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West Yachting  kondigt stijlvolle nieuwe Hanse 315 aan
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West Yachting presenteert de klein-
ste telg binnen de Hanse familie: de 
Hanse 315. Er is gebruikt gemaakt van 
een nieuwe romp en dek lay-out, ont-
worpen door Judel & Vrolijk design. De 
focus ligt hierbij op de elegante, spor-
tieve zeileigenschappen en het comfort 
aan boord. De romp en het dek worden 
vervaardigd uit vinylester hars waardoor 
een stijver en lichter geheel is gevormd. 
Er is meer oppervlakte zeil toegepast 
en standaard wordt dit schip voorzien 
van een helmstok. Naast de goede zeil- 
eigenschappen wordt er ook een riante 

Kijk voor meer watersportnieuws op:

Grand Soleil 39 te zien op HISWA te water 

Wie dit najaar een bezoek brengt aan 
de HISWA te water 2015, kan kennisma-
ken met de Grand Soleil 39, de nieuwe 
39-voeter van de Italiaanse werf Cantiere 
del Pardo. Een unieke combinatie van 
stijl en elegantie met vaarcomfort, wend-
baarheid en stabiliteit. De nieuwe Grand 
Soleil 39 (GS 39) is een eerbetoon aan 
een van de meest succesvolle modellen 
van Cantiere del Pardo ooit. Net als zijn 
voorganger, de ‘oude’ 39, is het een zeer 
gewild model. Sinds de introductie van de 
GS 39 in 2011 zijn er al ruim 50 exem-

plaren gebouwd. Dit jaar brengen Benelux 
importeur Breskens Yacht Service en de 
Nederlandse agent For Sail Yachting de 
GS 39 voor de eerste keer naar de HISWA 
te water. De GS 39 combineert Italiaans 
design met kwaliteit, vaarcomfort en stabi-
liteit. Zeewaardig, snel en bijzonder wend-
baar beschikt de GS 39 over dezelfde 
racekwaliteiten als de GS 43 en GS 46. 
Daarbij is de GS 39 voorzien van een vrij-
wel flush, schoon dek, efficiënt ontworpen 
scheepswand en een ruime cockpit. Het 
is het eerste model van dit formaat met 

leefruimte onderdeks geboden. Zo is er 
in de achtercabine een royaal dwars-
scheeps bed met een minimale lengte 
van 2.00 meter. Verder heeft de Hanse 315 
een stahoogte van ruim 1.90 meter, veel 
opbergruimte en natuurlijke lichtinval. 
Standaard is de diepgang 1.85 meter, 
een korte kiel van 1.39 meter is ook mo-
gelijk. Door de diversiteit in houtsoorten 
en vloeren kan deze Hanse tot een uniek 
en persoonlijk jacht worden samenge-
steld. De kuip is eventueel af te sluiten 
met een bad platform en een dubbele 
stuurinrichting behoort tot de mogelijk-

een dubbel stuurwiel. Ook heeft de GS 39 
een carbon-composiet frame. Deze licht-
gewicht constructie biedt optimale stijfheid 
en draagt bij aan zowel de prestaties als 
de levensduur van het schip.
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heden. Ook deze Hanse is alleen te va-
ren door de zelfkerende fok op een over-
loop en alle vallen en schoten zijn naar 
de stuurman geleid. De primeur zal door 
West Yachting tijdens de HISWA te water 
Amsterdam in september dit jaar wor-
den gepresenteerd. De boot is te koop 
vanaf € 72.479,- inclusief BTW af werf.
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