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   Paul Melles per januari 2021  
opgevolgd als directeur van Rederij Doeksen

#11november
2020

WhatsApp
Korte vragen beantwoorden wij ook graag  
via WhatsApp. Ons nummer is 06 133 264 06.  
Let op: via WhatsApp kunt u niet boeken,  
wijzigen of annuleren.

Nieuw: webshop Doeksen
Recent openden we onze gloednieuwe webshop. Want hoewel passagiers onze winkel de  
Parlevinker in de terminal in Harlingen bezoeken, of hun souvenirs en cadeautjes kopen in  
de buffetten aan boord, merken we steeds vaker dat fans ook los van hun reis iets willen  
aanschaffen. Om cadeau te geven of voor zichzelf. Vanaf nu kunt u dus óók online shoppen  
voor knuffelzachte Doekies, bouwpakketjes van de nieuwe schepen, mooie strandlakens van  
gerecycled katoen en meer: https://www.rederij-doeksen.nl/doeksen-webshop

ondersteunen en nieuwe projecten op te 
starten. De afgelopen jaren heb ik veel 
kennis en ervaring opgebouwd, o.a. op 
het gebied van vergroening. Op dat gebied 
zal ik zeker gaan adviseren en daar heb ik 
erg veel zin in.” Hij lacht: “En daarnaast, 
zeker niet onbelangrijk: mijn vierde  
kleinkind is op komst. Ik wil meer tijd 
kunnen besteden aan mijn gezin en meer 
genieten van de dingen in het leven.”

Paul Melles (60) neemt op 31 december 
2020 afscheid als directeur van Rederij 
Doeksen. Melles: “Komend jaar werk ik 
34 jaar voor de Rederij, waarvan 20 jaar 
als algemeen directeur. 

Deze jaren zijn leerzaam geweest, boei-
end, hectisch, vol kansen en uitdagingen. 
Zo’n beetje alles wat maar gebeuren kon, 
hebben we meegemaakt. Van concessie-
strijd tot corona-uitbraak. We hebben 
mooie nieuwbouwprojecten kunnen  
realiseren en grote stappen gezet op  
het gebied van veiligheid, gastvrijheid en 
vergroening van onze vloot. Ik laat een 
mooi bedrijf achter waar ik erg trots op 
ben. Maar het is nu tijd voor een nieuwe 
generatie.

Melles wordt opgevolgd door Dirk Spoor 
(38), die momenteel de functie van hoofd 
hospitality en HR vervult. Spoor kwam in 
2010 in dienst bij Rederij Doeksen.  
“Dirk heeft visie en ambitie en weet pre-
cies wat belangrijk is om een bedrijf als 
Rederij Doeksen succesvol de toekomst 
in te loodsen. We zijn de afgelopen twee 
jaar intensief met elkaar opgetrokken om 

Rederij Doeksen
Tel. 088 9000 888

www.rederij-doeksen.nl

     Eilander auto-actie:  
  voordelig de auto mee

Hoe gaat het met 
de Koegelwieck? 
De Koegelwieck is zoals u weet in 
verband met motorische problemen 
uit de vaart. De stuurboordmotor is 
onherstelbaar beschadigd, de bak-
boordmotor kampte met talloze  
problemen. De beide motoren zijn  
uit het schip verwijderd en worden 
helemaal gereviseerd door de firma 
Wärtsilä. De komende weken worden 
de gereviseerde motoren (eerst de 
stuurboordmotor, dan de bakboord-
motor) bij motorenspecialist Wärtsilä 
op de proefstand grondig getest en 
we verwachten dat de motoren na el-
kaar in week 49 en week 50 weer in 
het schip kunnen worden geplaatst.

Laatste boot? 
Houd hier rekening mee!
Komt u na 20.00 uur in Harlingen aan 
met de laatste boot? Houd er dan  
rekening mee, dat de servicebalie ter 
plaatse al gesloten is. Het is dan niet  
mogelijk om de autosleutel van een  
eerder opgereden auto op te halen. Heeft 
u uw auto direct na aankomst nodig? 
Neem dan een reservesleutel mee.

     Debiteurenpas:  
   zakelijk reizen  

met voordelen
Reist u regelmatig zakelijk van en naar Vlieland en Terschelling? 
Met een debiteurenpas hoeft u uw reizen niet meer apart te declare-
ren: de kosten worden automatisch in rekening gebracht bij uw  
bedrijf. Daarnaast profiteert u van de volgende voordelen:

•  uw pas is uw ticket

•  20% korting op alle personentickets (excl. sneldiensttoeslag)

•  enkele reistarief van 50% (i.p.v. 60%) van de retourprijs

•   annuleren voor afvaart is kosteloos

Meer informatie leest u op  
www.rederij-doeksen.nl/zakelijk/debiteuren.  
Hier kunt u ook de pas aanvragen.

hem op het directeurschap voor te berei-
den. Ik ben trots dat we de directiewissel 
intern kunnen oplossen. Het bedrijf is bij 
hem in heel goede handen.”
Paul Melles blijft bij de rederij betrokken: 
“Koninklijke Doeksen heeft me gevraagd 
om als technisch directeur de bestaande 
activiteiten van onze holding – waar naast 
Rederij Doeksen ook de bedrijven Water-
bus en Royal Huisman onder vallen – te 

Van 2 november 2020 t/m 28 februari 
2021 kunnen eilanders weer profite-
ren van de voordelige autotarieven. 

Het auto-actietarief: 
•  kan alleen worden geboekt door  

en voor eilanders met een geldige 
eilander pas;

•  kan alleen worden geboekt voor  
auto’s met een geldige autopas;

•  kan gratis worden gewijzigd en  
geannuleerd;

•  geldt op dinsdag, woensdag en  
donderdag;

•  geldt voor enkele reizen en retours;
•  is niet geldig in combinatie met  

andere (kortings)acties.

Tarief per retour 
(2 november 2020 t/m 28 februari 2021)
Auto tot 3 meter €  37,50
Auto €  42,50
Auto 6-7 meter € 127,50
Auto + aanhangwagen  
tot 10 m €  87,50
Camper tot 6 m €  42,50
Camper tot 8 m €  75,50
Auto + caravan tot 12 m  € 127,50 


