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Nog vijÍ jaar, en de Doerakclub, een van

de oudste 'merkenclubs' van Nederland,

bestaat een halve eeuw! Maar zo ver is het

nog niet; eerst viert de verenlglng van

Doerakvaarders nog haar negende

lustrum. Van 2 tot 5 augustus komen de

leden bi leen in Jachthaven 'De Oude Horn'

te Leerdam. Er worden daar zo'n tachtig

Doeraks verwacht.
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De Doerak s zó n typisch Neder ands ontwerp, dat we on

mogeli jk aan het negende lustrum van de merkenc ub

voorbj kunnen gaan. Ook aan het achtste vljf jarenfeest, in

2008, besteedde Motorboot destijds aandaarrt.

De eerste Doeraks werden gebouwd bil de Elstawerf ln Ne-

derheÍrert. De eerste Doerak dle daar n 1964 van stape

iep, was een 850 OK, de aatsle was n'1981 een 800 AK

Nadat de werí ophield te bestaan, kwamen a le tekenlngen

in het bezit van Doerak speciaist Pro Aqua in Meppel.

Deze firma bouwt zelf geen boten, maar is gespec a lseerd

in onderhoud, sch lderwerk, modern sering en reparates.

Verder is daar een verkoopnaven mel een groot aanla ge

bruikte Doeraks. Voor een nleuwe boot van dd type moet le

naar Sneek, waar Ho iday Boatng nog Doeraks bouwt. De

werf bouwt uits uitend de uxe LX mode len.

Bengel
Wat ls het bljzondere aan een Doerak? We nu de naam a -

leen a s nogal ongewoon. In de dikke Van Da e v nd je b l
Doerak: <Bussisch durak (dwaas) 1. gemeen laaghartig

mersr 't /s zo'n daerak; een doerak van een vent: 2 an

deugd, bengel (in liefkozende zin): 't is tach za'n lekkere

daetak.



We vergetef uteraard d rect de eerste omschrilvng, en
k ampen ons vast aan de tweede. Want die past beter bil
dêlê S'Oe ó.  Ol3l . t  i^  ^t  l lê rOL r ' , rba ê bool  da '9^1ê-n

of ' aaghart g'.

Blauw bloed
DÁ DoêldL 

^, . rd 
t1 d- /ê\ |gpí  .a.^t  , "  de vot ige ee_w

ontworpen door Dick LeÍeber ln samenwerking rnet Baron
ê'  - ra ,  lêê ê ,ê. .?r  dddratee - le leen

9e njecteerd met blauw bloed, Ínaar waren desondanks
we degeijk bedoeld voor de 'gewone man'. De Doerak
fnoest worden gezien as een soort Vo kswagen op het
water: betaa baar, eenvoudig, degeilk. Er ziln utende jk

zo'n 2.400 boten gebouwd, n engte var èrend van 6 meter
lo '1 50 r e.or. De g oo ,r- rv" , d- lva "(. 

ê-r p a, l-.r9.
mu t knikspantboot waarvan er net veel zjn gebouwd en
waarnaar nog steeds veelvraag s.
D- ul eep es \^e de1 '-r ' o' ree' se .ndtig qêboJrd ,
het Brabantse Nederhemert, aan de Dode lvlaas. No/ne,
esf omer, zeiden de Rome nen tweeduizend laar ge eden
a . n d t geva hadden ze geli jkl Ze ls van de gebouwen is
n ets meer terug te vinden. Van de producten van de E sta
werï echter des te meer: er varen nog vele honderden Doe
rakken rond, vee al tot vole tevredenheid van de eigenaren.

ceen luxe
Doerak-eigenaren zijn doorgaans watersporters de niet
heciten aan hoge sne he d. aan luxe attr buten zoa s mag
' tê,ror .  ê 'ê l , l , r  h. t . t , rb"- . td-êt  oÍ  dan ^êr boêq

schroeí, laat staan een hekschroeÍ. De doorsnee Doerakker
s gauw tevreden; hij kent de beperklngen van zijn sch p. Hij
hoe' gee-l \oord./ee o\er le 5eke1. orj \^i1oh-dul^t

6 BeauÍort bljÍt hij ekker binnen en stoere verhalen van

co lega's d e het lJsselmeer oversteken met een golfhoogte

van twee meter hoort hij met een glÍnlach aan. Zijn boot s
stabie, ruim en betrouwbaar. De topsnelheid van za'n 12
kiometer per uur rs hoog genoeg om goed rnee te komen;
bovendlen mag je op de moo e watertjes, waar de Doerak
vaarder zich het beste thuisvoe t, vaak niet sneller dan zes
oÍ negen kiometer.
Denk overigens n et dat we het h er hebben oveT mensen
de het avontuur schuwenl Vee van deze schippers zoch-
ten verre reisdoe en op, zoa s Berlijn Parijs, Straatsburg of
zelfs het Canal du Mldi.

crootste bootmerkclub
A in 1968 werd de Doerakc ub opgericht. Het is nu de
grootste bootmerkclub van Nederland Ínet iefst 450 edenl
De voornaamste doe stelingen van de club zjnr het behaÊ
tigen van de gemeenschappe ijke be angen van de leden,
het gezamenljk ondernemen van vaartochten, het utwls-
selen van ervaringen en het organ seren van bjeenkomsten
buiten het vaarseizoen. De eden ontvangen tweemaa per
jaar het clubblad en ook ls er een interactjeve webslte.
Tweemaa per jaar s er een algemene ledenvergader ng in
Oldebroek waar dan doorgaans ruim honderd Doerakvaar-
ders bijeen komen. Met P nksteren en Hernelvaart organi
seert de club vaartochten en verschillende activiteiten. En
elke vjf laar is er een ustrumbijeenkomst, zoals nu in Leer'
darn. Dit negende lustrum wordt gevierd met een groots

opgezet festjn, van 2 tot 5 augustus n jachthaven De Oude
Horn aan de Linge in Leerdam. Het bestuur van de cub
verwacht zo'n tachtig Doeraks in a le afmet ngen te mogen
ontvangen. Voor de schepen is plek gertaakt over een ka
delengte van 420 rneter.

Progrommo
Het feestprogramma ziet er g obaa aLs vo gt uit:
Vrijdag 2 augustus: aankomst van de deelnemers; wel-
komstdrankle.
Zaterdag 3 augustus: bezichtiging glaslabriek Leerdam
e|.  re 'L"n" g Va1 hel  o lade. S Avord5 dr.  e.  óêc T

partycentrum Het Dak.
Zondag 4 augustus: 'Lingecru se' met twee rondvaartbo
ten, rnaaltijd aan boord.
lMaandag 5 augustus: ontbijt op de haven of in de glasÍa

br ek. Afscheid van de deelnemers.
Voor meer informatiei www.doerakc ub.nl. Ook kan er con-
tact worden opgenomen met Jos W nters van het organi-
satiecomité, tel. A6 29923823.
\^ /ê êên n^a'rL hêÁÍt  m,. . .ê.n i . l  c.  .-  J VA- Oe VerÁ^tg,ng.

kan zich aanmelden via de webste www.doerakc ub.n.

Het postadres van de verengng s: Secretariaat Doerak

club, Korander29, 8101 CV Raalte. @
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