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Van deze tijd 
Ontwerpbureau Judei/Vrolijk & Co heeft de Dehler 46 
een hedendaags, maar niet al te hip gezicht gegeven. Zo 
ontbreken 'VOR-knikken' in het achterschip. Maar met 
de vrijwel loodrechte boeg, de donkere raampartijen 
en verzonken dekluiken is de boot van deze tijd - en de 
kornende. De kont is breed op dekniveau, maar wordt snel 
smaller richting de waterlijn, met ais prettige consequen
tie een fraaie, niet-plompe spiegel. In 2014 was de Dehler 
46 genomineerd voor de European Yacht of the Year bij 
de performance cruisers. 
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Aandek 
Naast onzichtbare kwaliteiten zoals de vacuOm-injectie
bouw van de sandwichromp, de composiet schotten en 
de ingelamineerde 'carbon cage', zien we op de 46 mooie 
details: een bijna leeg dek met verzonken Iuiken en kik
kers, een lage opbouw met sublieme raampartijen, de 
onderdekse fokroller en een uitstekende kuip. Die is ruim 
maar niet te leeg (voor houvast en beschutting) en zit op 
alle plekken opvallend goed. De wegklapbare kuiptafel 
heeft stevige rvs handgrepen en een telescopisch lampje, 
dat uit het blad omhoog komt. 



Vierkielen 
De 46 heeft niet minder dan vier kielversies. De standaard 
T-kiel steekt 2,25 meter, de wedstrijd-T-kiel is 2,50 meter 
diep (en met 3150 kg 350 kg lichter dan de standaard
kiel). De ondiepste versie, een L-kiel, steekt 1,85 m. De 
standaard 46 verplaatst 11.200 kg, dat is niet bijzonder 
licht. Het performance-deel zit 'm in het zeiloppervlak: 
114 m2 aan de wind, aan de 21 meter hoge mast. Net geen 
honderd ki lo scheepsgewicht per vierkante meter zei l, dat 
belooft prima prestaties. En dan is er ook nog een compe
tition-uitvoering van de Dehler 46: met 84 kg/m2 . 

Zeil-pk's 
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De standaardmast heeft de top ruim 21 

meter boven de waterlijn. De carbon wed

strijdmast prikt nog een meter hoger. 

'Germany's next top model...' - de De hier 46 

is een plaatje. De uitgebalanceerde verhou

dingen suggereren zeilpotentie. 

De Dehler 46 straalt uit wat het is: een echte zeiler. Te 
zeilen met z'n tweeen tot en met een veltallige wedstrijd
bemanning. De zes standaard lieren staan op de geijkte 
(lees: juiste) posities. De zit achter de stuurwielen is prima 
en de grootschoot is er binnen bereik. Sturen gaat opval
lend licht. M et een knoop of twaalf wind, maar met een 
bokkig zeetje varen we zonder veel trimmen vlot naar 7,5 
knopen aan de wind. Als we l<nikken, loopt de vaart op 
tot 9 en op ruime wind t~t 10,5 knopen, zonder gennaker. 
Deze boot heeft veel zeil-pk's. 
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De eigenaarshut in de voorpiek heeft een 

groot bed en veel daglicht door twee Iuiken 

en twee rompramen. 

De bescheiden navigatietafel is betrokken 

bij het interieur. Apparatuur zit achter de 

omhoog klappende deurtjes. 

Het testschip heeft het optionele kersen

interieur. De standaard houtsoort is mahonie, 

dat roder en donkerder is. 

-Discrepantie 
Het interieur en het exterieur vormen twee verschiliende 
werelden. Zo modern en fris als het aan dek is, zo oubol
lig is het binnen; de discrepantie is wat ons betreft te 
groot. Het optionele kersenhout op dit exemplaar doet 
behoorlijk gedateerd aan en laat een bonte verzameling 
van tinten en vlammen zien. Zo heeft de rande wand 
van de badcel een andere kleur en tekening dan de twee 
afwerklatten die er verticaal tegenaan zijn getimmerd. De 
standaard mahonie betimmering zal de boot niet hipper 
maken, maar wellicht wel rustiger voor het oog. 
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Eigenaarshut 
De eigenaarshut bevindt zich in de voorpiek. Het 'Unique 
Selling Point' hier is het Franse bed met de prima maten 
van 2,05 bij maximaal1,80 meter. Aan weerszijden van het 
bed zijn twee smalle bankjes, prettig voor het uittrekken 
van schoenen. Wel oppassen voor de scherpe rand van 
de opbergrichel in je rug. Fraai is de tegen het hoofdschot 
geplaatste badcel met het wastafeldeel gescheiden van 
de douche/ toilet. De wastafel is mooi vormgegeven in 
een welving, die wordt doorgezet in de kastjes eronder. 
Diverse spiegels geven een apart optisch effect. 



Doertopende kastjes 
De salon heeft dezelfde afgeronde kastjes met hoofd
kussens ais de Dehler 38. De kastjes lopen door de hele 
kajuit en bieden volop bergruimte. Eik afzonderlijke 
deurtje heeft een gasveer, waardoor het keurig omhoog 
blijft staan ais het kastje open is. Tussen deze kastjes en 
het plafond is tegen de scheepshuid donkere bekleding 
gespannen. Een donker maar chique effect, dat wordt 
gebroken door de rompramen. Boven de kaartentafel en 
de banken hangen flexibele spots, aangevuld met led's in 
het plafond en op vloerniveau. 

Achterhutten 

CONCLUSIE 
De Dehler 46 is letterlijk en figuur
lijk een kanjer. Dehlers vlaggen

schip bedient met de keus tussen 
vier kielen, twee roeren en masten 
een breed scala zeilers. De boot is 
vakkundig gebouwd en is in zijn 
segment betaalbaar. Hoewel we 
ons niet goed kunnen vinden in 
het kerseninterieur, is het voor het 
grootste deel goed gemaakt en 
ergonomisch in orde, ook op zee. 

SPECSErADRESSEN 
Lengte o.a. 
Lengte wl 
Breedte 
Diepgang 

Gewicht 
Zeilopp 
Prijs 
dehler.nl 

14.40 m 
12,90m 
4,35 m 
l ,85/2,25/2,45/ 
2,50 m 
10.700 - 11.550 kg 
114,1 m 2 a.d. wind 
vanaf € 278.179 

noord@dehler.nl l zuid@dehler.nl 

In de Dehler zijn twee achterhutten met een klein verschil 
in breedte. Aan stuurboord meet het bed een fijne 2,06 
meter bij 1,50 m; aan bakboard is de kooi even lang maar 
vijftien centimeter smaller. Beide hutten hebben een 
langgerekt rompraam en twee Iuiken die open kunnen. 
Dehler biedt een alternatieve indeling met een enkele kooi 
op heuphoogte in de bakboord achterkajuit met extra 
stouwruimte daaronder. In beide versies bevindt zich voor 
de bakboordhut badkamer _J:we~. met ook hier de wastafel 
gescheiden van het douch~/toiletdeel. 
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