
TesT sK KoTTer 1250 sedan & 1350 PiloT

degelijk 
maatwerk
in eerste instantie denk je misschien dubbel te zien, als je naar de foto's van de twee 

sneeker Kotters kijkt. Bij nader inzien blijken er echter genoeg verschillen te zijn tussen 

de sedan (links) en de Pilot. Beide modellen werden afgelopen jaar vernieuwd. een 

mooie aanleiding voor een dubbeltest met deze stoere stalen motorjachten. 

TeKsT: Yvonne zwaan, foTo’s: richard de jonge
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sK jachtbouw is al meer dan 40 jaar een begrip in de  

wereld van de stalen motorjachten. Meer dan 150 sK Kot-

ters liepen er bij de sneeker werf in al die jaren van stapel 

en maar liefst 66 daarvan zijn van eigendom van een lid van 

de vereniging sK vloot. de sedan en Pilot maken ook al 

langere tijd deel uit van het gamma van de werf. het voor-

naamste verschil tussen deze twee modellen is de opbouw. 

de Pilot oogt wat stoerder, dankzij het kleinere formaat  

zijramen in de stuursalon en de iets hogere opbouw. daar-

bij biedt de Pilot alle opvarenden vanaf de salonbank zicht 



1 De SK 1250 Sedan is een comfortabel schip voor twee personen. 2 Het met 40 cm verhoogde kajuitdak maakt de Pilot wat ‘hoekiger’. 
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rondom; bij de sedan geldt dit alleen voor de roerganger 

en meevaarder. een ander belangrijk verschil tussen de 

twee schepen waar wij vandaag mee varen, is dat de 

sedan is voorzien van een enkele knikspant romp terwijl de 

Pilot een multiknikspant onderwaterschip heeft. dit verschil 

zit hem echter niet in het type, maar in de lengte. sK jacht-

bouw voorziet haar schepen vanaf 13 meter van een mul-

tiknikspant romp voor extra stijfheid. verder is het kajuitdak 

van de sedan doorgetrokken boven de open kuip, maar dit 

is een optie. 

sedan
de 1250 sedan, met het bouwnummer ‘sK 382’, bouwde 

Tjerk Tuinstra op eigen risico, zo vertelt hij als we op zijn 

kantoor aan een kop koffie zitten. “op het moment dat we 

begonnen met de bouw van het casco had ik nog geen 

klant voor het schip. het voordeel daarvan was dat ik naar 

eigen inzicht een aantal vernieuwingen in het model kon 

doorvoeren.” zo liet Tuinstra de voor de sedan kenmer-

kende traditionele indeling met stuursalon op kuipvloerni-

veau en eigenaarshut, badkamer en keuken in het 

voorschip varen. in plaats daarvan kreeg de sK Kotter 

sedan een keuken tussen de salonvloer en het lager gele-

gen voorschip in, tegenover de stuurstand aan bakboord. 

hiervoor is de opbouw van de stuursalon met een halve 

meter verlengd en de voorkajuit juist ingekort, wat het schip 

optisch meer lengte geeft. Bovendien is er door deze opzet 

ruimte ontstaan voor een gescheiden douche en toilet-

ruimte en maakt de keuken veel meer deel uit van de stuur-

salon, zonder dat je direct op de vuile vaat op het aanrecht 

kijkt. verder verving Tuinstra het achter de open kuip door-

lopende gangboord door een open spiegel en werd het  

kajuitdak aan de achterzijde doorgetrokken. “de open kuip 

neemt aan boord een belangrijke plaats in”, verklaart hij. 

“deze aanpassingen hebben het comfort vergroot.” geluk-

kig zag niet alleen Tuinstra de voordelen van de nieuwe 

sedan, want nog voordat de sK Kotter de afbouwfase in 

ging werd het schip verkocht. “deze klant zag het casco in 

aanbouw op de najaarsshow van Motorboot sneek in 2015 

en was direct enthousiast. vanaf dat moment konden we 

het schip verder bouwen naar de wensen en smaak van de 

nieuwe eigenaars – zoals we het gewend zijn te doen!”

tweepersoons
onder het motto “hoe meer je in de boot stopt wat je niet 

gebruikt, des te minder ruimte overblijft voor wat je wél ge-

bruikt”, telt de 12,50 meter lange sedan slechts één hut en 

geen dinette. dit resulteerde in een royaal en comfortabel 

tweepersoons motorjacht. van de toiletruimte tot de eige-

naarshut en van de open kuip tot de keuken – alles is pret-

tig ruim van opzet. zelfs de gangboorden zijn lekker breed. 

sK jachtbouw bouwt haar schepen geheel naar klant-



3 De eigenaarshut aan boord van de SK 1350 Pilot. 4 Een leuk idee voor 

de styling van het scheepsinterieur, deze foto-wandversiering! 

5 Het vrij strakke, eenvoudige interieur van de 1250 Sedan. 6 De gerief-

lijke open kuip van de 1250 Sedan, omsloten door een hoge verschansing 

en beschermd door het doorgetrokken kajuitdak. 7 De 1350 Pilot heeft 

een achter de open kuip langs doorlopend gangboord. 8 De bijzonder 

lage, compacte stuurstand aan boord van de 1350 Pilot.
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de stuurstand is 
zeer bescheiden 

van formaat
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wens, wat betekent dat er aardig wat maatwerk aan te pas 

komt. “we kunnen binnen bepaalde marges schuiven met 

de vloerhoogte, kajuithoogte en de indeling van het interi-

eur”, aldus Tuinstra. “en uiteraard bepaalt de klant de sfeer 

aan boord, door de keuze van houtkleur voor de betimme-

ring, de materiaalkeuze voor wand- vloer- en plafondafwer-

king en andere details. dat maakt iedere sK uniek.” een 

sterk punt van de ‘sK 382’ vinden wij de gerieflijke en toch 

ruime open kuip, met zijn gezellige l-vormige bank. Minder 

enthousiast zijn we over de stuursalon, die wel erg recht-

toe-recht-aan is ingedeeld en afgewerkt. een weliswaar 

comfortabel zittende, maar rechte bank aan stuurboord en 

een strakke kastenwand aan bakboord, gecombineerd met 

witte panelen voor wand en plafond. daarentegen vinden 

we de keuken, zo tussen salon en voorschip in, weer heel 

geslaagd. ook de eigenaarshut is een aangename ruimte. 

slim gekozen is de schuifdeur waarmee het vertrek wordt 

afgesloten. zo zitten de deuren van douche, toilet en hut 

elkaar niet in de weg. 

pilot
wie wil weten hoe een ervaren jachtbouwer zijn eigen schip 

zou bouwen en inrichten, moet een kijkje nemen aan boord 

van de sK 380. de Bravo Tango bouwde Tjerk Tuinstra na-

melijk voor zichzelf en zijn vrouw Betsy. “Maar als er zich een 

klant voor aandient, is-ie ver-

kocht hoor”, haast hij zich te 

zeggen. “dan bouw ik met 

het grootste plezier weer een 

nieuw schip voor onszelf.” 

Tuinstra voorzag de nieuwe 

1350 Pilot van een hoger 

stuurhuis. hierdoor konden 

zowel de salonvloer als de kuipvloer worden verhoogd, wat 

meer bergruimte en stahoogte in de gastenhut heeft opgele-

verd. “Bovendien is het hoogteverschil tussen gangboord en 

kuip nu kleiner”, vult hij aan. aan deze praktische voordelen 

kleeft het esthetische nadeel dat het profiel van de sK Kotter 

wat ‘hoekig’ is. dit is deels opgevangen met de donkere 

kleur rondom de ramen, maar Tuinstra beaamt dat het nog 

wat fraaier kan. “wellicht krijgt een volgend bouwnummer 

andere ramen, om het schip optisch minder hoog te maken.” 

een andere consequentie is de 40 cm extra kruiphoogte. 

“Maar dat is niet zo bezwaarlijk, want deze stoere zeebonk 

van 13,50 bij 4,43 meter is meer thuis op ruim vaarwater dan 

kleine kanaaltjes”, merkt Tuinstra terecht op. 

sfeer
zo strak en koel als de sedan vanbinnen aandoet, zo wel-

kom voelen we ons als we de salon van de Pilot betreden. 

wat materiaalkeuze en accessoires al niet kunnen doen! 

indirecte verlichting zorgt voor een gezellige sfeer in de 

met noten betimmerde stuursalon. de comfortabele U-

vormige bank kan deels bij de open kuip worden betrok-

ken, door de uit vier delen bestaande aluminium pui te 

openen. echte blikvangers zijn de twee door Tuinstra zelf 

ontworpen stuurstoelen, waarin de rvs buis die deel uit-

maakt van de vormgeving van de stuurstand is toegepast. 

die stuurstand is trouwens zeer bescheiden van omvang 

en hoogte. een bewuste keuze, zo legt Tuinstra uit. “in veel 

boten wordt het interieur om de stuurstand heen ge-

bouwd”, verklaart hij. “Maar waarom zou je steeds om de 

stuurstand heen moeten lopen, terwijl je de meeste tijd 

aan boord niet eens varend doorbrengt?” daar zit wat in. 

we zijn benieuwd hoe die lage stuurstand ons straks tij-

dens het varen bevalt. 

vier traptreden brengen ons benedendeks, waar we aan 

stuurboord een praktische keuken met veel lades en aan 

bakboord een knusse dinette aantreffen. wat een heerlijke 

hoek zal dit zijn om ‘s avonds met een klein gezelschap 

een kaartje te leggen of een afzakkertje te drinken voor het 

te kooi gaan! durven de gasten na dat ene schippersbit-

tertje te veel de steiger niet 

meer af te lopen, geen pro-

bleem! dan blijven ze toch 

gewoon slapen? aan stuur-

boord onder de salonvloer 

is een prima gastenhut met 

twee volwaardige bedden. 

het onderkomen van de ei-

genaars is vergelijkbaar met de hut in de 1250 sedan, met 

onder meer dezelfde slimme schuifdeur. de ruimte is al-

leen een slagje breder en hoger. douche en toilet moeten 

met de gasten worden gedeeld, maar zijn wel onderge-

bracht in gescheiden ruimtes. wat ons aan boord van de 

sedan ook al opviel, is dat sK jachtbouw overal waar mo-

gelijk aan bergruimte heeft gedacht. in traptreden, onder 

bedden, in de toiletruimte en onder banken... overal vinden 

we klepjes, lades en luiken. “wij zijn nogal van het prakti-

sche”, grijnst Tuinstra. “en uit ervaring weten we dat je op 

een boot nooit genoeg bergruimte hebt!”

techniek
zowel de sK Pilot als de sedan zijn voorzien van een vijf-

cilinder volvo Penta dieselmotor, die staat opgesteld onder 

de kuipvloer. het voordeel hiervan is dat je minder geluid 

in de salon hebt en dat onder de salonvloer een handige 

kelder schuilgaat. Uiteraard is de schroefas hierdoor korter 

dan normaal, maar dit heeft volgens Tuinstra geen nade-

lige gevolgen voor de voortstuwingsinstallatie. op beide 

schepen ziet de technische installatie er verzorgd en de-

gelijk uit, met rondom de motoren voldoende ruimte voor 
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9 Het kenmerkende neusje van de SK Kotter: volle, ronde boeg met te-

rugvallend boeisel. 10 Zijaanzicht en indeling van de 1250 Sedan.  

11 Indeling van de 1350 Pilot. 
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service en reparatiewerkzaamheden. de motorruimten 

onder de stalen kuipvloeren zijn voorzien van een extra 

geïsoleerd motorluik. daarnaast zijn er in beide motor-

ruimtengeluid-isolerende platen aangebracht. sK jacht-

bouw besteedt de bouw van de casco’s tegenwoordig uit. 

de volledige technische installatie van zowel de sedan als 

de Pilot voert de werf wel in eigen beheer uit. 

varen
we maken eerst een korte proefvaart met de sK 1250 

sedan, om vervolgens over te stappen op de 1350 Pilot. 

de sedan is op verzoek van de klant voorzien van een 

vaste stuurbank, waarin extra kastruimte is gecreëerd. 

dankzij de lage zijramen kun je echter goed meekijken 

over het water vanaf de salonbank. vanachter de stuur-

stand hebben we goed zicht rondom. om ook het verkeer 

achter het schip goed in de gaten te houden, liet de eige-

naar van deze sedan een optionele achteruitkijkcamera in-

stalleren; handig als het zicht wordt belemmerd door 

beslagen of beregende ramen in de kuiptent. een andere 

prettige optie waarmee de stuurstand is uitgerust, is het 

verstelbare stuurwiel. zo lukt het al snel een prettige hou-

ding te vinden. op de houkesloot toont de sK Kotter zich 

als een koersvast schip, dat zich prettig laat besturen. Bo-

vendien blijkt de sedan scherp te sturen. zowel over bak-

boord als over stuurboord bedraagt de draaicirkel niet veel 

meer dan één scheepslengte.

als we de snelheid geleidelijk laten oplopen zien we die 

gelijkmatig opbouwen, tot ruim 15 km⁄uur bij 2.900 toeren. 

het geluidsniveau komt tot 2.000 toeren in de salon niet 

boven de 60 dB(a) uit, wat zeer acceptabel is. daarboven 

maakt de motor duidelijk meer geluid. wellicht is dit te wij-

ten aan de grote, nu nog lege bergruimte onder de salon-

vloer die als een soort klankkast werkt? opvallende 

trillingen, die zouden kunnen wijzen op een onbalans in de 

aandrijflijn, kunnen we in ieder geval niet ontdekken. 

de sK 1350 Pilot maakt dezelfde degelijke, stabiele indruk 

als de sedan en ook dit schip heeft een prettig korte draai-

cirkel. wel voelen we de terugslagklepjes in de stuurpomp 

als we vanuit de draaicirkel terug willen sturen. dit kan 

eenvoudig worden verholpen door de terugslagklepjes te 

verwijderen, aldus Tuinstra. Bovendien kun je er rekening 

mee houden, door na een ingezette bocht niet direct tegen 

de richting in te sturen. 

het geluidsniveau blijft ook bij de Pilot tot rond de 2.000 

toeren onder de 60 dB(a). daarna loopt het geluid geleide-

lijk op, tot maximaal 73 dB(a), wat heel acceptabel is voor 

een schip met een 150 pk dieselmotor. wel blijkt de 1350 

Pilot een kritisch toerental te hebben bij 1.800 toeren. op 

zich niet onoverkomelijk, maar dit is wel een toerental waar 

je in de praktijk vaak in de buurt zit als je rond kruissnel-

heid vaart. achteruit varend trekt het achterschip flink naar 

bakboord, wat erop wijst dat er een vrij grote schroef op 

de schroefas is gemonteerd. Tuinstra legt uit bewust te 

hebben gekozen voor een grote propeller, ten behoeve van 

een rustige vaart en een hoog rendement. een goede be-

slissing denken wij, met een heel acceptabel nadeeltje 

voor wat betreft het wieleffect. 

conclusie
de sK Kotter staat bekend als een degelijke stalen water-

verplaatser, afkomstig van een betrouwbare werf. Met de 

vernieuwde 1250 sedan en 1350 Pilot laat sK jachtbouw 

zien die naam en faam nog altijd waar te maken. Beide 

sK’s ademen de praktische inslag en ervaring van werfei-

genaren Tjerk en Betsy Tuinstra, gecombineerd met de 

persoonlijke inbreng van de klant. zo slaagt de sneeker 

werf er steeds weer in een uniek schip op te leveren, dat 

toch alle kenmerken van een echte sK draagt. 
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sk 1250 sedan
afmetingen 12,50 x 4,18 x 1,00 m
lengte waterlijn 11,50 m
Kruiphoogte 2,45 m
waterverplaatsing 17 ton
Materiaal staal, romp 6 mm, opbouw 5 mm,   

casco wordt nagestraald
rompvorm knikspant
constructie T-spanten om de 450 mm, @ waterdichte schotten
ce-markering c, optie B
dieseltank rvs, 500 l
drinkwatertank kunststof, 600 l
vuilwatertank kunststof, 215 l
Motor volvo Penta d3-110 pk, 5 cilinder 
schroefasinstallatie watergesmeerde schroefas met homokineet
Boegschroef 95 kgf, hekschroef optie
Boordnet 12/230 v
accu's starten: 120 ah, service: 2 x 220 ah, agM
acculader/omvormer victron 12 v, 2.000 w, 80 a combi, volautomatisch, 

dynamo op hoofdmotor 12 v, 150 a
Topsnelheid 15,3 km/uur
Kruissnelheid 12,5 km/uur, bij 2.000 toeren
verbruik 4,3 l/uur of 0,62 l/km op kruissnelheid
rompsnelheid ca. 15 km/uur
vanafprijs € 280.000,- incl. btw
Prijs testschip € 321.208,- incl. btw
Belangrijkste extra's ramen stuurhuis in thermopane glas, webasto 

schuifluik elektrisch bediend, hekschroef, corian 
werkbladen, romp en boeisel in metallic kleur, 
achteruitkijkcamera, dak boven kuip

 
sk1350 pilot
afmetingen 13,50 x 4,43 x 1,10 m
lengte waterlijn 12,50 m
Kruiphoogte 2,90 m (incl. schuifdak)
waterverplaatsing 20 ton
Materiaal staal, romp 6 mm, opbouw 5 mm,   

casco wordt nagestraald
rompvorm multiknikspant
constructie T-spanten om de 450 mm, @ waterdichte schotten
ce-markering c, optie B
dieseltank rvs, 500 l
drinkwatertank rvs, 600 l
vuilwatertank rvs, 200 l
Motor volvo Penta d3-150 pk, 5-cilinder 
schroefasinstallatie watergesmeerde schroefas met homokineet
Boegschroef 95 kgf, hekschroef optie
Boordnet 12/24/230 v
accu’s starten: 120 ah, service: 2 x 220 ah
acculader/omvormer victron 12 v, 2.000 w, 80 a combi, volautomatisch, 

dynamo op hoofdmotor 12 v, 150 ampère
Topsnelheid 16,1 km/uur
Kruissnelheid ca. 13 km/uur, bij 1.900-2.000 toeren
verbruik 10 l/uur of 0,76 l/km op kruissnelheid
rompsnelheid ca. 16 km/uur
vanafprijs € 340.000,- incl. btw
Prijs testschip € 404.978,- incl. btw
Belangrijkste extra’s ramen stuurhuis thermopane, webasto schuifluik 

elektrisch bediend, extra dynamo en vier extra 
accu’s, dimbare ledverlichtingstrips in interieur, 
granieten werkbladen, interieur in notenhout, me-
tallic romp, raymarine navigatiepakket, elektrische 
ankerlier, spudpaal, elektrische maststrijkinstallatie

bouw en informatie

ontwerp Tjerk Tuinstra, sK jachtbouw 
Bouw sK jachtbouw    

oude oppenhuizerweg 29, sneek  
tel: 0515-418 050    
info@sk-jachtbouw.nl / www.sk-jachtbouw.nl
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