
60 ANWB.NL/WATER 3 • 2017

ONDER DE LOEP

GEEN SCHIP, MAAR EEN CONCEPT, DAT IS DE DUTCHCAT-
TWELVE. DE MAN HIERACHTER, JAN VAN ECK, IS ER  
DUIDELIJK OVER: “EEN WOORD ALS SCHEEPS IS NIET 
MEER VAN DEZE TIJD. SCHUD OUDE VEREN DEFINITIEF  
AF, STAP OP IETS NIEUWS.”

ALS EEN HUIS 
OP HET WATER

DUTCHCATTWELVE
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Noem het schip of noem het anders, eigenlijk doet het er niet toe. 
De DutchCatTwelve, daarover is nagedacht, ideeën waarover we 
meer willen weten. En vooruit, gemakshalve noemen we het toch 
wel een schip. Een apart exemplaar, maar toch.

an van Eck is van huis uit geen 

jachtbouwer, Van Eck weet disci-

plines samen te brengen tot iets wat hij 

vooraf  heeft bedacht. Ook in totaal andere 

takken van sport en werk opereert hij op 

die manier. Of  dat nu gaat om het ontwer-

pen van een sportcomplex, het opzetten 

van beveiligingsprojecten of, zoals hier, 

het ontwikkelen van de DutchCatTwelve: 

bepaal vanuit een nul-situatie het doel en 

werk gestructureerd. ‘Blanco erin gaan’ is 

natuurlijk een beetje spannend. Want wat 

is het doel met dit schip? Niet alleen varen, 

dat zie je zo. Wonen, leven, dat hoort er 

zeker bij. Van Eck gunt zichzelf  een carte 

blanche en stelt zichzelf  dezelfde vragen. 

Bijvoorbeeld: “Waarom zou je woekeren 

met stahoogte?” Volgens hem moet je het 

gewoon durven, ruimte claimen. En zo 

werd de DutchCatTwelve 4,90 meter breed 

en 3,40 meter hoog boven het water, nog 

net passend op het Canal du Midi.

Multi
Een andere vraag was de rompvorm. Heel 

bewust koos Van Eck voor twee rompen, 

J dat leverde een slankere rompvorm op 

dan wanneer je alle waterverplaatsing in 

een monohull zou moeten onderbrengen. 

Slankere rompen kunnen brandstofzuini-

ger varen en bij elektrisch varen houdt dat 

het accupakket een beetje binnen de per-

ken. Rompvorm volgend uit voortstuwing. 

Dieselhybride
Het schip is leverbaar in verschillende 

voortstuwingsvarianten: aan boord twee 

dieselmotoren of  twee elektromotoren. 

Diesel én elektrisch kan ook, de paral-

lel-hybride variant. Deze dieselhybride 

is de variant waarmee we hier varen, 

met aan boord een stroomvoorraad van 

“Waarom 
zou je 
woekeren met 
stahoogte?”

VAREN

36 kWh, opgeslagen in gelaccu’s. Met de 

dieselmotoren kunnen de accu’s worden 

opgeladen. Bij volledig elektrisch varen is 

laden mogelijk met een genset, als ‘range 

extender’. DutchCat noemt deze variant 

‘Elektrisch hybride’, waarbij ook gekozen 

kan worden voor een iets grotere accu-

capaciteit, 48 kWh.

Cadans
Het schip waarmee we varen is voorzien 

van twee relatief  lichte Yanmar dieselmo-

toren, type 3YM30. De twee Kräutler-elek-

tromotoren hebben elk een vermogen van 

10 kW. De rompen van het testschip zijn 

afgestemd op een vaarsnelheid tot twin-

tig kilometer per uur. Bij vaak toch wat 

sneller varen worden iets slankere onder-

waterschepen geadviseerd. Varen met de 

DutchCat biedt uiteraard niet de levendig-

heid van een snelvarend motorjacht. Het is 

VAN ECK EN ONTWERPBUREAU VRIPACK 
schuwden complexe vormen niet. Het schip is 
opgebouwd uit minstens vijfentwintig mallen 
en vormstukken.
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TWEE dieselmotoren en/of twee elektromotoren. 
Uiteraard kostbare extra’s, maar wel goed voor langere 
tijd vlot doorvaren waar het moet en rustig aan waar 
het kan.2 x 2

Strakke, moderne verschij-

ning, standaard geleverd in 

wit. Het oranje is een optie. 

Die kleur maakt het schip 

fris, voegt iets toe aan de 

uitstraling. Wat ons betreft 

aan te raden.

Rompen met een behoorlijk 

volume. De steile voor- en 

achtersteven maken de 

rompen gestrekt, voor een 

goede aansnijding van tege-

moetkomend water.

Kijk voor alle 
nieuwe boten op 
anwb.nl/water/
nieuwe-boten

eerder een manier van voortbewegen die je 

in een rustige cadans brengt. Wil je sneller, 

dan biedt de werf  de sportversie, goed voor 

maximaal veertig kilometer per uur. 

Sturen doe je binnen, middenin de (stuur)

salon. Het uitzicht is goed en manoeuvre-

ren gaat prima. Verwacht overigens geen 

spectaculair bochtenwerk en in havens 

is nog steeds de nodige bewegingsruimte 

vereist. Het schip is breed en hoog, dat 

vereist oefening. Het geluidsniveau is 

diesel-varend tot een motortoerental van 

2500 heel acceptabel, minder dan 70 dBA. 

Daarboven wordt het lawaaiig. Elektrisch 

varend meten we het geluidsniveau tot 

tien kilometer per uur, met minder dan 70 

dBA als resultaat. Dat de Yanmar- motoren 

bij die vaarsnelheid niet veel luider zijn 

dan de elektrische motoren, mag wel even 

gezegd worden. Van Eck geeft aan dat nog 

een Noisekiller wordt ingebouwd. 
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Tradities ontbreken op de DutchCatTwelve en een sierlijk schip is 
het niet. Toch kunnen de gekozen verhoudingen je aanstaan - dit is 
zeer persoonlijk.

e gekozen vormgeving nodigt uit tot 

waardering of  afkeer, zo uitgespro-

ken is de DutchCat. Voor de vormgeving 

tekenden Van Eck en Vripack en voor de 

uiteindelijke bouw tekende ook Zaadnoor-

dijk in Heerenveen/Haskerdijken. De 

bouwer leverde een solide constructie 

met onder andere schuim-verstijfde sand-

wichconstructies, vinylesterharsen en 

vacuüminfusie. Modern dus ook in de uit-

voering, en netjes bovendien.

Voorop
Buiten is de salon de baas. Ten behoeve 

van de binnenruimte zijn de gangboorden 

niet echt breed, waarbij je jezelf  overigens 

goed kunt vasthouden aan de handrelin-

gen op de salon. Ook het achterdek is niet 

groot. Storend is dit niet, dankzij veel licht 

en lucht in de stuursalon zelf. Het boven-

licht in de salon (vast) wordt aangepast, 

vervangen door een transparant schui-

fluik. Ook de pui in de achterzijde van de 

salon moest op de testdag nog worden afge-

werkt. Mooi detail in het voorschip is de 

bank helemaal voorop, verdekt opgesteld 

tussen de twee rompen en bij zijwind zelfs 

enigszins beschut. Uiteraard is dit bij tege-

D

EXTERIEUR

moetkomende zeetjes niet ‘the place to be’, 

maar laten zon en zeegang het toe, dan is 

dit een mooie plek om te zitten. Eventueel 

met de afstandsbediening van de autopilot 

in de hand. Het voordek is tevens bereik-

baar via een deur in de voorzijde van de 

salon. Hierdoor kun je de looproute via 

de gangboorden ook laten voor wat die is.

Goot
Dankzij de volledig te openen glazen pui 

achterin lopen buiten en binnen naadloos 

in elkaar over. Naadloos betekent voor 

Van Eck ook echt naadloos. Een volgens 

CE-wetgeving vereiste drempel, dat was 

niet wat Van Eck wilde. Zijn alternatief: 

een brede goot die water aan dek afvoert. 

Zeer fraai vormgegeven met daaroverheen 

een mooi en prettig begaanbaar roestvast 

stalen rooster. Die goot is een treffend 

voorbeeld van de aanpak van Van Eck. 

Binnen en  
buiten lopen 
naadloos in 
elkaar over

Het achterdek is niet groot. 

Met veel glas en met de 

deuren achter open betrek 

je de salon bij het achter-

dek. Het bovenlicht wordt 

schuifraam.

Bij mooi weer een fijne bank voorop,  

tussen de rompen.
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Binnen is groot, zo simpel is het. Veel glas maakt de DutchCat-
Twelve ook gevoelsmatig licht en ruim. Het schip is ruim genoeg 
voor een langdurig verblijf.

innen is het de bedoeling dat het 

boordleven even comfortabel is als 

thuis. En dat is goed gelukt. Ruimte is 

daarbij natuurlijk een belangrijke factor, 

maar ook de keuze voor de materialen en 

meubels. Meubels ja, ook op dit punt is het 

begrip ‘scheeps’ door de bouwer losgela-

ten. Van Eck: “Waarom aan boord een keu-

ken die minder comfortabel is dan thuis?” 

En dus vinden we aan boord van de Dutch-

Cat een Bruynzeel kwaliteitskeuken, een 

soort van kookeiland met lekker lopende 

laden en bovenop een inductiekookplaat. 

De designstoelen zijn van Artifort, waar-

bij de fabrikant op verzoek tevens een 

stuurstoel ontwikkelde. De stuurconsole 

staat centraal opgesteld met voor een vrij 

B

INTERIEUR

SLUIPT HET HYBRIDE TESTSCHIP met acht kilometer per uur over het water, dan is z’n actieradius 
elektrisch varend een uur of vier, daarna moet je weer laden. De honderd procent elektrisch 
varende variant, met iets meer stroomvoorraad, doet hier nog twee uur bij.4 & 6

uitzicht veel glas rondom. Vóór de stuur-

stand alleen nog een vaste bank voor vier 

personen. Verder biedt de salon ook veel 

niet ingevulde ruimte ter eigen invulling 

- of  geen invulling.

Oranje
Via de schuifdeuren en een drempel nemen 

we de afstap richting slaapcompartimen-

ten. De stahoogte is hier weliswaar niet zo 

groot als in de salon (2,11 tot 2,33 meter), 

maar nog altijd zijn de rompen goed voor 

2,05 meter tussen vloer en plafond. Onder 

de douche is de stahoogte nog iets meer, 

2,15 meter. In de slaapcompartimenten zijn 

boxsprings toegepast zoals je ze thuis ook 

wilt en hopelijk hebt. Het vraagt om een 

Veel licht door tien millimeter gehard glas, 

Artifort designmeubels en een Bruynzeel 

keuken. De stuurstoel is speciaal voor de  

gelegenheid ontworpen door Artifort.

Nette betimmering en bedden zoals thuis, 

van dezelfde kwaliteit en met eenzelfde 

standaardmaat (80 x 200 centimeter).

klein klimmetje, waarna je wordt beloond 

met vorstelijk liggen. De toepassing van 

lichte kleuren, rompramen en transpa-

rante vluchtluiken geven ook het verblijf  

in de rompen veel licht en lucht. Details als 

een oranje douchekop en oranje lichtscha-

kelaars maken het interieur af.

Testschip 
Op het testschip is de stuurboordromp uit-

gevoerd met een dubbel bed, de bakboor-

dromp is voorzien van twee eenpersoons-

bedden. Alle bedden zijn twee meter lang 

(op verzoek is 2,10 m mogelijk) en iedere 

hut heeft een royale toilet- dan wel douche-

ruimte. Eventueel kan die aan bakboord 

worden verruild voor een extra slaaphut 

met eenpersoonsbed. Een en ander is gesi-

tueerd in de voorste helft van het schip, 

de achterste helft is gereserveerd voor de 

voortstuwing, inclusief  tankinhouden en 

stroomvoorraden.  



Elektrisch
Diesel
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TECHNIEK
DUTCHCATTWELVE

CONCLUSIE

Ruimte durven pakken, dat was 

de insteek. En dat is goed gelukt, 

DutchCatTwelve is groot, hoog en 

breed. Breedte en hoogte die je 

jezelf manoeuvrerend in de haven 

wel even eigen moet maken. Bui-

ten de haven openen de diverse 

varianten in voortstuwing de 

mogelijkheid tot afstemming op 

jouw persoonlijke vaargedrag. Op 

het testschip is langzaam varen 

daarbij z’n sterkste kant. Goed 

voor een beheerst energieverbruik 

en geluidsniveau. Kort samen-

gevat: DutchCatTwelve toont een 

frisse invalshoek, is doordacht 

en is samen met de keuze voor 

fraaie materialen bovendien netjes 

gebouwd.

PRIJS&ADRESSEN

Basisprijs vanaf € 565.715

Bouw en verkoop

DutchCat

Wiek 5, 2291 KE, Wateringen

0174 - 295149

dutchcat.nl

PLUS&MIN

+ Gedurfd ontwerp

+ Uitvoering (materialen en netheid)

+ Veel ruimte

- Geluidsniveau (boven motortoerental 

van 2500 omw/min)

SNELHEID

Snelheid in km/h Geluidsniveau bij 

stuurstand in dBA

Diepgang 

0,85 m

Breedte 

4,90 m

Waterverplaat-

sing Circa 11 à 12 

ton, afhankelijk 

van type voort-

stuwing

Lengte over alles 12,50 m, Lengte waterlijn 12,00 m

Doorvaar-

hoogte 

3,40 m


