
++---
Identite it 
De 38 is weer meer dan ooit een echte Dehler. Het laatste 
model, de 41, was volgens de mannen van Dehler nog te 
veel een product van Michael Schmidt, de toenmalige 
baas van de Hanse-groep. Deze stuurde Dehler de kant 
van de racers op, waarschijnlijk om het merk geen concur
rent van Hanse zelf te laten worden. Daarmee nam het 
merk afstand van de eigen historie. De 38 is veel meer een 
bootdie past bij Dehler. Sportief, maar in eerste instantie 
een makkelijk te zei len cruiser. Deze boot is dan ook vol
gens die f ilosofie vanaf de basis zo ontworpen. 

+ 
Gematigde breedte 
Om niet alleen sportief maar met name ook cruiser te zijn 
heeft de 38 een gematigde romp. Op de waterlijn is de 
boot dan ook niet breed, zeker achterin niet. Het resultaat 
is een romp die makkelijk en soepelloopt, ook onder hel
ling. Hij springt vlot aan en haalt keurige snelheden, ook 
met lichte w ind. Een voorbeeld van wat we voortaan van 
Dehler mogen verwachten. De wert wil met name de eige
naren aanspreken die nu met de Judel en Vrolijk-Dehlers 
varen. Liefhebbers van die oudere generatie zullen zieh 
waarschijnlijk meer thuis voelen in de Hanse-lijn. 
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Kijk voor alle 
nieuwe boten op 

Met licht weer wilde Dehler goed van zijn 

plek. En dat ook zonder al te veel ingewik

kelde trim-trucjes. 

Oe 38 is een vlotte boot, zowel voor de 

toerzeiler als voor degene die ermee rond 

de boeien wil jakkeren. 

++------~++--------~ 
Prestaties 
Tijdens onze proefvaart troffen we erg licht weer, met 
kortstondig 8 knopen wind als maximum. We klokten des
ondanks op een aandewindse koers een keurige 6,6 kno
pen. Met halve wind was dat nog steeds 5,9 knopen. 
Deze boot gaat vanzelf lopen als je de grootschoot aan
trekt. Trimmen kan, maar is geen voorwaarde voor goede 
prestaties. Wie zieh wel druk maakt om de exacte trim 
wordt daarvoor beloond. ldeaal voor zowel de toerzeiler 
als de fanatiekeling dus. Collega's die hem met veel wind 
zeilden, meldden dat hij dan ook uitstekend presteert. 

Dehlerzetf 
De verantwoordelijke man voor de nieuwe Dehler is een 
heuse Dehler. En ondanks dat wij Karl al jaren kennen als 
zeer gedreven, gaat hij bij deze 38 een stap verder. Het is 
echt zijn kindje en dat zie je in veel zaken terug. Zo is er 
veel aandacht besteed aan de kuip en de deklay-out. Daar 
is lang over gepuzzeld, maar zeker ook mee wedstrijd
gezeild om het tot in detail kloppend te krijgen. Alles zit 
op de juiste plek en laat zieh goed bedienen. Nietalleen 
tijdens een toertochtje met weinig bemanning, maar ook 
competitief rond de boeien met een stel maten. 



De mulifunctionele navigatiehoek werkt 

prima. Alle apparatuur is mooi weggewerkt 

achter een klep. 

Een meer dan goede kombuis. Het z iet er 

niet alleen keurig uit maar werkt ook prim a. 

Werk- en bergruimte is er voldoende. 

Vooral de mooie ronde vormen van de 

kastjes geven het interieur een chique en 

tegelijkertijd sportieve ui tstraling. 

++----
Smoel 
Ook van b innen is de Dehler 38 een eigentijdse boot. Oe 
werf heeft ervoor gekozen om niet over the top te gaan 
qua styling. Het blijft- laten we de term nog maar eens 
gebruiken- 'scheeps'. Ronde vormen bij bijvoorbeeld de 
kastjes en de tafel maken het interieur chique, maar niet 
te. Het is nog steeds fris en sportief. Hij heeft bovendien 
een eigen smoel. Oe boot oogt en voelt volledig anders 
dan een Hanse. Ook wat dat betreft is Dehler weer echt 
een op zichzelf staand merk. Verder is de werf niet bang 
geweest om een aantal eigenwijze ideeen door te voeren. 

++---
Halletje 
Enkele slimme en anders-dan-anders oplossingen geven 
de boot iets extra's. Neem bijvoorbeeld de natte cel die is 
gecombineerd met een soort halletje naar de achterhut 
toe. Deze doorloop kun je afsluiten van de kajuit of het 
toilet. Oe wasbak is in dit halletje geplaatst. Een slimme 
manier van omgaan met beperkte ruimte. Als de deur 
openstaat, oogt de kajuit een stuk ruimer. Dat je dan de 
wasbak van het badkamertje ziet, stoort absoluut niet. 
Een U-bank bij de tafel heeft de Dehler niet, simpelweg 
omdat die op deze maat vaak toch te krap zijn. 



++ Uitvoeringen 
Je kunt kiezen voor twee uitvoeringen als het gaat om de 
achterhutten. Een hut is mogelijk aan stuurboord waar
door je aan bakboord een enorme bakskist krijgt. ln de 
tweehuttenversie zijn deze bijna identiek, maar is de berg
ruimte in de kuip wel beperkt. De stuurboordhut heeft iets 
meer vloeroppervlak. Het bed in de achterhut is met 205 
bij 149 centimeter prima van formaat. ln de voorhut is het 
bed helemaal riant; 215 bij 175 centimeter is echt luxe. De 
voorhut heeft ook meer dan voldoende bergruimte met 
zowel een hang- als een legkast. 

+ 
Watdonker 

I 
Een eigentijds, 
modernen 
toch •scheeps' 
schip 

De kajuit is wat aan de donkere kant door de kleine ramen 
en slechts een dekluik. Ook de rompramen zijn beschei
den. De kombuis aan stuurboord is wel weer fors. ldeaal 
is de hoge opstaande rand van het werkblad, zodat je er 
ook onder helling iets mee kunt. De grote koelkast is goed 
bereikbaar vanaf het werkblad en via een aparte deur. 
Aan bergruimte is geen gebrek. De navigatiehoek heeft 
een schuivende tafel, waardoor je kunt kiezen voor meer 
zitruimte of een echte navigatietafel. Alle apparatuur en 
knoppen zijn mooi weggewerkt achter een klep. 


