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Het ROER-ei van Columbus by Hanse
HANSE 315 E-MOTION
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De Hanse 315 vaart al een tijdje rond en heeft zelfs een aantal internationale onderscheidingen weggekaapt, waaronder de titel 
European Yacht of the Year 2016. Hij wordt standaard aangedreven door een dieselmotor. Maar ook hier laat de opmars van de elektrische 
aandrijvingen zich zien. Hanse heeft samen met de fabrikant van elektrische buitenboordmotoren Torqeedo en de roerspecialist Jefa diep 
nagedacht en bij de Hanse 315 e-motion een elektrische combinatie gemaakt van twee bestaande systemen: de eigenschappen van de 

klassieke aandrijving via saildrive of schroefas en de aandrijving via buitenboordmotor worden nu geïntegreerd in het roer zelf. De schroef 
wordt een onderdeel ervan.

 
tekst: PAUL VAN DEN KEYBUS  toto’s: PAUL VAN DEN KEYBUS EN HANSE

Het ROER-ei van Columbus by Hanse
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E
ven kijken hoe het er met een diesel-
motor aan toe ging: het roerblad 
achteraan en de schroef met saildrive 
of met vaste as achter de kiel waren 

duidelijk gescheiden. In vooruit waren er 
weinig problemen, een beetje wielwerking 
niet te na gesproken. De stroming langs-
heen het roerblad liet sturen toe, eventueel 
met een lichtjes vertraagde werking door 
de grotere afstand tussen schroef en roer. In 
achteruit werd het iets moeilijker met een 
trage en eerder vage reactie, doordat het 
sturen pas efficiënt werd na het oppikken 
van enige vaart achteruit.
Bij buitenboordmotoren gaat het sturen 
vooruit en achteruit vlot zolang de schroef 
draait. Zodra die stilvalt gaat ook de 
sturende invloed van het ontbrekende 
stuurblad verloren. Hanse heeft nu beide 
systemen gecombineerd. 

Hanse 315
Even terug naar de zeilboot: de Hanse 315 
is een netjes gelijnd en goed gebouwd 
jacht naar een ontwerp van Judel & Vrolijk, 
bijna altijd een garantie voor uitstekende 
zeileigenschappen. Hij heeft een sympa-
thieke instapprijs van zowat 78.500 euro, 
maar het is geen zware opgave om de 
100.000 euro te halen. Zo betekent de 
vervanging van de standaard 14 pk-diesel-
motor door een e-drive een bijkomende 
investering van ruim 12.000 euro, een snel-
lader (laadcyclus 3,5 uren i.p.v. 9 uren) doet 
er nog eens 6.000 euro bij. De twee lithium-
accu’s die achteraan onder het bed aan 
stuurboord verborgen zitten, kunnen 
worden aangevuld met nog twee exempla-
ren aan bakboord.

Hanse 315 e-motion
Het doorsnee gedrag van veel zeilers buiten 
de vakantieperiode is het volgende: ze star-
ten de motor, varen de haven uit, en zetten 
motor af. Het grootste gedeelte van de 
tocht wordt dan gezeild waarna de motor 
opnieuw gestart wordt voor de tocht naar 
de haven. Dit patroon is alles behalve 
bevorderlijk voor de gezondheid van de 
motor op langere termijn. 
Het e-motionsysteem, waarbij een 4 kW 
elektrische motor met klapschroef wordt 
geïntegreerd in het roerblad, biedt heel wat 
voordelen. Het totaal gewicht neemt met 
100 kg af, er zit geen opening in de romp 
voor de saildrive, het lawaai beperkt zich tot 
een licht gezoem, er is geen dieselgeur en 
het onderhoud is bijzonder gemakkelijk. 
Bovendien wordt het manoeuvreren in dit 
concept verbeterd door een totale roeruit-
slag van 100°, dus 50° naar weerskanten. 
Het geheel is bovendien emissievrij.

Hanse 315 e-motion 
+ generator
Voor de Nederlands-Belgische importeur - 
met een vestiging in Nieuwpoort - ging dit 
nog niet ver genoeg: je moet inderdaad 
telkens weer een haven in voor een herlaad-
beurt. Bij de nieuwste versie kan je sinds 
kort terecht voor een aanvulling van het 
hele systeem met een generator. Die vindt 
dan een plaats op de fundamenten van de 
dieselmotor, verscholen onder de trap dus. 
Met een of twee laders kunnen dan de 
accu’s ook tijdens het varen of op een 
ankerplaats op niveau gehouden worden. 
Hou echter wel weer rekening met een 
verhoging van de factuur met zo’n 12.000 
euro.

Binnen
De eerste indruk is er een van licht en 
ruimte. Het licht wordt overvloedig toegela-
ten door onder andere drie grote luiken in 
het plafond. De idee van ruimte komt 
gedeeltelijk van de gebruikte aankleding, 
gedeeltelijk ook door de hier gekozen inde-
ling waarbij de voorpiek open blijft. Enkele 
opvallende zaken verder: aan stuurboord 
achteraan hebben we toegang tot een 
bijzonder groot bed, dat echter dwars-
scheeps geplaatst is en waardoor het 
gebruik onder helling enigszins problema-
tisch kan zijn. Zoals reeds gezegd zitten de 
accu’s daaronder verborgen. 

Kaartentafel en toegang toiletruimte.

De (nog) niet-afgewerkte generator.

Controle-unit motor.

Toilet en douche.
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De stahoogte in de kajuit is opvallend. Met 
1,93 m in het gedeelte ter hoogte van de 
keuken en 1,73 m verder naar voor vinden 
zowel langere als kortere mensen een 
plaats. Aan bakboord is er een deur naar 
een grote en praktisch ingerichte douche- 
en toiletruimte, een prestatie op deze boot-
lengte. Er is bergruimte en een waterdicht 
deurtje dat toegang geeft tot de buiten-
boordkranen. Daarnaast is er een kleine 
maar in deze elektronische tijden 
voldoende kaartentafel, met daarboven en 
ook daaronder ruimte voor inbouw van 
instrumenten. In dit geval waren dat onder 
andere de controle instrumenten van de 
generator. Aan de overkant vinden we een 
klein keukenblok, voldoende voor deze 
bootlengte. De banken zitten goed, de tafel 
is praktisch. In de vloer vinden we enkele 
luikjes die toegang geven tot de bilges, met 
een zeer netjes ingebouwde manuele en 
een elektrische bilgepomp. Hier heeft men 
ook een zicht op de kielbouten, alles zeer 
netjes geconstrueerd. Nog een opvallend 
detail: de twee handgrepen in het plafond 
over de hele bootlengte, inclusief een 
LED-verlichting voor ‘s nachts. Een klein 
LED-lichtje vinden we ook onderaan de 

trap. Alle verlichting wordt overigens 
centraal gecontroleerd door een multifunc-
tionele schakelaar opzij van het keukenblok.
In het open vooronder vinden we een ruim 
tweepersoonsbed. In een andere uitvoering 
echter kan dit ook een afgesloten comparti-

ment zijn met diverse beddencombinaties. 
Die grote keuzemogelijkheid vinden we 
trouwens verder over het hele schip. 

Buiten
De kuip valt ook onder de rubrieken ‘ruimte 
en keuzemogelijkheden’. Ze is er immers in 
een open en een gesloten versie, waarbij 
onze voorkeur gaat naar de gesloten versie 
met opklapbaar en stevig achterplatform. 
De Hanse 315 kan geleverd worden met 
zowel helmstok (standaard) als met dubbel 
stuurwiel. Bij deze laatste versie krijgen we 
een brede doorgang in het midden, waarbij 
ook de roerganger compleet afgezonderd 
zit achter de wegneembare overloop. In de 
door ons gevaren versie hebben we te 
maken met een helmstok, waarbij de roer-
ganger goed beschutting vindt onder de 
buiskap. Een helmstok vaart meestal gevoe-
liger, maar heeft als nadeel dat het gedeelte 
vóór de roerkoning de kuip ‘schoonveegt’ 
bij overstagmanoeuvres. De controle-unit 
voor de motorbediening is bij de Hanse 315 
goed bereikbaar voor de roerganger, maar 
staat wel enigszins kwetsbaar gemonteerd 
opzij van de bank aan bakboord. Deze 
uitvoering wordt echter vervangen door 
een nieuw ontwerp, waarmee dit euvel 
verholpen wordt. Het controlegedeelte is 
overigens ook bij de dubbele stuurwielen 
goed bereikbaar gemonteerd achteraan het 
gangboord. De kuipbanken hebben stan-
daard teakhout bekleding, de rest is moge-
lijk in optie.
Het stappen naar het voordek wordt verge-
makkelijkt door de plaatsing van het want 
met de puttings opzij van de romp. 
Daardoor is een brede doorgang mogelijk. 
Het voordek wordt begrensd door de tame-
lijk rechtopstaande kajuit. De handgrepen 
op het kajuitdak komen tot halverwege. Een 

Goede zit stuurman.

Bijzonder solide ankerkluisdeksel.
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Specificaties
LOA: 9,62 m
Romplengte: 9,10 m
LWL: 8,70 m
BOA: 3,35 m
Diepgang: 1,85 m/1,45 m
Gewicht: 4.700 kg
Ballast: 1.500 kg/1.650 kg
Motor: Yamar 14 pk
Water: 230 liter 
Brandstof: 160 liter
Grootzeil: 29,50 m2
Keerfok: 17,50 m2
Ontwerp: Judel/Vrolijk & co
Categorie: B/(A in afwachting)
Prijs: vanaf 72.479 euro

Info: West Yachting, Suderseleane 19, NL-8711 GX Workum - Tel. +31(0)515.540.080 - info@westyachting.nl
West Yachting Zuid, Sluispad Noord 1, NL-4797 SN Willemstad - Tel. +31(0)168.473.553 - info@westyachting.nl
West Yachting Belgium, Brugsevaart 48, Nieuwpoort 8620 - Tel. +32(0)479/47.47.22 - info@westyachting.be

HANSE 315 E-MOTION

aparte vermelding is de ankerkluis waard. 
Die is groot, goed afgewerkt en voorbeeldig 
afgesloten met een stevig luik. Het opstapje 
voorop is handig.

Op motor
We leggen een soort plastic munt op het 
elektronisch paneel van de bedieningsunit, 
de hendel gaat naar achter en we glijden de 
box uit. Geen lawaai, enkel licht gezoem. De 
hendel gaat naar neutraal en het wordt 
helemaal stil, geen trilling. Bij een klassieke 
diesel slaat ons dan de schrik om het hart, 
want… de motor is uitgevallen. Hier niet 
dus: gewoon de hendel vooruit en we varen 
het IJsselmeer op bij Workum. Er is bijna 
geen wind en dus ook geen golfslag. Zo 
worden de door de werf opgegeven waar-
den makkelijk haalbaar. Dat wil zeggen dat 
de maximumsnelheid rond 6,1 knoop ligt, 
en dat een zeer goed rendement behaald 
wordt bij 4,2 knopen. Want de belasting 
speelt een zeer grote rol bij de bereikbare 
actieradius. Onder maximale belasting 
wordt de actieradius gereduceerd tot 10 
mijl, bij het verminderen van de belasting 
wordt de bereikbare afstand tot zelfs 30 mijl 
opgetrokken. Een zeer mooi systeem dus 
voor het korte in- en uitvaren van een 
haven. Ook langere dagtochten op kleinere 
kanalen en rivieren worden, zeker in combi-
natie met de hier gebruikte korte kielversie 
van 1,37 m, best wel mogelijk. Samen met 
de bijna geluidloze aandrijving en de goede 
manoeuvreerbaarheid wordt het bovendien 
ook nog eens zeer aangenaam varen. De 

belasting van de motor, de snelheid en de 
resterende vaartijd worden op het display 
van de controle-unit weergeven.

Wij hebben onderweg nog even de genera-
tor uitgeprobeerd. Die slurpt zijn diesel uit 
een 40L-tank en is behoorlijk goed geïso-
leerd. De hoofdfunctie is puur de accu’s 
laden als er geen walstroom voorhanden is. 
Tevens creëert men ook 220V in het schip 
op de stopcontacten.
Op bepaalde snelheden is er in de helmstok 
een lichte trilling merkbaar, waarschijnlijk 
afkomstig van de motor via het roerblad. 
Het sturen zelf vraagt enige aandacht: een 
beetje onoplettendheid bij het sturen doet 
de boot uitwijken. Allicht is dit bij de stuur-
wielversie minder het geval. Een korte 
bocht maken is een sensatie. Het standaard-
rondje van acht hebben wij nog nooit zo 
klein kunnen realiseren. Het terugduwen 
naar het midden van de helmstok vergt dan 
eigenaardig genoeg wel wat kracht. Bij het 
achteruit slaan is er geen wielwerking merk-
baar, maar men moet voldoende ‘gas’ geven 
om de boot op gang te brengen. Misschien 
is dit een gevolg van de standaardklap-
schroef. Die beperkt dan wel weer de weer-
stand bij het zeilen.

Het zeilen
Zoals reeds vermeld stond er weinig wind 
voor Workum. Niettegenstaande het toch 
niet lage gewicht van 4.700 kg springt de 
Hanse 315 goed aan. Het mooi gesneden 
grootzeil van Elvström, niet de standaard-

versie maar ook niet topversie, staat goed 
en het levert samen met de keerfok 
voldoende kracht om bijvoorbeeld bij vijf 
knoop werkelijke wind en behoorlijk hoog 
aan de wind, vijf knopen over de grond te 
lopen. Met iets meer wind haalden we zelfs 
5,5 knopen. 
Met de keerfok wordt een overstagmanoeu-
vre een fluitje van een cent, maar bij ruime 
wind en voor de wind boet men uiteraard 
aan snelheid in. Een 105% fok is leverbaar 
en een vanuit de kuip bedienbare halfwin-
der of rolgennaker doet wonderen. Het 
sturen gaat licht, maar dat hadden we 
onder deze omstandigheden ook niet 
anders verwacht.

Conclusie
De Hanse 315 e-motion beperkt de herrie 
onder motor, reduceert de slijtage bij korte 
draaibeurten en helpt het geweten van de 
milieubewuste schipper te sussen. Hij is 
emissievrij en stil bezig. De beperkte actie-
radius wordt gecompenseerd door heel wat 
goede andere eigenschappen en het 
concept is ideaal voor iemand die vaak de 
boot gebruikt voor dag- of weekenduitstap-
pen. Wie verder wil of helemaal autonoom 
wil varen en ankeren kijkt best in de genera-
tor-richting: met een uitstekend gebouwde 
boot en goede zeileigenschappen komt hij 
een heel eind ver.  z

Afsluitbare kuip.




