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OPLEIDINGSSCHIP MS “PRINSES MARGRIET” 
De Prinses Margriet werd in 1966 speciaal gebouwd als schoolschip. Leerlingen verbleven langere tijd aan boord. Er 
waren hutten, klaslokalen en faciliteiten om het vak van zeeman in de praktijk te leren. 
 
Scheepstype: Opleidingsschip 
ENI-nummer: 02506360 (European Number of Identification) 
IMO-nummer:    6618823 
Roepsein: PGVO 
Bouwjaar: 1966 
Bouwwerf: Vuijck & Zn in Capelle a/d IJssel 
Bouwnummer: 800 
BRT:   1648 
Afmetingen: 69,20 x 12,02 x 4,53 meter 
Voortstuwing: 1.200 pk (Stork) 
Snelheid: 11,0 knoop 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prinses Margriet doopt opleidingsschip voor de koopvaardij tot Ms. Prinses Margriet 
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Prinses Margriet aan boord van het opleidingsschip de Ms. Prinses Margriet, na de doop van het schip. 

      
Foto’s: het nationaal archief 

 
Prinses Margriet tijdens receptie 

 
 
23 november 1966  
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Doopplechtigheid door HKH prinses Margriet van het opleidingsschip ms 'Prinses Margriet' van de Stichting Koninklijk 
Onderwijsfonds voor de Scheepvaart (KOF) te Amsterdam, liggend aan de Surinamekade te Amsterdam, bij 
overname van de bouwwerf A. Vuijk & Zonen Scheepswerf te Capelle a/d IJssel.  
Het reeds op 3 mei 1966 te water gelaten schip biedt plaats aan 36 leerlingen van de landelijke zeevaartscholen.  
Met de 'Prinses Margriet' zullen in het kader van het praktisch zeevaartonderwijs 12 daagse instructiereizen worden 
gemaakt in de West-Europese wateren.  
 
 
De Prinses Margriet op volle zee 

 
Foto: Archief Teun de Wit 

 
Mutaties 
Mutatiedatum:     1966 
Naam:     PRINSES MARGRIET 
Eigenaar:     KOFS in Amsterdam 
Rederij:     KOFS 
Mutatiedatum:        1993 
Naam:     PRINSES MARGRIET 
Eigenaar:     Stichting Noordelijke Hogeschool in Amsterdam 
Mutatiedatum:       2002 
Naam:     SHERAKHAN 
Eigenaar:     Unlimited Yacht Charter in Maarssen 
 
 
 
 
 
Model van het opleidingsschip Prinses Margriet 
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Foto’s: Scheepvaartmuseum 

 
Het voormalige opleidingsschip ms. 'Prinses Margriet' van het Maritiem Instituut 'Willem Barentsz' op Terschelling (en 
in 2001 vervolgens van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) wordt verkocht aan Unlimited Yacht Charter V.o.F. te 
Maarssen voor de ombouw tot cruiseschip in de Middellandse Zee. In april 2004 zal de 'Prinses Margriet' te Monaco 
worden herdoopt in 'Sherakhan'. 
Bron: www.koopvaardij.web-log.nl 
Een krantenbericht 
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Simulator neemt plaats in van 'Prinses Margriet' 
04 augustus 1992 
WEST-TERSCHELLING - De Hogere Zeevaartschool Willem Barentsz op Terschelling neemt per 1 januari 1993 een 
simulator in gebruik. Dit is een gecomputeriseerd systeem dat praktijksituaties voor zeevarenden aan dek, in de 
machinekamer en op zee nabootst. De simulator komt in de plaats van het opleidingsschip 'Prinses Margriet', dat 26 
jaar lang dienst deed voor alle hogere en middelbare zeevaartscholen in Nederland. 
Met behulp van de simulator kunnen de zeevaartstudenten veel gerichter oefenen, omdat diverse praktijksituaties in 
het systeem staan geprogrammeerd. Op de 'Prinses Margriet' hing het van het toeval af of een student met dergelijke 
omstandigheden op zee kreeg te maken. Op de Willem Barentsz-school wordt een speciale ruimte voor de simulator 
gemaakt. De studenten bevinden zich daarin dan aan boord van een modern schip en worden omringd door een groot 
scherm waarop de zee en diverse schepen te zien zijn.  
De simulator kost zo'n vijftien miljoen gulden. Het ministerie betaalt hier het grootste deel van. Terschelling is enige 
zeevaartschool in Nederland die de beschikking krijgt over het geintegreerde systeem. Tot ergernis van de overige 
zeevaartscholen in Nederland wees het ministerie van Onderwijs de simulator eerder dit jaar aan de Willem Barentsz 
toe. Studenten van de andere scholen zullen nu vanaf volgend jaar voor simulatortraining naar het Waddeneiland 
moeten reizen.  
Ook internationaal gezien wordt het gebruik van een simulator op zeevaartscholen steeds populairder. Adjunct-
directeur W. Smit van de zeevaartschool op Terschelling sluit niet uit dat kapiteins van zeeschepen in de toekomst 
zelfs opfriscursussen moeten gaan volgen in simulatortrainingscentra.  
 
 
 
Een krantenbericht 
16-11-07 - 10:46  
ROTTERDAM - Als modale sterveling met een doorsnee loonstrookje moet je er wel eerst even de staatsloterij voor 
winnen; de jackpot wel te verstaan.  
Maar als geld geen probleem meer is, kun je met 25 vrienden en vriendinnen of de hele familie met opa en oma en de 
kleinkinderen een weekje spelevaren in de wereld van de miljardairs op je eigen megajacht. Voor het lieve sommetje 
vanaf 360.000 euro (kale prijs) ben je dan een week te gast op het luxe motorjacht Sherakhan.  
Met een lengte van 70 meter is dit het grootste jacht onder Nederlandse vlag en nr. 35 op de wereldranglijst van 
megajachten in privé-handen. 
 
Afgelopen weken lag het fraaie, klassiek gelijnde jacht in een hoekje van de Rotterdamse Rijnhaven voor de jaarlijkse 
onderhoudsbeurt. Zondagmorgen is ie weer vertrokken, op weg naar de Cariben om daar in het hoogseizoen van het 
cruisen te varen met mensen zoals eigenaar Jan Verkerk zegt, ‘té rijk, té populair, té opvallend zijn’ om zich nog te 
kunnen vertonen in de vakantiehotels.  
,,Wij kunnen de privacy garanderen die ze willen,’’ aldus Verkerk(46). ,,En als je vraagt wie allemaal al op de 
Sherakan mee zijn geweest, dan ben ik dat allemaal vergeten,’’ zegt de ondernemer.  
 
Ook chef-steward Peter Koolhoven noemt geen namen. Nou, goed, Arabische prinsen en prinsesjes dan, want daar 
zijn er honderden van. Die huren een schip dat qua luxe meedraait op het allerhoogste niveau. Een wijnvlek in de 
vloerbedekking betekent dat die compleet wordt vervangen. Bovendien moet de inrichting stijl hebben. En daar weet 
Jan Verkerk wel weg mee want hij is naar eigen zeggen dol op mooie dingen.  
Toch wil hij niets horen van termen als ‘levenswerk’ of ‘hobby’ . ,,Dit is gewoon werk en als je het als ondernemer 
goed doet ben je daar tachtig, negentig uur mee bezig. Het is mijn kind waar ik goed op moet passen.’’ 
 
Ooit dieselmonteur geweest, begon Verkerk al vroeg een loopbaan in de horeca. ,,Ik heb wat minder, gestudeerd 
maar ik ben wel handig.’’  
Na varende snackbars, een strandpaviljoen, fastfood resto’s, een rederij van zes partyschepen, bouwde hij een 
jacht/passagierschip van 38 meter voor twaalf gasten voor vaartochten in de Middellandse Zee. In 2001 kocht hij zijn 
inmiddels zeventiende schip, de Prinses Margriet (1966), het voormalige opleidingsschip voor de hogere 
zeevaartscholen. Dat stripte hij helemaal kaal om het vervolgens geheel naar eigen inzicht volledig nieuw op te 
bouwen.  
Zijn toenmalige vriendin Claudia ontwierp de inrichting en hij kreeg hulp van twee vrienden. Maar veel deed hij echt 
helemaal zelf. ,,Ik weet op dit schip alles, tot het laatste boutje en stopcontact.’’ Na drie jaar bouwtijd kwam het schip 
juni 2005 in de vaart.  
 
Eén keer in het jaar komt het schip terug naar Nederland, na Amsterdam en Harlingen was het nu voor het eerst 
Rotterdam.  
Wie zin heeft in een tochtje, kan kijken op: www.sherakhan.com 
Bron: AD 
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