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De Hurley 800 is niet nieuw. Het ontwerp stamt al uit 1978 en er zijn er al
226 van verkocht. Nieuw is wel, dat Holland Yachting in Hardenruijk de
boot nu als bouwpakket levert. Dat bespaart geld, waardoor een goed
zeilend kajuittoerjacht ook voor iemand met een wat smalle beurs
bereíkbaar wordt. Reden voor het testteam van de Waterkampioen de
boot eens uitgebreid te bekijken.
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De Hurley 800 is niet altiid door Holland Yach-

ting geleverd. Tot 1980 importeerde een ander

Nederlands bedriiÍ deze boot, toen onder de

naam Junkers. uit Denemarken. Nadat de De-

nen na verloop van tijd de produktie gestopt
hadden, kocht Holland Yachting de mallen van

ze. Sinds kort worden de casco s daarom in

ons land gebouwd en wel cjoor Vetus Moul-

dings in Emmeloord en is de naam: Hurley 800.

Om de prijs van het eindprodukt betaalbaar te
houden werd gekozen voor leverantie als

bouwpakket, waarbij nog 2596 van het werk

door de nieuwe eigenaar moet worden gedaan.

Deze koopt een zeilklare basisuitvoering, waar-

in behalve het casco, dek, opbouw, nog vele

extra's, waaronder de gedeelteliik ingebouwde
motor en de gehele tuigage zijn begrepen Het

houtwerk (op maal Sezaagd, geschuurd en ge-

lakt) is een extra. De afbouw woÍdt vergemak-

kelijkt door een ultgebreid stel tekeningen.

Het ontwerp
Dat het ontwerp van de Hurley 800 ai biina tien

jaar oud is, is goed te zien. Het is een conven-

tioneel gelijnde S-spant met een normaal rrij-
boord en een grote kiel. De opbouw is iloog en

lccpt ver naar voren door maar is niet erg

breed. Door dit laatste ziJn de gangboorden

breed en kun je er goed in lopen. De kuip is
grool en geeÍt aan zes personen zitruimte. Aan

stuurboord loopt de hondekooi onder de kuip-

bank. maar aan bakboord is een ruime bakskist

aangebracht. Ook is er voor de spiegel nog een

bergruimte. Doordat de kuip noga diep is, is het

uitzicht naar voren enigsztns c33e'<Ï zeKer als

!e een buiskap op de boot ne3: -: (!.: .9nle'

Tusser o= \- 3 E' :e (a.'.: j: :i- j'::: 3'-3-
dek. waarin een korte overloop voor de groot-

schoot is ingelaten. De kuipranoen en de daar-
Het zeilplan van de Hurley 800 doet in tegen-

stelling tot de rest van de boot wel modern aan.

De rurme. orele x! c var óe Htrde) Diedt zitPlaats
aan zeS p€'§.Oiei !r ne:9an9èCCra Ía. crSer hèi'
ltng nret gezeten wolden. maaÍ oe xsrDèanxen z r-
zo goed :jai cjii geen irezwaal is

- drie klemkikkers voor kraanlijn. spinnaker-

val en giekneerhouder biigeleverd
- .wge (igrr.ne^ VOO' 6jg '3x;9-cgr3 31 ;3-
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(al!li:Ca( gereVe'C

- Srel r6estvast Stalen DOUten. rceren en kit

bijgeleverd;
compleet gemonteerde mast en giek bijge-

leverd;
- stagen op maat gemaakt en voorzien van

eindstukken biigeleverd;
- vallen, kraanlijn, onderlilkstrekker, reeÍlii-

nen en giekneerhouder compleet bijgeleverd;

mastvoet oP dek gemonteerd;
Íok en grootzeil bijgeleverd;

- schoten voor Íok en grootzeil compleet bij-

geleverd.
Hier kornt dan nog het houtpakket bii waarvan

de onderdelen al op maat zijn gezaagd en zijn

geschuurd en gelakt (l 9.000 --) De oelen ziin

genummerd en deze nummers corresponderen

met die in de bollwDeschriivlng.
Ten slotte zijn er nog een heleboel kleine zaken,

zoals afsluiters, huiddoorvoeren, lieren, water-

tank, stoffering en noem maar op. De prijs

hiervan is aÍhankelijk van de persoonli.ike keuze

van de klant.
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De Hurley 800 als bouwPakket
De Hurley 800 wordt als fiouwpakket geleverd

Ongeveer 25o/o vàn het werk moet volgens'de
leverancier nog door de eigenaar worden ge'

daan. Wanneer de:e iaatste de bcot geheei

voigens oe specr' :at'es ! ar Je evera^cle'
bouwt. mcet nil erop re(3aen Ícnd 0e

/ 60.000.-- kvr'j1 Ie ziir'
Het basispaKket. een zerlK,aar casco, kost

Í 49 440.- ei" beslaat uit:

- romp en dek verliimd;
- baliast aangebracht en vastgelijmd,
- loofdschot. stalen baik en blok (maston-

dersteuning) aangebracht en verliimd;
- vr'rangen in de kiel aangebracht;
- roer en hennegatskoker gemaakt en aan-

gebracnt:
- ankerkluis ingelamineerd;
- koelbox los bijgeleverd;
- achterschotten en schot onder kuip aange-

bracht en vastgelijmd;
- voorputting en twee hekputtings aange-

bracht;
- pvc leidingen voor de bedradingen aange-

bracht;
- ramen rn opbouw uitgezaagd;
- hout in kuiPluiken aangebracht;
- luiken los bijgeleverd;
- plaat multiplex in spiegel aangebracht;

alunrinium grondplaten aangebracht;
waterkering op dek gemonteercj:
n otorf-loatie aa.lgeb'ac"t

- nOule^ SanO: ' S:ae; aa'j::'a:-l
- e'e(:'sl-: :e:-:: -: - .: -::3.
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- vetus-c,ese met i'lurth-keerKcppelrng op
frndatre gep aatst:

brandstoÍtank biJgeleverd ;

- schroeÍasinstallatie en schroeÍ gemon-

teerd;
ramen geleverd en gemonteerd;
gordiinrails met haakies gemonteerd;

zeereling met preek- en hekstoel gemon-

teerd;
- genuarails met leiblokken
geleverd;
- grootschootoverloop met
pers geleverd;
- twee drieschijÍsvoetblokken op het dek ge-

monteerd;
- vier krrkers op het dek gemonteerd;
- acht dekogen voor de verstaging gemon-

teerd;
- trekstangen voor het hooÍdwant gemon-
teerd (nog niet aan romp bevestigd);
- twee valstoppers gemonteerd;

en eindstukken

wagen en stop-
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HURTEY BÍItl

ONGEREEFD GROOTZEIL EN FOK

4 Beaufort, 5,5 - 7,9 m/sWlNDsterkte

V

sToPwEG, gemeten ,.n ,ol v@ruil naar yot

achteruit

OIKTE VAN !{ET LAMINAAT gemeten onder de
rornp-dekverbinding. op de kimmen en op het
vlak

-r-7,7 
mn

8.0 mm

DRAAICIRKELS
over stuur- en bakboord

GELUIDSNIVEAU niet gemeten, omdat er een
andere molcr ,nsebouwd was dan de stan-
d a a rd- Vet u s-:.. tc r

OP DE MOTOR

Technische gegevens

Rompvorm........ ... gematigde S-spant met grote kiel.
Roer.......... doorgestoken proÍielroer achter grote scheg; roestvast stalen roerkoning in nylon lagers.
Kiel ................... .,.. conventionele holle kiel met gietijzeren vormstuk.
Bouw romp...... enkelschalig van met glasvezel versterkt polyester, volgens de hànd-lay-up-metnode.
Bouw dek en opbouw....... met glasvezel versterk.t polyester in sandwichconstructie

met een schuim (Barracuda/Zweden)kern.
Bomp-dekverbinding .................. afgelamineerde flensverbinding, met daarover een zwaar.

neopreen stootrandprof iel.
Verstijvingen en versterkingen.................................... ingelamineerde schotten en betimmeringsdelen.
Mastondersteuning........ op een aan de bovenkant van het mastschot vastgelamineerde stalen bint.
Bevestiging Puttings met trekstangen aan, tegen de binnenkant van de romp vastgelamineerde, platen.Motorinbouw ....... Ílexibet op ee; polyester fundatie.
lnhoudimateriaal bíanosrottank. s0 I, roestvast staal.
InhouA/mateíiaal watertank ........ .... 100 l. kunststoÍ.

Uitrusting:

Kooktoestel ........ tweepits-spiritustoestel

I

I

Elektrische installatie ...........
Accu's -.............. ... .:
Drinkwatersysteem ......,.........
Lenssysteem....

.. hoofdschakelaar, kabels, zekeringenkast
....... 2 x 55 Ah (Vetus).

......... voetpomp (Whale) in de kombuts.

Belangrijkste gegevens:

Lenge over alles..... .........

Lengte over de stevens.........
.. 6,16 m'
.. 8.03 m'

Lengte waterliin ....... 6,60 m'
Grootste breedte..........,.. 2,77 m,
Breedte op de waterlijn 2,28 m.
Diepgang.......... .,....... 1,42 m,
Waterverp1aatsin9............................... 3200 kg
Ballastaandeel .,....... '1600 kg
Hoogte boven water......................... 11,5C m.
Oppervlak gÍootzeil..................,.......... 1 5,5 m2

íok..................................... 13,7 m2

genua ................................ 20,1 m2

Motor................ Vetus M2.0S,
tweeciltnderdiesel van 7,7 kW

Aantal s1aapp|aatsen..............................,.,..... s
Stahoogte ka,uit................. j,g2m2.

kombuis.........,.. 1,81 m2'
toilet ............._... 1.64 m2.

Ontwerp.........,. Anne Borghegn (Denemarken)
Bouwer casco Vetus Mouldings (Emmeloord)
Fabrikant betimmeringsdelen J. v.d. Meilden
Verkoop en aÍbouw Holland Yachting BV,

Kelvinstraat 1 7.

lndustrieterrein Lorentz,
3846 BV Hardenvijk

reteÍoon (03410) 2 15 5S/2 i3 33
Aantal gebouwd (sinds 1978)...... .. . ..... 22à
Prijs (75ol" uitvoering)........ Í 49.440,--
'Door ons gemeten.
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Dat komt door de smalle, hoge 7/8-tuigage, dat
overigens al veel ouder is dan de rneeste van

ons denken en met name door de Scandina-
viers al heel lang wordt toegepast.

Tuig en dekinrichting
Wanneer we de tuigage nader bekijken zien rve

een verjongde mast van Van der Neut, ge-

steund door een topwant en een dubbel hoofd-
want. Het enkele stel zalingen staat flink naar

achteren en bakstagen heeÍt de Hurley 800 dan

ook niet nodig. De achterstag is natuurliik, door
middel van een vierloper, verstelbaar.
De boot is aan dek zo ingericht dat alle vallen
en lrimlijnen vanuit de kuip zijn te bedienen.

Daarvoor zijn op het kajuitdak, naast het
schuifluik. twee enkelwerkende vallieren met

stoppers gemonteerd en op de kuiprand twee
dubbelwerkende schootlieren.
ln de gangboorden zijn twee genuasleden ge-

plaatst, die voor het varen op ruiine koersen
naar ons idee wat te veel naar binnen staan. ln

die situatie zal een barberhauler de stand van

de zeilen moeten verbeteren.
Deze zeilen komen van de firma Hopman in

Spakenburg en staan er goed bij. Door middel

van een Cunningham en een onderliikstrekker
kan de bolling in het grootzeil goed geregeld

worden" Er is ook nog voorzien in een gtekneer-

houder, die uit een vierloper bestaat.

lnterieur
Ofschoo^ de i,'ley 800 -aa' è:". -='.:' i';
is bigdt hil. :nede docr:. l'l:a ': -:::::-,"
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kone, dubbele slaapplaats (185 x 180 cm),

daarachter een onderwaterliintoilet (RM 69) en

een hangkast, vervolgens de kaiuit met twee

langsbanken (met een uitstekende zit) die te-

vens als slaapplaatsen zijn te gebruiken (203 x

82 cm e,r 210 x82 cm), een L-vormige kombuis.

een hondekooi (180 x 132 cm) en natuurlijk de,

achter de ingang weggebouwde, mctor-

Een navigatiehoek cntbreekt. ln plaats daarvan
rs er een uitschuiÍbaar kaartblad (halve kaart-

breecjte) boven Ca hondekoot aangebracht.
Door de froge pLaats ervan kun je hier n et

lekker aan werken.
De konrbuis met het halfcardanisch opgehan-
gen tweepitssp rituskooktoestel is goed te ge-

bruiken. alhoewel wiJ het ronde gootsteentie

v/el erg klein vonden. Opvallend is de grote

hoeveelheid bergruimte in het schip. Geen plek-
je is wat Jit betreft onbenut gelaten.

Voor ventilatje is in het kaluitdak één ventilator

aanwezig, wat natuurlijk te weinig is. Licht heeft

de boot genoeg. Overdag komt dit door de zes

in een aluminium proÍiel gevatte ranlen van

staalgias en het grote vluchtluik in het voor-
schip en als het donker is van een voldoende
aantal lichtpunten.
De boot is van binnen helemaal bekleed en

daardoor goed gersoleerd. De betimmering is

uitgevoerd in mahonie multiplex en afgewerkt
met massief lijstwerk, eveneens van mahonie.
Het geheel ziet er goed verzorgd uit.

De veiligheid
Op de veiligheidsaspecten van het door ons
bekeken schip viel slechts op een enkel punt

wat aan te merken. Bovendeks zagen we een
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dubbeldraadszeereling met preek- en heksicei.
De dekrand is verhoogd en geeÍt voldoende
steun aan de voeten. Op het kajuitdak zijn aan

weerskanten houten handgrepen geplaatst.
Het anii-slipprofiel, een soort wybertjesstruc-
tuur in het dek en vinyl in de kuip en op het

kaJUitCak, is matig.
De capaciteit van de lozing van de kuip is

voldr:ende en er is een zwemtrap aan de spie-
gel bevestigd. ln de kuip rit een ienspomp.
Onderdeks zien we een groot vluchtluik (58 x 60
cm) en afsluiters op alle huiddoorvoeren. Er

wordt op spiritus gekookt, dus geen problemen
met gas, maar een brandblusser ontbreekt

Het varen
We hebben met de Hurley 800 van,:it l-larder-

wilk op de Randmeren gevaren. Behalve dat
het koud was en het regende waren de omstan-
digheden verder ideaal: windkracht vier en

maar weinig golven. ln zo'n situatie komt een

boot goed tot z n recht. De hoogte aan-de-wind
is met 35" goed en de hellingshoek van 25 tot
30' acceptabel. Bij meer wind moet er zeker
gereeÍd worden. Het schip heeft niet de neiging

uii het roer te lopen en is prettig te besturen. De

overstagmanoeuvre verloopt wat traag, maar
ook lekker rustlg. De zit op de kuipbanken
onder helling is goed en de zerlen zijn voor een

uitgesprcken toerschip ais deze Hurley uitste-
kend te trimmeil. Als aet rncet is de boot door
eén Dersoon te nanteÍe.

l: =a- '-a I ja: ::: :: .n'-: a?' aa' aa

Ciesel geko;-nen. Dat is ook dFïeden waarom
we geen geluidsmetingen hebben gedaan.

Conclusie
De Hurley 800 is een ti1dloos en comÍortabel
roerzeiljacht voor een gezin van vijÍ personen.

De boot zeilt gemakkelljk en is door een kleine

bemanning goed te hanteren.
lvlinpunten z jn aileen de korte kocien irr de

voorpiek en onder de kulpcank. het rnatige

ant slip en het ontbreken van een brandblusser.
Doordat de boot in een 759'6-uitvoering wordt
geleverd. ls hij ook voor iemand met een wat
smalle oeurs betaalbaar.
Tekst: Eelco Piena.
Foto's: T.hils Tuurenhout.
Test: Jan de Bruin en Eelco Piena.

Commentaar leverancier

Er worden op dit moment nieuwe mallen
gemaakt, waarbil het anti-slipproÍiel op dek
in de gelcoat komt te vervallen. ln de plaats

daarvan komt een uitsparing, waarin Tread-
master wordt geplakt.
ln de zomermaanden staan de hallen van

Holand Yachting ter beschikking van klan-
ten die een Hurley willen afbouwen. Het
voordeel van hier afbouwen is dat er ge-

spiekt kan worden in schepen die al aÍ ziin.

Het bouwpakket is zo samengesteld dat het

eindprodukt toch een echt werÍschip is, met

de daarbij behorende hoge ve!'koopwaarde.

Een blik in het nog kalè casco van de Hurley 800. Bij

aílevering zijn onder meer dek en hooídschot al ge'
monteerd. Ook de ramen zitten èr al in.

Vja. je Ías: z I egn - xaar achteren openklappend
. -.,::',i-: ::9 -3:^aie- e'asvJcrtro'
aa)t)< -.)a i nacage'.'3rlsa.

De kaiuit is ruim en neties aÍgewerkt. De navigatieta'
Íel (halve kaartbreedte) schuifi uit de hondekooi en

zit te hoog om goed aan te kunnen werken.

Oe molor - hieÍ nog een Bukh, maar tegenwoordig
wordt een Veius ingebouwd ' zil onder de kuipvloer
en hel brugdek en is goed beÍeikbaar.


