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VAREN Boottest 

NNN初町a町「… E刷州州h川同州ijゆ附j炉n
kend op de dag da飢twiリ'jdeze ni同euwkome町r 
van de Hanse Group op het Har川ingv叫lietaan 
dωet飽andωdm句 e飢nv。促側eωl蜘e酎制n、1.1泊aa抗tC白。rioli包shet 

cωompがle終eta伽e俄te制n、me尽tals 憎 s鈎ul凶taa討t使 nw定叫lheel
m勾e暗唱Beaufo代 opdea憎 m割問terin combinatie 
mete相 刊inkedosis gri炉esoep.Kort剖n:be同ald
ge軒、邸時andlghede川惜arbiJ(た9陀02.四 kunnen
worden opg位。cht.断，jwaren echter vastbesloten 
制nhet klei問 rezus，je van de Varianta判 indeze

edrtie mee te nemen en baseren加 sge切eIdan ook 
deels op de uitstekende vaarelgenschappe円相nde
Hanse 370 alsook onze ruime ervaringen met de 
ontwerpers. Judel / Vrolljk & Co. 

Als wij arriveren in Marina Steller、dam.dan springt de 
spierwiαe Varianta al direCt in het oog. Vanwege het 
ontbreken van wind in ruil voor dikke mist besluiten 
we om ons eerst maar te gaan concentreren op de 
deck lay out en het interieur van deze nieuwe 
Varianta-telg・Hetnieuw ontwikkelde dekplan oogt 
modern en de keuze同知orhet monteren van de 
wantputtlngs aan de romp komt de bewegingsvrij-

ぃ
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heid aan dek beslist ten goede. De werf koos voor 
losse scepters. die in dをregelvaak wat spel加90ple-
veren. maar daarentegen indlen nodlg snel en v.∞ト
delig kunnen worder、ve同angen.De stevige hand-
ralls Op het kaJuit zijn welkom. maar hadd制 watons
be例代間9iets langer mogen ziJn. Gelukkゆzijner 
時 1vold悦 nde句 en判)()(eenv割ligheidslijngemo作
teerd. Ded∞ゅestokenalumlOlum mast時 nSeld垂n
heeft twee gepijωe zalingen waarbij de stand品 川

gemonteerde neerl、ωderzo'・n9S~ van de belasting 
op zich neemt. Ons testschlp is voorzlen van het 
zogenaamde仁川ising-Package.dat onder m総 (11001-

ziet In een rolreefjnstallatie van Furlex. De groot-

schoot griJpt aan op de kajultllloer en Is van daaruit 
ook goed te bedienen door de roerganger. Ondanks 
de relatlef scherpe vanafprijs heeft Varia糊 niet
beknibbeld op het lopend en staande want， hoewel 

de lewmar sch∞tlieren een maatje groter geweest 
zouden kunnen zijn. oe afgewaterde ankerbak is 
prima gedimensioneerd， maar een van fabr除kswege
aangebrachte fundatie v∞r een lier ontbreekt. Er is 
∞k niet standaard voorzien In een ankerroller; de 
prijs moet natuurlijk ergens vandaan komen.laten 
we hierover meteen duideliJk ziJn: het Is een bewuste 
keuze van de werf om deze Varianta 37 voor een lage 
instapprljs op de markt te brengen waarmee je di同α
het water op zou kunnen. Dlverse ontbrekende zaken 
kunnen desgewenst zelf achteraf worden aange-
bracl、t.De verwachtir、9is echter dat de meeste 
Varianta 37 kopers zullen kiez制 vooreen 'Crui5ing 
Package' ter waarde凋 n師、9併嶋崎.0∞制rO.Dan
heb Je een rolfolunstalatie， extra delduiken， een 
抑制rd軒 acωpakket.walW∞maansluiting・使n
dωchev∞ロieningen een凶 ller.Dit brengt ons 
meteen op het時 1gendeonderwerp van onze beoor-
deling: het interieur. 

Interieur 
De Varianta 37 is leverbaar in een tweetal indelings-
varianten: met 2 of 3 hutten. Standaard bevtndt zich 
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in het achterschip aan bakboord een zeer ruim 

bemeter、bakskist， die opt陥neelpl泊1$kan maken 

vooreen kc糊 meteen dubbelbed waarm使∞k

∞ze testb∞t is uitg軒 ust.In het voorschlp is plaats 

voor een fors bemet明 dubbel恥dvan 2.0S )( ， .88m 

en de aanwezige h∞fdruimte 15 werkelijk enorm. Ter 

compensatie van de nlet al te nante opbergruimte川

ditsd、ip~肌J ，e errr官t gemak opbergtas鈴 naande

wandkun時 nbev釘 tlgen.desgewenst in een蜘 ke

contrasterende kleur. En 01/軒opbergruimtegespro-

ken: over smaak valt niet te twisten. maar de rors 

geproportioneerde， 5tof俗nopbergruimten aan beide 

b∞rden ln de剖 on副ijneen sllmme vondst en prima 

geschiktom旧 制nkomstaan b∞rd dire<:t de roltas-
sen zeevast In te stouwen. Je ZOU er zelfs IT暗tgemak 

een peuter In te slapen kunnen leggen. Een ander 

leuk detaills het uitklapbare bureautareltje waarop je 

een laptop of tablet kunt plaatsen en na gebruik 

weer veilig kunt opbergen. Voor inbouw van extra 

apparatuur lijkt het in dat geval mlnder geschikt. 

Daarn詞 stzijn we gecharmeerd van de handralls aan 

het kajuitdak die In zware zeegang goed van paS 

zullen komen. Toch een minpuntJe: de rechte traptre-

den zjjn ondcr helling minder comfortabel en veillg・

De pantry beschlkt over vele laden en kasりesmet
e朋 blindesluiting. In het interieur is geen gramme-

tjeho凶 tevinden en dit vertaalt zlch tegelijkertijd In 

een hoge mate van onderhoudsvriendeJijkheid. 

Binnenin is het dankzij het lichte kunststof lekker 

licht en er討jnbovendier、voldoendeLED同lampjes

van使 npl凶軒igekleurtemperatuur aanwezig. 

Uiteraard zorgen de ex同組nwezige~Iuiken 0ρ 

hun恥 U民ooIkvoorde問 digehchtinval. 

Techniek 
AI eerder Zdgen wlj dat er aan dek weinlg陪 beknib-

beld Op het beslag en dit geldt∞kv∞r de stan-

daard出Igarderobevan E.lvst附 n.Gelukkig laat het 
Inteneur technisch gez剛∞1¥geen hiaten zj刊De
elektrisζhe inst剖latiels時 kkundig銅 ngelegd朋 de

toegankelijkheid van de motor is pnma dankzij de 

aanwezigheid van de wegneembare kajuittrap en 

luiken aan weerszijden. A la Hanse is sprake van een 

uiterst solide bev凶 iglOgvan de kiel met z¥Yare 

ωntrap陥ten.De accu's zijn goed verankerd. De 
plaatsing van het controlepaneells helaas wat 

onhandig. maar nlet onoverkomelljk en goed 

beschouwd welln de onmiddellljke omgeving van 

het bureautareltje. Over de bouwkwaliteit van deze 

Varianta kunnen we kort zijn: met een romp van 

明lIami同 at，ingelam同町deschotter、eneenzowel
gelijmde als geschroefde dekJrompverbinding is 

spra随時neen degelijk gebouwd jacht. 
Weliswaar ontbreekt leder zuchtje wlnd， maar als wiJ 

met de toth ruirr、竹meterlange， la吟 szijafge-
me町deVarianta tu悦 n抑制anderejachten叫lIen

wegvaren. laat zi/lich met gr'∞tgernakman伺山静

ren. De VoIvo diesel doet haar werk opval蜘 dstil. 
maar dit kan niet worden 9邑zegdvan de nogal 

rumoerige ventilator In de motorrulmte. Maar als wij 

骨 nmaalbuiten het havenh∞fd ZI/n en het gr∞tzeil 

hebbeng包民知ndemotor凶 eneven later包het

mulsstil剖 n加 ord.Ons testschip IS uitgerust met het 

reeds eerder genoemde Cru匂ingPackage en een 

stuu附 ielmet een dlameter van 1.S0 m. H償問暗1I

pl凶 erigaan. waarb可welmoet worder、opgemerkt

"De Varianta 37 is wat ons betreft 

een aantrekkelijke verschijning met 

een interessant wedstrijdpotentieel:' 
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Specificaties 
Lengte ov哩raJles: 
81使dte:

。岬gang:

Masthoo供e:

11.55 m 

3.75m 

1.95m(l.ωm optioneell 

14.ωm 

VAREN Boottest 

Zeiloppervlak: 

Waterverplaatsing: 

plm. 75m2 totaal， waa刊aneen gr∞ローilvan42m2

6.900 kg 

Ballastaandeel: 2.300 kg 

Aan旬Islaapplaatsen: 4/6 

Brandsto向ank: 155ltr 

Yerswatertank: 

Yuilwatertank: 

Motori持仰、g:

(E Calegorie: 

伽twerp:

295 Itr 

3S Ilr 

VoI帽01・2020pk 

A 

Judel/Vrol株晶(0.

Prijs: Vana( 90.629 euro ind. btw Tes包dup:109.5ωωroind.8TW 

prijzen vω市laara( Stellenぬm

Werf: Hanse YadJts AG， Grelfsw畠Id，Duitsland
Imp・rtωr:Variantil Nederflnd. Dtltahavtn 19， Stellen白m.

1ω311187.663 318 

Website: www.yarianta目ederland.nl

10..pnl2014・VAREH

dat met een windsterkte van slecht司8ftnauwelijks 
sprake kan zljn van een serieuze test. Toch merk je 
dal het jacht er wal graag vandoor zou gaan en regi. 
streren wij toch ruim 3 knopen op het log・Opbasis 
岨 nonze ervanng制 metde Hanse 3700阿 eteldbij 
het lijnen-en ze.lplan van d.t schip. durven wij de 
verwachting uit te spre畑、ぬt軒町睡rpakw句 S8代
bij halve wind mogelリke制 kl割問"kno問、uitdJt 
伊chtvalt te関 符 加 E制 voordewindsekoers zal in 
dat geval u.tXomen op een Ideine 7 kno開 n.
Uiteraard zal de korte kielversie栂tSlager筑 oren.

De Varianta 37 Is wat ons betreft回 naantrekkelijke 
ver父hijningmet een Inleressant wedstrijdpotenti倒.

Voor de basisprijs k∞p je een ruim schip dat desge-
wenst met relatlef welnlg middelen zelf kan worden 
vervolmaa抑制gelndlvldualiseerd.Toch zijn wij van 
mening dat de aansζhaf van een Cruising Package 
een absolute muslls en als je aClief deel明 n51te 
gaan nemen aan w制抑制en.dan ontkom je∞k niet 
aan een klapschroef. Maar∞k als cruiser zul je veel 
plezier beleven adn deze nieuwe Varianta. En mocht 
de slandaard bemanning kleln zijn， dan is de installa-
tie van een stuurautomaat redelijk 9割引akkelijkdank-
zij de aanwezlgheid van Inbouwruimte onder een 
lui何ebij de stuurkolom. 8edenk wel dat het ontbre-
ken van een schuurlljsl al snel tot de eerste kras zal 
ieiden; als Je het per abuls niet zelf doet. dan verooト
zaakt iemand anders het wel. Wij adviseren dan∞k 
om hiervOOt' een creatleve oplossing te bed制、ken.AI
metal陪 deValla nta 37明 nl制 keaanwinS1 in het 
segment dle de Oceanls 38 en 8制同仁川開州事・

technisch het vuur aan de schenen legt. En het π司有e
dan使 nbegtnneling Z1Jn. het is er wel een met een 
indrukv時kkendCV en afkom武iguit een stal met 
gerenommeerde m軒 kenals Hanse.恥 hler.Moody. 

巧orden Seahne. 
回


