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klassiek, maar 
niet ouderwets
Het ontwerp mag dan meer dan 30 jaar oud zijn, de Barkas is nog springlevend! Toch 

moet zelfs een klassieker met haar tijd mee gaan. Aan boord van de nieuwste Barkas 

1000 Classic ontdekken wij hoe Keikes Jachbouw daar in slaagt. 

yvonne zwAAn
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rendoos wanen, met hout overal waar je maar kijkt. De 

klassieke teak betimmering van weleer – compleet met slin-

gerlijsten – is gebleven, maar slim gecombineerd met witte 

panelen rondom de ramen en tegen de plafonds. Het geeft 

het interieur het nostalgische karakter dat bij het scheepje 

past en zorgt tegelijkertijd voor een licht en ruimtelijk effect.  

wat ook aan dat ruimtelijke gevoel bijdraagt, is de open ei-

genaarshut voorin. Dat mag dan wellicht ten koste gaan 

van wat privacy, het maakt het geheel op deze compacte 

toerboot een stuk minder benauwend! ook de gastenhut 

onder de salonvloer is niet afsluitbaar. een opvallend detail 

vormt hier het plafond met indirecte verlichting. John Kei-

kes, zoon van werfdirecteur/eigenaar lou Keikes, legt uit 

dat deze creatieve oplossing is bedacht omdat een raam 

hier ontbreekt. "normaal gesproken voorzien we de gas-

tenhut onder de salonvloer van een patrijspoort", vertelt hij. 

"De eigenaar van dit schip koos echter aanvankelijk voor 

een indeling met slechts twee vaste slaapplaatsen. Toen 

we wat verder in het bouwproces waren, besloot hij toch 

die extra hut toe te voegen." Het ontbrekende raam wordt 

in dit geval prima gecompenseerd door de open toegang 

en het sfeerverhogende plafond van de hut. 

Uiteraard wél afsluitbaar en voorzien van een patrijspoort is 

het toilet aan bakboord, aan de voorzijde van de stuur-

stand. in de kleine ruimte is ook nog plaats gevonden voor 

een wasbak en een douche, van het toilet te scheiden door 

middel van een gordijn. De bewegingsvrijheid onder de 

douche is dan beperkt, maar het volstaat voor een inciden-

tele wasbeurt. een verbeterpunt betreft de vloer, die al snel 

schuin met de spanten van de multiknikspantromp mee 

oploopt. naar ons idee moet het mogelijk zijn extra centi-

meters breedte bij te snoepen, door de trap naar het voor-

schip een stukje naar stuurboord te plaatsen. op die 

manier ontstaat niet alleen meer vlakke vloer, het zou de 

natte cel in zijn geheel groter en comfortabeler maken. 

bovendeks
Dat elke aanpassing aan een scheepsinterieur – hoe klein 

ook – consequenties heeft, blijkt maar weer aan dit schip. 

zo zou het uit het midden plaatsen van de trap naar het 

voorschip de riante l-opstelling van de salonbank onmoge-

lijk hebben gemaakt. "in zo'n geval is het aan de klant om 

te kiezen waar prioriteit naar uit gaat", verklaart John. "een 

motorboot van 10 meter kan natuurlijk ook heel goed vol-

staan met een wat kleinere bank, maar de eigenaar van 

deze Barkas wilde graag een ruime loungehoek." een extra 

complicerende factor daarbij was dat deze boot naar wens 

van de klant volgens de Ce-B normen moest worden ge-

bouwd. "Hiervoor zijn bijvoorbeeld de luchtinlaten voor de 

motorruimte niet in de romp, maar in de opbouw geplaatst. 

Het gevolg hiervan is dat de salonbank wat naar binnen is 

gekomen en de keuken dieper is dan normaal, waardoor 

Komt het door het oerhollandse kleurenpalet van diep don-

kerblauw, rood en roomwit, of is het die volle, overnaadse 

romp met zijn zware kabelaring en stoere apostelen? waar-

schijnlijk is het een combinatie van deze kenmerken waar-

door dit scheepje je spontaan vlinders in je buik kan 

bezorgen. Bouwnummer ~~ van de Barkas 1000 Classic is 

precies zoals een Barkas hoort te zijn: stoer, degelijk en in-

getogen mooi. Aan het uiterlijk van de stalen motorboot is 

in 30 jaar tijd niet veel veranderd. Toch kunnen we hem on-

mogelijk betitelen als oubollig, truttig of gedateerd. 

sigarendoos
Het uiterlijk mag dan weinig modernisering nodig hebben, 

het interieur is andere koek. zou dat na 30 jaar nog onver-

anderd zijn, dan zouden we ons in de Barkas in een siga-

1 De Barkas 1000 Classic van Keikes Jachtbouw is een onvervalste 

Barkas, met zijn overnaadse knikspant romp met apostelen en ver-

hoogde voordek met drie patrijspoorten aan weerszijden van het boei-

sel. 
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barkas 1000 classic

afmetingen 

lengte over alles 10,80 m
lengte waterlijn 9,85 m
Breedte 3,60 m
Diepgang 0,85 m
Kruiphoogte 2,30 m
stahoogte in salon 1,90 m 

casco 

waterverplaatsing 10 ton
Materiaal staal, romp 5 mm, opbouw 4 mm
rompvorm multiknikspant overnaads met doorgetrokken kiel
Constructie spanten om de ~~ cm en diverse wrangen, fundatie 

van 8 mm plaat is in de romp verlast
Ce-markering standaard C, optie B 

tanks 

Diesel 500 liter, geïntegreerd met motorkamerschot
water 500 liter, roestvrij staal
vuilwater 100 liter, roestvrij staal 

voortstuwing 

standaard motor nanni Diesel, 4 cilinder, 60 pk
Motor testschip yanmar diesel, 4 cilinder, 80 pk
schroefasinstallatie watergesmeerde schroefas met homokineetkoppe-

ling en stuwdruklager
Boegschroef standaard, 10 pk nobels, elektrisch

elektrische installatie 

Boordnet 12 volt, dubbelpolig 
Accu's 1 x 88 Ah startaccu, 2 x 225 Ah lichtaccu
Acculader 50 Ah victron acculader,    

100 Ah wisselstroom dynamo op hoofdmotor
walstroom standaard
omvormer  optie

prestaties 

Topsnelheid 15 km/uur
Kruissnelheid ca. 11 km/uur
rompsnelheid ca. 14 km/uur

prijzen 

vanafprijs € ~~
Prijs testschip €
Belangrijkste extra's 

bouw en informatie 

ontwerp l.M. Huitema
Bouw Keikes Jachtbouw    

Jan Kuipersweg 17-19, sneek   
tel: 0515-411545    
info@keikesjachtbouw.nl / www.keikesjachtbouw.nl
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de stuursalon smaller aandoet." Toch is er nog voldoende 

vloeroppervlak overgebleven om ongehinderd richting 

voorschip of open kuip te lopen. 

Datzelfde geldt overigens voor de gangboorden, die het 

voor de Barkas zo kenmerkende verhoogde voordek met 

de open kuip verbinden. voor een motorboot van dit for-

maat zijn de gangboorden heel prettig en veilig begaan-

baar, mede dankzij het boeisel en de rvs zeereling. 

techniek
een groot luik voorzien van gasveren in de vloer van de 

open kuip biedt toegang tot de motorruimte. Hier staat een 

viercilinder yanmar diesel in opgesteld, die 80 pk levert bij 

2800 toeren. De motorruimte maakt een verzorgde indruk 

en rondom de voortstuwingsinstallatie is voldoende plaats 

om onderhoud uit te voeren. ook aan het beperken van 

geluid en trillingen is duidelijk aandacht besteed. zo zijn de 

wanden bekleed met isolatiemateriaal en is de aandrijving 

voorzien van een roestvrijstalen schroefas met keramische 

platen, in combinatie met een homokineetkoppeling en een 

stuwdruklager. Bovendien is de dieseltank vrij van het 

casco geïntegreerd in het motorkamerschot, wat ook een 

positief effect heeft op het verminderen van trillingen. De 

elektrische installatie, die buiten de motorkamer is onder-

gebracht, ziet er overzichtelijk en professioneel uit en vol-

doet aan de hedendaagse maatstaven. zo is ons testschip 

voorzien van een CAnbussysteem, waar motorinstrumen-

ten en navigatieapparatuur op zijn aangesloten. via het 

kaartplotterscherm op de stuurstand kunnen zo alle gege-

vens worden uitgelezen en de diverse instrumenten worden 

bediend.  

varen
Bijzonder aan de Barkas 1000 Classic is dat de stalen mul-

tiknikspant standaard wordt uitgerust met zowel een bin-

nen- als buitenstuurstand. natuurlijk proberen wij beide 

posities uit tijdens onze testvaart.  we beginnen binnen, 

waar we vanaf de in hoogte verstelbare stuurstoel goed 

overzicht en controle hebben. wel moeten we even wen-

nen aan de relatief kleine ramen met gordijnen aan weers-

zijden. in de moderne jachten die wij doorgaans testen zijn 

grote, strakke lappen glas juist de norm! we varen richting 

het sneekermeer en zoals het een echte Barkas betaamt, 

is de boot zeer koersvast en lekker stabiel. zetten we een 

bocht in, dan reageert hij met enige vertraging op onze 

stuurbewegingen. Dit is het resultaat van het onderwater-

schip, dat is voorzien van een flinke doorgetrokken kiel. 

Desondanks blijkt de Barkas een korte draaicirkel te heb-

ben, wat is te danken aan het doorgestoken visstaartroer. 

Daarbij moeten we wel flink aan het stuurwiel draaien. "we 

hebben gekozen voor een kleine pomp op een grote cilin-

der", verklaart lou Keikes. "Hierdoor moet je weliswaar 

meer slagen maken, maar het vergemakkelijkt het manoeu-

vreren." Tijdens de snelheids- en geluidsmetingen stellen 

we vast dat de Barkas 1000 Classic mooi gelijkmatig zijn 

vaart opbouwt naarmate het toerental toeneemt. voluit no-

teren we op de GPs 15 km/uur, wat ruim boven de theore-

tische rompsnelhed van 14 km/uur is. Het geluidsniveau 

blijft daarbij keurig onder de 70 dbA. Als we de stuursalon 

voor de open kuip verruilen, merken we dat we vanachter 

de buitenstuurstand beduidend minder overzicht hebben. 

Bovendien is zittend sturen hier geen optie. wel handig en 

weer helemaal anno 2017 is het kleine ingebouwde kaart-

plotterscherm van raymarine, dat in verbinding staat met 

de grotere variant op de binnenstuurstand. zo kun je hier 

precies dezelfde gegevens aflezen en knoppen bedienen 

als in de stuursalon. 

conclusie
wil je een klassieker blijven, dan moet je met je tijd mee 

gaan. Maar hoe doe je dat zonder het oorspronkelijke ont-

werp geweld aan te doen? Bij Keikes Jachtbouw voelen ze 

dat feilloos aan. Met de Barkas 1000 Classic laten ze zien 

dat het uiterlijk weinig moderne franje nodig heeft. iets wat 

goed is, moet je niet willen veranderen. Het interieur is ech-

ter een ander verhaal. Betimmering, stoffering en zeker ook 

de technische installatie moeten aansluiten bij de huidige 

tijdsgeest. Keikes Jachtbouw heeft daar een mooie balans 

in gevonden. 
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2 Vanuit de gerieflijke open kuip is het zwemplateau via de spiegel-

deur te bereiken. 3 De stuursalon, met aan bakboord de keuken en 

binnenstuurstand en aan stuurboord de royale zithoek. 4 De Barkas 

1000 Classic wordt standaard uitgerust met zowel een binnen- als 

buitenstuurstand. 5 Een plaatje om te zien, deze oerhollandse stalen 

klassieker.


