soep, 
eenmaal voeren we uren door een enorm veld plastic, dat maakte veel indruk.

Kortom een heerlijke vakantie, alleen is het wel een beetje ver rijden.

Zakelijke details

Kosten
Tol en tunnels Oostenrijk 43 euro
Tol Slovenië 30 euro (maandvignet)
Tol snelweg Kroatië in totaal 40 euro
Kraan in Biograd 70 euro
Kraan in Pakostane 57 euro
Parkeren auto en trailer 4,40 per dag totaal 80 euro
Taxi vanaf Pakostane naar Biograd 15 euro
Vaarvignet 630 kuna, ongeveer 95 euro
Haven en moorings 115 euro
Totaal: 545 euro
Afstand Haarle- Pakostane: 1600 kilometer (ruim 500 liter benzine verstookt)

Overnachten
We hebben één nacht in een Marina gelegen (Trogir), waar we ingeklapt 50 euro moesten 
betalen. Hierna hebben we alleen nog geankerd of aan moorings gelegen (aan moorings 
betaal je rond de 15 euro per nacht) of we legden de boot tussen de kleine vissersbootjes. 
Elke dorpshaven heeft wel een ondiep hoekje waar wat kleine bootjes liggen. Er zijn twee 
soorten jachthavens in Kroatië. De marina’s waar je als buitenlandse gast mag afmeren en 
de verenigingshavens, waar je als buitenlander niet welkom bent. Deze havens zijn erg 
goedkoop en vaak gratis, maar zijn alleen voor lokale zeilers. Eenmaal hebben we aan de 
buitenzijde van zo’n haven overnacht. Er was niemand die kwam vragen wat we er aan het 
doen waren. Een Kroaat die aan de binnenzijde zijn boot had liggen vertolkte het als volgt: 

“nobody gives a shit”. De communistische geest zit nog diep. Verder is er de mogelijkheid 
om af te meren voor een restaurant en daar de maaltijd te gebruiken. Dan mag je er gratis 
overnachten en als je het lief vraagt ook het toilet gebruiken.
Vergunning
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Dan is er natuurlijk ook nog de kwestie van de vergunningen. Het vignet heb ik geregeld bij 
een soort havendienst in Biograd. Ik moest meerdere malen de weg vragen voor ik het kantoor 
kon vinden, het bleek uit twee personen te bestaan aan een gammel bureau in een pijpenla 
aan de boulevard. We hadden alle documenten op orde: ze vroegen om de vaarbewijzen 
en het ICP. Dit ICP hadden we in de laatste week voor vertrek nog net kunnen aanschaffen. 
Niemand hoefde een boot te zien, gewoon betalen en klaar. Voor een boot van 6-9 meter 
betaal je bijna 100 euro. Hiervoor kregen we twee A4’tjes die je moet tonen als erom gevraagd 
wordt. Achteraf is er eenmaal om gevraagd, dit was in de marina van Trogir.
Wind

Voor het weer waren we door verschillende personen gewaarschuwd. Het enige wat we 
hebben meegemaakt is de Jugo, maar toen lagen we nog op de kant. De gevreesde Bora is 
uitgebleven, dit is een harde valwind uit de bergen. We hebben prachtig weer gehad, met af 
en toe wat buien. Eenmaal een dikke onweersbui met hagelstenen zo groot als kiezels, maar 
toen lagen we veilig weggekropen diep achterin een haven.
Navigatie

Voor de kaarten had ik tijdelijke Navionics kaarten op de iPad gezet (drie weken gratis) en we 
hadden een vaarwijzer van Kroatië geleend van kennissen. Ook zijn we in de winter naar een 
informatieavond geweest van de Toerzeilers over traileren naar Kroatië.
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Multihull- en ander nieuws
Maarten Bakker

Nieuwe Nederlandse cat: I-GO40

Als de open brugdekcatamaran I-GO40 voorbij komt doet zij bij iedereen de hoofden draaien. 
Het is in elk opzicht een opmerkelijk schip met een karaktervolle lijn en een sportief uiterlijk. 
Egge Haak, de man achter het idee van de ‘Out of the Box’, zoals dit eerste exemplaar heet, 
was op zoek naar een boot waarmee je over de hele wereld kon zeilen, zonder de tijdrovende 
klus van het oversteken van de oceanen. Na lang nadenken, geïnspireerd door het concept 
van de open brugdekcatamaran met veel leefruimte aan dek en accommodatie in de rompen, 
ontwikkelde hij het plan voor een vervoerbare catamaran. Groot genoeg om op te leven maar 
eenvoudig te demonteren en te vervoeren in twee 40 voetscontainers. Het idee is om elk jaar, 
of om de twee, een ander gebied uit te zoeken, het schip daarheen te laten transporteren en 
het gebied zeilend te verkennen.

Het ontwerp is afgeleid van de Sig45, een high performance cat uit de stal van VPLP, 
ontworpen door Hugo Le Breton. Egge heeft op basis van dit schip met Le Breton het 
voorontwerp van de I-GO40 ontwikkeld, de technische details komen van de tekentafel van 
de Amerikaanse ontwerper Adam Voorhees en Peter Bosgraaf heeft het ontwerp uitgewerkt. 
Het schip is gebouwd door Paul Dijkstra Composites, in Uitwellingerga, Friesland. Dijkstra is 
een ervaren bouwer van o.a. Volvo Ocean racers en meer van zulks in sandwich pvc-schuim/
carbon en epoxy. De I-GO40 is dan ook ongelooflijk mooi geproduceerd en super strak 
afgewerkt met een geoefend oog voor details. De hele constructie is werkelijk van absolute 
topkwaliteit. Ook in de technische details, de montage van de onderdelen, de beams, de 
roeren en stuurinrichting, de draaibare mast en kunststof verstaging. Het ademt allemaal pure 
schoonheid en een grote liefde voor het metier.

De rompen zijn 1,60 m breed, voor een schip van deze lengte niet bijzonder breed maar ruim 
genoeg om in te leven. De ruimte is open gehouden. De bakboordromp is de droge romp met 
voorin een ruime eenpersoonskooi en achterin een tweepersoonskooi. Daartussen zitruimte, 
tafel en bureau. De andere romp is de ‘natte’ romp met kombuis, toilet enz. De ruimte aan dek 
is immens, de boot meet 12 bij 7,2 meter. De kuip heeft een oppervlakte van ruim 25 m² met 
een flexibele dekinrichting.

Alles aan boord is elektrisch, de voortstuwing, koken, watermaker en 10 m² zonnecellen en 
Li-ion batterijen. De boot kan geheel zelfstandig en onafhankelijk functioneren. Daarbij is het 
een snelle zeiler met ophaalbare daggerboards en roeren, de diepgang bedraagt niet meer 
dan 40 centimeter. De rompen hebben een hoge prismatische coëfficiënt, door de beperkte 
waterverplaatsing van 4 ton heeft het onderwaterschip weinig rocker waardoor de voorvoet 
boven de waterlijn uit weet te steken en het 
achterschip mooi vlak is uitgestrookt. De vorm 
staat garant voor hoge prestaties, rond de 75 
procent van de windsnelheid.

De boot is in eerste instantie gebouwd voor 
eigen gebruik maar heeft toch ook een 
merknaam meegekregen: I-GO40. De I staat 
voor ‘Inside out’, vanwege het buitenleven 
aan dek (af te schermen met een bimini). De 
G staat voor ‘Global sailing, local movements’, 
vervoer per container wereldwijd en lokaal 
zeilen. En de O staat voor ‘Off the grid’. Vervoer 
van de twee containers kan per vrachtwagen 
of vrachtschip. In Europa, dit jaar gaat de 
boot naar Istrië en Kroatië, voornamelijk met 
de truck. Meer informatie is te vinden op 
inspiredsailing.com.
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Ultim klasse doet mee met Fastnet 2019
Twee grote maxitrimarans doen dit jaar zeker mee met de Fastnet 
2019. De Macif van François Gabart en Thomas Coville’s Sodebo Ultim 
3 gaan ongetwijfeld hoge ogen gooien in de strijd om het record 
dat sinds 2011 in handen is van Loïck Peyron. Hopelijk verschijnt ook 
de maxi Edmond de Rothschild, de grote oceaanracer van 32 meter 
lang en 23 meter breed aan de startlijn. Vermits de herbouw van een 
van de boegen die in de Route du Rhum ernstig gehavend raakte, 
op tijd is afgerond. De Gitana 17, zoals het schip ook bekend staat is 
overigens een geduchte concurrent dankzij de slanke V-vormige foils 
in de drijvers die ook geschikt zijn om opwaartse kracht te leveren 
op de open oceaan en in zware zeeën. De trimaran inmiddels heeft 
bewezen 45-50 knopen te kunnen varen in 16-20 knopen wind. Ook 
de Macif, die sinds vorig jaar met nieuwe foils is uitgerust en de 

Sodebo behalen vergelijkbare resultaten. Gabart maakte bekend dat 
hij gemiddelden rond de 40 knopen denkt te kunnen varen. Dat is 
meer dan twee keer zoveel als de 18,5 knopen van Loïck Peyron op 
de Banque Populaire V in 2011 die het parcours van 608 mijl in 32 
uur en 48 minuten heeft afgelegd. De nieuwe generatie maxiracers 
is weliswaar kleiner dan de Sodebo van Peyron, zo meet de Macif 
met 30×21 meter zelfs kleiner dan de Rothschild, maar zij kunnen 
foilen vanaf 13 knopen wind. ‘In her sweet spot’ (een ruime knik in de 
schoot) heeft de Macif de 49,4 knopen al bereikt. Alle drie de schepen 
zijn in staat gemiddelden van 40 knopen te halen. Dat kan betekenen 
dat de race die vroeger een week kon duren nu mogelijk binnen 
een dag is beslist. Houd het nieuws in de gaten op Yachtingworld. 
Of op de sites van Scuttlebutt sailing news. Op YouTube zijn aardige 
reportages en filmpjes te zien. 

Ronde om Texel 2019: Perfect zeilweer
tekst: Gerhard Smit
Zaterdag 22 juni rond half elf ging de 42ste editie van de Ronde om 
Texel van start. Dit jaar deden er zo’n driehonderd deelnemers mee 
aan ’s werelds grootste catamaranrace.
De windkracht in de ochtend was niet optimaal, maar dit trok later 
aan. Er was een strakblauwe lucht en zonnig weer met een aflandige 
wind. Perfect weer om te zeilen!

Als eerste finisher van de race, kwam het team van Pieter Jan Postma 
op de M32 binnen tezamen met Stijn Uijthoven, Maarten Tieleman en 
Bart Brouwer. Zij arriveerden om 13 uur 55. Net na tweeën finishte als 
tweede boot de GBR2, bemand door Kyle Stoneham en Josh O’Brian 
uit Groot-Brittannië. De doorzetters Vera en Renate Meuwissen met 
hun Dart 20, arriveerden als laatste na zes en een half uur.

Ongeveer een half uur na de catamarans gingen ook de windsurfers 
van start voor de Ronde. De eerste surfer die binnenkwam, was de 
Fransman Thomas Goyard (2.55.35), gevolgd door zijn broer Nicolas 
Goyard (2.55.47). Als derde eindigde Dorian van Rijsselberghe met 
een tijd van 3.01.40.

Naast de 42ste editie van de Ronde, vond dit jaar de allereerste 
editie van Waves plaats. Tijdens dit muziek- en sportfestival werd 
de aftrap gegeven door de band The Dirty Daddies en dit was een 
daverend succes! Op vrijdag speelde singer-songwriter Rondé en 
zaterdagmiddag reggaeband Splendid. Als grote afsluiter van Waves, 
treedt niemand minder dan Nielson op.

Organisatie, vrijwilligers, deelnemers en toeschouwers kijken terug 
op een fantastische zeildag.
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Houtje-touwtje-verstaging
In de winter van 2017-2018 keert Noreen na elf jaar terug naar de plek 

waar Gary en Roos haar gebouwd hebben. Ze is toe aan groot onderhoud. 

Een ware to-do-waslijst prijkt op vele plakbriefjes. Eén van die karweitjes is 

met een simpele regel genoteerd als: rvs verstaging vervangen. Als het kan 

met veel lichter synthetisch materiaal.

tekst en foto’s: Gary Mulder

Het wordt een saai technisch verhaaltje. Maar ik heb me laten vertellen dat er toch genoeg lezers in 
de materie belangstelling hebben.

Offertes
We beginnen op diverse beurzen zoals de METS en Boot Düsseldorf wat rond te vragen 
naar mogelijkheden. Zeker een heel aantal bedrijven staan ons welwillend te woord. Er zijn 
exotische modellen en prototypes te bekijken en bevoelen. Maar over concrete prijzen 
en mogelijkheden blijft het dan nog behoorlijk vaag. Wel komen we met name op Boot 
Düsseldorf mensen tegen die schrikbarend korte levensduurverwachtingen hebben van 
slechts vier tot zes jaar. Al met al komen we op deze manier tot afspraken bij twee bedrijven 
voor een offerte. We sturen een mail met alle benodigde gegevens, tekeningen en foto’s. En 
wachten rustig af. Het is inmiddels dik 2018 en we hebben nog maar een paar maanden te 
gaan als eindelijk de offertes in de mail zitten. Helaas wijkt het aangebodene teveel af van onze 
wensen. Verder zitten er nogal wat inconsequenties in het aangebodene. Zoals de noodzaak 
alle bronzen spanners te vervangen maar niet de lepel terminals. Terwijl die laatste vaak als 
point of failure aangemerkt worden. Al met al niet de juiste stimulans voor mij als Bob de 
Zelfbouwer om het karwei aan een bedrijf over te laten. Mijn, niet altijd terechte, instelling blijft 
toch: als iets goed moet, moet je het zelf doen.

Zelf doen
Al met al zien wij maar twee mogelijke wegen die we kunnen volgen. Of nieuwe rvs verstaging 
of zelf op een houtje-touwtje-manier met Dyneema lijn het spul aan elkaar knopen.
Het principe van Dyneema verstaging zoals wij die willen toepassen heeft een sympathiek 
simpele basis. De stag bestaat uit een uit Dyneema gevlochten holle lijn met aan beide zijden 
een oogsplits. De oogsplits om een voldoende grote ronding doen en je hebt een ijzersterke 
verbinding tussen de twee uiteinden.
Maar zoals meestal er zijn een aantal ‘maren’. Met name de volgende:

– Welke lijn heeft vergelijkbare eigenschappen dat die een rvs-staaldraad kan vervangen? 
Dyneema lijn kan onder belasting op verschillende manieren langer worden te weten kruip, 
rek en elasticiteit. Hoe verhoudt dit zich met rvs?

– Hoe bevestig je de ogen aan de mast en dekputtingen?

Eerst maar eens mijn ideeën over de veelbesproken rek en kruip van Dyneema. Nu wordt dit 
verhaaltje waarschijnlijk pas echt vervelend technisch.

Constructie-rek
Dyneema lijn is heel soepel en makkelijk te knopen, buigen, splitsen en wat al niet meer. 
Echter als je vervolgens eraan gaat trekken, moeten alle vezels waar de lijn uit bestaat eerst 
weer keurig op een gestrekte wijze gaan liggen voordat ze pas echt belast gaan worden. 
Een draadje wat in een bocht ligt, zal eerst in een rechte lijn moeten gaan liggen voordat 
het weerstand gaat bieden. Deze eerste ‘rek’ die waargenomen wordt als je de lijn belast, 
wordt constructie-rek genoemd. Deze rek is bij onbewerkt en gesplitst Dyneema zo groot 
dat het normale spanbereik van een stagspanner niet toereikend is. Om de lijn te kunnen 
toepassen direct op stagspanners moet deze voorgerekt en in gestrekte toestand gefixeerd 
worden. Daarvoor ga ik een HS-versie van de lijn gebruiken. HS staat voor heat set. Na het 
vlechten van de lijn is deze in de touwfabriek gerecht en verwarmd waardoor hij voor een 
groot deel in een gerekte toestand blijft. Maar ook veel stugger is. Bij het splitsen moet deze 
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stugheid weer deels teniet gedaan worden. Na het splitsen rek ik de lijn weer tot nabij zijn 
werkbelasting en breng een krimpkous om de splitsen aan om deze op hun beurt weer te 
fixeren in gestrekte toestand. Hiervoor heb ik in de werkplaats twee stalen bevestigingen op 
de betonvloer gemaakt. Hiertussen verbind ik de stag en een kettingtakel. Door middel van 
de kettingtakel kan ik de stag op spanning brengen. Omdat ik niet beschik over een mooie 
loadmeter met een bijbehorende digitale uitlezing van de kracht, ga ik in de weer met een 
emmer met tien liter water. Ik meet de doorbuiging in het midden, daaruit volgt met wat 
rekenwerk een waarde voor de op de stag staande spanning. Eenmaal op spanning laat ik de 
stag een paar uur zitten om daarna de krimpkous over de splitsen te plaatsen. Door zorgvuldig 
bij de eerste hoofdwanten, die minder kritisch wat lengte betreft zijn, de lengtes te meten voor 
splitsen en narekken krijg ik een behoorlijk idee van de rek/krimp die optreedt als gevolg van 
de splits. Later blijkt dat de lengte van de tussenliggende lijn ondanks HS-versie ook enige 
constructierek vertoont. Waardoor de korte onderwanten uiteindelijk maar net lang genoeg 
zijn om de spanner op zijn max. te kunnen bevestigen.

Elasticiteit
Mijn idee is dat de elasticiteit vergelijkbaar moet zijn aan de originele rvs verstaging. Het 
dynamische gedrag van de mast zal dan niet veranderen t.o.v. het oorspronkelijke ontwerp. 
Uitgaand van 10 mm 1×19 rvs met een break load 7250 kg en een safe working load van 1300 
kg. Mijn aanname is dat de ontwerper van mijn tuig van een statische veilige werkbelasting 
van 1300 kg uit is gegaan. Iets wat ook aannemelijk is gezien de maximale spanning die met 
de aanwezige stagspanners gehaald kan worden. Uit wat tabellen op internet haal ik voor 10 
mm 1×19 bij een belasting van 1300 kg dat de elastic stretch = 13/(107,5 kN/mm² x 59,7 mm²) 
= 0,2% Dit wordt de richtwaarde voor de nieuwe verstaging.

Ik heb keuze uit twee diktes DynaOne® HS (SK78) lijn. Te weten: 12 mm met een break load van 
17600 kg en 10 mm met een break load van 10000 kg.
De opgave van de fabrikant van Dyneema lijn is: totale rek 0,3% bij 10% break load. Voor het 
rekengemak neem ik aan dat dit voornamelijk de elasticiteit is die overwegend lineair verloopt. 
De 12 mm lijn zou dan een elastische rek bij 1300 kg, de werkbelasting van de rvs verstaging, 
van 1300/1760 x 0,3 = 0,22% hebben en de 10 mm lijn 0,39%
Als ik de 12 mm lijn neem, kom ik op vergelijkbare elasticiteit als de originele verstaging. Met 
een meer dan tweemaal zo grote breeksterkte!

Kruip ofwel creep
Hieronder wordt verstaan het langer worden van de lijn / vezel die voortdurend onder 
spanning staat. De creep verschilt nogal tussen de verschillende smaken Dyneema. De 
hoeveelheid creep wordt door DSM, de maker van het spul, aangegeven in een percentuele 
verlenging bij een spanning van 20% van de breeksterkte over een tijdsduur van één jaar. 
Daarnaast wordt het aantal jaren gegeven dat de vezel het kan volhouden als hij permanent 
belast wordt op 20% breeksterkte. De drie smaken van meer naar minder.
SK75 2,3% rek per jaar / lifetime 7 jaar
Dit lijkt onwerkbaar veel. Maar bedenk dat in mijn voorbeeld de stag van 12 mm slechts 
permanent belast wordt op 7,4% van de break load. Als de creep lineair zou verlopen, zou dat 
een jaarlijkse verlenging betekenen van 0,8%. Nog steeds te veel in mijn idee. Maar toch zijn er 
goede resultaten als verstaging behaald met dit materiaal.
SK78 0,5% rek per jaar / lifetime 15 jaar
Bij eenzelfde belasting van 7,4% resulteert dat per jaar in een langer worden van de stag van 
0,185% In een seizoen varen wordt mijn langste interne stag van ongeveer 10 meter in theorie 
dan 9 mm langer.
DM20 < 0,0% rek per jaar / lifetime 250 jaar
Dit zijn natuurlijk getallen die geen twijfel overlaten. Wel moet opgemerkt worden dat deze 
versie slechter presteert op het vlak van elasticiteit. En bovenal heel veel duurder is.

Uiteindelijk, ook gezien de kosten, wagen wij het er op om SK78 toe te passen. Met als nadeel 
dat we de hoofdwanten na het zeilen moeten ontspannen, jaarlijks de interne verstaging 
moeten bijspannen en na 15 jaar aan een vervanging toe zijn. Maar voor dat laatste denk ik dat 
UV-inwerking en mechanische slijtage al eerder noodzaakt tot vervanging.

Praktijkervaring
Na een jaar blijkt de 9 mm rek maar de helft. Maar de noodzaak de veel langere hoofdwanten 
te ontspannen na het zeilen is reëel aanwezig. Na drie weken in de box dat vergeten te zijn, is 
er een duidelijk spanningsverlies te constateren.
Bevestigen van de Dyneema verstaging
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Bevestigen van de 
Dyneema verstaging
Nu eenmaal duidelijk is dat een Dyneema lijn met gesplitste ogen goed de 

rvs stagen kan vervangen, is het nog zaak een oplossing te bedenken hoe 

de eindjes aan elkaar te knopen, c.q. aan de mast en aan de puttingen.

tekst en foto’s: Gary Mulder

De bevestiging aan de mast
Om met het laatste te beginnen. Er zijn een paar mogelijkheden. De 
meest risicoloze is het uit te voeren zoals de hoofdwanten. Door 
middel van een stel jufferblokken van aluminium en een lashing 
waarmee je een groot bereik hebt en een redelijke voorspanning. Deze 
voorspanning hoeft bij de hoofdwanten niet hoog te zijn, omdat tijdens 
het varen door middel van een takelstel er nog extra gespannen wordt.

De precisie waarmee de gesplitste lijn op lengte gemaakt wordt hoeft 
bij deze methode niet al te groot te zijn. Ook het risico dat er na het 
opspannen in de werkplaats en het door middel van krimpkous fixeren 
van de splitsen, toch nog bij montage teveel constructierek plaatsvindt, 
is niet aanwezig. Voor de hoofdwanten is de bevestiging aan de mast 
relatief simpel. De rvs stagen waren met ‘plaattangen’ en een door 
de mast lopende bout bevestigd. Binnen in de mast zat daar al een 
afstandsbus die de compressie van de bout op de mast opnam. Ik kon 
volstaan om door middel van een nieuwe bout twee Cheeky Tangs van 
Colligo Marine © aan de mast te bevestigen.

De puttingen
De bevestiging aan de float had meer voeten in de aarde. Daar zat 
een rvs putting die met bouten op een schot in de float bevestigd 
was. Deze stak door het dek. Ondanks afdekmanchet en epoxy had 
de grote uitzettingscoëfficiënt van rvs ervoor gezorgd dat het een 
lekkende en roestsporenmakend geheel geworden was. Jaren terug 
had ik al materiaal verzameld om deze puttingen te vervangen door 
carboncomposiet exemplaren. Dit was het moment om dat maar eens 
aan te pakken. Een hoop gedoe om in de krappe ruimte binnen in 
de float opgevouwen te zitten om in epoxy gedrenkte natte lappen 
glasmat op de juiste plaats te draperen. Maar het resultaat is ernaar. Er 
prijken nu mooie, ingelamineerde composiet puttingen boven het dek 
van de floats. Als bijkomend voordeel is er een gewichtsbesparing van 
1800 gram per putting. Dat lijkt niet veel maar wie het kleine niet eert…

De stagspanners
Na de hoofdwanten gesplitst, gerekt en gemeten te hebben welke 
lengte deze na ontspannen aannamen, heb ik genoeg vertrouwen om 
voor de interne verstaging voor een directe bevestiging te gaan aan de 
stagspanners. Een klein probleem was om stagspanner-gaffels te vinden 
die voldoende breed waren om de massieve, aluminium, ingesplitste 
ogen op te nemen. Vooral ook met de juiste draadrichting. Normaal 
zijn deze altijd linksdraaiend. In dit geval had ik rechtsdraaiende nodig. 
De slag die een stagspanner kan maken is niet overdreven groot als je 
in aanmerking neemt dat de Dyneema lijn altijd nog een klein beetje 
constructierek heeft. Daarom probeer ik de stagen zo kort te splitsen 
dat het past bij de maximaal uitgeschroefde spanners, om zodoende 
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voldoende stelruimte over te houden om te spannen en om later optredende creep op te 
nemen. Wonderwel lukt dit bijzonder goed. Misschien wel te goed. Bij de onderwanten 
blijkt bij het zetten van de mast de spanner net nog alle windingen van het huis gedeelte te 
gebruiken.

Terminals voor de interne verstaging
Om de zaak tot een goed einde te brengen moet nog één probleem opgelost worden. Mijn 
mast had voor de interne verstaging inhaak-terminals. John Franta van Colligo Marine © 
adviseerde hier T-terminals te lassen aan een gaffel die ingesplitste ogen kon opnemen. Deze 
oplossing leek me het opeenstapelen van een toch al niet zo mooie oplossing van T-terminals 
met een ook al niet ideale situatie door twee halve fittings onder misschien niet al te goede 
omstandigheden aan elkaar te lassen. Ik broed achter mijn tekenprogramma op een manier 
om de twee tegenover elkaar liggende gaten in de mast van rond 45 mm, die overblijven als ik 
de T-inhaakterminals verwijder, te gebruiken om ze, net als de hoofdwanten, te voorzien van 
Cheeky Tangs ©.
Het eerste idee is als volgt.

Een volgend idee is zonder gebruik te maken van Cheeky Tangs ©

Uiteindelijk ben ik tevreden met een combinatie van deze twee ideeën. Op deze manier wordt 
het ontstane moment, doordat het aangrijpingspunt van de stag buiten mast ligt, opgenomen.

Na een aantal avonden besteed te hebben achter mijn draaibank, is er een leuk resultaat. 
Met, hoewel je dat niet op de eerste blik zou denken, een gewichtsbesparing t.o.v. de 
inhaakgevallen van 400 gram voor drie paar.
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Het resultaat
Alles bij elkaar zit de grootste gewichtsbesparing in het vervangen van 90 meter 10 mm rvs 
door Dyneema: ruim 45 kilo!
Eerste ervaringen

Uiteindelijk is alles voorbereid en komt, na de tewaterlating, de IJssel afvaren en terugvaren 
naar het IJsselmeer, het spannendste moment als de mast er weer opgezet wordt. Gelukkig, 
alles past!
Nu, na een jaar varen met de nieuwe mast-configuratie, zijn we zeer tevreden. We hebben 
meer vertrouwen in het spul. Mede omdat de boot veel minder momentum op golven heeft. 
Ze deint niet, of in ieder geval veel minder, door, waardoor het gevoel ook overblijft dat de 
mast er ‘stijf’ opstaat.

Wat we nog niet aangepakt hebben is een korte babystag naar de eerst zaling. Deze heeft 
de ontwerper niet in oorsprong op mijn mast getekend en is een toevoeging die ik zelf heb 
gedaan om het profiel van het grootzeil beter onder controle te houden. Onze animo om deze 
ook te vervangen is niet heel groot. Anders is het met de voorstag. Deze is nog van zwaar rvs 
en moet komende winter toch echt vervangen worden. Ze staat er al 13 jaar op. Een goed 
plan heeft zich nu pas in mijn hoofd gevormd hoe mijn wensen er allemaal in gaan passen. 
Natuurlijk met een flink prijskaartje, met name omdat we een nieuwe roller willen installeren.
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Een catamaran gaat 
niet scheef, toch?
Droogvallend op een Frans wad krijgen Ronald en Marijke het gevoel dat 

hoort bij een monohull die op een oor ligt. Niet iets wat je verwacht van 

een grote Wharram Catamaran.

tekst en foto’s: Marijke de Boer-Boon

Na vele nachten in dure havens in steden, zijn we blij dat we bij de rivier de Somme komen in 
Noord-Frankrijk. De monding is een soort waddengebied.
Na uren kruisen en daarna op de motor varen komen we om negen uur ‘s avonds bij de 
monding, de uiterton staat niet helemaal als op de kaart, maar dat kan kloppen. Op de kaart 
staat de geul ook niet aangegeven, er staat alleen dat er een betonde geul is die zo vaak 
verandert, dat hij niet getekend is. We zijn er een paar uur voor hoogwater, precies op het 
juiste tijdstip. Er staat een mooie stroom naar binnen. De tonnen zijn prima, echt Frans.
We varen een aardig stuk naar binnen en komen achter een landtong. Iets verder op de kaart 
staat een haventje met een lang recht kanaal ernaartoe, op foto’s in de pilot is een soort stenen 
rand te zien. Dus verder moeten we niet gaan. We doen wat we op het Wad ook doen, even 
dwars op de geul tot het ondieper wordt. Ons echolood houdt er meteen mee op, op het Wad 
meestal een teken dat het erg ondiep is. We laten al snel het anker vallen, het is prachtig rustig. 
Rondom gepeild met de vaarboom, overal 1,50 m, het water komt nog wat op, dertig meter 
ankerlijn.

Eng scheef
Om twee uur word ik wakker van snel stromend water. Het is inmiddels afgaand water en we 
zijn zonder een bonkje vast komen te zitten. Na een uurtje hebben we het gevoel dat de boot 
toch tamelijk scheef komt te liggen, we gaan met ons hoofd aan de andere kant van het bed 
liggen.
Om vijf uur liggen we zo scheef, dat we het gevoel hebben dat we staan in bed. We staan op, 
we vinden het eng. Het lijkt wel of de bakboordachterkant onder water gaat verdwijnen. De 
stuurboordromp staat al stevig droog maar bij bakboord spoelt nog steeds zand weg, we staan 
op een rand. We gaan van boord om de situatie te bekijken. We nemen de iPad mee en zetten 
een markering op de kaart op een plek die ons beter lijkt om te liggen.
Na een uurtje rondlopen, lijkt er niet veel meer te veranderen, we gaan aan boord. Het is 
heel erg ongemakkelijk op de boot, zoiets als op een zeilend kieljacht. Toch maak ik ontbijt. 
Gelukkig hebben we klemmen op het gasstel, maar de havermout loopt bijna het pannetje uit. 
De kopjes moeten we op de bank, die een randje heeft, inschenken. Een leeg kopje dat Ronald 
in het gangpad zet, sjeest in een keer van stuurboord naar de bakboordkiel. Nee dat zijn we 
niet gewend.
Koffie zetten moeten we met z’n tweeën doen, de een houdt de thermosfles en het filter vast, 
de ander schenkt op. Allemaal normaal voor mensen met een kieljacht denk ik, maar voor 
ons… We krijgen er spierpijn van.

Drukte
Als de zon begint te schijnen, wordt het opeens heel anders. Eerst komen er een paar prauwen 
langspeddelen met toeristen. Die varen met het laatst van de eb naar buiten en komen met de 
vloed weer terug. Niemand kijkt vreemd op dat we daar liggen. Het duurt heel lang voor het 
water weer komt, volgens de pilot is het al drie uur na laagwater als het water eraan komt. Dan 
gaat het opeens snel, om negen uur zien we het water keren en om half tien komen we los, 
geen stootje te voelen. Wat een heerlijk gevoel, een boot die weer recht ligt.
Daarna barst het los met andere boten. Er wordt gevaren of het het Lauwersmeer is. Iedereen 
vaart tegen de stroom een stukje zeewaarts en later tegen de eb weer terug naar de haven.
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Betere plek
Tegen de tijd dat het hoogwater is verhalen we een stukje. Het valt nog niet mee om precies 
op de gemarkeerde plek te komen, maar we liggen in de buurt, als het goed is zo’n dertig 
meter van de geul. We durven niet hogerop, want op de kaart staan helemaal geen hoogtes 
aangegeven, we willen ook nog wel weer weg komen. Het droogvallen gaat nog steeds 
niet helemaal rustig, het stroomt gewoon enorm hard en het zand is een soort drijfzand, 
het ligt heel los, maar we komen toch min of meer recht te liggen. Als we vertrouwen in de 
zaak hebben maken we een wandeling naar de landtong. Er is daar een haventje, zoiets als 
Noordpolderzijl wat maat betreft, alleen wat hogere oevers. Het tijverschil is hier een meter of 
acht.
’s Avonds komt de vloed wel weer met een hoop geweld over de rand stromen, het doet een 
beetje aan een apocalyps denken, ’s nachts worden we even wakker met vastkomen. De boot 
is wat zandheuvels aan het omploegen met het draaien op het tij, maar in een half uurtje is het 
rustig.
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Rhebergen
Als je wil zien wat er zoals is op multihullgebied, is een bezoekje aan de 

werf van Rhebergen in Amsterdam interessant, zeker in het voorjaar, als 

er nog veel boten liggen.

tekst en foto's: Marijke de Boer-Boon

De werf is naast het voormalige NDSM-gebouw. Lange tijd was dit een gezellig rommeltje 
met allerlei kunstenaars. De gemeente heeft het nu allemaal opgeknapt: graffiti weg, 
schuurtjes weg etc. Rhebergen moest daardoor ook het een en ander veranderen. Er is een 
nieuwe loods gebouwd met kantoor, ook is er een nieuwe kade. Helaas is het water daar 
maar 10 cm diep, dus aanleggen kan daar niet.

Ook een nieuwigheid waar de werf geen plezier van heeft, is een brug over het kanaal. Die 
moet je bellen en dan een code intoetsen op je telefoon. Als je het kunt horen in de herrie 
van je buitenboordmotor, gaat het prima, maar het is een drempel. Simon krijgt een stuk 
minder passanten.

Maar het is een prachtige werf met een loods waarin je binnen kunt werken aan een grote 
multihull of op het buitenterrein dat helemaal vol boten ligt. Kleinere boten kunnen binnen 
of buiten gestapeld worden in drie verdiepingen. De sfeer is behulpzaam, er lopen altijd wel 
wat deskundigen rond die advies kunnen geven.

Wij zijn er geweest om de boot van Maarten te bekijken, zelfs nog even te helpen met de 
motoren. Ondertussen kwamen anderen adviezen vragen over gebroken zwaarden etc., 
echt een CTC-sfeer.
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De TRT 1200
Een lofzang op de Ragebol
Na een winter poetsen en klusjes ging de Ragebol eind april weer te water. 

We hebben afgelopen winter deze Noorse catamaran aangepast om aan 

de Europese CE normen te voldoen. De grootste aanpassing waren de 

twee nieuwe vluchtluiken in de romp om, in omgeslagen toestand, naar 

buiten/boven te kunnen. Ik hoop deze luiken nooit te hoeven gebruiken.

Tekst en foto’s: Frans Kuypers

De Ragebol ‘moest’ voor de meivakantie drijven omdat er een verjaardag van dochterlief 
gevierd mocht worden. Dit was het grootste argument voor de werf van Rhebergen om de 
luiken erin te hebben. Het is hen gelukt. Na deze verjaardag hebben we voor het eerst een 
weekend in de boot geslapen met ons hele gezin. De oudste twee kinderen gingen met hun 
moeder naar huis voor examentrainingen en voorbereidingen. Met de jongste twee zijn we 
via Enkhuizen naar Texel gezeild. Het was rustig weer. Toen op Windguru meer wind werd 
voorspeld, moest er ‘geblokart’ (strandgezeild) worden op Terschelling. Het blijft ontzettend 
leuk om keihard over het strand te racen. Met het zand nog in ons gezicht (en ogen en oren) 
zijn we daarna maar direct vertrokken naar het IJsselmeer. Er werd namelijk voor de volgende 
dag gewaarschuwd voor windstoten van veertig knopen. En het was nog niet de bedoeling 
direct al die nieuwe luiken uit te proberen. Met een rif in het grootzeil schoot het vlot op 
richting Kornwerderzand. Na Harlingen rechtsaf, halve wind (4-5 Bft), in de verte enkele 
monohulls. Misschien kunnen we nog met hen mee in de sluis, dacht ik.

Sneller
De boot ging echter steeds harder, bij 16 knopen hoorden we wat gezoem. Mijn zoon Siep 
en ik begonnen te grijnzen. De monohulls kwamen dichterbij. Ze gingen schuin. Wij harder 
en harder. Het waaide lekker door. Die gaan we zo wel inhalen. We gingen inmiddels ruim 
twintig knopen. De boot bleef netjes recht. De spray die de leiboeg veroorzaakte, raakte ons 
net niet. We haalden de monohulls links en rechts in. Zelfs benedenwinds en onderlangs hield 
de ragebol snelheid. Fantastisch gevoel: tot 24,3 knopen. Geen romp uit het water. Zo hard 
hadden we niet verwacht dat de Ragebol zou kunnen. Vlak voor Kornwerderzand werd de fok 
naar beneden gehaald om de snelheid eruit te halen. Motoren aan en in de wind gestreken.
Geweldig wat een boot. Wat gaaf om dit met je zoon te beleven. Onze dag (vakantie) kon niet 
meer stuk!

De TRT 1200
De TRT 1200 is een open brugdekcatamaran met een lengte van 12 meter, een breedte van 7,6 
meter en een waterverplaatsing van 4,7 ton. Deze catamaran is ontworpen door Olaf Tholfsen. 
Inmiddels zijn er totaal zo’n 21 stuks van gebouwd, in verschillende varianten met en zonder 
brugdekkajuit. De Ragebol is de derde die Tholfsen voor zichzelf heeft gebouwd en het is 
een praktisch en licht schip geworden. In 2008 heeft Jorrit Schouten de boot naar Nederland 
gehaald en er sindsdien mee gevaren. Vorig jaar kwam de boot in handen van Frans Kuypers.
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Waddenweekend 
op het Markermeer
De Waddentocht viel dit jaar letterlijk in het water. Op de zaterdag voor 

Pinksteren waaide de stront van de dijken en viel het met bakken uit de 

hemel. De Houtribdijk werd zelfs afgesloten voor verkeer, niet vanwege 

de schapenstront maar vanwege het zand van de zandstranden die aan 

beide zijden van de dijk zijn aangelegd in opdracht van Rijkswaterstaat. 

Hetzelfde materiaal waar het prille land van de Markerwadden uit zijn 

opgebouwd. En die waren deze keer het einddoel van de Pinkstertocht.

tekst: Maarten Bakker en foto’s: Maarten Bakker, John Kors en Rob Henkes

Door het onzekere weerbericht bleef het tot op donderdag voor Pinksteren onduidelijk of 
de Waddentocht dit jaar door zou gaan. Omdat Tom Siemerink moest afhaken vanwege 
gezondheidsredenen hakte Hein Zelle de knoop door en kwam plan B in beeld: zondag, als de 
storm zou zijn gaan liggen, gaan we naar de Markerwadden. Een gebied van dertig hectare 
met vijf opgespoten eilandjes en duinen die de naam Wad op geen enkele wijze waar kunnen 
maken. Maar leuk is het wel, al doet het op dit moment op z’n best nog aan de kust van Dubai 
denken en zéker niet aan Marken.
Een heerlijk tochtje

Het weekend ervoor zag het er nog heel anders uit. Na de ‘uit de hand gelopen klussen’ van 
het voorjaar kon de boot nog nét de dag voor Hemelvaart te water om in het weekend van 
Rhebergen via Durgerdam en Enkhuizen naar Makkum te zeilen. Het vergde veel om alles op 
tijd zeilklaar te krijgen maar het doel was helder: Makkum was tenslotte een mooie uitvalsbasis 
voor de Waddentocht de week erop. Naarmate de dagen vorderden en de weerstations 
steeds somberder berichten de ether in slingerden, bleek dat echter nogal onhandig uit 
te pakken. Nu moesten we de boot weer naar het zuiden varen en zondag zou het met 
zuidzuidwestenwind een lange aandewindse tocht betekenen. Geen prettig vooruitzicht! 
Maar met enige vindingrijkheid kon ik vrijdag gelukkig vrijaf regelen. Donderdag na het werk 
met victualie vertrokken naar Makkum. Vrijdag zeilde ik de boot in m’n uppie naar Enkhuizen. 
Voor het eerst alleen en dat vond ik best spannend. Met de Jochanan kon ik lezen en schrijven 
maar de Sagitta had vast nog onontdekte nukken. Het zou in ieder geval stevig waaien uit het 
zuidoosten. Dat is altijd zo als een depressie onderlangs langs gaat trekken, en dat stond dus 
voor de volgende dag op het programma.

Het werd een heerlijk tochtje, zonder rif vertrokken liep het onder de Friese kust voorspoedig, 
bij Stavoren werd het tijd voor een rif en halverwege Enkhuizen nog een rif. De tweede 
smeerreep had ik gelukkig voor vertrek nog ingeschoren. Met dit tuig en 21 tot 27 knopen 
wind liep de boot rond de tien knopen. Beslist anders dan de Jochanan, die ongetwijfeld met 
veertien knopen over het water had geblazen maar ik was niet ontevreden. Het aandewinds 
zeilgedrag van deze boot is vlot en vertrouwenwekkend. In m’n eentje reven ging onhandig, 
daar moet ik nog een andere oplossing voor bedenken, maar het aanleggen met de nieuwe 
motorconfiguratie was een leuke nieuwe uitdaging. Twee motoren werken anders dan één 
draaibare. De laatste oplossing heeft als voordeel dat je de boot zijwaarts een kant uit kunt 
trekken of duwen. Met twee motoren kun je makkelijker draaien. Voor beide systemen is veel 
te zeggen.
https://youtu.be/GvgCClSQSXE

Zandbergen
Hoe dan ook, vrijdagavond kwamen Marianne en haar nicht Siepke aan boord. Altijd 
gezellig met z’n drietjes. Die nacht en de volgende dag beleefde Nederland de eerste echte 
zomerstorm van dit seizoen. In de Compagnieshaven, waar we bij uitzondering maar eens 
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in de haven gingen liggen in plaats van in de ankerkom, was het een kabaal van jewelste. 
Om de tijd te doden lieten we Siepke Enkhuizen zien en vertrokken we in de middag 
naar Makkum om de auto, die ik daar donderdag bij de Jumbo op het parkeerterrein had 
achtergelaten, op te halen. Het werd een barre tocht over de afsluitdijk. De houtribdijk was 
vanwege het zand afgesloten voor alle verkeer. In de maanden dat het strand er ligt, is de dijk 
al tweemaal afgesloten geweest vanwege soms metershoge zandbergen op de weg. Zes grote 
sneeuwschuivers waren een dag in de weer om de weg begaanbaar te maken. De tijd dat 
gezond ingenieursverstand de scepter zwaaide bij Rijkswaterstaat is kennelijk al lang verleden 
tijd… In de communicatie van ’s rijks bouwmeesters werd schielijk gerept van ‘inzaaien van 
graszaad nog niet gelukt’. Hoe dan ook, we kwamen er, en aan het eind van de dag zochten 
we in Makkum ook CTC-lid Jan van der Veen op en konden wij ons vergapen aan zijn enorme 
collectie zelfgemaakte handbogen. Het bleek een hobby die met gemak kan wedijveren met 
zijn passie voor de Corsair 27.

Het Markerwad
Zondagochtend was de wind getransformeerd tot een zachte koelte en zetten wij koers 
richting de Markerwadden, niet meer dan een dun streepje op de horizon. In de verte zagen 
we al een kleine vloot multihulls geschakeld voor anker liggen rechts naast de haveningang. 
Wat zag dat er prachtig uit! De mooie TRT 1200 Ragebol van Frans Kuypers die in de ochtend 
uit Stavoren was vertrokken zette de toon. Daarnaast de gezellige Nimble 28,5 van Rob en 
Jeanette uit Almere-Haven en de mooie Waverunner van John Koers, ook uit Stavoren. En, 
behoorlijk uniek, op uitnodiging van Hein Zelle, de 66-jarige Duitse Dragonfly 920-zeiler, Marc 
Schneider. Wij meerden af langszij de Ragebol en even later arriveerde ook nog de Makwaku 
van Klaas Parrel. Solo, helemaal van het Ketelmeer. Hein en Agnéz durfden het met hun 
beschadigde mast niet aan om vijf uur op te kloppen van Makkum naar Enkhuizen en bleven 
in het noorden. Er waren meer afzeggingen vanwege het weer.

Leefboot
Toch werd het een gezellige avond. Barbecue aan boord van de boot met het grootste 
dek-oppervlak, drie bbq’s en een tiental mensen en nog liepen we elkaar niet voor de voeten 
in de enorme kuip van de Ragebol. Voor de koffie in de avond hadden we de keus uit de 
TRT 1200, de Nimble en de Sagitta. Ook dat werd de Ragebol. Een ongelooflijk snelle zeiler 
en een heerlijke leefboot. In de rompen kun je gemakkelijk met tien man rond de tafel in 
de achterhut. Het genoeglijke samenzijn duurde tot in de kleine uurtjes. De huisartsen, de 
aardige logopedist en de zakenman uit Köln die niemand van ons ooit eerder had ontmoet; De 
techneut en de salesmanager, de verloskundige en de docent. Uiterst divers gezelschap. Maar 
multihullmensen, ook over grenzen heen, hebben iets gemeenschappelijks: de belangstelling 
voor ‘het andere’. Altijd oog voor ‘meer dan het gewone’, dat wat beter kan, en zelfgemaakt… 
Het leverde een buitengewoon plezierige conversatie op die bijna alle terreinen van het leven 
bestreek: de bureaucratie in de zorg, het opvoeden van kinderen, adoptiekinderen, géén 
kinderen, werk en loopbaan, pensioen en ambities, scheepjes en zeilen uiteraard en naar ik 
meen zelfs nog even over het huwelijk… 

Regels zijn regels
De volgende morgen kwam om half tien een stipje aan de horizon op ons af. Een werkbootje 
van Natuurmonumenten met mannen met groene pakken en petten. “Wat zijn we hier aan 
het doen?” schalde het van over het water. De eilandgroep vol zand blijkt voor 90% verboden 
gebied. Of we buiten de gele tonnen wilden gaan liggen. Regels zijn regels tenslotte. Op het 
hoofdeiland is een klein haventje aangelegd. Daar is een kleine nederzetting, eveneens door 
Natuurmonumenten neergezet. Een paar containers, verbodsborden op het zand, en in de 
verte loopt een groep natuurliefhebbers met vergunning door een grote telelens op statief te 
turen. “Hier wordt natuur gemaakt!” Een bijna ‘heilig’ proces waar vooral geen gewone mensen 
bij moeten zijn. Stoere milieubeschermers zijn hier de baas. Er zijn drie steigers. Eén voor de 
bruine vloot, één voor jachten en één voor motorboten. Als de jachtensteiger vol is, gaat de 
haven voor jachten dicht ook al is er nog plaats aan de andere steigers. Regels zijn regels. 
Aanmelden gaat via de app, een dag van tevoren aanvragen. Zomaar aan komen varen wordt 
niet getolereerd. Al is de steiger leeg, regels…

Multihullmekka
Verder was het prachtig. We hebben van een mooi uitzicht genoten en een prachtige 
ankernacht beleefd op de bijna kortste nacht van het jaar. Tweede pinksterdag gingen we 
allen ons weegs, de wind was inmiddels aangewakkerd tot een stijve bries uit het noordoosten. 
Een dikke vijf Bft. Rob en Jeanette vertrokken als eerste met de Ecco terug naar de thuishaven. 
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De Ragebol vloog met één rif in no time naar Amsterdam. Marcel en John vertrokken naar 
Stavoren. Een lang stuk aan de wind maar die tri’s doen het dan werkelijk voortreffelijk. Met 
onze Sagitta, Yamkat, voeren even twee keer op en neer naar Lelystad-Haven omdat het zo 
lekker ging. Een leuke plek, en tijdelijk onze vaste ligplaats naast de mooring in Durgerdam. Na 
23 jaar met de bijboot naar je boot, romantisch maar bewerkelijk, is een steiger ongelooflijk 
comfortabel! We liggen aan de multihullsteiger met een wisselende samenstelling. Gezellig, 
met de grote cat van Harm Veenema en Petra. De nieuwe Kelsall uit Ierland van Kees Visser en 
zijn vriendin, de Sant Dorig van Bram en Doddy en nog wat andere scheepjes waaronder de 
niet-meer-onze-eigen Jochanan. Ook de unieke ‘Out of the box’ ligt aan steiger 1. Een klein 
multihullmekka! En wie weet volgend jaar allemaal mee naar het Wad!
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Een oude kajuitcatamaran
Hoe kom je daar nu toch bij?
Je gaat op zoek naar een ander zeilschip en wordt verliefd op een oude 

catamaran en je leven staat op z’n kop. Het overkwam Remco Putker en 

zijn gezin. En passant wordt hij lid van de CTC en treft gelijkgestemden. 

Het restaureren van de Iroquois blijkt een forse klus en hij vertelt er 

bijzónder smakelijk over.

Remco Putker

Een persoonlijke noot om mee te starten
Een van de uitdagingen die het leven mij altijd te bieden heeft gehad is de combinatie tussen 
een zeer brede interesse en tomeloze energie en perfectionisme. Ik hou van zeilen, al vanaf 
jongs af aan. Ik hou van auto’s en motoren. Ik ben gek op mijn vrouw en kinderen en wil de 
beste partner en vader van de hele wereld zijn. Ik wil een dijk van een carrière opbouwen en 
de beste zijn in mijn werk. Het is voor mij belangrijk om altijd ‘bij’ te zijn met mijn persoonlijke 
en zakelijke administratie. Ik ben dol op koken, muziek, reizen, fotograferen, schrijven, bloggen, 
websites bouwen, ontwerpen, klussen, verbouwen, dieren, aquaria, en zo kan ik eigenlijk nog 
wel even doorgaan.

Mijn streven is dat ik alles wat ik doe, doe naar het beste van mijn kunnen en daar zit hem nu 
precies het probleem… ik kan niet alles en ik kan zeker niet alles zo goed als ik dat zou willen. 
Was ik soms maar beter in dingen los laten en me focussen op een beperkter set aan passies en 
interesses.

Het leven is wat je gebeurt terwijl je andere plannen maakt
Waarom nu deze zelfreflectie als startpunt voor een verhaal over onze keuze om een oude 
kajuitcatamaran te kopen? Toen ik een jaar of zeventien was, had ik een heel duidelijk plan. Ik 
zeilde fanatiek bij de Zeeverkenners en gaf in de vakanties wat zeillessen op BM en Valk. Mijn 
toekomstbeeld was helder: ik zou eerst een motor kopen en dan een zeilboot om op te wonen. 
Van daaruit kon ik leven en werken en de rest zou later wel komen…

… en dan sta je ineens op een ochtend voor de spiegel. Geen zeventien maar veertig+ met te 
weinig haar en teveel gewicht en je vraagt je af hoe het toch komt dat je een fantastisch gezin, 
een prachtig huis, twee auto’s, een goede baan en veel te veel hobby’s voor tijd en budget 
hebt, maar geen boot en geen motor, beiden ook nooit gehad. Het heeft te maken met hoe 
ik dit epistel begonnen ben. Er kwamen zaken op mijn pad die ik niet gepland had, die ik wel 
absoluut fantastisch vond en die mijn focus en energie afgeleid hebben (gelukkig wel) van 
wat ik oorspronkelijk van plan was. Toch bleven die motor en die zeilboot altijd bovenaan de 
bucketlist staan.

Midlife awareness
Ik ben absoluut een positief, gelukkig en tevreden mens en ik geloof niet dat ik echt last heb 
(gehad) van een midlifecrisis. Wel denk ik dat er bij mij op een bepaald moment sprake is 
geweest van een midlife awareness waardoor ik op het juiste moment dan toch keuzes heb 
gemaakt die ik oorspronkelijk eerder gepland had.

De onverwacht positieve uitwerking van trauma’s
In de afgelopen jaren hebben wij als gezin een paar hele fikse tegenvallers gehad die 
uiteindelijk op een volstrekt onverwacht moment toch geleid hebben tot de vervulling van 
oude dromen. Allereerst ben ik geconfronteerd met een gedwongen ontslag (dat overkomt 
mij nooit!) waardoor ik uiteindelijk het werknemersbestaan ingeruild heb voor zelfstandig 
ondernemerschap. Wat blijkt, het inruilen van de leaseauto en bijtelling voor een fiscaal zeer 
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gunstige, mooie, zware toermotor is een prima rationalisering voor een oude jeugddroom. De 
afgelopen vier jaar rijd ik alleen nog maar motor en ik weet zeker dat ik daar veel meer van 
geniet dan wanneer ik dat op achttienjarige leeftijd gedaan had.

Vrij kort na de zakelijke ommekeer zijn twee van onze drie kinderen ernstig ziek geworden. 
Onze middelste (zoon Nils) heeft vreselijk pech gehad met een mislukte blindedarmoperatie 
die geleid heeft tot een multiresistente bacteriële infectie welke hem bijna fataal is geworden. 
Gelukkig is hij geheel hersteld, maar het heeft ons leven wel veranderd. Vlak daarna is 
onze jongste (dochter Yara) chronisch ziek geworden. Ze leidt aan de ziekte van Crohn en 
Colitis Ulcerosa en zowel diagnose als prognose zijn/waren ernstig. Wij behandelen haar, in 
overleg met het ziekenhuis, zelf met voeding in plaats van medicijnen (meer hierover www.
shit-happens.eu). Met succes, want onze Yara is inmiddels drie jaar verder en kerngezond, 
levendig, fit en gelukkig. Wij waren al dol op koken, we hebben het alleen volledig opnieuw 
moeten leren, evenals boodschappen doen en voorraden bewaren. In het voorjaar van 2018 
werden we echter met een probleem geconfronteerd. We wilden een lange reis maken met zo 
min mogelijk spullen en van plek naar plek hoppen. Dat hebben we in 2016 met de kinderen 
gedaan rond de Oostzee en ditmaal wilden we een rondje Iberisch Schiereiland maken. 
Hoewel we druk aan het plannen waren, voelde het toch niet goed en uiteindelijk durfden we 
het niet aan. Hoe kunnen wij het dieet van onze dochter (en inmiddels van onszelf ) handhaven 
als we van Airbnb naar hotel hoppen en van restaurant naar foodtruck? Uiteindelijk hebben we 
de hele reis afgeblazen omdat we het fragiele evenwicht dat we gevonden hebben niet willen 
verstoren.

Opeens weer zeilen
We hadden dus opeens een lege zomervakantie voor de boeg. Onze beste vrienden hebben 
een Defender 27 waar we al vaker mee op pad geweest zijn en zij boden aan hun bootje te 
gebruiken tijdens hun lange vakantie. De kinderen vonden het fantastisch, wij vonden het 
bij vlagen ook leuk, maar het moest anders. Allereerst kunnen wij niet als gezin in die boot 
overnachten omdat er simpelweg te weinig ruimte is. Dus sliepen we in tenten (met luchtbed) 
die opgezet en opgeruimd moesten worden waardoor de effectieve zeiltijd in een weekend 
nihil werd. Het koken aan boord is zeer beperkt en tot slot vonden, met name de dames, het 
schuin gaan toch een negatief aspect (daar begrijp ik dus niets van) aan de zeilbelevenis. We 
gingen op zoek naar een boot met de volgende criteria:
    Ruim genoeg om in te slapen en de bedden te laten liggen tijdens het varen of toiletteren. 
Tevens ruim genoeg om ook de oudste zoon en zijn vriendin te kunnen huisvesten
    Een heel fatsoenlijke keuken waar we minimaal zelf brood kunnen bakken
    Een ruime kuip voor het hele gezin
    Veel stabieler dan de lichte Defender 27 (al vind ik dit criterium discutabel)
    Aan te schaffen binnen het budget van een flinke vakantie, kluswerk geen probleem

Catamarans? Die zijn toch voor gepensioneerden op de 

Azoren?

Als vervend monohullzeiler heb ik nooit maar dan ook nooit naar een catamaran gekeken; 
anders dan naar die superlichte vliegende dingen die sneller dan de wind lijken te gaan. 
Gezien mijn zwervende aard vallen die echter voor mij af.

Toen ik na avonden scrollen door Marktplaats Iroquois #221 te koop zag staan, gunde ik deze 
dan ook geen blik waardig. Toch bleef de boot terugkomen bij mijn zoekcriteria en er begon 
iets te broeien. Vier tot zes permanente slaapplaatsen, een flinke keuken, een aparte sanitaire 
ruimte, een grote kuip en voordek met trampoline, een volgbootje voor de kinderen. Hoe zeilt 
zo’n log ding eigenlijk? Is het niet vreselijk saai als een boot vlak blijft liggen aan de wind? Mijn 
vrouw zag het wel zitten en die wist ook wel dat als ik eenmaal iets in mijn kop had dat het er 
dan toch zou komen. Kortom, we besloten tot een weekendje naar het hoge noorden voor een 
proefvaart in een kajuitcatamaran. Ook nooit gedacht dat dat me zou overkomen.

Ik vond de boot niet direct mooi en de kleurstelling ronduit lelijk. De staat van onderhoud was 
zeer matig (later zou dit het understatement van 2018 blijken). Het dekbeslag en de tuigage 
was aan vernieuwing toe. Maar toch… het potentieel was er. Eigenlijk had ik ontzettend veel 
zin om te zeilen en er stond een knoop of twintig wind op de Lauwersmeer. Op de motor 
tuften we met dit logge eiland de plas op en de eigenaren gaven eigenlijk direct het roer aan 
mij terwijl zij de boot gingen optuigen. Het moment dat de zeilen wind pakten vergeet ik 
nooit meer. Het was alsof ik vanuit een Lotus Elise (waar ik toch te oud en te zwaar voor ben 
geworden) achter het stuur van een Audi S8 was gekropen. De acceleratie was waanzinnig, de 
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snelheid direct hoger dan ik ooit met een monohull gezeild had. Vlak achter ons ploeterde een 
prachtige en supersportieve s-spant door de golven, het water gutsend over gangboorden en 
buiskap, de boot was kansloos en wij liepen uit met 9,9 knopen. Toen keek ik naar mijn vrouw 
die heerlijk ontspannen in de zon zat te genieten met een kop koffie, mijn dochter die een 
spelletje speelde aan de tafel en mijn zoon die genoot van de spetters in de trampoline… ik 
was verkocht… notabene aan een kajuitcatamaran die ik naar alle waarschijnlijkheid eerst 
volledig moest gaan restaureren.

Tsja, ik begon dit stuk met een persoonlijk betoog over teveel hobby’s voor tijd en budget. De 
afgelopen maanden is heel veel energie en focus naar de boot gegaan. Realiseer ik nu eindelijk 
die jeugddroom en kan ik dat ook nog rationeel verantwoorden? Of heb ik mezelf nu nog veel 
meer op mijn hals gehaald voor de toch al zo kostbare tijd? Ik denk beiden en ik weet dat ik er 
heel gelukkig mee ben.

Volgende keer: proefvaren op het Lauwersmeer voorafgaand aan De grote overtocht.
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Op herhaling
Dat Tom en Cora een grote Kurt Hughes catamaran aan het bouwen zijn, 

hebben we in het CTC-Nieuws al kunnen lezen. Dat Zilt er een mooi artikel 

over schreef, heeft misschien niet iedereen gezien. Daarom hierbij een 

kopie daarvan.

Tekst: Sjors van der Woerd en Laurens van Zijp Foto’s: Laurens van Zijp, Tom en Cora

Lekker landelijk. Zo valt de Sallandse Heuvelrug te typeren. Op deze voorjaarsochtend strekt 
het landschap zich verleidelijk glooiend uit in talloze tinten groen. Alleen is het geen omgeving 
waar je botenbouw verwacht. Toch is dat de reden van onze expeditie.
Hond Terra, waakse blaffer par excellence, kondigt luidkeels onze komst aan. Even later 
zitten we bij Cora en Tom aan de koffie. Zij is veearts en dat verklaart meteen de agrarische 
woonomgeving, ver van vaarwater verwijderd.
Beiden zijn wel fervent zeiler en liefhebbers van zelfbouw. Hun beider vaders blijken ook nog 
eens eigen schepen te hebben gebouwd. Dat scheelt natuurlijk. Erfelijk belast. Zoiets.

Actieradius
Tom (1971): “We zeilden veel op een stalen Scheldeschouw van 10,50 meter. Vanuit Kampen 
voeren we naar Stavoren, Enkhuizen, Lelystad; veel bereik had dat schip niet. Dus toen ik een 
stuk las over de grote actieradius van een trimaran was ik meteen geïnteresseerd.”
Ze bezochten een zelfbouwer die een Farrier aan het bouwen was, om meer te weten te 
komen en raakten besmet met het zelfbouwvirus. Lang verhaal kort: in 2004 begonnen Tom 
en Cora met de bouw van hun eerste trimaran. De keuze was gevallen op een Farrier 32. Tom: 

“Ontwerper Ian Farrier verkocht bouwtekeningen met een gedetailleerde uitleg; stap voor stap, 
het was bijna bouwen voor dummies.” Cora: “Als je alle hokjes bij de tekeningen hebt afgevinkt, 
ben je bij wijze van spreken klaar. Het is een soort technisch Lego …”
In 2007 was hun bouwproject afgerond en in de jaren daarna maakten ze met de Tresoor 
vanuit Schokkerhaven mooie reizen naar het wad, de Engelse oostkust en de Deense wateren. 
Ook gooide de Tresoor hoge ogen in clubwedstrijden van de Catamaran en Trimaran Club. 
Toch speelde er wat. De ruimte aan boord hield niet over en Cora vond de acceleratie en het 
wat nerveuze zeilgedrag op den duur niet prettig. In een oogwenk sprong de tri in volle galop 
met 16, 17 knoop. “Je moest voortdurend je kop erbij houden.”
Ze besloten over te stappen op een catamaran; meer ruimte, minder nerveus en nog steeds 
een riante actieradius. En: op den duur willen ze er langer op kunnen verblijven. In het 
bestaande aanbod vonden ze niet wat ze zochten, te zwaar, te duur of gewoonweg niet 
mooi. Dus was het logische besluit: zelf bouwen. De keus viel op een 36 voets ontwerp van de 
Amerikaan Kurt Hughes.
Ze transformeerden een voormalige varkensstal achter hun huis tot bouwloods, geïsoleerd 
en al. Zo’n bouwlocatie op loopafstand is goud waard, evenals het feit dat Cora en Tom sámen 
alles bouwen. “Je stapt veel gemakkelijker de loods in om nog een uurtje iets te doen en je 
pept elkaar op.”
Tweeënhalf jaar geleden startte de bouw.

Weer een tri
Met pijn in het hart werd de Tresoor verkocht. “Drie weken later had ik al 
ontwenningsverschijnselen,” bekent Tom.
Daar werd iets op gevonden: ze kochten een kleine trimaran, een Farrier 24. Veel beter te 
mennen dan de 32; minder ‘Ferrari-gedrag’. Maar wel: minimale verblijfsruimte, overnachten 
is kamperen. Hoe dan ook, ze kunnen blijven zeilen en de afwisseling zorgt voor een gezonde 
balans tussen werk, ontspanning en bouw. Dat de bouw van de cat hierdoor wat langer zal 
duren, nemen ze op de koop toe.

Rompen klaar
Tijd om een kijk te nemen op de bouwplaats. Altijd een spannend moment om andermans 
domein te betreden. We stappen een afgescheiden ruimte binnen en zien in het geel-witte 
licht twee enorme, meer dan manshoge rompen staan. Hier wordt iets groots verricht, zoveel is 
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duidelijk.
“Je begint met de tekeningen te kopen en daarna schaf je bouwmateriaal aan,” legt Tom 
uit, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, “schuimplaten, rollen glasvezel en vaten 
epoxyhars.”
Daar hoort natuurlijk een hele infrastructuur bij: plaktafel, een ‘tapkast’ voor hars, gereedschap, 
verwarming, en nog meer gereedschap…

“We hebben eerst een form-frame voor de romphelft gemaakt,” vult Cora aan, “daarin legden 
we panlatten in de lengte, waarop we stroken schuim legden. Buigingen maakten we door het 
materiaal te verhitten met hete lucht.”
Het plan was om de vacuüminjectie-methode toe te passen, maar dat mislukte. “We kregen het 
maar niet vacuüm,” zegt Tom, “dus uiteindelijk zijn we overgestapt op hand lay-up, zoals we ook 
hadden gebruikt bij de bouw van de Tresoor. Zonder die ervaringen hadden we het misschien 
niet gered, temeer omdat de tekeningen van Hughes minder uitleg geven dan die van Farrier.”

Van 36 naar 37 voet
Cora en Tom brachten eigenhandig aanpassingen aan. De boegsectie kreeg een crashbox 
met schuim en de rompeinden werden iets verlengd voor meer lift achterin. Zo is de 36 een 
37 voeter geworden. Grootste verandering: de binnenste rompwanden werden boven de 
waterlijn naar buiten gebogen zodat binnen meer bedruimte ontstaat. Uit deze aanpak spreekt 
bootervaring en ook vertrouwen in eigen kunnen.
Omdat hij er nu nog goed bij kon, heeft Tom de rompen al geplamuurd en vervolgens glad 
geschuurd.

Stap voorwaarts
Van Rhebergen in Amsterdam is een mal gehuurd voor het zwaard, dat op zijn beurt dienst 
heeft gedaan als mal voor de zwaardkasten. Daarvan is er al een ingelamineerd.
Met de vervaardiging van de rompen is een belangrijke stap voorwaarts in het bouwproces 
gezet. Al moet er nog veel gebeuren. “In de zomerperiode profiteren we van de hogere 
buitentemperatuur en willen we grotere stukken gaan lamineren,” zegt Cora. De beams zijn 
vitale constructiedelen die straks veel krachten moeten kunnen opvangen, en ook de kuip en 
kajuit moeten nog gelamineerd worden.
Voor de motorisering wordt vooralsnog gekozen voor twee buitenboordmotoren. Die worden 
in het achterste compartiment gemonteerd op rails, zodat ze omhoog kunnen worden 
getrokken. Met kleppen wordt dan de rompbodem afgesloten.
Het tuig is er al, overgenomen voor een prik van een multihullzeiler die problemen met zijn 
boot had. Het is een aluminium vleugelmast die draaibaar op een kogel zal worden geplaatst. 
Hoe de catamaran ooit het water bereikt, is nog een dingetje. A la Noach wachten op wassend 
water is geen optie; waarschijnlijk gaat de cat in delen naar een afbouwplek aan het water. 
Cora en Tom zien dat tegen die tijd wel. Optimistisch en enthousiast als ze zijn. Voorlopig 
storten ze zich op de berg werk die nog wacht. Met onverminderd plezier.
En dat is het grootste geheim van de smid …

Met dank aan Zilt
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vereniging
Activiteiten
Voor alle leden zijn er elk seizoen interessante activiteiten. In samenwerking met de 
regiocommissarissen organiseert de vereniging boeiende bijeenkomsten met lezingen, 
presentaties en jubileumsymposia. Meer competitief ingestelde zeilers kunnen hun hart 
ophalen bij de wedstrijden die wij verspreid over het land organiseren: de Henk Eggink Trofee, 
het Zeelandkristal en de WOK-wedstrijden.

Een overzicht van alle evenementen staat in de agenda op onze website.

De Wedstrijd Organisatie Kajuitzeilmultihulls, ook wel WOK genaamd, is een ‘los’ verband van 
zeilers die af en toe een wedstrijdje willen varen. De nadruk bij de wedstrijden ligt op het 
delen van het enthousiasme voor het wedstrijdzeilen met kajuitmultihulls. Het motto is: ‘Hoe 
meer zielen hoe meer vreugd.’ Nieuwe deelnemers zijn daarom van harte welkom. Om deel 
te nemen aan de WOK-wedstrijden hoef je geen lid te zijn van de CTC. Wedstrijden worden 
gevaren onder het Texel Rating systeem.

Het CTC-Weekend
Hoogtepunt van het verenigingsjaar is altijd weer het eerste weekend van september. Dit keer 
weer in Lelystad maar nu in Flevo Marina. Het begint al op vrijdagavond, dan verzamelen we in 
de haven. Ook leden en belangstellenden zonder boot zijn van harte welkom, dat waren er de 
afgelopen jaren steeds meer!
Zaterdagochtend is er voor de liefhebbers de eerste wedstrijd met de briefing om 10.00 uur. 
Meestal duurt een wedstrijd ongeveer een uur, nadat de laatste boot binnen is en een redelijke 
pauze, volgt nog een tweede wedstrijd. De wedstrijdleiding is dit jaar in handen van de 
wedstrijdcommissie van WV Lelystad. Na de wedstrijden en steigerborrel kunnen we voor een 
BBQ terecht bij Restaurant Aan ut water.
Zondag is de briefing al om 9.00 uur en doen we één wedstrijd, zodat we op tijd klaar zijn met 
de prijsuitreiking en de middag grotendeels vrij is om weer naar huis te zeilen, of te blijven 
liggen en het clubleven nog even voort te zetten. Uiteraard moet u zich wel opgeven, uiterlijk 
24 augustus. Op www.ctcnederland.nl

Advertenties
Iedereen kan een advertentie plaatsen op de site van de Catamaran en Trimaran Club. 
Daarvoor hoef je geen lid te zijn. De advertentie moet wel te maken hebben met multihulls. 
Voor advertenties in het (papieren) tijdschrift, vragen we een kleine vergoeding.

Op www.ctcnederland.nl staat het actuele aanbod.


