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Snelle en luxueuze cruiser
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Snelle en luxueuze cruiser

Daar waar de moderne boten steeds meer op elkaar gaan lijken kan je dit beslist niet zeggen van het Zweedse Hallberg Rassy. 
De luxueuze cruisers zijn bijzonder herkenbaar met hun hoge vrijboord, de brede blauwe band, de stootrand en het typische 
windscherm. Maar de werf staat niet stil en bouwt steeds modernere boten. Kleine klassieke standaarden sneuvelen daarbij. 
Bij de nieuwe 412 zijn de blauwe gordijnen verdwenen en dat zal geen HR fanaat ontgaan zijn. Dat er nu raampjes in de romp 
zitten is wellicht een schok voor de liefhebbers. Maar er is meer. Het nieuwe schip toonde tijdens een winderige testvaart in 
Bruinisse wat het in petto heeft. Een ware revelatie.
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Boottest

De grootste ‘aft cabin’ uit de reeks
De werf zwoer jarenlang bij de centrale cockpit maar 
kwam toch steeds vaker tot de conclusie dat die niet 
de ideale oplossing bood bij boten van minder dan 
elf meter. De vernieuwing begon bij de 31-voeter en 
dra volgden de Hr342 en Hr372. De allernieuwste 
realisatie van germán Frers is de Hr412. De architect 
van snelle superjachten en swan laat onmiskenbaar 
zijn stijl zien. De modellen met centrale cockpit zijn 
niet verdwenen. beide series staan naast elkaar. aan 
de klant om te beslissen. In het nieuwe concept 
vinden we tal van innovaties maar de klassieke stan-
daarden blijven behouden. Het naar achter brengen 
van de grote kuip heeft natuurlijk een belangrijke 
invloed op de inrichting van de boot. Voor de bouw 
van de romp wordt beroep gedaan op het klassieke 
hand lay-up grP met vinylester. De 4-ton zware kiel 
met bulb zit vast in de diepe bilge met liefst elf ste-
vige bouten van elk 24 mm. Het diep stekende roer 
heeft een uitstekende grip op het water. Wat de look 
betreft blijft het onmiskenbaar Hallberg rassy. Zo is 
de massieve dek-romp verbinding zeer herkenbaar, 
de rVs stootrand in de romp, de striping, het lage, 
hoekige windscherm en natuurlijk het standaard teak 
in de kuip en aan dek. 

Krachtige tuigage
De seldén mast met drie zalingen is deck-stepped en 
1,30 meter langer dan op de Hr40. De verstagingen 
zijn breed geplaatst zodat de gangboord makkelijk 
te belopen is. Het grootzeil is enorm terwijl men 
kleine voorzeilen heeft gekozen (105%). Hierdoor 
wordt de boot een stuk makkelijker te bedienen. 

De korte genuarails staan ver naar voor. De fok kan 
opgerold worden met een elektrisch rolsysteem dat 
onderdeks verwerkt zit. In het achterlijk van de rolfok 
zitten vier vertikale zeillatten. Het grootzeil zit op een 
rolsysteem maar dan wel één van de vijfde generatie 
zoals men dat bij elvström heeft bedacht. Het FatFurl 
systeem staat garant voor een heel performant zeil. 
Weg de negatieve roach, het ontbreken van zeillatten 
en de ontrimbare twist. Het nieuwe ePeX zeil met 
Technora vezels toont een mooie roach, heeft vijf 
lange verticale latten en vier korte tussenlatten en 
is vlot elektrisch te reven. De schootvoering met 
opmerkelijke grootzeiltraveller voor het windscherm 
is beiderzijds te bedienen vanuit de cockpit. De 
achterstag in V kan je aan bakboord bedienen mid-
dels een ontdubbeling met twee keer drie katrollen 
(1:48). De keuze voor de V-vormige achterstag is 
mogelijk hinderlijk voor de stuurman maar maakt de 
doorgang richting zwemplatform veel makkelijker. 
Daarnaast kan het schip uitgerust worden met een 
code zero en een asymmerische topmast spinakker 
wat de boot heel wat zeilpower meegeeft.

Comfort aan dek
In de grote kuip vindt de stuurman zijn plekje achter 
een grote maar toch elegante stuurstand. Voor het 
1,22 meter grote stuurwiel vind je een paneel met 
een zeer grote plotter en heel wat bedieningsknop-
pen. later zal blijken dat dit het centrale punt is van 
de pushbutton uitvoering waarin je dit schip kan ver-
krijgen. achter de stuurman kan de spiegel geopend 
worden richting knap platform met zwemladder. Je 
kan dit ook afsluiten met twee kleine panelen wat 
de veiligheid bevordert. bij Hallberg rassy is het teak 
dek in de kuip en langs de gangboorden standaard, 
op het kajuitdak is dat een optie. Onder de stuur-
stand zit de klaptafel weggeborgen, een vaste tafel 
kan als optie. aan dek wordt alles vrij gehouden. 
Daarom werd alle touwwerk afgeleid naar beide zij-
den van de kuip. beiderzijds vinden we zes stoppers 
met trimlijnen en vallen. elegant zijn de bergvakken 
voor de lijnen net na de stoppers en de lieren. Hier-
door komt de hele ruimte onder de kajuittent achter 
het klassieke windscherm helemaal vrij. Prachtig 
afgewerkt met hout ontstaat hier het gevoel van een 
goed beschermde doghouse waar het fijn toeven 



Cijfers en technische specificaties
Romplengte:  12.61 m
Lengte waterlijn: 11.50 m
Breedte: 4.11 m
Diepgang: 1.99 m (korte kiel beschikbaar)
Stahoogte: 1.96 m
Motor: 4 cyclinder D2-75 pk Volvo Penta
Watertank: 530 liter
Brandstoftank: 340 liter
Prijs: 411.567 ex. BTW

Dealer:
Nova Yachting
Jachthavenweg 71A 
4311 NC Bruinisse 
Tel: +31(0)111.481.810 
info@nova-yachting.nl
www.nova-yachting.nl
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is. alleen de genuaschoten vinden hun weg via het 
gangboord tot bij de stuurman. Met de backwinding 
winches van lewmar revo kan je beide lieren die het 
voorzeil bedienen synchroniseren zodat de ene viert 
en de andere aanhaalt. Het plezier van selftacking 
zonder het klassieke railsysteem. Op de stuurstand 
heb je heel wat andere elektrische knoppen voor 
onder andere het ophalen van het anker, het ontrol-
len van het grootzeil, de boeg- en hekschroef, de 
motorhendel en diens meer. De centrale stuurstand 
is als het ware de brug van het schip. Vanaf deze 
plaats zou je alles alleen moeten kunnen, zeker als 
je voor een uitschuifbare bow- en sternthruster hebt 
gekozen. een handige maar wel dure optie.

Onder zeil
We hebben een perfecte dag gekozen om het schip 
te testen bij Nova yachting in bruinisse. er staat flink 
wat wind op de grevelingen. samen met Marnix 
Hameeteman gaan we op pad. De Zweedse werf 
kiest standaard voor krachtige motoren en ruime 
brandstofvoorraden. De Volvo Penta D2 - 75 PK is 
ruim bemeten en we krijgen een demonstratie met 
de boeg- en hekschroef. Dit vergt ongetwijfeld wat 
oefening maar het werkt perfect, ook bij deze krach-
tige wind. Het ePeX elvström grootzeil wordt vlot uit-
gerold en daarna ook de kleine overlappende genua 
(105%). Het diep stekende roer heeft een erg directe 
werking. Met de ruim bemeten zeilen moet dat ook 
want de boot wil wel eens uitbreken. De prestaties 
gaan veel eerder richting performance cruising dan 
wat je van dit elf ton zware schip zou verwachten. 
Marnix heeft spijt dat hij zich niet inschreef voor de 
antwerprace, benieuwd wat dat had kunnen geven. 
In een lokale wedstrijd met meer dan 400 schepen, 
de Tjörn rundt, scoorde het schip in de top tien. aan 
de wind gaan we vlot tot 7.7 knopen bij een schijn-
bare windhoek van 28° tot 30°. 
eens we naar ruimere koersen gaan stijgt de snelheid 
tot bijna 9 knopen. er was helaas geen gennaker aan 
boord al had dit in dit vlagerige weer wellicht niet 
ideaal geweest. Na de zeiltocht rollen we de zeilen 
op de met de verschillende elektrische systemen. De 
meeste van deze zijn ook handmatig te bedienen. 
Nuttig want een batterij of zekering kan je altijd in de 
steek laten.

“Het nieuwe 
schip toonde 
tijdens een 
winderige 
testvaart in 
bruinisse 
wat het in 
petto heeft. 
een ware 
revelatie.”

mailto:info@nova-yachting.nl
http://www.nova-yachting.nl
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Klassiek comfort  
met een modern tintje
Via een brede trap met goede handgrepen kom je 
in een scheeps maar verrassend lumineus interieur. 
In het dak zitten immers twee flush gemonteerde 
dekluiken verwerkt. Heel nieuw, voor Hallberg rassy 
adepten zelfs revolutionair, zijn de ramen in de romp. 
Tot op heden had alleen de Hr64 die. beslist een 
meerwaarde omdat je nu ook vanuit het diepe salon 
naar buiten kan kijken. De witte dakbekleding en 
accenten maken het geheel verrassend lumineus. en 
de blauwe gordijnen? Die zijn voor het eerst vervan-
gen door moderne witte plooisystemen. alweer een 
revolutie voor de heer Magnus rassy. Voor de rest 
is alles bij het oude gebleven. Zeer hoogwaardige 
afwerking met een functionele keuken met heel 
wat opbergmogelijkheden en luxe-items zoals een 
diepvries bij de opties. standaard krijgt het schip 
één achtercabine mee maar dit kunnen er ook twee 
zijn. De voorste eigenaarshut is royaal met een grote 
eigen natte cel en heel kasten. Hier kan je zelfs een 
klein wasmachine kwijt. Het salon kan omgebouwd 
worden tot extra slaapplaats en de kaartentafel 
heeft een multifunctioneel karakter. In het salon 
is er niet zoveel bergruimte, mede omdat beide 
kunststof watertanks, samen goed voor 530 liter, hun 
bergplaats onder de banken hebben gevonden. De 

tweede natte cel is zeer ruim tenzij gekozen wordt 
voor een tweede achterhut. De achterhutten genie-
ten van enerzijds een raam in de romp en anderzijds 
een dakvenster. De nieuwe rompvorm met bredere 
achterkant bezorgt het schip betere vaareigenschap-
pen en daarenboven bredere hutten. Het schip is 
perfect uitgerust voor een lang verblijf aan boord 
voor 4 tot 6 personen. bij uitzondering kan je over 
acht slaapplaatsen beschikken.

Conclusie
Hallberg rassy is er in geslaagd zijn klassiek ogende 
schepen te laten evolueren tot moderne perfor-
mance cruisers. De nieuwe rompvorm van germán 
Frers met diepstekend roer en flinke ballast helpen 
beslist maar vooral het nieuwe tuig met erg per-
formante FatFurl epex rolgrootzeil geven het schip 
extra power mee. Het schip is bijzonder levendig en 
tijdens de vlagen is het uitkijken om niet uit het roer 
te lopen. alles aan dek is gericht op zeilen met een 

beperkte bemanning. aan de stuurstand heel wat 
elektrische knoppen zodat je alles met één vinger 
kan bedienen. benedendeks alle denkbare luxe in 
een zeer klassieke stijl met toch heel wat nieuwe 
lichtelementen. een schip uitgerust voor een lang 
verblijf aan boord. De boot kreeg een nominatie voor 
de europese titel van yacht of the year 2012/2013 in 
de categorie ‘luxueuze cruisers’. Het kan dan ook niet 
verbazen dat dit juweeltje een flink prijskaartje torst. 
sommigen beweren dat je voor de helft van de prijs 
een even groot jacht kan vinden bij de concurrentie. 
Maar laten we eerlijk zijn. Nothing compares to Hall-
berg rassy. Dus als je mag kiezen voor een goede, 
solide, snelle cruiser met alle luxe dan kom je allicht 
wel bij de Zweden terecht. z

“als je mag 
kiezen voor 
een goede, 
solide, snelle 
cruiser met 
alle luxe 
dan kom je 
allicht wel bij 
de Zweden 
terecht.”

Maximale dakvensters.

Klassiek maar ook licht.

Marnix Hameeteman van Nova Yachting.


