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Beoordelingsformulier 

Naam eigenaar: 

Naam schip: 
Type schip: 
Ontwerper: 
Ontwerpjaar: 
Bouwer: 
Bouwjaar: 
Lengte over dek: 
Lengte c.w.l.: 
Breedte: 
Diepgang: 
Disp lacement: 
Ballast: 
Type romp: 
Bouwwijze romp: 
Bouwwijze dek: 
Bouwwijze opbouw: 
Tuigvorm: 
Rondhouten: 
Zeiloppervlak: 
Ligplaats: 

Beschrijving: 

Februari 2002 

Th. Nieuwenhuizen 

Novatus 

Catboot type Sonderling 
Abeking & Rasmussen
1916
Abeking & Rasmussen
1922
4,50 m. 
4,35 m 
2,02 m. 
0.60 m 
1,1 ton 
aangezet ijzeren kiel 280 kg
Rondspant met aangezette kiel
eiken op eiken spanten 
grenen met linnen bespannen 
eiken 
Gaffelgetuigd cattuig met clipper canvas zeil.  
oregon pine en vuren
17 m2
Veere, Oostwatering

Van onderhavig jacht zijn drie foto's bijgeleverd; een van de romp op een vrachtwagen, een in het water 
schuin van voren genomen en een onder zeil ca. dwars genomen. Een foto van het onderwaterschip, 
tekeningen, lijnenplan, tuigplan e.d. ontbreken. Het onderwaterschip is hiermee in feite niet te beoordelen; 
we nemen aan dat het schip een ondiepe geballaste aangezette kiel met vrij hangend roer heeft. 

Wat opvalt is dat de romp een relatief zéér hoog vrij boord heeft dat een geringe zeeg vertoond. 
Nu hebben vroege duitse catboten (geheel in tegenstelling tot het amerikaanse "oer"model) inderdaad 
relatief weinig zeeg en vertonen de rompen daarvan vaak meer een gelijkenis met de duitse 
"Jollenkreuzers": een harde 'turn of the bilge', en rechte zijden van boeg tot spiegel. 
De eigenaar vermeldt dat het hier om een type "Sonderling" gaat waarvan er 7 exemplaren zouden 
zijn gebouwd. Aannemelijk zou zijn dat deze dan allen door de bouwer van de Novatus zouden 
moeten zijn vervaardigd. Het 'Deutsch-grundliche' "Baunummembuch" van Abeking & Rasmussen 
bevat echter geen vermelding van een katboot van deze afmetingen en/oftypenaam, of het zouden de 

j 18 "5,5 m. Jolle Kl. II" moeten zijn die in 1916 en 1917 gebouwd zijn. 
Bij de benaming "Jolle" wordt bij 'A&R' echter altijd een open zwaardboot bedoeld; het is evenwel 
mogelijk dat deze catgetuigd is. 
In het "Nationaal RegisterVarende Monumenten" staat bij de lengte van de Novatus echter een lengte 
van 4,5 m. vermeld i.p.v. in de opgave van de eigenaar 5,5 m. 
Qua lengte/breedte-verhouding komt deze maat waarschijnlijker over: en catboot is oorspronkelijk een 
ongeballaste zwaardboot met een Ub-verhouding van ruwweg 2: 1. 
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