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1 In de lichte, ruime stuursalon waan je je op een schip van 15 meter.  

2 De stuurstand, met aan de voorzijde een gezellige rondzit. 

3 De praktische Bruynzeel keuken wordt op maat gemaakt en kant en klaar aan boord 

geplaatst. 

4 De gastenhut. 

5 Aan boord zijn twee badkamers, voorzien van toilet en douchecabine. 

6 De eigenaarshut. 

het is goed mogelijk dat fysiotherapeuten in de regio spakenburg een stijging in het 

aantal patiënten met nekklachten zien, sinds de Dutchcat hier rond vaart. het 

innovatieve schip, met zijn catamaran romp en knaloranje metallic wrapping, kun je 

onmogelijk achteloos passeren. Je blijft het nastaren, tot een verrekte nek aan toe! 

 
Yvonne zwaan

TesT DuTchcaTTwelve

enkele weken geleden beleefde de DutchcatTwelve zijn 

première op de hIswa te water, waar het zelfde effect was 

waar te nemen als wij vandaag zien in en rond jachthaven 

nieuwboer in spakenburg. Mensen passeren de boot, kij-

ken om, wijzen en kijken nog eens. en dan komen de reac-

ties, die variëren van 'mooie boot' tot 'bijzonder schip' en 

'beetje té futuristisch'. over één ding zal iedereen het ech-

ter eens zijn: de Dutchcat is uniek in zijn soort.  

efficiËnt 
Jan van eck ontvangt ons in zijn vakantiewoning annex ver-

koopkantoor aan de jachthaven, waar de hIswa-primeur 

sinds een week pal voor de deur ligt. De bevlogen onder-

nemer vertelt hoe hier enkele jaren geleden het idee voor 

de Dutchcat ontstond. "Ik zat vanaf ons terras de zeilles 

van de plaatselijke zeilvereniging te volgen en het viel mij op 

dat de kleine catamarans veel sneller gingen dan de zeil-

bootjes met een enkelvoudige romp. Dat zette me aan het 

denken: als een catamaran zó efficiënt vaart, waarom 

wordt dat principe dan nauwelijks toegepast op motorbo-

ten?" hij besloot zich te verdiepen in de kenmerken van 

een catamaran romp en gaandeweg ontstonden in zijn 

hoofd de contouren voor een nieuw motorbootconcept. De 

boot moest beperkte afmetingen hebben zodat je er zowel 

groot water als binnenwateren mee kunt verkennen. Daar-

naast moest de stahoogte in het gehele interieur ruim 2 

meter zijn en het moest een onderhoudsvriendelijk, volledig 

in nederland geproduceerd schip worden. "Tijdens een bo-

tenbeurs ontmoette ik Bart Bouwhuis van vripack, met wie 

ik tijdens een geanimeerd gesprek mijn hersenspinsels 

deelde", vervolgt van eck. "Bouwhuis reageerde enthousi-

ast en nodigde mij uit voor een vervolggesprek in sneek." 

al snel daarna werden de eerste schetsen van de Dutch-

cat op papier gezet. "De vormgeving, die grotendeels is 

ontwikkeld door de jonge vripack designer Pim Dijksman, 

was toen al in grote lijnen bepaald en wijkt nauwelijks af 

van het definitieve lijnenplan", aldus van eck.  

Schoenen
De DutchcatTwelve is gebouwd van een composiet van 

polyester met een schuimkern. Door middel van vacuüm- 

injectie wordt in de mal vinylester hars in het materiaal ver-

werkt met een sterk, stijf en lichtgewicht casco als resultaat. 

Dit in combinatie met de beperkte weerstand in het water 

van de catamaran romp, zorgt er volgens van eck voor dat 

de motorboot met een bescheiden motorisering van  

2 x 29 pk al ruimschoots zijn rompsnelheid haalt. voor wie 

hard wil kunnen varen, is een tweede onderwaterschip ont-

wikkeld, waarmee met 2 x 150 pk een maximum snelheid 

van 40 km/uur mogelijk zou zijn. "zie het als twee paar 

schoenen", lacht van eck. "De klant kan voor zijn Dutchcat 

kiezen tussen een paar comfortabele wandelschoenen en 

een paar sportschoenen, afhankelijk van het vaargedrag en 

het beoogde vaargebied." ons testschip van vandaag is 

voorzien van comfortabele schoenen. het onderwaterschip 

heeft twee doorgetrokken kielen, waar je op het wad een-

voudig op kunt droogvallen. Bovendien zorgen de kielen 

voor een goede koersstabiliteit en beschermen ze de stuw-

schroeven en roeren ter hoogte van het achterschip. 

Boven de waterlijn kenmerkt de Dutchcat zich door zijn uit-

gebalanceerde vormgeving van zowel strakke als vloeiende 

lijnen. Romp en opbouw vormen een fraai geheel, maar 

wijken uiteraard af van wat we gewend zijn. Daar zal menig 

motorbootliefhebber aan moeten wennen. een breedte van 

4,90 bij een lengte van 12,50 meter is immers niet 'nor-

maal'! De ruimte die dat oplevert overigens evenmin...

loft
als wij voor het eerst in de stuursalon van de Dutchcat 

staan, moeten we onszelf er weer even aan herinneren dat 

dit een motorboot is van 'slechts' 12,50 meter. ons gevoel 

zegt namelijk iets anders, in deze omvangrijke ruimte met 

een stahoogte van maar liefst 2,20 meter. zou van eck ons 

op de mouw hebben gespeld dat dit schip 15 meter was, 

dan hadden we dat direct van hem aangenomen. "het is 

een varend loft", vindt van eck. "Je zou gemakkelijk op dit 

schip kunnen wonen. vandaar ook dat ik heb gekozen voor 

een huiselijke sfeer met losse meubels van artifort en een 

Bruynzeel keuken." ons testschip van vandaag heeft een 

uitgesproken modern interieur, waar de kleuren uit de huis-

stijl van zijn bedrijf – zwart en oranje – consequent in zijn 

doorgevoerd. zelfs de 230 volt wandcontactdozen zijn 

oranje. "Met dit schip wil ik laten zien wat zoal de mogelijk-

heden zijn", legt van eck uit. "zo kunnen we onder meer de 
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Dutchcattwelve

afmetingen 

lengte over alles 12,50 m
lengte waterlijn 11,95 m
Breedte 4,90 m
Diepgang 0,85 m
Kruiphoogte 3,35 m

caSco 

waterverplaatsing 11 tot 12 ton, afhankelijk van gekozen aandrijflijn
Materiaal composiet van polyester met schuimkern
Rompvorm catamaran, voorzien van lange kielen
constructie gehele casco is gebouwd van composiet. Door 

middel van vacuum injectie is een lichte en toch 
sterke constructie ontstaan. vijf schotten geven het 
schip extra stijfheid.

ce-markering B

tankS 

Diesel 2 x 137 l
water 250 l
vuilwater 2 x 120 l

voortStuwing 

standaard motorisering 2 x Yanmar diesel, 3 cilinder, 29 pk
Motorisering testschip diesel-hybride aandrijflijn met 2 x Yanmar diesel 3 

cilinder, 29 pk en 2 x Kräutler 10 kw elektromotor
overige opties elektrisch: 2 x Kräutler 10 kw (14pk) elektromotor 

elektrisch-hybride: 2 x Kräutler 10 kw gecombi-
neerd met 6 kw generator 

schroefasinstallatie watergesmeerde rvs schroefas 
Boegschroef 2 x 55 kgf vetus, optie

elektriSche inStallatie 

het volledige energiesysteem aan boord van de DutchcatTwelve is geleverd 
door whisperPower. het boordnet wordt gevoed vanuit het accupakket van 
36 kwh bestaande uit 24 x 750 w en 2 volt accu´s. De wP 80a 48 volts Dc 
Power cube zorgt voor het laden  van de  2 volt cellen en een wPc 48/220 
v 4.000 watt omvormer voorziet het huishoudelijk gebruik. De 50 ah  
12 volt startaccu’s voor de hoofdmotoren en 24 volt boegschroeven worden 
vanuit de walstroom door een wP 12/20 a  lader geladen. Tijdens het varen 
houden twee wBI-150 laadstroomverdelers het 12 volts systeem op span-
ning. een voltage guard schakelt de accu’s af zodra het voltage onder een 
bepaald niveau komt. walstroom: 16a met aardlekschakelaar en zekering 
automaten (geen galvanische scheiding).

preStatieS teStSchip

Topsnelheid 15,9 km/uur (diesel), 10,2 km/uur (elektrisch)
Rompsnelheid 15-16 km/uur
Kruissnelheid 10,6 km/uur (diesel), 6,5 km/uur (elektrisch)

prijzen

vanafprijs € 565.715,- incl. btw, met standaard motorisering
Prijs testschip € 712.507,- incl. btw
Belangrijkste extra’s diesel-hybride aandrijving, metallic wrapping, 

éénhandelbesturing hybride systeem, synthetic 
dekking, boegschroeven, verwarming, antifouling

Bouw en informatie

ontwerp Jan van eck in samenwerking met vripack
Bouw Dutchcat    

westdijk 36-9, Bunschoten-spakenburg  
tel: 06-54214161 / info@dutchcat.nl  
www.dutchcat.nl

7 Vooraanzicht van de DutchCatTwelve. 

8 Indeling van het interieur van de uitvoering met twee hutten en twee badkamers.  

9 De DutchCatTwelve van bovenaf. Het dak zou zich prima lenen voor een aantal zonnepanelen. 

7

8
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inrichting van het interieur geheel naar klantwens bepalen. 

Ik wil voor iedereen zijn eigen Dutchcat creëren. De enige 

beperking is de constructie, verder is alles bespreekbaar." 

een fraai detail vinden wij de drempelloze overgang van het 

achterdek naar de salon. eventueel water dat onder ruige 

omstandigheden op het dek spoelt, wordt direct afgevoerd 

via de grote goot voor de ingang. "weer zo'n voordeel van 

een catamaran romp", grijnst van eck, wijzend op het mid-

den van de rvs goot. "het water komt hier terecht en ver-

dwijnt rechtstreeks terug naar waar het vandaan kwam." 

vanaf het achterdek, dat door zijn beslotenheid en kleine 

omvang meer aanvoelt als een terras of balkon, zijn de 

gangboorden bereikbaar. De handrelingen op het kajuitdak 

zijn hier pure noodzaak, want de rvs zeereling reikt slechts 

tot enkelhoogte. van eck: "uiteraard kan dit op verzoek van 

de klant worden aangepast." er is echter een tweede  

manier om op het voordek te komen, waar een werkelijk 

sublieme loungezit is gecreëerd. via het middelste voor-

raam, dat als een deur geopend kan worden, stap je het 

voordek op. laat je op de in de boeg verzonken bank zak-

ken en genieten maar! Is het te koud of regenachtig, dan 

vormt de rondzit aan de voorzijde van de centraal ge-

plaatste stuurstand een mooi alternatief. vanaf hier heb je 

contact met iedereen in de stuursalon en kun je goed mee-

kijken over het water. 

De DutchcatTwelve is voorzien van twee hutten, die bereik-

baar zijn vanuit de stuursalon. voor de eigenaarshut dalen 

we de trap af aan stuurboord, de gastenhut is in de bak-

boorddrijver ondergebracht. Beide hutten hebben een 

eigen badkamer, voorzien van toilet en douche. als optie is 

er een indeling met drie hutten, waarbij de badkamer aan 

bakboord plaats maakt voor een toilet en tweede gasten-

hut. De accommodaties zijn smaakvol en praktisch inge-

richt, met overal waar mogelijk kastjes en laden. wel zijn de 

bedden opvallend hoog, wat een consequentie is van de 

spits toelopende drijvers van de catamaran romp. aan 

comfort is duidelijk aandacht besteed. Dat merkten we al 

aan de banken en stoelen waar we op zaten, maar ook de 

boxspring bedden met topmatras mogen er zijn! 

techniek
voor de comfort versie van de DutchcatTwelve zijn maar 

liefst vier aandrijflijnen leverbaar: diesel, elektrisch, diesel-

hybride en elektrisch-hybride. ons testschip heeft een die-

sel-hybride aandrijving, wat inhoudt dat er zowel op diesel 

als elektrisch kan worden gevaren. Draaien de diesels, dan 

worden de accu’s voor de elektromotoren middels een 

grote dynamo opgeladen. De in totaal vier motoren staan in 

twee motorruimtes opgesteld, goed toegankelijk  via een 

luik in het achterdek. wel moet je flink naar voren kruipen, 

langs de elektromotoren, om bij de Yanmar diesels te 

komen. De oliepeilstok zit aan de voorzijde van de motor, 

evenals de impeller van het koelwatersysteem. van eck legt 

uit dat in geval van een volledige dieselversie de motoren 

meer naar achteren staan, waardoor ze gemakkelijker te 

bereiken zijn. Geluidsisolatie ontbreekt nog, binnenkort 

worden de diesels voorzien van noisekiller isolatiedekens. 

varen
we maken een testvaart op het nijkerkernauw. Met behulp 

van de boegschroeven (een catamaran heeft er twee 

nodig!) verlaten we uiterst beheerst de ligbox, om even later 

in de vaargeul de snelheid geleidelijk te laten opbouwen. 

De DutchcatTwelve lijkt moeiteloos door het water te glij-

den en bij 1800 toeren geeft de gps al 10,6 km/uur aan. 

Door het ontbreken van geluidsisolatie zijn de geluidswaar-

den aan de hoge kant, al blijven ze voluit varend wel ruim 

onder de grens van 80 dB(a). elektrisch varend is het ge-

luid uiteraard van een heel andere orde. Brommende drie-

cilinders maken plaats voor ruisend schroefwater! laten we 

de snelheid oplopen, dan loopt de actieradius met grote 

stappen terug. Toch kun je bij een snelheid van 6,5 km/uur 

nog steeds 8 uur onafgebroken varen. De topsnelheid blijft 

nu steken bij 10,2 km/uur, varend op diesel noteren we een 

maximum van 15,9 km/uur. “Deze versie weegt aanzienlijk 

zwaarder dan de dieseluitvoering”, aldus van eck. “haal je 

het elektropakket van boord, dan scheelt dat zo een paar 

knopen.” overigens vaart de Dutchcat heel plezierig. hij 

reageert prettig log op stuurbewegingen en is lekker koers-

vast. De snelheid wordt vloeiend opgebouwd en het over-

zicht vanachter de stuurstand is perfect.

concluSie
niet alleen zijn verschijning, maar vooral zijn omvangrijke 

leefruimte op slechts 12,50 meter lengte maakt de Dutch-

catTwelve uniek. Daarbij valt er voor de klant ook nog eens 

van alles te kiezen, om van zijn Dutchcat zijn persoonlijke 

‘droomloft’ op het water te maken. we vrezen dan ook dat 

de stijging in het aantal nekblessures zich in de loop van de 

tijd niet meer zal beperken tot de regio spakenburg! 


