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TesT Pikmeer Premier 44AC

   Gerijpt
1

       in 50 jaar
scheepswerf B. de Groot vierde in 2013 zijn vijftigjarig bestaan en juist in dit jubileumjaar 

begon de bouw van de eerste Pikmeer Premier 44AC: een stalen kruiser van 13 meter, 

mét achterkajuit. Het nieuwe jacht herbergt dus een halve eeuw ervaring. en dat is aan 

het resultaat af te zien, constateerde motorboot tijdens een testvaart op... het Pikmeer!

eDWiN De VelD
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komen kun je gebruik maken van de doorstappen in de 

beide zijden van de rVs zeerailing, of – zoals we steeds 

vaker meemaken – via een ruime trap vanaf het zwempla-

teau naar het achterdek. Op het achterdek staat een ruime 

bank, die vrijstaand is opgesteld. Ook als de kap over het 

achterdek geheel gesloten is, kun je achter deze bank 

langs lopen. Vóór de bank staat een prachtig hoogglans 

gelakte tafel, met daar omheen nog voldoende ruimte voor 

twee losse stoelen. Deze losse stoelen kunnen tevens als 

stuurstoel dienst doen. Het door de opdrachtgever qua uit-

rusting bewust eenvoudig gehouden testschip heeft alleen 

een buitenbesturing. Het schip is echter ook leverbaar met 

een binnenbesturing.

De gangboorden zijn ruim en de zeerailing heeft voldoende 

hoogte om veilig naar het voordek te komen. Bovendien 

zijn op de kajuitdaken voldoende handvaten aangebracht 

om je onderweg aan vast te houden. Het dek van het test-

schip is als extra voorzien van teak. Op het voordek is een 

elektrisch ankerlier geplaatst, onder een luik waar tevens 

de lijnen kunnen worden opgeborgen. 

Salon
Via een deur op het achterdek bereik je de salon, die op 

het testschip fraai is afgetimmerd met gelakt mahoniehout.  

Aan stuurboord staat een ruime bank, met aan weerszijden 

daarvan een  kastje met daarin een uitschuifbare tafel. Aan 

bakboord is ook zo’n uitschuifbare tafel gemaakt en deze is 

groot genoeg om er met vier personen omheen te zitten. 

scheepswerf B. de Groot is een echt familiebedrijf en in-

middels is de derde generatie werkzaam op deze Friesche 

werf. De Groot bouwt de Pikmeerkruisers volledig in eigen 

huis, van het staalwerk tot de laatste montage. De meeste 

watersporters kennen vooral de versies met open kuip, 

waar ongeveer 80% van de kopers voor kiest. er zijn echter 

wel degelijk ook modellen met een achterkajuit of een fly-

bridge. De lengtes variëren van 11,90 tot 14,25 meter. 

De Pikmeerkruisers zijn ambachtelijk gebouwde stalen 

knikspantmotorjachten, waarbij door de jaren heen steeds 

meer rondingen in het casco zijn ontstaan; het kajuitdak en 

de spiegel van de jongste modellen zijn daar mooie voor-

beelden van. Deze rondingen geven het design een eigen-

tijdse uitstraling. De huidige schepen zijn bovendien van 

alle gemakken voorzien. 

Basisontwerp
Doordat de klant veel inbreng heeft in de uiteindelijke uit-

voering van het schip, is eigenlijk geen Pikmeerkruiser ge-

lijk. Wel is er door de jaren heen een soort basisontwerp 

ontstaan, dat vanwege de praktische inrichting en de gele-

verde kwaliteit geliefd is bij actieve watersporters uit heel 

europa. De eerste Pikmeer van het type 44AC is – als 

bouwnummer 549 (!) – vervaardigd voor een buitenlandse 

opdrachtgever die ermee op de Bodensee gaat varen. Het 

is inmiddels zijn derde Pikmeerkruiser.

De uitstraling van de Pikmeer Premier is luxe en modern, 

met veel rVs en fraai verzorgd lakwerk. Om aan boord te 
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1 Een oer-traditioneel ontwerp, maar wél met een eigentijds karakter.  2 De Pikmeer is degelijk gebouwd en bijzonder fraai afgewerkt. Het teak is optioneel.



3  Eenvoudig uitgevoerde stuurstand.

4  Salon.

5  Kombuis.

6  De keurig verzorgde machinekamer, waar helaas ook de watertanks zijn ondergebracht.

SpecificatieS pikmeer premier 44ac

afmetinGen 

lengte over alles   13,10
Breedte       4,05
Diepgang       1,20
kruiphoogte       2,80
stahoogte in salon       2,00
 
caSco 

Waterverplaatsing   14 ton
materiaal   staal (romp 5 mm,  opbouw 4 mm)
rompvorm   knikspant
Ce-markering   B
 
tankS 

Diesel   800 ltr
Drinkwater   2 x 400 ltr
Vuilwater   315 ltr
 
VoortStuwinG 

standaard motorisering   Vetus Deutz DTA44, 140 pk  4-cilinder
motorisering Testschip    steyr se156e26, 150 pk 6-cilinder
schroefasinstallatie   watergesmeerde schroefas met homoki- 

  neet
Boegschroef   standaard, Vetus 12v / 95 kgf
Hekschroef   optie, Vetus 12 v / 95 kgf
Besturing    hydraulisch
 
elektriSche inStallatie 

Boordnet   12/230 volt
Accu’s   1 x 140 ah startaccu  

  3 x 140 ah serviceaccu
Acculader   standaard 
Omvormer   optie
 
accommodatie 

indeling   Naar wens van de klant
 
preStatieS 

Topsnelheid   16,2 km/uur
kruissnelheid   circa 12 km/uur
rompsnelheid   circa 13 km/uur
Draaicirkels   circa 2 scheepslengtes over sB en BB
 
prijzen 

Vanafprijs   € 374.125,- inclusief BTW
Prijs testschip   € 425.000,- inclusief BTW
Belangrijkste extra’s   steyr 150 pk 6-cilinder, hekschroef,  

  diverse aanpassingen interieur, Bodensee 
  gecertificeerd, extra apparatuur kombuis  
  (onder andere vaatwasser), led-verlichting

 
Bouw en informatie 

Ontwerp en Bouw   Jachtwerf B. De Groot 
  Oedsmawei 2 
  9001 ZJ  GrOU 
  Tel.: 0566 – 621719 
  www.pikmeerkruiser.nl
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TesT Pikmeer Premier 44AC

Aan deze kant van de salon treffen we tevens een keurig 

weggewerkte televisie aan. Via drie treden kom je aan de 

voorzijde van de salon naar de kombuis, die op dit schip 

onder meer is uitgerust met een tweepits inductieplaat, een 

silestone aanrechtblad, een koelkast met lades, een af-

zuigkap, een oven en een vaatwasser. Aan bakboord is 

een toiletruimte met een elektrisch toilet en een wastafel. 

De combinatie van kunststof plaatwerk en mahoniehout 

draagt hier sterk bij aan de luxe uitstraling. 

hutten
in de voorpiek heeft dit testschip een tweepersoons bed in 

V-vorm, met onder het bed en in de kasten voldoende 

bergruimte. er is hier ventilatie van de patrijspoorten en ook 

is er een ruim vluchtluik aanwezig. De eigenaarshut bevindt 

zich in het achterschip. Deze heeft aan stuurboord een 

douche, die is voorzien van een douchegordijn om de was-

tafel af te schermen. Aan bakboord is, in een aparte ruimte, 

een toilet gemaakt. De eigenaarshut heeft een tegen de 

spiegel geplaatst vrijstaand tweepersoons bed, met aan 

beide zijden daarvan meerdere kasten. Boven het bed is 

een vluchtluik gemaakt. 

machinekamer
De machinakamer bevindt zich onder de salonvloer. Hier 

staat op de zwaar uitgevoerde fundatie niet de standaard 

Vetus viercilinder van 140 pk opgesteld, maar een elektro-

nisch bediende zescilinder steyr se 156e26, die via een 

scatra homokineet de watergesmeerde schroefas aandrijft. 

De machinekamer is goed bereikbaar en ruim genoeg voor 

onderhoud en dagelijkse controle. Dat ook de drinkwater-

tanks er een plek hebben gekregen, vinden we minder ge-

slaagd. De tanks zijn goed geïsoleerd en geheel vrijstaand 

op een eigen fundering geplaatst, zodat het drinkwater niet 

snel zal opwarmen, maar toch hadden wij hier liever voor 

een andere oplossing gekozen.

Varen
Op een mooie dag met weinig wind maken we een korte 

testvaart op het bij Grou gelegen meer waaraan de Pik-

meerkruisers hun naam ontlenen. Vanaf de stuurstand 

hebben we tijdens het varen goed uitzicht naar alle kanten. 

Naast de instrumenten van de steyr zijn bij het hydraulisch 

bediende stuurwiel twee raymarine schermpjes aange-

bracht voor informatie over onder meer diepgang en snel-

heid. Ook vinden we er een stuurautomaat, een 

roerstandaanwijzer en de bediening van de boeg en hek-

schroef. Het dashboard biedt voldoende ruimte voor een 

eventuele uitbreiding van de apparatuur met bijvoorbeeld 

een kaartplotter. Het 14 ton zware schip laat zich goed ma-

noeuvreren. rechtuit varend blijft de Pikmeer mooi op 

koers. Bochten vragen de nodige ruimte vanwege de lange 

kiel, maar met de boeg- en hekschroef erbij kun je het 

schip om zijn as laten draaien. Hoe het schip zich op ruw 

water zal houden kunnen we op deze bijna windstille dag 

niet uitproberen, maar op de hekgolven van passerende 

andere schepen beweegt de Premier 44 AC nauwelijks. 

Bij een kruissnelheid van 12 km/uur gebruikt de steyr 6,8 

liter diesel per uur en toont deze in Oostenrijk gebouwde 

voortstuwer zich aangenaam stil. in de salon, pal boven de 

machinekamer, meten we 66 d(B)A. een prettige bijkom-

stigheid is dat er tijdens het varen nauwelijks trillingen zijn 

waar te nemen en nergens gerammel of andere bijgeluiden 

zijn te horen. Dat is precies zoals je het op een degelijk 

toerschip als deze Pikmeerkruiser graag wilt hebben.  

conclusie
Jachtwerf De Groot koos de afgelopen decennia niet voor 

spectaculaire vernieuwingen, maar voor een gestage door-

ontwikkeling van een beproefd concept. Al meer dan 50 

jaar werkt de werf met hart en ziel aan het optimaliseren 

van haar tot ver over de eigen landgrenzen beroemde 

knikspantkruisers en dat is precies wat de Pikmeer Premier 

44AC uitstraalt: een tot in detail doordacht basisontwerp, 

dat – met veel inbreng van de klant – vakkundig is ge-

bouwd en met veel zorg is afgewerkt. een oer-traditioneel 

motorjacht, zonder al te veel toeters en bellen, maar wél 

met heel een eigentijds karakter.   


