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FOTO’S RUUD KATTENBERG TEKST SJORS VAN DER WOERD

EN
SNEL
ROBUUST
Een vaarimpressie van de Azuree 41
Uiterlijk is de Azuree 41 een typische vertegenwoordiger van de opvattingen van werven en
ontwerpers over eigentijdse toerjachten. Een
categorie waarin de Britse ontwerper Rob
Humphreys zijn sporen ruimschoots heeft verdient. Verrassender is dat de boot met de
Franse naam een volledig Turks product is.
Nieuwsgierig naar die combinatie stapte Zilt op
een druilerige herfstdag aan boord…
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TICKET NAAR ISTANBUL
Coen Wohrmann, vastgoedmakelaar in Antwerpen, en Mark Soetman, specialist
in innovatie van voedselprocessen in Hellevoetsluis, zijn fanatieke zeilers die al
jaren een team vormen. Met de X-35 The Untouchables zijn ze een bekende
verschijning op de wedstrijdbanen, vooral in Zeeland en België. Als ze gaan
nadenken over een opvolger van de X-35 worden ze door een kennis getipt om
eens te kijken naar Azuree Yachts. Coen: “Na wat onderzoek werden we steeds
nieuwsgieriger naar deze werf die in Turkije sportieve cruisers bleek te bouwen.
We boekten een ticket naar Istanbul en dat bleek de eerste stap zijn naar ons
importeurschap.”

VOOROORDELEN
Mark vervolgt: “We wisten niet wat we zagen. De Azurees worden gemaakt
door Sirena Marine, onder meer de makers van sommige luxe Italiaanse
motorjachten van Benetti. Ook de boten van Euphoria Yachts komen daar
vandaan. In totaal werken er 600 man op de werf die onderdeel is van de
grootste beursgenoteerde onderneming in Turkije. Acht jaar geleden ging de
eerste Azuree te water, een 40 voeter. Daarna volgden de Azuree 33 en de
46, vorig jaar kwam de 41 op de markt. Het duurde niet lang voordat we de
koop van de eerste 41 rond maakten en wij de importeur-aanstelling op zak
hadden.
We lieten de boot afleveren in Cannes, dat gaf ons de kans veel mijlen te
maken in de Middellandse Zee en onderweg acte de presence te geven bij
verschillende bootshows. Toen we deze zomer in Nederland aankwamen
had de boot ruim 5000 mijl op het log en kenden we onze aanwinst door en
door.”
Coen en Mark signaleren veel onterechte vooroordelen over bootbouw in
Turkije. En die hoe kun je die nu beter wegnemen dan door de boot te laten
zien en ermee te varen. In Marina Port Zélande stappen we aan boord...
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TORPEDOKIEL DOET Z’N WERK
Grijs miezerig najaarsweer zorgt voor een lege Grevelingen. In 10 tot 15
knopen wind hijst Mark het grootzeil op de elektrische lier en zet de motor
uit. Aan de wind lopen we direct lekker en met de genua erbij staat er al snel
7,5 knopen op het grote speed-display onder de giek. De boot stuurt
opvallend rustig en licht, terwijl de helling best fors is. Door de hoge breedte
van het achterschip heb ik, staand achter het stuurwiel aan loefzijde, het
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gevoel erg hoog boven het water te staan, maar dit went snel. Door een
opklapbaar vloerdeel sta ik stevig horizontaal. Zittend zijn de grootschoot en
traveller goed binnen bereik vanuit de stuurpositie, het ‘German-sheeting’
systeem leidt de grootschoot onderdeks naar achteren. Als in een bui de wind
toeneemt, valt op hoe soepel de boot blijft sturen, de dubbele roeren en de
2,4 meter diep stekende torpedokiel doen hun werk goed.
Na een paar snelle overstagmanoeuvres zet Mark de gennaker klaar. De 160
vierkante meter aan extra doek zorgt voor een dikke twee knoop extra op de
teller. Door de vaste boegspriet staat de gennaker genoeg naar voren om
optimaal effectief te zijn. Coen: “Tijdens de afgelopen Antwerprace maakte
we indruk met deze enorme rode lap, we schoten ermee door het veld en het
leverde ons de eerste plaats in de CR1 klasse op.” De Azuree blijkt op alle
koersen een prettig sturende boot die makkelijk op snelheid komt.

AAN DEK
Terwijl de gennaker zijn werk doet, loop ik een rondje over dek. De opbouw
heeft een dubbele schaal, waardoor de vallen en trimlijnen onderdeks naar
achter kunnen lopen. Ook de luiken en de buiskap zijn hier verzonken in
weggewerkt, wat een strak maar wel wat hoog geheel oplevert. In de kuip
zie je ook weinig lijnen, die verdwijnen onder een luikje bij de kajuitingang en
in twee ruime vakken in de kuiprand. De Sélden mast heeft brede zalingen
met het hoofdwant over de volle breedte, waardoor de loop naar voren goed
is. De open preekstoel is stevig uitgevoerd en dat geldt ook voor de vaste
boegspriet, waar het anker onder hangt. Een enorme ankerbak biedt ruimte
voor veel meer dan alleen de stootwillen en ankerlier en ketting hebben een
eigen plek onder een apart luikje. De testboot heeft een teak dek en ook op
de opbouw ligt teak. Standaard ligt er alleen in de kuip teak. En die kuip is
breed. We zouden er zo langzamerhand aan gewend moeten raken, maar de
enorme breedte zorgt voor een verbazingwekkend veel ruimte, met een
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volledige crew zit je elkaar niet snel in de weg. Dat geldt nog meer als je
ook de klep in de spiegel neerklapt; daarmee ontstaat een zwemplatform
waar je alle kinderen van de steiger jaloers mee maakt. Onder dat
platform is ruimte voor een reddingsvlot, dat op die plek eenvoudig te
water te laten is.
De twee stuurwielen staan ver uit elkaar, dat versterkt het open gevoel.
Een stevige opklapbare kuiptafel fungeert als voetensteun als de boot
onder helling ligt.

DEGELIJK EN STRAK
Terug in de haven gaat Coen ons voor naar de kajuit. Het kajuitluik schuift
onder de kuipvloer en de instap is makkelijk laag. Buiten is het nog steeds
grijs, maar binnen lijkt het alsof de zon schijnt. Licht eiken interieur,
enorme ramen in de romp en grote luiken in het kajuitdak zorgen samen
met de lichte kussens op de kajuitbanken en de lichte vloerdelen voor
een bijzonder zonnige sfeer onderdeks. Mark wijst op het degelijke
houtwerk: “Geen dunne oplegdeurtjes maar dik en stevig hout dat
ambachtelijk is verwerkt. Het is niet alleen strak maar ook robuust.” De
langsscheepse kombuis aan stuurboord is ruim, met veel opbergruimte
en een forse koelkast, die zowel van boven opent als aan de voorkant.
Daar tegenover een zithoek, waarvan een kant van de U-bank draaibaar
is, waardoor het een zitje wordt voor de bescheiden kaartentafel. De twee
achterhutten zijn identiek en ook hier is het opvallend licht door ramen
in de romp en in de kuipbank. De natte cel naast de kajuittrap is een optie,
standaard zit hier een grote hangkast.
Voorin zit de eigenaarshut, met een dubbele kooi aan bakboord, waardoor
je niet over je kussen je bed in hoeft te kruipen. Kastruimte is hier
voldoende en in de natte cel kan prima gedoucht worden. De doorgestoken mast is mooi weggewerkt in een houten koof tegen het hoofdschot.
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Nergens zien we schroeven. Mark pakt een grote zuignap uit de kaartentafel
en demonstreert het kliksysteem waarmee veel onderdelen zijn vastgezet.
Door de zuignap op een paneel of plafonddeel te zetten komt het makkelijk
los. “Je kan zo overal snel en makkelijk bij. Als je bedrading wilt controleren
of bij een bout van dekbeslag wilt, hoef je niet je halve boot af te breken.”

ROBUUST EN SNEL TOEREN
Ontwerper Rob Humpreys had de opdracht een snelle familie-cruiser te
tekenen. Coen: “Het moest een boot zijn waarmee je snel ver kunt komen.
Maar wel robuust gebouwd, gewichtsbesparing was geen doel op zich. ”Met
die degelijke bouw lijkt het wel goed te zitten. De romp heeft een carbon
spiderframe en is onder de waterlijn volglas, daarboven is de kern van pvc
schuim. Voor romp en dek is vinylester hars gebruikt. Binnen valt het degelijke
timmerwerk op.
Ook in het algemeen wekt de boot nergens de indruk dat er op kwaliteit of
afwerking is bespaard. Sceptici zulllen hier niet snel het bewijs van hun
vooroordelen vinden. Integendeel; in veel details herkennen we het tijdrovende vakmanschap dat bij menig seriebouwer, met een bekendere naam,
werd ingeruild voor efficiënte maar minder fraaie oplossingen.
De boot is met 8.600 kilo geen lichtgewicht. Dat Humpreys desondanks
snelheid en fijn zeilen serieus neemt, is te zien aan het forse zeiloppervlak en
de keuze voor een diepstekende kiel met het loodgewicht helemaal onderin.
Met de matige wind tijdens onze proefvaart vertaalde zich dat moeiteloos in
bovengemiddelde zeilprestaties. Precies zoals de makers van de Azuree voor
ogen hebben, nodigt de boot daadwerkelijk uit tot het maken van langere
tochten waarbij snelheid en comfort hand in hand gaan. Zo’n vlotte toerveertigvoeter is naar onze mening een veel te interessante boot om ongezien te
worden afgerekend op zijn herkomst.
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FEITEN EN CIJFERS AZUREE 41
Lengte

:

12,50 m

Lengte wl. :

11,58 m

Breedte

:

3,93 m

Diepgang :

2,40 m

Gewicht

:

8.600 kg

Ballast

:

3.145 kg

Grootzeil :

55,8 m²

Genua

44,2 m²

:

Gennaker :

160 m²

Ontwerp :

Humphreys Yacht Design

Bouw

:

Sirena Marine - Turkije

Prijs

:

va. € 223.850 incl. BTW

www.azureeyachts.com
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