
Doeksen – de sneldienstspecialist      © Rederij Doeksen 1 

Spreekbeurt- & Werkstukpakket 
Doeksen: de sneldienstspecialist! 

 

 

Wie naar Terschelling of Vlieland vaart, heeft de keuze uit twee soorten afvaart. Een 

‘langzame’ afvaart met de veerboot waarop ook auto’s vervoerd worden of een ‘snelle’ 

overtocht met snelle catamarans of ‘fast ferries’. Anno 2009 heeft Rederij Doeksen twee 

snelboten in de vaart: ms Koegelwieck (II) en ms Tiger (II).  

 

 

Snelheid in de berging 

Snelheid is bij Rederij Doeksen altijd al erg belangrijk geweest. Het begon al aan het begin van 

de vorige eeuw, toen de Rederij zich nog veel bezig hield met het bergen en slepen van 

gestrande schepen.  

De Wadden- en Noordzee konden gevaarlijk vaargebieden zijn 

voor schepen die hier voeren. Radar werd pas vanaf de jaren 

vijftig algemeen gebruikt aan boord en verraderlijke 

stromingen en ondiep water maakten dat schepen gemakkelijk 

aan de grond liepen. In het gebied rondom de eilanden waren 

verschillende bergers actief en Rederij Doeksen was daar één 

van. 

Wie het eerst komt, die het eerst maalt! Met andere woorden: 

de berger die het éérst het gestrande schip bereikte, kreeg het 

contract, de klus en het bergingsloon. Het was dus erg belangrijk voor Doeksen om snelle 

schepen in de vaart te hebben!  

 Sleepboot Holland I aangekocht in 1931) was hiervan een goed voorbeeld. Het schip 

was oorspronkelijk gebouwd als onderzeebootjager en behaalde met gemak een 

snelheid van 16 knopen (ca. 30 km per uur!). ‟s Zomers vervoerde het schip passagiers 

van en naar de eilanden en was Holland I het aller snelste passagiersschip van haar 

klasse in Europa!  

 De vierde Holland van Rederij Doeksen werd gebouwd in 1951 en was destijds de aller 

snelste zeesleper ter wereld! 

 

Snelheid in de passagiersdienst 

Rederij Doeksen had nu dus al snelle veerschepen in dienst. En rond 1970 kwamen er steeds 

meer passagiers naar Terschelling en Vlieland om er vakantie te vieren: het toerisme bloeide 

op. De overtocht naar Vlieland of Terschelling duurde steeds anderhalf tot twee uur en er 

waren steeds meer mensen die graag een snellere overtocht wilden naar hun 
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vakantiebestemming. Ook eilanders die even naar de wal moesten of daar gingen werken, 

zagen wel wat in een snelle boot. Rederij Doeksen ging onderzoek doen. 

 

Koegelwieck (I) 

Nu werd er in heel Europa op dat moment alleen nog maar met snelle schepen gevaren in 

Noorwegen, dus ging Doeksen in Noorwegen rondkijken en proefvaarten te doen. In 1972 werd 

besloten een catamaran van het type Westamaran 86 te laten bouwen (een symmetrische 

catamaran lijkt op een in de lengte doorgesneden speedboot). De Noorse werf Westermoen 

Hydrofoil in Mandal kreeg de opdracht.  

Het schip werd gemaakt van het zeer lichte materiaal aluminium en wordt 26 meter lang. Er 

konden 170 personen mee per afvaart. Twee schroeven, aangedreven door twee dieselmotoren 

zorgden voor een snelheid van 26 knopen (ca. 50 km / uur). Dit bekende dat passagiers vanaf 

dat moment in 45 minuten aan de overkant waren! 

 

 

 

De Scheepsdoop: bloedrode wijn en champagne 

Het gebruik om een nieuw schip te dopen stamt af van de oude Grieken, die meenden dat er magische 

kracht zat in de naam van een schip. Om de zeegoden gunstig te stemmen brachten zij een plengoffer 

voordat het schip te water werd gelaten. Ze lieten wijn, olie of offerbloed over de boeg vloeien, soms zelfs 

menselijk bloed. Veel later werd bij de doop van een schip een fles bloedrode wijn tegen de boeg 

stukgeslagen en inmiddels is het ritueel vervangen door het stukslaan van een fles champagne. In de streng 

gelovige vissersdorpen doopte men liever met water uit het visgebied, omdat dat "een boot van werkende 

menschen betaamt". 

 

Wist je trouwens dat schepen alleen door vrouwen mogen worden gedoopt? En dat de doopvrouw een schip 

niet blootshoofds mag dopen? Ook moet de champagnefles tijdens de doop breken, anders kan het schip 

haar gehele levensduur rampspoed verwachten… 

 

 

 

Op 25 september werd het schip gedoopt en kreeg het de naam Koegelwieck. Daarna werd het 

schip op 12 oktober 1973 als eerste catamaran in een Nederlandse veerdienst ingezet! Een 

heuse primeur! Steeds meer passagiers kozen voor een snelle overtocht en de Koegelwieck 

bleek een sterk schip. Uiteindelijk voer de Koegelwieck zeventien jaar bij Rederij Doeksen en 

dat was veel langer dan men had gedacht! 

 

Stuifdijk 

Toen de Koegelwieck aan vervanging toe was, liet men in 1989 opnieuw in Noorwegen een 

nieuwe snelboot bouwen, ditmaal van een nieuw ontwikkeld type. Het werd een groter schip 

(250 passagiers) dat sneller voer. Twee dieselmotoren dreven twee driebladsschroeven aan en 

het schip bereikte zo een snelheid van 32 mijl/uur, dus ca. 58 km/uur. Het schip had een 
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symmetrischer model (beide rompen identiek), waardoor het een beter „zeegedrag‟ had. Het 

schip wiegde op zee minder heen en weer dan de Koegelwieck.  

 

Op 14 juni 1990 werd het schip „Stuifdijk‟ genoemd en vanaf 2 juli voer het in de 

dienstregeling. Helaas bleken de (drieblads)schroeven minder geschikt en erg kwetsbaar voor 

het varen in de ondiepe Waddenzee: ze hingen te ver onder het schip. Bovendien wilde men 

ook van en naar Vlieland een dienstregeling onderhouden, dus er moest een groter schip 

komen. Besloten wordt bij dezelfde werf een schip te laten bouwen dat beter beschikt is voor 

het varen in de Waddenzee. 

 

Koegelwieck (II) 

Omdat de Stuifdijk zopveel problemen had met (drieblads)schroeven, besloot men nu een schip 

te laten bouwen zónder deze schroeven. Men koos voor waterjets om het schip voort te 

stuwen. Bij waterjets wordt water onder de romp van het schip weggezogen en vervolgens met 

grote kracht achter het schip weggeblazen. Het schip wordt bestuurd door de richting van de 

straalbuizen te veranderen. Er zijn dus geen (uitstekende) roeren meer nodig, waardoor het 

schip minder kwetsbaar is in het ondiepe water van de Waddenzee. Daarnaast werd dit schip 

voorzien van een derde zwevende romp voorin tussen de twee hoofdrompen, voor extra 

drijfvermogen bij hoge golven die van voren komen.  

Dit nieuwe schip werd opnieuw groter dan haar voorgangers: er konden 300 passagiers op mee. 

Ook werd er een complete ziekenboeg op ingericht. Hierdoor kon het schip patiënten van 

Vlieland en Terschelling naar de vaste wal vervoeren: een soort water-ambulance! 

Deze derde boot van Rederij Doeksen werd opnieuw Koegelwieck (II) gedoopt en in juli 1992 in 

de vaart genomen. deze Koegelwieck vaart nog steeds voor rederij Doeksen, heeft een 

dienstsnelheid van 32 mijl / uur (ca. 58 kn / uur) en was, toen zij in de vaart kwam, de snelste 

veerboot van Nederland en de énige met waterjet-aandrijving!  

 

 

1. stuwstraal vooruit            

 2. stuwstraal achteruit gebogen door 

omkeerplaat 

 

Waterjet-aandrijving 

Een waterjet bestaat uit een inlaatkanaal, een 

pomp en een straalbuis. De pomp zuigt via de 

inlaat water op van onder de scheepsromp. Het water wordt door de pomprotor in druk verhoogd en 

vervolgens met grote snelheid door de straalbuis naar buiten geperst. Door de versnelling van het water 

door de jet ontstaat een tegenreactie waardoor het schip voortgestuwd wordt. Achteruit varen is mogelijk 

door met een omkeerplaat (reversing bucket) de stuwstraal om te buigen.  
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Najade 

In 1999 liet Rederij Doeksen een extra snelboot bouwen in Australië. Met dit schip wilde 

Doeksen groepsreizen aanbieden. Er werd niet gekozen voor het catamaranmodel, maar voor 

een monohull (= schip met één romp). Dit omdat een monohull gemakkelijk kan varen in ondiep 

water en dus ook buiten de veerdienstroutes. Bovendien werd het schip smaller zodat het 

bruggen en sluizen in binnenwateren gemakkelijk zou kunnen passeren. Waterjets als 

aandrijving bevielen zo goed dat ook dit 

schip waterjets kreeg. Niet twee maar drie! 

Het schip werd gemaakt van aluminium en 

omdat het een schip zou worden speciaal 

voor groepen, werd het een erg luxe schip. 

Er kwam airconditioning op en het aantal 

passagiers per afvaart was 184. Omdat er uiteindelijk te weinig vraag was naar groepsvervoer, 

werd het schip – de Najade - in 2003 verkocht. 

 

Tiger (II) 

Met de Najade weg bleef er nog maar één snelboot over bij de Rederij: de Koegelwieck (II). 

Maar wat als het schip stuk was of voor onderhoud naar de werf? De mensen waren al zo 

gewend aan de sneldienst, dat ze vonden dat er altijd een sneldienst moest varen. Ook als de 

Koegelwieck uit de vaart was. Daarom ging Rederij Doeksen op zoek naar een extra snelboot. 

Eerst wilde men een nieuwe boot laten bouwen, maar alle werven bleken het zó druk te 

hebben, dat men ook naar tweedehands schepen ging kijken. Toen Rederij Doeksen in 2005 op 

de Filippijnen een nieuwe autoveerboot (de Vlieland, IV) liet bouwen, zagen de mannen van 

Doeksen daar ook een mooie snelboot. In 2007 bleek dat schip, een Supercat 2002, te koop te 

zijn. Het schip werd grondig geïnspecteerd en getest. Het was een prachtig schip, een 

catamaran met een mooie vorm, maar het was ook erg slecht onderhouden: het schip was vies, 

vloeren waren rot en veel apparatuur moest worden vervangen. Toch waagde Rederij Doeksen 

de sprong en kocht het schip aan.  

Maar welke werf zou het schip nu gaan opknappen 

en verbouwen? Ook alle werven hadden het druk en 

uiteindelijk besloot de Rederij de klus dan maar 

met eigen mensen te doen. De Supercat werd naar 

Nederland gehaald en in Harlingen helemaal 

leeggehaald, schoongemaakt en opgeknapt. Er 

kwamen nieuwe vloeren, ramen, 415 stoelen en 

nieuwe motoren, er werd een ziekenboeg gemaakt, 

de toiletten werden vernieuwd en er kwamen grote 

bagageschappen. Op de Filippijnen werd er aan de 

voorzijde gebunkerd (getankt), maar bij alle 

andere schepen van Rederij Doeksen juist aan de achterkant. Alle leidingen moesten dus 

worden omgelegd! Er werd ontzettend veel werk verzet door bedrijven in de omgeving en niet 

te vergeten door de medewerkers van Rederij Doeksen, die later zelf ook op het schip zouden 

gaan varen! 

Verbouwing door eigen mensen 



Doeksen – de sneldienstspecialist      © Rederij Doeksen 5 

Op vrijdag 28 maart 2008 was het karwei grotendeels af en werd het schip Tiger (II) gedoopt.  

 

Anno 2009 varen Koegelwieck en Tiger beide de sneldienstregeling tussen Harlingen, 

Terschelling en Vlieland. Door de jaren heen zijn de snelboten van Doeksen steeds groter, 

sneller en vernuftiger geworden, maar één ding bleef gelijk. Het plezier dat de passagiers 

beleven tijdens zo‟n supersnelle, veilige en onvergetelijke overtocht per sneldienst over de 

Waddenzee! 

 
 

 

 

Snelle Doekie 

In 2008 vierde ons logo, het bekende zeehondje, zijn 

30
ste

 verjaardag. Tijdens de feestelijkheden rondom de 

doop van ms Tiger kreeg het zeehondje eindelijk een 

eigen naam: Doekie. En de snelboot van Rederij 

Doeksen kreeg toen een eigen versie van het 

zeehondje: een snelle Doekie! Ms Tiger is de 

allereerste snelboot van Rederij Doeksen die het 

nieuwe snelle logo voert. 
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Foto’s 
 

 
Koegelwieck (I) 
 

 
Koegelwieck (I)
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Koegelwieck (I) in Doeksenkleuren 

 

 
Koegelwieck (I) voor het eerst te water in Noorwegen 
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Algemeen plan Koegelwieck (I)
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Stuifdijk (foto: W. Vink) 
 

 
Stuifdijk 
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Koegelwieck (II) 
 

 
Koegelwieck (II) 
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Algemeen plan Koegelwieck (II) 
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Najade 
 

 
Najade, benedensalon 
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Najade, front 
 

 
Najade, brug 
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Algemeen plan Najade 
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Supercat 2002 voor de verbouwing tot Tiger (II) 
 

 
Tiger (II) 
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Tiger (II), salon 
 

 
TIger (II), ziekenboeg
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Algemeen plan Tiger (II)
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Specificaties 
 
 
 
KOEGELWIECK (I, 1973) 
25.06.1973  Opdracht 
26.09.1973  Te water en proeftocht 
28.09.1973 Tijdens overtocht naar Nederland te Kalundsborg gestopt tijdens storm 
30.09.1973  Aankomst Terschelling 
08.10.1973 Proeftocht 
12.10.1973 In dienst 
06.1992  Omgedoopt tot Stortemelk  

Voor personeelsvervoer bouwproject regelmatig in de vaart gebleven 
01.05.1993 Te koop aangeboden 
10.02.1994 Naar Harlingen voor aflevering AZAM Marine, Kenia. 
15.02.1994  Uit Antwerpen als deklast naar Kenia vertrokken, thans daar in de vaart als 

 Kilimanjaro. Thuishaven Dar es Salaam - Tanzania 
 
Werf  Westermoen Hydrofoil in Mandal, Noorwegen 
Capaciteit 170 passagiers 
Lengte  26 meter 
Aandrijving Twee schroeven brengen twee 12-cylinder MTU dieselmotoren van elk 990 kW  
  in beweging. 
Topsnelheid Ca. 45 km/uur (25 mijl) 

 
 
 
 
STUIFDIJK (1990) 
12.10.1989 Contract 
14.06.1990 Te water 
19.06.1990 Overdracht, op eigen kracht naar Terschelling 
22.06.1990 Aankomst Terschelling 
02.07.1990 Officiële proeftocht 
03.07.1990  In normale dienst, ook op Vlieland en interinsulair. 
01.05.1991 Besluit verkoop en andere catamaran. Ingeruild en vertrokken. 
1991  In de vaart gebracht onder de naam Lauparen. Vaart ondermeer op het traject  
  Kristiansund-Trondheim. 
03.2002  Doorverkocht aan Kroatie (Dubrovnik). Thans in de vaart onder naam Nona Ana. 
  Vaart momenteel in de veerdienst tussen Dubrovnik en Mljet. 
 
Werf  Harding Werf te Rosendal (Noorwegen) 
Capaciteit 250 passagiers 
Lengte   28 meter 
Aandrijving Schroefaandrijving met schroeven die worden voortbewogen door twee   
  motoren van elk 1260 kW.  
Topsnelheid 34 knopen (ca. 60 km/uur) 
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KOEGELWIECK (II, 1992) 
01.1992 Opdracht 
05.06.1992 Aankomst Terschelling, proeven Harlingen-Terschelling 
25.06.1992 Officiële overdracht 
 
Werf  Harding Verft te Rosendal (Noorwegen) in 1992.  
Capaciteit 312 passagiers (oorspronkelijk 317, waarvan 12 in de eerste klas onder het  
  stuurhuis) 
Lengte  35,5 meter, 9,6 m. breed, 1,60 diepgang 
Aandrijving Twee MJP waterjets, aangedreven door twee Deutz MWM dieselmotoren van  
  2 x 1500 kW (type: TBD 620 V16) 
Topsnelheid ca. 60 km/uur 
Apparatuur Moderne navigatiemiddelen, zoals radar, DGPS plaatsbepalingapparatuur.  
  Deze systemen zijn dubbel ingevoerd, zodat zowel de kapitein als de stuurman  
  hier de beschikking over hebben. De machinist kan ook vanuit het stuurhuis 
door   middel van beeldschermen, controlemeters en computer op de hoogte blijven  
  van wat er in de machinekamer gebeurt. Naast drie bemanningsleden is er een  
  stewardess. 
 
 
 
 
NAJADE (1999) 
1999  In dienst 
01.01.2003 Uit dienst wegens hoge exploitatiekosten 
07.2004  Verkocht aan Seaport International Shipping Co. LTD., een offshore bedrijf uit  
  de Verenigde Arabische Emiraten. 
2004  Verbouwd door SBF Shipbuilders op locatie in Dubai 
  Vaart thans als crew boat onder de naam “Sea Jaguar” in de Perzische Golf 
 
Werf  SBF Shipbuilders Western Australia 
Capaciteit 184 personen (35 in business class op het bovendek en 149 op het hoofddek). 
  Navigatie- en communicatieapparatuur Airco, DGPS Leica MX412B, Girokompas, 
  Plath Navigat X Mk1 Mod 10, Autopilot, Robertson AP 9, Radar (2x) Kelvin  
  Hughes  Nucleus 5000, Echolood JRC FF30, VHF radio (2x) Icom ICM59, waarvan  
  één met DSC kanaal 70, Epirb Nova RT260-M 
Afmetingen 31,8, 6,7 en 1,3 meter 
Aandrijving Drie MJP waterjets Series 450, aangedreven door drie MTU dieselmotoren (type 
  12V-2000 M70) via ZF tandwielkasten (type BU250) 
Topsnelheid  32 mijl/ uur (ca. 58 km/uur) 
Brandstofcap. 6000 liter 
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TIGER (II, 2008) 
1996  Opdracht door bedrijf in Hong Kong tot bouw. Bouw gestaakt vanwege   
  Aziatische crisis. 
1999  Afgebouwd: proefvaarten boven verwachting! Eigenaar Supercat Ferries,  
  Aboitiz op de Filippijnen laat het schip in de mottenballen zetten. 
2002  In de vaart op het traject van Cebu naar omringende eilanden binnen Visayas- 
  groep. Verwachte groei toerisme blijft uit en de veerschepen worden   
  vervangen door kleinere (goedkopere). Het schip komt te koop te staan. 
Juli 2006 Rederij Doeksen geïnteresseerd in Supercat. 
Januari 2007 Inspectie en proefvaarten op de Filippijnen. 
April 2007 Aankoop Supercat 2002 
26 april 2007 Op transport gesteld in Balamban op een zwareladingschip 
15 juni 2007  Aankomst te Harlingen 
Juli 2007 Verbouwing wordt uitgevoerd in eigen beheer. Er wordt gebruik gemaakt van  
  locale onderaannemers. Kosten aankoop en verbouwing in totaal ca. € 4,5  
  miljoen. 
28 maart 2008 Doop Supercat tot Tiger (II) door staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer  
  en Waterstaat. In veerdienst. 
 
Werf  Gebouwd FBM Aboitiz, Filippijnen; verbouwd in eigen beheer door Rederij  
  Doeksen te Harlingen in 2007-2008. 
Capaciteit 415 personen 
Afmetingen 52,0 x 11,8 x 1,4 meter 
Aandrijving Twee dieselmotoren (16V MTU M61) van elk 2000 kW, gekoppeld aan twee LIPS  
  waterjets.  
Topsnelheid  32 mijl/ uur (ca. 58 km/uur) 
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Colofon 
 
 

Dit spreekbeurt- en werkstukpakket is gemaakt door de afdeling Marketing en Communicatie 

van Rederij Doeksen. 
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