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            Doerakclub: 
            500 leden 

De Doerakclub verwelkomde op 29 maart 

Wouter Nagtegaal uit Oosterhout als 

500ste lid. De vereniging is daarmee de 

grootste merkenclub in Nederland. Vooral 

via de website doerakclub.nl worden veel 

nieuwe leden geworven. “Wie op internet 

naar Doerak of Marak zoekt, komt al snel 

bij ons terecht”, zeggen de bestuursleden 

Meindert Vos en Bert Hovener. “De site is 

het kloppend hart van onze vereniging.”

HaNs PaPeNBurg

Wouter Nagtegaal (46) en Kitty de Vos (50) kochten in 2012 

een Doerak 703 uit 1976. Het is hun eerste boot. “We 

waren niet per se naar een Doerak op zoek”, zegt Wouter 

“maar toen we deze boot met zijn 20 pk tweecilinder-Bukh-

motortje eenmaal hadden gevonden, waren we binnen een 

kwartier verkocht. Het is echt een heel leuk scheepje.” Met 

Waspik als thuishaven varen Wouter en Kitty vooral in de 

Biesbosch. Meestal zijn ze met z’n tweeën op de boot, 

samen met foxterriër Billy. “We hebben vorig jaar wat min-

der gevaren dan we hadden gewild,” zegt het stel, “maar af 

en toe liggen − en dan in de Biesbosch bij voorkeur ergens 

‘in het wild’ − is eigenlijk ook al heel leuk.” 

In de jachthaven van aalst, aan het esmeer, ontmoetten 

Wouter en Kitty vorig jaar zomer een andere Doerak-vaar-

der en via hem zijn zij lid geworden van de Doerakclub. 

“Het is een heel actieve en betrokken club, die echt iets  
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“Het kloppend hart van 
onze vereniging is de 
website doerakclub.nl”

toevoegt”, zo hebben zij inmiddels ervaren. “Onder meer 

via het forum op de website krijg je als nieuw lid enorm veel 

informatie, van mensen die al veel langer met een Doerak 

varen.” Zelf overwegen Wouter en Kitty de kuiptent van hun 

boot en misschien ook de indeling van de kajuit wat aan te 

passen. “Dan is het enorm handig om via de vereniging  in 

contact te komen met andere eigenaren, die daar ervaring 

mee hebben”, vinden zij. “Wat ons daarbij tot nog toe 

vooral is opgevallen, is dat Doerak-eigenaren over het alge-

meen heel creatief zijn in het vinden van oplossingen. Dat 

maakt het forum op de website extra de moeite waard.”

Animo
De Doerakclub floreert. In slechts drie jaar tijd groeide deze 

vereniging voor Doerak- en Marak-eigenaren van ongeveer 

300 naar het huidige aantal van 515 leden en het einde lijkt 

nog niet in zicht. Behalve aan de website is dat volgens be-

stuurslid Meindert Vos vooral ook te danken aan de vele 

activiteiten die voor de leden worden georganiseerd. “elk 

jaar”, zegt hij “zijn er twee clubdagen en twee of drie door 

leden georganiseerde vaartochten. Daarnaast zijn er gere-

geld workshops en themabijeenkomsten, georganiseerd 

door onze afdeling ledenservice. In 2014 betrof dat onder 

meer een technische middag bij een bedrijf in Putten, een 

workshop ‘touwknopen’, een workshop ‘Veilig koken aan 

boord van uw Doerak’, een thema-avond ‘Onbezorgd 

Varen’ en twee keer een cursus reanimatie en aeD. De 

animo voor dit soort informatieve bijeenkomsten is door-

gaans bijzonder groot. Het gebeurt geregeld dat een work-

shop binnen 24 uur is volgeboekt.”

los van de vaartochten, de workshops, de clubdagen en 

de ledenvergaderingen is men bij de Doerakclub ook ach-

ter de schermen actief. Zo nam het bestuur reeds kort na 

het failliet gaan van Doerak-centrum Pro aqua in Meppel 

contact op met de curator, om het uitgebreide archief van 

het bedrijf veilig te stellen. Pro aqua, dat zich na het faillis-

sement van de vermaarde eistawerf ontwikkelde tot Doe-

rak-specialist, beschikt niet alleen over een uitgebreid 

archief met informatie over bouwnummers en dergelijke, 

maar ook over alle originele bouwtekeningen. Wat daar nu 

mee gaat gebeuren is nog onzeker. De curator erkent het 

belang van het materiaal voor de vereniging, maar inmid-

dels zou zich een overnamekandidaat voor Pro aqua heb-

ben gemeld. Mocht het daadwerkelijk tot een doorstart van 

het bedrijf komen, dan zal het archief zo goed als zeker in 

Meppel blijven. Zo niet, dan komt het mogelijk in het bezit 

van de vereniging, die het in dat geval wil opslaan bij Holi-

day Boating / Doerak sneek in sneek. Dit Friese bedrijf is 

tegenwoordig de werf voor nieuwbouw, onderhoud, refit en 

verhuur van Doerak motorboten.  

Lustrum
De Doerakclub stevent inmiddels af op het vijftigjarig jubi-

leum, dat men in 2018 hoopt te vieren. Het is dan een halve 

eeuw geleden, dat tijdens een door de eistawerf georgani-

seerde vaartocht het initiatief werd genomen tot oprichting 

van een vereniging voor Doerak-eigenaren. Bij de werf in 

Nederhemert werden van 1964 tot 1981 zo’n 2.400 Doe-

raks gebouwd, in lengte variërend van 6 tot 11,50 meter. De 

boten werden destijds ontworpen door Dick lefeber, naar 

een idee van Maurits baron van Wassenaar. De baron wilde 

een stalen motorboot voor ‘de gewone man’: betaalbaar, 

eenvoudig, degelijk en vooral ook met een Nederlandse 

uitstraling. Hoeveel van de bij de eistawerf gebouwde Doe-

rakken nog varen, is volgens Vos en collegabestuurslid 

Bert Hovener niet precies bekend. “Maar dat het er meer 

zijn dan de vijfhonderd van onze clubleden staat vast”, zeg-

gen zij. “We zien nog geregeld boten varen zonder club-

vlag. en ja: ook de eigenaren van deze Doerakken willen 

we graag als lid. Ze zijn van harte welkom!”   

1  Wouter Nagtegaal       

    en Kitty de Vos wor- 

 den tijdens een 

 Doerakclub-ledenver- 

    gadering in het zon-          

 netje gezet door tijde- 

 lijk voorzitter Pim 

 Frequin.

2 De Doerak 703 van  

    Wouter Nagtegaal en  

    Kitty de Vos. 

3 Lustrumbijeenkomst  

    van de Doerakclub in 

    2013, met 86  boten

    in jachthaven De 

 Oude Horn aan de 

 Linge in Leerdam.
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