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DUTCHCAT 
TWELVE

Fluisterstille nieuwkomer

Tijdens de jongste HISWA te water werd een 
opvallende nieuwkomer gepresenteerd: een 
oranje “powercat” van Nederlandse bodem. 

We weten intussen dat in de zeilwereld 
catamarans booming zijn en de vraag is nu 

of motorjachten deze trend gaan volgen. 
Nautique stapte op zoek naar een antwoord 

aan boord van de Dutchcat Twelve.
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De opvallend hoge rompen, het vierkante silhouet en de fel-oranje 

striping op de rompen gaan er ongetwijfeld voor zorgen dat de 

Dutchcat Twelve straks overal de aandacht trekt. Maar, volgens 

zijn bedenker Jan van Eck zijn er veel meer aspecten die dit nieuwe 

Nederlandse merk serieus op de kaart moeten zetten. Dankzij de 

catamaranrompen heeft het schip per definitie een minimale diepgang 

en ook de weerstand in het water is, in vergelijking met monohulls, 

sterk gereduceerd. Voeg daarbij de bijzondere stabiliteit en de grote 

leefruimte aan boord en je hebt alvast een solide basis voor een 

succesvol concept!

 

ALLES OP HETZELFDE NIVEAU

Wanneer ik via een van de twee zwemplatforms en het achterdek aan 

boord stap van de Dutchcat valt onmiddellijk de verrassend grote, open 

ruimte op. De vier meter brede achterpui is volledig opengeschoven en 

daardoor loopt het achterdek visueel door in een enorme leefruimte. 

Volgens mijn gastheren Jan en Paul van Eck bedraagt het nuttige 

oppervlak zo’n dertig vierkante meter op een en hetzelfde niveau en  

dat is ongekend op een motorjacht van deze lengte. Volgens Jan van 

Eck is dit schip met een liftje naar de benedenaccommodatie zelfs 

eenvoudig aan te passen voor minder valide watersporters en ook 

daarin is het uniek. En dat is niet het enige: ‘Weet je, wanneer ik 

mensen aan boord krijg ontstaan bij hen vanzelf ideeën. Zo wilde er al 

iemand een varend restaurant van maken, een vergaderruimte op het 

water of een kleine veerpont.’

Opvallend detail op het achterdek is de brede goot tussen het dek 

en de salon welke is afgedekt met een RVS-deksel waarin de naam 

van de werf sierlijk werd uitgefreesd. ‘Omdat alle wanden op dit 

schip recht zijn kan een eigenaar naar hartelust gaan inrichten,’ legt 

zoon Paul van Eck uit. ‘Alle soorten standaardkeukens, meubels en 

inbouwapparatuur kunnen hier volledig naar wens worden ingebouwd 

of gewoon neergezet. Ook de houtsoorten en de wandbekleding mogen 

door de koper worden bepaald. Zoals je ziet hebben wij hier aan 

bakboord gekozen voor een bank en kuipstoeltjes van Artifort, maar elk 

ander merk en andere indelingen zijn mogelijk. Aan stuurboord staan 

twee keukenblokken waarin alle apparatuur is ondergebracht. 

Bergruimte vind je in laden en kasten, want door de grote 

ramen rondom het hele schip zijn bovenkastjes natuurlijk  

niet mogelijk.’

 

PANORAMA 

Het gevoel van vrije ruimte wordt op dit jacht nog versterkt 

door de panoramische ramen aan alle zijden en grote glazen 

dakluiken in het plafond. Binnen heb je letterlijk overal 360 

graden uitzicht. Inkijk en zon kunnen desgewenst verminderd 

worden door middel van jaloezieën. De stuurstand is slechts 

een kleine console en die staat eigenlijk een beetje eenzaam, los 

en midden in het voorschip. Alle gegevens van de motoren en 

van de navigatiecomputer zijn prima zichtbaar op de console. 

Vanuit deze (lage) positie is het uitzicht voor de stuurman 

rondom niet ideaal en vooral bij manoeuvreren in de haven 

kun je de steigers en eventuele obstakels niet in de gaten 

‘Het uitgangspunt 
was 6 uur varen 

zonder stopcontact’

De stuurstand 
staat midden in 

het voorschip
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houden. Volgens Paul van Eck is het mogelijk om die stuurstand te verhogen, 

maar ik zie zelf meer mogelijkheden in een goed camerasysteem of een 

losse afstandsbediening die je gebruikt voor het aanmeren in de haven of 

bij het ankeren. Helemaal voorin, tegen de voorruit, waar je eigenlijk de 

stuurstand zou verwachten, staat een ruime hoekbank met in het midden 

een trapje naar voren. Het middelste raam kan namelijk openklappen en 

wordt dan als deur gebruikt naar het voordek en de ankerkluis. Verrassend is 

het zitje dat de ontwerpers helemaal voorop tussen de beide boegen hebben 

bedacht. Hier kunnen gemakkelijk vier mensen een plaatsje vinden. De 

gangboorden zijn prima begaanbaar en voor de veiligheid is een handrail 

bevestigd op het dak. De hoogte van de zeerailing (20 cm) laat te wensen 

over. Wanneer je met dit schip op groter water vaart is een solide hoge 

zeerailing vereist (optie).

ONTWERP VAN VRIPACK

Terwijl we plaatsnemen vertelt Paul van Eck over het concept en de 

gemaakte keuzes. ‘We hadden vroeger een motorjacht met een flybridge en 

door die twee niveaus was het soms ongezellig. Pa zat altijd boven te sturen 

en mijn moeder altijd beneden. Toen we aan een nieuw schip toe waren 

heeft mijn vader een programma van eisen opgesteld. Het moest aan dek 

slechts 1 niveau hebben, breed zijn, comfortabel en energiezuinig en zo 

kom je automatisch uit op een catamaran. Vripack, de bekende ontwerper 

van superjachten, maakte vervolgens de schetsen en de berekeningen. 

Ons uitgangspunt was dat we zes uur per dag elektrisch wilden varen en 

daarnaast moest, met een ander soort aandrijving, ook een hoge snelheid 

mogelijk zijn. Het duurde wel even tot de juiste rompvorm en motorisering 

was gevonden. Vripack heeft voor ons twee soorten rompen ontworpen, een 

voor lage snelheden en een voor hogere. Elke romp van dit jacht bestaat nu 

uit twee verschillende delen, de drijver zelf en een apart onderwaterschip dat 

je bij de bouw kunt kiezen. Er is keuze uit twee types, een voor snel en een 

voor langzaam varen.’ Lachend: ‘Je zou dus kunnen zeggen dat we het schip 

leveren met sportschoenen of met wandelschoenen!’

ZES VERSCHILLENDE AANDRIJFLIJNEN

Directeur Jan van Eck vertelt dat hij potentiële kopers kan laten kiezen 

uit verschillende energiepakketten. ‘Op basis van het gekozen vaargebied 

van de koper kunnen we de aandrijving aanpassen. Uitgaande van onze 

eerste eis, dat het schip zes uur per dag onafhankelijk van een stopcontact 

moest kunnen varen, kwamen we uit op een groot accupakket en twee 

elektromotoren van 10 kW elk. Daarmee kan een kruissnelheid van 11 km (6 

knopen) per uur worden gevaren en een maximum snelheid van 16 km (8,5 

knopen) worden bereikt. Wil je minder afhankelijk zijn van het stopcontact 

dan plaatsen we er een fluisterende generator bij van 6 kW. We noemen dat 

de Elektrisch Hybride-aandrijving. Als je harder wilt varen, leveren we twee 

dieselmotoren van 21 kW voor een snelheid van 15 km (8 knopen) tot 20 

km (10,8 knopen) die desgewenst worden aangevuld met twee generatoren 

van 10 kW voor de Diesel Hybride-aandrijving. Maar je kunt ook nog sneller 

varen. Het snelle sportmodel krijgt dan uiteraard “sportschoenen” 
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SPECS

in het onderwaterschip en twee diesels van 132 kW, met 

desgewenst twee generatoren van 10 kW. Daarmee wordt de 

topsnelheid direct aanzienlijk verhoogd tot 40 km/uur (21,5 

knopen). Dit demoschip is uitgerust met twee dieselmotoren 

en twee elektromotoren. Op het moment dat je op diesel vaart 

fungeren de twee elektromotoren als regenerator en voeden zij 

het accupakket.

IDENTIEKE CABINES

De trappen naar de accommodatie bevinden zich, zoals 

gebruikelijk op een catamaran, midscheeps. De eigenaarshut 

met een dubbelbed aan stuurboord en de gastenhut, met twee 

aparte bedden, in de bakboord drijver. De slaapgelegenheid zit, 

iets verhoogd, in het voorschip en beide hutten hebben een eigen 

natte cel met toilet en een ruime douche achterin. Benedendeks 

valt volop licht door de grote, langsscheepse ramen in de romp. 

De ruimten waar de tanks staan zijn toegankelijk vanuit de 

douches en de motorkamers via luiken op het achterdek. De 

inbouw van de motoren en generatoren is met zorg gedaan en 

alle technische installaties zijn goed bereikbaar. Jan van Eck 

verzekert me dat er voor de indeling onderdeks inmiddels een 

aantal opties zijn bedacht. Zo is het mogelijk om de douche in het 

gastenverblijf in te ruilen voor een derde hut of een wasmachine 

in te bouwen.

VAARGEDRAG

Vanuit de stuurstand is het schip eenvoudig te besturen. Zoals 

ik al opmerkte mis ik een draadloze bediening, maar die mag 

uiteraard als optie worden aangeschaft. De dubbele gashendel 

kan synchroon worden geschakeld en de elektromotoren doen 

hun werk volledig geruisloos. Ik verwacht dat de beide diesels, 

na het plaatsen van geïsoleerde kisten, qua geluid ook ver 

beneden de normen zullen blijven. De Dutchcat heeft tijdens 

zijn maidentrip op het IJsselmeer probleemloos windkracht 

7 met flinke golven doorstaan. Op een filmpje is te zien dat de 

ruitenwissers hun werk prima doen. De onbreekbare ruiten van 

10 mm hardglas moeten onder deze omstandigheden een veilig 

gevoel geven. 

SAMENVATTING

De bedenkers van de Dutchcat Twelve hebben slim 

ingespeeld op een aantal trends in de watersport. 

Zo komen er in de oplevende markt steeds meer 

nieuwe kopers die geen geschiedenis hebben met 

de traditionele jachtbouw en dus openstaan voor 

frisse ideeën. Daarbij komt dat de huidige klanten aan 

boord een comfortabele verblijfsaccommodatie eisen 

met dezelfde luxe als thuis. Ook zijn recentelijk de 

mogelijkheden voor elektrisch en hybride varen sterk 

verbeterd. De Dutchcat Twelve is een goed gelukte 

optelsom van al deze aspecten. Het is een schip 

met een vrijwel onbeperkt vaargebied. De toekomst 

moet gaan uitwijzen of deze ambitieuze Nederlandse 

werf kan concurreren met de industriële Franse 

catamaranbouwers die in toenemende mate powercats 

aanbieden in dezelfde markt.  

HYBRIDE SYSTEMEN KRIJGEN DE OVERHAND

Elektrisch varen, koken, wassen, drogen en de airco 

gebruiken; alles kan tegenwoordig gedaan worden 

zonder lawaai en hinderlijke uitlaatgassen. Met een 

hybride systeem kan dit allemaal. Het bestaat uit een 

accupakket en een omvormer. De hoogvermogen 

omvormer van 4, 7 of 14 kVA voorziet alle 230 V 50 Hz 

apparaten van stroom uit de boordaccu’s. Een kleine 

generator, de Genverter, levert stroom als de accu weer 

opgeladen moet worden. Dit kan worden gedaan met 

het DC PowerCube laadsysteem dat de boordaccu’s in 

korte tijd weer naar 100% laadt. Groot voordeel is dat 

zo’n compacte en stille generator maar korte tijd hoeft 

te draaien.

TECHSPECS 

Dutchcat
Ontwerpers
Jan van Eck / Vripack

Naval architects
Vripack

Werf
Zaadnoordijk
 
Bouwmateriaal
Composiet

Lengte over alles 
12,50 m

Lengte waterlijn
11,95 m
 
Breedte  
4,90 m
 
Diepgang 
0,85 m 

Doorvaarthoogte
3,35 m

Stahoogte salon
2,20 m

Stahoogte cabines
2,10 m

Waterverplaatsing
11.000 - 12.000 Kg (afhankelijk van 
aandrijflijn)
 
Motor opties
elektrisch, elektrisch hybride, diesel 
2x21 kW of 2x132 kW, diesel-hybride

Maximum snelheid
elektrisch 16 km/uur, 
diesel 40 km/uur 

Kruissnelheid
elektrisch 11 km/uur, 
diesel 30 km/uur 

Slaapplaatsen
4 in 2 cabines (3de cabine is optie)
 
Drinkwatertanks 
250 of 400 l

Brandstoftanks
2 x 140 l (comfort versie)

Zwart water
2 x 120 l

Accu’s
Elektrische aandrijving 36 kWh 
of 48 kWh, startaccu’s 2 x 50A, 
boegschroeven 1 x 50 A

Elektromotoren
Krautler

Generatoren
Whisperpower

Certificaat
CE keurmerk B, 12 personen

Prijs
Vanaf circa € 565.000 incl. BTW 
(diesel uitvoering) 

Informatie 
DutchCat, 
Wiek 5, 
2291 KE Wateringen /
Westdijk 36-9, 
3752 AE Spakenburg

Telefoon
0174 29 51 49 / 06 54 21 41 61
 
Website
www.dutchcat.nl 


