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1 De vloer van de open kuip en het zwemplateau vormen feitelijk één 

geheel.  2 De stalen knikspant is voorzien van fraaie rondingen.  3 Het 

relingloze voordek van de Majestic.  4 Vanachter de stuurstand heb 

je goed overzicht rondom en prettige controle over het schip.  5 De 

stuurbank en meevaarbank zorgen voor symmetrie in de stuursalon.  6 

De gastenhut aan stuurboord heeft iets minder staruimte dan die aan 

bakboord. 7 De ruime, comfortabele eigenaarshut in het voorschip.

Privilege, Drifter, andante... de diverse modellen van aquanaut hebben al jaren iets 

gemeen: hun multiknikspant romp. met de majestic, de opvolger van de Privilege, 

doorbreekt aquanaut echter deze trend. Dit schip kreeg namelijk een knikspant 

romp aangemeten, met maximaal comfort als inzet.  

YvOnne zwaan

TesT aquanauT majesTic 1300 Oc

dit schip is toch 
echt niet langer 
dan 13,15 meter

www.motorboot.com4

een schip van 13,15 meter met een breedte van 4,50 meter, 

voorzien van een knikspant romp met stijlsteven: het is dui-

delijk dat aquanaut alle ingrediënten voor een varend ruim-

tewonder heeft aangewend bij het ontwerp van de majestic. 

Dat is echter niet het hele verhaal, aldus directeur mark 

Bakker. “Deze romp geeft het schip verhoudingsgewijs veel 

nat oppervlak en dat heeft weer voordelen voor de vaar-

snelheid en het verbruik. Bovendien vaart het merendeel 

van onze Privilege-vaarders hoofdzakelijk op binnenwater. 

De vaareigenschappen van een knikspant sluiten daar 

beter op aan dan die van een multiknikspant.”    

flexiteek
aquanaut´s huisontwerper jan Piet Bakker maakte van 

de majestic een modern schip met klassieke elementen. 

Opvallend is de vrijwel ononderbroken raampartij in de 

stuursalon, met als fraai 

detail de gebogen ramen 

op de hoeken. wat het 

schip een bijzonder eigen 

karakter geeft, is het Flexi-

teek op de opbouw dat van 

een afstand op hout lijkt. 

Dichterbij is echter duidelijk 

te zien dat het om de onderhoudsvrije kunststof variant 

gaat. Over de afwerking ervan is mark Bakker nog niet he-

lemaal tevreden en ook wij vinden met name het Flexiteek 

aan de achterzijde van de opbouw niet fraai aangebracht. 

Bakker overweegt hier rvs strips toe te passen, voor een 

strakker resultaat. Overigens staat deze verfraaiing op de 

optielijst voor een bedrag van € 6.050, dus je kunt het ook 

achterwege laten. wat iedere majestic wel standaard krijgt, 

is de Flexiteek strip langs het boeisel op de romp. Ook het 

Flexiteek langs de onderzijde van de ramen in de opbouw 

en de dakrand van de voorkajuit zijn bij de standaarduit-

voering inbegrepen. in combinatie met zijn donkergrijze 

romp en bordeaux rode waterlijn geeft dit de majestic een 

exclusieve uitstraling.

roestvrij staal 
een ander in het oog springend stijlelement is de relingloze 

boeg. De rvs zeereling, die het brede en goed begaanbare 

gangboord omzoomt, eindigt ter hoogte van het voorschip 

met een sierlijke boog. Het staat de majestic goed en be-

nadrukt het moderne karakter van het schip. voor wie 

kleine kinderen mee aan boord neemt is het minder prak-

tisch, maar volgens Bakker is daar eenvoudig een mouw 

aan te passen. Ook bijzonder is het potdeksel van roestvrij 

staal. mooi, maar ook gevoelig voor watervlekken. Daar zal 

regelmatig een poetsdoek overheen moeten! 

Twee treden brengen ons vanuit het gangboord in de lager 

gelegen open kuip, die dankzij het boeisel en het aan de 

achterzijde iets doorgetrokken kajuitdak knus en beschut 

aanvoelt. Kuipvloer en zwemplateau vormen feitelijk één 

geheel, maar worden van elkaar gescheiden door de L-vor-

mige spiegelbank. Door de 

bank uit het midden en ver 

naar achteren te plaatsen, is 

een vrije doorgang ontstaan 

naar het achterschip en zo 

veel mogelijk vloeroppervlak 

gecreëerd. een consequen-

tie van deze opzet is dat het 

zwemplateau erg smal is. Goed doordacht vinden wij de 

ruimte die aan stuurboordzijde van de bank is vrijgehou-

den, om ook aan deze kant vanuit de kuip een landvast te 

kunnen beleggen. De smal toelopende ruimte tussen de 

achterzijde van de bank en het boeisel is bewust  open ge-

houden voor afwatering.  

drie hutten
als we het interieur van de majestic betreden en een snelle 

eerste blik werpen op de ruime stuursalon, twee badka-

mers en drie hutten moeten we onszelf er even aan herin-

neren dat dit schip toch echt niet langer is dan 13,15 meter. 

wat een volume gaat er in de majestic schuil! Ons test-

schip is voorzien van een elektrisch schuifdak en een extra 

dakraam, die de stuursalon nog groter doen lijken dan hij al 

is dankzij het vele daglicht dat hierdoor binnenstroomt. na 

binnenkomst door de schuifpui treffen we aan stuurboord 

een comfortabele zithoek en aan bakboord de kombuis. 

in de keuken worden we even op het verkeerde been 

gezet als we proberen de kasten onder het gaskomfoor en 

de wasbak te openen. Hier blijken geen kasten te zitten, 

want de ruimte onder het werkblad is opgeofferd aan de 
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majestic 1300 0c

afmetingen
Lengte over alles 13,15 m
Lengte waterlijn @@
Breedte 4,50 m
Diepgang 1,15 m
Kruiphoogte 3,15 m

casco
waterverplaatsing 20 ton
materiaal staal, romp 5 mm, opbouw 4 mm
Rompvorm knikspant met stijlsteven
constructie dwars- en langsspanten om de 40 cm, 3 water-

dichte schotten
ce-markering B

tanks
Diesel 800 liter
water 800 liter

vuilwater @@

voortstuWing
standaard motor Perkins m150 Ti, 148 pk diesel
motor testschip Deutz 6 cilinder, 170 pk diesel, elektronische 

uitvoering  
schroefasinstallatie watergesmeerde schroefas met homokineet
Boegschroef standaard, 95 kgf 

elektrische installatie
Boordnet 24/230 volt
accu's 2 x 110 ah startaccu, 4 x 160 ah service accu 

type gel, Batterywatch (beveiliging tegen diepont-
lading accu's)

acculader/omvormer 24 volt / 60 a / 3000 watt whisperPower
Generator optie, whisperPower 10 kw, met extra acculader, 

12 v/10 a

prestaties
Topsnelheid 17,4 km/uur
Kruissnelheid 12,2 km/uur, 1400 toeren per minuut
Rompsnelheid ca. 16 km/uur
Draaicirkel ca. 1,5 scheepslengte over sB en BB

prijZen
vanafprijs € 419.890,- incl. btw 
Prijs admiraal-uitvoering € 506.880,- incl. btw  
Belangrijkste extra's:  dubbele beglazing, extra isolatie romp, dekken 

en motorruimte, cv, generator, extra dynamo 24v 
75a, tranenplaat in motorruimte, Flexiteek dek-
ken, dekwaspomp, Raymarine navigatiepakket, 
granieten werkbladen, lederen bekleding in salon

Prijs testschip € 519.598,- incl. btw  
Belangrijkste extra´s zwaardere motor, 2e vluchtluik voordek, zon-

netent kuip met uistchuifbaar rvs frame, webasto 
elektrisch schuifdak met hor en zonwering, acryl 
dakraam boven keuken, lamellen zonwering in 
schuifpui, jaloezieën in interieur, hekschroef

bouW en informatie
Ontwerp jan Piet Bakker
Bouw aquanaut     

selfhelpweg 9, sneek   
tel: 0515-412253    
sales@aquanaut.nl / www.aquanaut.nl

8 en 9 Een mooie verschijning op het water, deze Aquanaut Majestic.
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gastenhut die hieronder schuilgaat. Om toch voldoende 

opbergmogelijkheden te bieden, heeft aquanaut een kas-

tenwand achterin het stuurhuis gemaakt. Dit levert wel een 

dode hoek op waar tijdens het varen rekening mee moet 

worden gehouden. inventief vinden wij het extra kastje 

dat is gecreëerd in de tafelpoot bij de rondzit. voorin het 

stuurhuis vinden we aan bakboord de stuurstand met een 

leuk vormgegeven vast bankje en aan stuurboord in spie-

gelbeeld een geheel identieke meevaarbank. "De meeste 

bezoekers die ik tot nu toe aan boord van de majestic heb 

gehad, willen recht achter het stuurwiel gaan zitten", vertelt 

Bakker. "maar dat wil met dit L-vormige bankje niet! De 

bedoeling is dat je je lekker in het hoekje nestelt, zodat je 

elkaar kunt aankijken en ondertussen volledig overzicht 

hebt naar voren, opzij en naar achteren. Bovendien heb 

je vanuit deze positie goede controle over het stuur en 

de gashendel en het zit ook nog eens comfortabel – wat 

wil een mens nog meer?" met tegenzin laten we ons van 

de leuke bankjes afglijden voor een verdere inspectie van 

het schip. we nemen de trap richting voorschip, we kun-

nen kiezen uit maar liefst vier deuren: recht vooruit naar 

de eigenaarshut, rechts naar het dagtoilet, links achter 

naar de eerste gastenhut en rechts achter naar de tweede 

gastenhut. we besluiten eerst naar de deuren achter ons 

te nemen. Hier gaan twee nagenoeg identieke, keurig ver-

zorgde hutten achter schuil, het enige verschil is dat de hut 

aan bakboord meer stahoogte heeft. een minpun vormen 

de hoeken in de betimmering bij de deuropeningen waar je 

gemakkelijk je schouder aan kunt stoten. Die hoeken zitten 

hier vanwege de benodigde beenruimte voor de stuur- en 

meevaarbank. we lopen naar voren, waar we uitkomen 

in de ruime en sfeervolle eigenaarshut. Dankzij de rechte 

boeg kon het bed ver voorin worden geplaatst en is de in-

stap ook nog eens prettig laag. wat deze hut helemaal top 

maakt, is dat je vanuit hier toegang hebt tot je eigen toilet 

en doucheruimte. Dát is nog eens privacy! 

techniek  

Onder een groot luik in de kuipvloer staat een forse zes-

cilinder Deutz van 170 pk opgesteld. standaard wordt de 

majestic 1300 Oc uitgerust met een 148 pk Perkins diesel, 

maar Bakker koos voor dit schip voor iets meer power. 

"zo'n degelijke Deutz heeft als voordeel dat je bij motor-

pech in welke uithoek van europa dan ook kunt worden 

geholpen door de plaatselijke tractorleverancier", vertelt 

Bakker. "Bovendien kan op deze motor gemakkelijk een 

zware dynamo bij worden geplaatst voor het laden van de 

boordaccu's." Ruimte is er in de machinekamer genoeg 

voor deze forse motor en de gehele voortstuwingsinstal-

latie is gemakkelijk bereikbaar voor onderhoud en controle. 

aan de zijkant staan de startaccu´s en de acculader/om-

vormer. Onze voorkeur gaat er naar uit gevoelige appara-

tuur buiten de machinekamer te installeren, maar deze 

ruimte is zo groot dat het hier met de hitteontwikkeling wel 

mee zal vallen. Overigens zijn de serviceaccu´s en de wa-

tertank wél in een andere ruimte ondergebracht. 

varen
De wâldfeart ligt er verlaten bij op deze mooie, ijskoude 

maar zonnige winterdag. De majestic glijdt rustig door het 

water, richting witte Brekken. zodra we op iets ruimer water 

zitten, duwen we de gashendel geleidelijk naar voren, tot 

het maximum van 2500 toeren is bereikt. De snelheid blijkt 

zich heel gelijkmatig op te bouwen en van een 'kritisch toe-

rental' is geen sprake. Rond de 1400 toeren vinden wij toe-

rental, snelheid en geluid het mooist in balans: de GPs 

geeft dan 12,2 km/uur aan. voluit vaart de majestic 17,4 

km/uur, wat ruim boven de theoretische snelheid ligt voor 

een schip van deze lengte. voor wat betreft het geluidsni-

veau scoort de majestic in de middenmoot: niet fluisterstil, 

maar ook niet te luidruchtig, met een maximale waarde van 

73 dB(a). Tijdens het manoeuvreren merken we dat de sta-

len verdringer prettig reageert op de stuurbewegingen, al is 

de draaicirkel met zo'n 1,5 bootlengte niet heel scherp. Ook 

het wieleffect van de schroef is goed merkbaar, maar daar 

kun je als schipper ook handig gebruik van maken!  

conclusie
De majestic is een elegant schip met veel leefruimte. zijn 

verrassende volume maakt ons nieuwsgierig naar de mo-

gelijkheden bij een indeling met één of twee hutten. Goede 

kans dat het concept dan nóg beter tot zijn recht komt! 


