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VaarimPressie

K -1150   Het 
beest

Ze bouwen misschien wel de mooist gelijnde sloepen van Nederland: Kuperus 
Watersport in Workum. Maar het bedrijf doet nog veel meer. Reparaties, 

onderhoud, verbouwingen; noem maar op. Kuperus komt nu met een eigen 
motorjacht: de K-1150. Een stap én een boot die getuigen van lef.

TEKST JaN BrieK | FOTO’S riCHarD De JONGe

uit
Workum

miN   - Geen meevaar-plaats
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T
oen Gert Kuperus nadacht 
over de toekomst van z’n 
bedrijf, kwamen een paar 
mogelijkheden al snel bo-
vendrijven. Naast de twee 
bestaande sloepen, de 660 

De romp van de K-1150 is geheel gebouwd 
van 6 millimeter aluminium met spanten 
om de 40 centimeter. Dek en opbouw zijn 
van 5 millimeter. De fundatie waarop de 
beide Hydradrives staan, meet 8 millimeter, 
de spiegel ter plaatse van de staartstukken 
is zelfs niet minder 5 centimeter dik. Bij 
een aluminium schip is het natuurlijk zaak 
om het materiaal optimaal te vrijwaren van 
elektrolytische corrosie. In de romp zijn 
daarom vier uitsparingen gemaakt waarin 
evenzoveel zware anodes passen die zich 
‘opofferen’ ten gunste van het bouwmate-
riaal. Bovendien is de complete technische 
installatie massavrij gemonteerd en zijn alle 
zaken buitenom in aluminium of kunststof 
uitgevoerd. Daarbij moet je bijvoorbeeld 
denken aan aluminium scharnieren en 
kunststof schroeven ter bevestiging.

Optimaal
Op een type boot als deze is de ruimte per 
definitie beperkter dan op een waterver-
plaatser. Hij is verhoudingsgewijs ranker. 
Kuperus is er echter in geslaagd om de 
binnenruimte optimaal te benutten door te 
kiezen voor minder voor de hand liggende 
oplossingen. In het dekhuis is bijvoorbeeld 
een deel van de entree vanuit de open kuip 
bewust geofferd om plaats te maken voor 

De binnenruimte is riant 
en doet niets af aan de 

ranke lijnen van dit schip

  Aluminium scharnieren en 
schroeven – dat soort details moet 
natuurlijk ook in orde zijn.
 

 Fijn vormgegeven stuurstand; de 
motorhendels zijn met een druk op de 
knop te synchroniseren.

een dwarsscheepse bank. Dat levert niet 
alleen extra zitplaatsen, maar ook extra 
bergruimte op. En in het voorschip is nou 
eens niet gekozen voor de obligate deur in 
het midden die naar de voorhut leidt, maar 
een deur die uit het midden is geplaatst. 
Dat levert direct veel meer ruimte op in de 
kombuis in dit voorste deel van het jacht. 
Zoveel meer dat je je afvraagt waarom hier 
niet wat extra kastruimte is gemaakt. Ook 
de voorhut is ruim van opzet en lijdt niet 
onder het gegeven dat een snelvarende 
boot een gestrekte, smalle kop moet heb-
ben. Veel bergruimte en ook nog eens een 
ruim bed van 210 bij 160 centimeter. Verder 
is de ruimte aangenaam licht. Niet alleen 
dankzij de afwerking (met lichte wegering-
latten langs de wanden), ook vanwege niet 
minder dan tien (!) lampjes, drie poorten 
en een dakluik; een verademing in deze 
wereld van donkere boten. 
En dan houdt het nog niet op. De badka-
mer bijvoorbeeld is al even ruim van opzet. 
Inclusief aparte douchecabine en standaard 
met een elektrisch toilet. En wie denkt dat 
dat alles dan toch wel ten koste moet gaan 
van de tweede hut, onder de vloer van het 
dekhuis, heeft het mis, want ook die is uit-
stekend. Met opnieuw veel bergruimte, een 
groot bed (210 bij 150 centimeter) en ruim 
een meter hoofdruimte. En dan tenslotte 
de stahoogtes door het hele schip: overal 
minimaal 198 centimeter en in het dekhuis 
zelfs 210 centimeter. In een woord: riant. 
En het mooiste is: het doet helemaal niets 
af aan de lijnen van dit schip die heel mooi 
in verhouding zijn.
Ook de afwerking mag er zijn: licht en ge-
durfd. Een esdoorn interieur met een alu-
minium accent in de vorm van een sierstrip 
die overal terugkomt. Een mooi detail zijn 
verder de roestvast stalen deurposten. Een 
‘trendy’ donkere wengé vloer maakt het 
plaatje van een eigentijds vormgegeven bin-
nenwerk compleet. Modern, maar zonder 
het risico dat je dit over een paar jaar heel 
erg gedateerd vindt.
Buitenom is het van hetzelfde laken een 
pak. Het valt Kuperus opnieuw te prijzen 
dat de werf niet direct heeft gegrepen naar 
voor de hand liggende oplossingen. Zo is 
er een achterpui van oregon geplaatst - niet  
alledaags, maar ‘groen’ en nog mooi ook. 
Het gangboord heeft geen niveauverschil-
len, is maar liefst 40 centimeter breed en 
verder wordt het veilige gevoel nog eens 
versterkt door een zware aluminium voet-
rail in combinatie met een ruim 70 cen-
timeter hoge, zwaar uitgevoerde dubbele 
roestvast stalen reling. Plus natuurlijk pri-
ma handgrepen op de opbouw. 

(tachtig gebouwd) en de 875 (vijftien  
gebouwd), een nieuw model? Dat was 
eigenlijk geen optie. Waarom geen mo-
torjacht in dezelfde traditie: mooi gelijnd, 
goed varend en stoer. Ervaring had Kupe-
rus inmiddels genoeg. Toen die beslissing 
gevallen was, rees de vraag welk bouw-
materiaal gebruikt moest worden. Staal? 
Daar valt, gezien de enorme hoeveelheid 
al bestaande modellen, weinig eer aan te 
behalen. Bovendien moest het jacht zee-
waardig worden, en snel kunnen varen. Die 
laatste eis maakt polyester voor de hand 
liggend. Maar dat vereist hoge investerin-
gen in pluggen, mallen en wat dies meer 
zij. En zo bleef aluminium over. En omdat 
Kuperus ook nog eens Yamaha-dealer is, 
bood dat de gelegenheid om het nieuw te 
bouwen jacht te voorzien van relatief on-
bekende motoren: Yamaha-hydradrives - 
zeg maar de tegenhanger van de bekende 
hekdrives op de markt.
Kuperus noemt als belangrijkste voorde-
len boven conventionele hekdrives het 
gewicht (volgens hem per twee blokken 
plus staartstukken 500 kilo lichter) en de 
compacte uitvoering die meer ruimte in de 
machinekamer overlaat. Hydra staat voor 
hydraulisch: de schakeling is hydraulisch 
waardoor deze zeer soepel verloopt. De 
aandrijving bestaat uit twee schroeven per 
staartstuk die elk hun eigen aandrijfas heb-
ben. De tweede as loopt door de holle bui-
tenste as. Yamaha levert z’n Hydradrives in 
diverse vermogens. In deze boot staan twee 
exemplaren van elk 315 pk sterk, maar er 
zijn ook lichtere varianten, te beginnen met 
165 pk.

massavrij
Jachtontwerper Jan Visser zette in samen-
werking met Kuperus het ontwerp voor de 
K-1150 op papier waarbij de opbouw en het 
interieur als het ware tijdens de bouw evo-
lueerden. In de zomer van 2007 werd door 
Folmer een begin gemaakt met de bouw 
van het casco. In de winter van vorig jaar 
kwam het naar Workum en begon Kuperus 
met de afwerking. “Een geweldig project”, 
zegt hij er nu over. En wie deze boot ziet, 
begrijpt wat hij bedoelt. Natuurlijk wordt 
elke K-1150 op bestelling en compleet op 
maat voor de klant gebouwd. Kuperus kan 
er maximaal twee per jaar aan, dus exclusi-
viteit is ook nog eens gewaarborgd. 

 De voorhut is licht en ruimtelijk dankzij de wegeringlatten en 
poorten, het dakluik en een overvloed aan lampjes.

 Lekker licht afgewerkt stuurhuis. De aftimmering is in esdoorn met een donkere wengé vloer. De alumini-
um strip is een leuk detail. Een deel van de instap vanuit de kuip is bewust geofferd om extra zitruimte te 
maken. De achterkant van die bank doet dienst als drankkast: ook vanuit de kuip bereikbaar!

 Ruime kombuis in het 
voorschip. Het was handi-
ger geweest als spoelbak 
en kookplaat van plaats 
hadden gewisseld.
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licht en gevoelig
We varen met de K-1150 vanuit Workum 
op het IJsselmeer. Vier tot vijf beaufort, 
lager wal, dus met het wellicht bekende 
‘hoekige’ zeetje voor de deur. Korte, steile 
golven waar geen logica in zit, kenmerken 
dit vaargebied onder deze omstandigheden. 
Deze boot verblikt of verbloost er niet van. 
Sterker: juist zo’n onaangenaam zeetje be-
wijst wat de K-1150 kan. Heel veel, neem 
dat van mij aan. Dit is een beest van een 
boot die uitnodigt tot het betere gooi- en 
smijtwerk. Vanaf ongeveer 2.600 toeren 
per minuut gaat de K-1150 vol in plané 
en bouwt de snelheid zich gestadig op van 
zo’n 25 tot bijna 60 kilometer per uur. Nare 
korte golfslag? Je merkt het niet eens. Zit-
tend in de comfortabele stuurstoel met uit-
stekend zicht rondom ben je heerser over 
de elementen. Het jacht stuurt licht en ge-
voelig, wat heel prettig is voor een boot als 
deze. Je hoeft niet aan het stuur te sleuren 
om hem daar te krijgen waar je hem hebben 
wilt. Een mooi detail zijn de dubbele motor-
hendels die je met een druk op een knop 
kunt synchroniseren. Daardoor worden de 
twee afzonderlijke hendels als het ware één 
hendel wat de bediening vergemakkelijkt. 
Op snelheid gooit de boot het water mooi 
opzij, zodat je van buiswater relatief wei-
nig last hebt. Bovendien: zware wissers met 
interval en sproei-installatie (voor op zout 

water) zorgen ervoor dat het zicht naar 
voren altijd gewaarborgd blijft. Maar één 
ding is echt jammer: de boot heeft in deze 
uitvoering geen echte ‘meevaar-plaats’. 
Nou is snel varen natuurlijk leuk, veel léu-
ker is een mooie kruissnelheid. Bij 35 km/u 
per uur blijft het geluidsniveau beslist ac-

 Custom aluminium bolder en voet-
rail: stoer en functioneel. ceptabel, het brandstofverbruik binnen de 

perken en schiet je uiterst comfortabel op. 
Nóg een groot pluspunt: de boot vaart ook 
langzaam goed - en dat is bij dit soort boten 
wel eens anders. Met de motoren in hun 
werk beperk je de snelheid tot iets meer 
dan 5 kilometer per uur en is de boot goed 
koersvast. Dat maakt ook het varen op klein 
binnenwater makkelijk. Manoeuvreren is 
dankzij de twee staartstukken in combinatie 
met een boegschroef heel eenvoudig.

Tot slot 
Er zijn nogal wat punten die pleiten voor 
dit schip. Zo heeft de K-1150 met de hek-
drives omhoog een volledig vlak onderwa-
terschip wat droogvallen mogelijk maakt. 
Bestaat de mogelijkheid om 2 x 450 liter 
brandstof te bunkeren en heb je keuze uit 
een uitgebreide range Yamaha-motoren. 
Neem daarbij de zeer praktisch benutte bin-
nenruimte, zowel wat betreft het interieur 
als de techniek. Het feit dat de boot lang-
zaam prima vaart en zich op topsnelheid 
ontpopt tot een soort kart op het water én 
uitstekend presteert op een mooie kruis-
snelheid. Maar het allergrootste pluspunt 
van deze boot vind ik wel dat het plezier 
dat de bouwers hebben gehad in de ontwik-
keling en de bouw ervan er aan alle kan-
ten vanaf straalt. Zoveel hart voor de zaak, 
moet wel een topproduct opleveren. 

Nou is snelvaren 
natuurlijk leuk, veel 
léuker is een mooie 

kruissnelheid

 Ruime kuip. De grijze antislip-verf staat goed, werkt prima en is ook nog eens veel voordeliger 
dan een teak kuipvloer. Eigenlijk een heel voor de hand liggende oplossing dus.

 Een ruim 70 centimeter 
hoge zeereling completeert 
het plaatje.

 Robuuste wissers met sproei-installatie voor als je op zout water vaart.

Technische gegevens
lengte over alles  12,55 m
lengte romp  11,50 m
Breedte  3,95 m
Diepgang  0,85 m
Kruiphoogte  2,70 m
Gewicht  ongeveer 8.500 kg
motorinstallatie  standaard 2 x Yamaha ME372 TRP, 165 pk met hydradrive 
 staartstukken
Brandstof  2 x 450 l (aluminium)
Water  120 l (aluminium
Vuilwater  300 l (rvs)
Prijs vanaf  € 395.000
standaard 
onder meer  12 V en 220 V boordnet, Mastervolt Combi en walstroomaansluiting, 

boiler, koelkast met vriesvak en keramische kookplaat,   
elektrisch toilet, vaarinventaris en 450 l diesel

Prijs schip 
Vaarimpressie  € 490.000
extra’s  onder meer 2 x 315 pk Yamaha-hydradrive, boegschroef
Bouw en verkoop Kuperus Watersport, Doltewâl 32 
 8710 HC Workum, 0515-54 17 28
 www.kuperuswatersport.nl
 info@kuperuswatersport.nl
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