
waterger'njecieeiCe rubberen uitlaatgassenleiding, met

roestvaststalen aqual Ít en goede zwaanshals Goed verzorgde

Vaar- en
zeileigenscha PPen

e ecïrische nstallatie met 2 accu's (2 x 60 Ah)en scheidingsdiode'

Bede tk. Gezeild op het lJsse meer bij Lelystad met windkracht 4 à 5

Beaufort en golvend water. De boot zei t met Íok en grootzeil, later

met gereeÍd grootze l, rede ilk hoog aan de wind onder deze

omsiandigheden, circa 47,5',b\l een snelheid van circa 5 knoop Met

halve en ruime wind goede snelheid, circa 6,5 knoop. De

wendbaarheid is redelijk; gaat wat traag door de wind Bedellik

koersstab et, wel waÏ loeÍgierig. Na het steken van 1e riÍ bii

windkracht 4/5 minder oeÍglerig. De boot stampt Ílink op golven en

heeÍt de neiging tot slaan op de golven (paaltjes pikken) Redelijke

vaareigenschappen op de rnotor' Maximum snelheid 6 knoop,

kruissnelheid circa 5 knoop. Manoeuvreerbaarheid vooruit goed,

achteruit matig; er moet eerst Ílink snelheid worden gelopen'

Vooruit: korte draaicirkel:1 à 11/z seheepslengte Stopweg vrij lang:

motor komt langzaam op toeren. Koersstabiliteit wordt belnvloed

door wielwerking van de schroef .

TECHN ISCHE VOORLICHTING/SCH EEPSTECH NIEK

Plus en min
Sterke constructie
goede, solide tuigage
goede snelheid onder zeil

Luchtinsluiting dek
lichte motorfundatie Tuigage
slaan op golven
matige snit van de zeilen if.

Priizart
Redeliik.
I n standaard'uitvoering
(nov.1981)
Volgens ANWB'standaardliist
(categorie C)

Veiligheid

Motorinbouw
en bediening

Hurley Boo
Kaiuitzeiliacht
Conventioneelgelijnd toerzeiljacht met s-spant romp met normaal
vrijboord, vrij hoog gewicht en normale ballastverhouding. Volvoor-
en achterschip en terugvallende spiegel. Doorgestoken roer achter
flinke scheg. Forse kiel. Gangboorden voldoende ruim, klein
voordek. Flinke opbouw, goed in verhouding tot de romp. Buime kuip
met Eoede zit voor 6 personen. Goed uitzicht.

Stert(. Enkelschalige romp van glasversterkt po yester, versterkt door
ingelamineerde schotten en andere delen van de bet mmering De

romp/dek verbinding is stevig uitgevoerd met een Ílensverblhd ng

waaroveT een zwaar neopreen stootrand proÍiei is aangebracht.
Het poiyester is glad en strak veÍwerkt. Op het voordek
waren enige luchtinsluitingen aanwezrg. Dek en opbouw uitgevoerd
in sandwich. Puttings onderdeks met trekstangen aan de romp
verbonden. De platen van deze trekstangen ziln stevig
ingelamineerd. Ëoerkoning met nylon lagers.

Goed voor een gezin van 5 personen. Goed zitconríort. Hondekoot
en voorkooien wat kort, resp. 1.80i 1 .85 m, waarbii men bij de
vocrkocien rnet de voeten tegen elkaar igt. GoeC bruikbaar kombuis
met 2-pits halÍcardan sch sp ritus kooktoestel, koelbox voor
elemenlen en roestvaststalen aÍwasbak. Watervoorzienrng met
voetpomp, kunststoÍ waterzak en vuldop aan dek. Voldoende ruime
toiletru mte, we ke a leen naar de hooÍdkaiuit kan worden afgesloten,
met BM 69 onderwaterl jn toilet. Permanente venti atie in hooÍdkaluit
door m ddel van'1 vent ator n kaiuitdek. U tschuiÍbare kaartentaÍel.
ll eraan kan men n et z tten werken door te hoge plaatsing.
Bei n'm9. ng u:ge'.,lerd in mahon e mult p ex met mahonie ljstwerk,
(oose {a1:a- gedee le ik g.' reerd, gedeeltel 1k kunststoÍ proÍ el.
re: ge-:e s 1a:.as r iQÉ.'C3't Lak'le'k \,ertoont wat vlekken.

S- ::- 3:-g=;= -i::-::t i-J:-:,à' I:'.e'sleba'e-etslag.
.a)'z ?','a' e3n s:aer c:--,r .-,a::? -ast 

".e 
l.e n oeioekomst

sirrlKcaar gemaak1 za r'roroen. stei'g gearod ssero a urn nlum
mastproÍrelen dito giek. Vallen vanuit de kuip bedienbaar. Borging
nct vaistol..per-q. 1 Snelheicl lieren rvoor vallen en 2 snelheCen lieren
,rA^r e.n^ron tlrL karia dr..tq.hóatràil nn hrr roelpk uraarrlnnr met
'- -3 ,., .l scnScl iaga^ c, sKa0 scnav a l' BLl r''a ve en rulme wlnO

,',7a'. ie scienz loe van oe Íok Í ink open, omdat de genuarail dan

i:. se naar b nnen staat Zei en matig van snit

Goed antislipproÍrel op het dek, matig vinyl antislip op kajuitdek

AÍsluiters op alle huiddoorvoeÍen Groot vluchtluik

lngebouwd een één cylinder Bukh dieselmotor, type DV 1O ME Deze

màtor is goed bemeten voor dit schip. De opsteiling is Ílexibel op

een eenóudtge motorÍundatie, met beperkt langs- en dwarsverband'

De motortrlllingen waren gering. De bereikbaarheid is goed

Geluidsntveau rede llk, ondanks beperkte ge u dsrsolat e Stalen

Ontwerp

Constructie

Accommodatie

ln 't kort
De Hurley 8OO is een conventioneel gelijnd
s-spant toer-kajuitzeiljacht van soldie
constructie, biedt goede accommodatie voor
een gezin van 5 personen en heeft redelijke
zeil- en vaareigenschappen. De boot is
geschikt voor het bevaren van de
kustwateren.

Í 59.600,-

Í 59.600,-

Ter vergelijking
Andere kaiuitzeiljachten van vergelijkbare
Iengte: Sunbeam 27, Passat 26, Compromis
777, Jaguar 27
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ur ey Boo
Kaju itzeiljacht

Hoofdaf metingen

i2llll!a

Grooizeil
Fok
Genua
StormÍok

.1 5,5 m2

13,7 m2

20,7 mz
6,0 m2

Bouwer
1m porteur

Zeiloppervlakken

G cted b ru ikbaar kom bu ts

Algemene gegevens

Ontwerper
Bouwm ateriaal/rn ethode
Hoogte boven water
met staande mast
Stahoogte in de kalu t
Motor ingebouwd

Aantal slaapplaatsen
Aanta gebouwde boten
Verkocht in Nederland

: S.T,B. WerÍ, Hurup Denemarken
: Holland Yachting,

Fahrenheitstraat 2,
lndustrieterrein Oost,
H arderwijk,
iel. 0341 0-21 555/2 1 333

: Arne Borghegn
: Glasversterktpolyester

: 11,50m
: 1,82 m
: Bukh DV 10 ME, 7,a kW (10 pk) bij

3000 r/min,
:5
: 117sinds197B
:4b

Lengte van de romo
Lengte waierirjn
Grootste breedte
Diepgang
Waterverplaatsing

t\ Mt{ ë 19Yq i',.|'r, l8l



AN{MB
Kon i nkl i jke Nederlandseïoeristenbond

Aanvulllng :Le§! H.ilÍ'Iev 8QQ

Gndat de totale trírn bij de eerste beoor<lel-ing verr€ van
optima"al- was, is in de maarrcl jtini '82 een beoordeling van
een Hurley 8OO met een betere trirn gecla"art en met een
standaanl set zeilen van dezelfde zeiimaher u-Lt Denernarken,
Fogh.

Stand vart de zeilen rvas goed, evenals de afwerki-ng.
De verbetering v'an de zeileigenschappen was door de juiste
+.rim zeer dr-r:idetijk merkbaa"r.
Windkracht 5 Bea*fort en 6 i-n de vlagen.
De hoogte aan de wind v,'as ongereefd 4Oo en verbeterde gereefd
naa.r ongeveer 35o met cte werkelijke windrichting.
De boot ging viot dcor de winci en was nan-rweli-jks loefgierig.

Door de cot-tventioneie spa:-rtvorm in het voorschip is het
nori:ia='l dat de boot in de gol-rien wel eet-rs een 'padtje piktr
maan-' drt ka:-r niet ais hinderlijk u'orden onderwonden.
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