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Verk opknaller
Hanse deed eind vorigjaar
·eh spreken met een a1nbitieus ontwerp, de
badden nauwelijks de tekentafels
Hanse 575. De lijnen van de viJ ·
verlaten of de orders
binnen. Tot ieders verbazing stond
al op meer dan zestig exemplaren.
de beste1lijst halverwege dit
Nautique ging naar Palma Mallorca om n1et de 575 te varen.

speien natuurlijk ook dc wcnscn van de
\TOuw aan boord ccn bclangrijkc rol.
Als die in dc kcuken staat, ";1 zc
bijvoorbccld wclnaar buitcn kunncn
kijkcn.'

n Palma.kunje, nahet passeren
van de dubbcle slagbomen ,·an de
Club del Mar, gewoon doorrijden
over de Steigers. Je parkeertje
auto naast je schip. We stoppen aan
een kopsteiger. lk zie dc rechte boeg
cn het vlakke teakdek van de nieuwe
llanse 575 uitsteken bO\·cn de auto's.
Scnice-teams Ieggen de laa.tstc band
aan de oplevering van dit sehip. Er
is ecn flinke opstap nodig om op het
dek le klauteren. Alleen al door zijn
visucle hoogte maakt het schip indruk
tusscn omringende zcstig-, zevcntig- en
tachtigvoclers. Zelfs dc Hanse 630 lijkt
aanzicnlijk kleiner. Dat volumc bclooft:
vccl mor dc binnenruimtc, maar zet
misschicn \Taagtekcns bij dc 7.Cilprcstatics. We zullen hct straks ?icn.
I mpo1teur Sophia Bocrrigtcr van West
Yachting uit Workum hcet mij welkem
'aan hoord. Tot mijn vcrbazing ' 'ertelt
zij dat de Duitse cigcnaar van dit schip
nict cerder cen zciljaeht hccft: gehad.
'Er is ccn nieuwe markt ontstaan mn
instappcrs. Ervaren zcilers die ccn
nieuw schip kopcn, kijkcn eerst
naar zeewaardigheid, zeilvocring en
nmigatichulP.jes. Hct gcsprek gaat
dan bijvoorbeeld over de kecrfok, dc
gennakcr, dc elektrische licrcn, dc
computcr cn dc hydraulick. Bij
I Iansc zijn wc er ons stecds mecr van
bcwust dat er nicuwc klanten zijn die
bij ccn zeiljaeht hecl andere prioritcitcn hchbcn. Die n·agen ons ccrst naar
dc mogclijkhcden ,·an ecn surroundsoundsystecm. ccn loungehock, extra
dikkc matrassen cn ccn complctc
kcuken mct anvasmachinc. Comfort
wordt stecds bclangrijkcr. En dan
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Hanse SOS:
wereldprimeur t ijdens Hiswa
Voortbordurend op het succes van de Hanse
575 heeft de ontwerpafdeling van Hanse de
"oude" Hanse 495 nieuw leven ingeblazen.
Oat resulteerde in de gloednieuwe Hanse
SOS, die zijn wereldprimeur krijgt op de
HISWAte water. Oe deklijnen zijn exact
dezelfde als die van de 575, en ook het
interieur kent dezelfde luxe en comfort.
Nieuwe eigenaars kunnen uiteraard kiezen
uit talloze verschillende indelingen,
houtsoorten, bekleding en accessoires.
Oe basisprijs van dit jacht is € 272,510,inclusief BTW

boven: de
ruime salon
beschikt over
voldoende
stahoogte.
onder:
de twee
dek- annex
vluchtluiken
zorgen voor

veellichtinval in de
mastercabin

Hel tcakdek van de H:lllsc 575 oogt
mooi vlak. Dc vele luikcn zijn
kcurig weggewerkt De g rootstc breedte
van hct schip be,indt zieh ongc,·ccr
midsehccps cn zet bijna door tot
aan dc spicgcl; ook positicf voor dc
binncnruimte. In plaats van ccn
mctalcn voctrail hceft: hct schip ccn
opstaandc rand van hocg tot hck. Dat
draagt bij aan de hogc Iooks cn houdt
tc1·cns hct dck redclijk droog.
Nct als alle andere Hanse schcpcn
hccft dc 575 ecn kee1fok. Alle ,·allen cn
schoten worden o ndcr cen brcdc rand.
tot bij dc elektrische licrcn, naar hcl
achtcrdck gelcid. Daar bcvindcn zieh
ook dc beide stuurstandcn. Van hicruit
'l.ijn alle zcilhandclingcn lettcrlijk onder
handbcrcik. Hct zitgcdccltc in dc kuip
is, hecl ruimtclijk, in tweecn gcdecld en
clk dcel hccft zijn eigen ta(Cl; slim, want
het looppad naar de k;Uuittrap blijft: zo
altijd opcn. Dcsgcwcnst zijn dc tafcls
elektrisch inklapbaar, waardoor er in
dc kuip ccn grote loungehock ontstaat.
Vlak voor dc dom·gang naar de kaj uit
bcvindt zieh ecn luik waarondcr het
rcddingsvlot ccn pick hccfl gekrcgcn.
Opvallend zijn dc luikcn naast de t rap
in de opbouw. Hicronder vind je diverse
opbcrgruimtcs voor telcfoons, iPads,
,·crrekijkcrs cn zcekamten.
In dc baai van Palma moct je wach tcn
op dc zcewind, die hier gcgarandecrd
rond hct middaguur opstcckt. ophia
ßocrrigtcr legt intussen uit dat er van
de l lansc 575 al zcstig cxcmplarcn
zijn bcstcld. 'Ondanks clc drukkc

gooien. •tcrwijl dc bcmanning dc lunch
opruimt, nemcn wij de lijd om hct
intericur tc bekijken.

Alleen al door zijn hoogte
maakt het schip indruk tussen
omringende zestigvoeters
portcfcuille kan de wetf de le\'ertijd
op dric maanden houdcn. Oit is
overigens al bouwnummcr 21. !Iet
schip is voorzicn van bijna alle optics.
Zoals cen airco, watcrmakcr, gcncrator,
carbonlook stuurwiclen, elektrische
licrcn, wasmaehinc, wijnkoclkast en in
de garagc staat cen Williams tcnder mcl
ingcbouwdejetmotor. Hct schip waarmec wc nu ,·aren heefl als basisprijs 4
ton.'
Wanncer dc brics zieh volgens af:5praak
aankondigt, vcrlatcn wc, \'001-.dcht ig
navigcrcnd tussen dc veerbotcn, dc
hm·en van Club dcl Mar en varen we
naar opcn zce. Dc zeilcn hijsen is
kindcrspcl, dankzij de elektrische licrcn.
Binnen ecn minuut slaat hct grootzcil
en is dc fok uitgerold. Oe wind waait
met 9 knopcn cn onder geringe hclling
varcn wc met cen snclhcid ,·an 5 knopcn
aan dc wind naar het westcn.
Staand achter cen van dc stuurwiclcn
heb je ovcr dc buiskap ccn gocd zieht
vooruit. Alle licren cn lijncn zijn van
hieruit onder handbereik. ! Iet sehip
rcagectt alctt op alle kocrswijzigi ngen.
Voor de o,·erstagmanoemTe heb je
a ls stuurman gcen hulp nodig. Zo'n
zelfkcrende fok is ecn uitkomst!
!Iet gaal vandaag niet hardcr waaien
in dc baai van Palma cn dus vraag ik

boven:
het riante
"kantoor"
metdecom·
fortabele
bureaustoel

,·oor alle zckcrheid naar de zcilprcstatics
zoals die door dc wetf zijn gemetcn bij
ccn gcmiddeldc vanl6 knopcn wind.
Sophia ßoerrigter: 'Bij (iO graden is de
snclheid 9,2 knopen, bij 90 graden 10
knopen, bij 120 graden 10,6 knopcn cn
bij 165 graden 8.6 knopcn.' l lelaas ,·alt
de wind na ecn half uur wecr weg cn
bcsluiten wehet anker maar uit te

Oe tr·ap die dc kuip met dc salon
\'erbindt, loopt onder ern hock ntn 50
graden. Ook het salonluik is c:-..tra lang,
zodatjc nict hocfl te bukkcn. Sophia
Boerrigter: ·we hehbcn bij llansc
bcwust afgerekend mct hct ge,·ocl dat
je in ecn zcilboot altijd naar ccn soott
donkere kclder af(laaldc. Door hct vclc
licht binnen cn dc "luie'' trap is de
verbinding van binnen en buiten hecl
open cn natuurl ijk.'
Oe salon gceft indcrdaad hct gcvocl van
ecn ruim appartcmcnt. Aan bakboord
zicn wc ecn lange kcukcn, cn aan sluurboord dc zithock. Tusscn dc kombuis
cn dc ;r,ithock staat ecn smallc bar. Tot
ZO\'Cr is dc indcling \'rij convcntionccl.
Oe bijzondcrheden zittcn onder andere
in hct riantc "kantoor'', dat zi<.:h direcl
bij binnenkomst aan stuurboord
bcvindt. Met ccn lan~ blad cen echte
hogc bockcnkast, ecn gckoeldc \\ijnbar
cn zowaar een \'Crstclbare burcaustocl
zou je haast ,·ergetcn dat wc dit \TOCgcr
"dc mwigatichoek'' nocmdcn.
ln dc salon "·ordt hct ruimtclijke
gc,·ocl ,·crstcrkt door dc horizon•

HanseYachts
Oe afgelopen tien jaar is de Duitse werf
Hanse bezig aan een geweldige opmars.
Onder de gepassioneerde Ieiding van
Michael Schmidt is de omzet van het merk
in een stroomversnelling geraakt. Ook heeft
de door hem opgerichte Hanse Group de
merken Dehler en Moody opgekocht en met
succes nieuw leven ingeblaten. lnmiddels
is de werf in Greifswald uitgegroeid tot een
van de grotere botenfabrieken terweretd,
met efficiente productietijnen die zijn
afgekeken van de auto-industrie

De merkbeleving van Hanse
is: innovatief en comfortabel
tegen een Zage prijs
talc lijncn ,·an de lichte kcrscnhoutcn
lambriscring. Daarbovcn 'l.Orgcn wittc
dakkcn die samen met dc relatief
grote ramen voor veellichtinval. Ook
dc vlocr en het plafond ~.ijn in lichte
tintcn afgewe rkt. Ze lf.~ dc zithoek is in
onzc tcstboot uitge,·ocrd in wit leer.
Dc kcukcn in dit schip is voOJ-~:icn van
grotc RVS fronten, waarachtcr alle
mogelijkc o pties ,·crborgcn zittcn:
ingcbouwde koel- cn vricslades, ccn
wasmachinc, o,·cn, vaatwasscr cn ccn
wcggcwcrkte Ncspresso-maehine.
Vo01·i n bevindt zieh de "mastcrcabin",
met een kingsizc bcd. Dc bijzonderc
l10ogtc is ook hier mcrkbaar. Verder
vccl kastruimte cn ook hier volop
lichtim·al door dc dekluiken cn de
rechtbockige patrijspoortcn aan beiden
zijden. Slim dat de natte douchcruimtc
gcscheiden is van de badkamcr mcl
wc. Gasten aan boord van dit schip
kunncn kiczcn uit dric gastcnhuttcn:
twcc identicke achtcrin cn ccn kleinere
bakboordhut mct stapclbcddcn. Dc
laa tstc kan, als optic. ook gclcvcrd
worden als bcrgruimtc met ccn
wasmachine, wasdrogcr cn ,·oorraad-

linksonder:
vrijwelalle
zeilhandelingen zijn vanuit de kuip te
bedienen

kastcn. Voor alle gasten is slcchts ccn
badkamcr met clouehe beschikbaar,
aan stuurboord. Wanncer dc cigcnaar
aan boord vcrbl ijft, hccft dc vaste
bcmanning cen eigen slaapplaats
,·o01·in, achterde ankcrkluis, d ie
loegankelijk is via ccn dckluik en
,.oOJ-~:ie n van ccn wastateltjc en cen
eigen wc.
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Gccn wondct· dat dc nicuwe llansc
57.5 zo'n grote belangstclling kenl.
Dc ontwerpcrs hcbbcn ingczct op
ccn bijzondcr lecfbaar j acht mct
vooral vccl ru imtc, stahoo~,rt.c, eomtort
en slimmc dctai ls. Tcvens zijn er zij n
ongclooflijk vccl combinatics
mogclijk in dc indeling. Dankzij dc
inmiddds bckcndc keerfok is het
schip in principe door ccn pcrsoon te
bcsturen. I Toewel wc dcze Hanse graag
bij mccr wind hadden gctcst, zijn dc
opgeven zeilprestatics vcclbclovcnd.
Alleen al dc innomtievc dinghy-garage
ondcr dc cockpit maakt hct schip unick
in zijn klasse. Q.ua prijs, tcn slottc, laat
dc l lansc 575 alle concurrcntcn ,·er
achter zieh. •

rr TECHSPECS

nanse575
l engte
17,15 m
Waterlijn
15,15 mr
5,20 m
Breedte
Diepgang
2,85 m (standaard)
Waterverplaatsing 19,5 t
Ballast
5,9 t
78 kW / 107 Pk
Motor
(standaard) 110 kW / 150 Pk (optie)
Drinkwatertanks 810 I
Brandstoftanks
520 I
Zeiloppervlak
160,50 m2
87,50 m2
Grootzeil
Fok zelflcerend
63,00 m2
Genua 105%
74,00 m2
210 m2
Gennaker
CE certificaat
A (Oceaan)
Prijs
vanaf € 415.310,inclusief BTW
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Design
Interieur

judel / Vrolijk & Co
HanseYachts Design

lnfonnatie

West Yachting
Suderseleane 15
Workum
www.westyachting.nl

