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Nieuw concept
op oude leest

De Franse jachtwerf Allures richt zich puur op zogenaamde vertrekkersboten. De
Allures 45 lijkt een uitstekend geconstrueerd jacht dat direct te herkennen is als een
goede boot voor lange reizen. Het testteam stapt aan boord.
TEST HENK BEZEMER EN JAN VERSCHUUR FOTO’S EN ADVIEZEN ROB BONTE
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Overal is voldoende ruimte om alles op te bergen.

SPECIFICATIES ALLURES 45
LENGTE ROMP
LENGTE WATERLIJN
BREEDTE ROMP

De inhoud van de tanks kan
worden overgepompt.

De markt verandert. Aan het brede scala aan wensen en
eisen van de klant kan niet meer tegemoet worden gekomen met één product. Daarom is er samenwerking tussen
bedrijven nodig. De jachtwerf Allures wil uitgroeien tot het
vertrekkerscentrum van Frankrijk. Daartoe heeft de werf
een groep opgericht, Grand Large Yachting. Het totaalaanbod van bedrijven kan iedereen van dienst zijn die zich
voorbereidt op een grote oversteek. De jachtwerf Allures
richt zich op vertrekkersboten tussen 40 en 51 voet en de
werf Garcia bouwt grotere live-aboard-jachten van aluminium in de maten van 50 tot 115 voet. Voor catamaranliefhebbers zit de jachtwerf Outremer in de groep. Daar bouwen ze snelle en zeewaardige multihulls van 42 tot 64
voet. De drie werven exploiteren gezamenlijk het servicebedrijf Grand Large Services voor onderhoud, refit, reparaties, enzovoort. De groep wil ook een kennisinstituut worden op het terrein van wereldreizen onder zeil. Zo testte
men onlangs watergenerators.

De Allures 45
Het concept van de Allures kennen we: aluminium rondspant rompen met een dek en opbouw van kunststof. De
boten zijn uitgerust met een midzwaard. Bij de ontwikkelingen van nieuwe typen wordt er uitvoerig geluisterd naar
de ervaringen van de klanten. En wensen veranderen. Dat
betekent dat er steeds nieuwe ontwerpen nodig zijn. Zo is
de Allures 44 een ontwerp uit 2002. Hoewel die boot nog
steeds wordt geleverd, vraagt de klant langzaamaan om
een modernere boot. Dat leidde tot een geheel nieuw concept: de Allures 45.
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De romp is iets breder en houdt zijn maximumbreedte tot
aan de spiegel, de kont is sterk geveegd en de vormstabiliteit is groter. Ook ontkomt hij niet aan moderne trends: zo
heeft de 45 dubbele roeren en een tweeling stuurwiel. Het
midzwaard bestond op de 44 uit een dikke aluminium
plaat, maar op de 45 is het in de vorm van een zorgvuldig
gekozen NACRA-profiel. De stagfok (‘trinquette’) staat op
een ‘eindloze’ roller. Het profiel is beter en je kunt het zeil
in zijn geheel weghalen.
Het salondek bestaat ook niet meer uit verschillende
niveaus. Alleen het kombuisdek ligt wat hoger, zodat je
vandaar beter naar buiten kunt kijken. Vanuit de salon is
het zicht naar voren sterk verbeterd.
Een opbouw van kunststof op een romp van aluminium
zie je niet zo veel. Toch heeft de combinatie voordelen,
vooral op een boot die voor lang verblijf aan boord is ontworpen. De romp is sterk in vergelijking met een jacht dat
geheel van kunststof is gebouwd. Het dek van polyester is
lichter dan een van aluminium en het isoleert beter, zowel
met betrekking tot temperatuur als tot geluid.

Analyse
Jachten met een midzwaard als de Allures 45 kunnen uitstekend droogvallen. In het midzwaard is niet voldoende
ruimte, zodat de ballast grotendeels in de romp is
geplaatst. Dergelijke boten zijn meestal breed om de vormstabiliteit te verhogen. In de vloot van vijftig toerjachten
tussen de 13,50 en 14,50 meter waar we de Allures 45 mee
vergelijken, is maar vijftien procent breder. De ballast ligt
hoger dan op een vinkieler en is daardoor iets minder

DIEPGANG STANDAARDKIEL
WATERVERPLAATSING
BALLAST KIELGEWICHT
AANDEWINDS ZEILOPPERVLAK
BIJGELEVERDE ZEILEN
I
J
P
E
MOTOR
INHOUD BRANDSTOFTANK
INHOUD WATERTANK
DOUCHE
HUTTEN
SLAAPPLAATSEN
PRIJS VANAF
STANDAARDLUXEPRIJS

13,98 m
12,34 m
4,43 m
1,05-3,00 m
11,8 m³
4.400 kg (37%)
100 m²
fok, stagzeil en rolgenua
17,33 m
5,03 m
16,67 m
5,47 m
75 pk
550 l
550 l
1
2
6
€ 355.188 (vaarklaar)
€ 436.000 (+23%)

Het dekbeslag is keurig verzorgd.

De standaardluxeprijs is berekend ten behoeve van de prijsvergelijking. Hierbij zijn
alle extra’s berekend, die een andere importeur bij de prijs in rekent. Vaak zijn de
toevoegingen in uw ogen misbaar. U zult in de praktijk dus minder kwijt zijn dan
onze standaardluxeprijsberekening aangeeft.
In deze standaardluxeprijs zijn extra berekend: drieblads JProb klapschroef, vaste
kuiptafel met flessenberging, verduisteringsgordijnen, ledverlichting interieur,
rompisolatie, heteluchtverwarming, boegschroef, 2 extra accu’s met een lader,
Navstation Sunview Color, C-map en gps, stuurautomaat, combimeter log/diepte/
snelheid/wind, VHF, radar, radio/cd-speler, doorgelat grootzeil met kogellagers,
lazyjacks, vaste giekneerhouder, buiskap, bimini, afleveringskosten en een
PM-post voor transport naar Nederland van € 4.000.
In de ruime werkplaats achterin is zelfs plek voor een wasmachine.
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Op de Rade van
Cherbourg hebben
we weinig last van
golfweerstand

effectief. Men kiest dan ook voor meer ballast dan de
meeste jachten van die lengte hebben. Het ballastpercentage van de 45-voeter is 37 procent.
U zult zelden een overtuigde midzwaardboot aantreffen.
Juist dit type wordt standaard uitgerust met relatief weinig
zeiloppervlak. Toch doet de Allures 55 het goed in het veld.
Volgens de computer accelereert de boot op een vlaagje bij
licht weer vrij goed. De boot laat dan de helft van de vloot
achter zich. Toch is het geen typisch lichtweerschip. Bij
snelheden waarbij de golfweerstand nog niet zo’n grote rol
speelt, moet de boot driekwart van de virtuele vloot voor
laten gaan. Als het echter harder gaat waaien, herneemt
het jacht zijn positie in het middenveld van de vloot.
Er staat wat meer zeil op de 45 dan op de 44, maar daar
staat tegenover dat de boot ook iets zwaarder is. Als hij
beter zeilt dan de 44, dan ligt dat niet zozeer aan de verhouding van zeiloppervlak, nat oppervlak en gewicht,
maar aan de subtielere lijnen van de 45. Ook zal het
fraaiere profiel van midzwaard en roeren de hoogte aan
de wind ten goede komen.

Het water op

Deze ruimte achterin kan ook als hut worden geleverd. De natte cel is design.

Het waait flink tijdens de proefvaart. De windsnelheid
varieert tussen de twintig en dertig knopen op open zee.
Zolang we op de Rade van Cherbourgh blijven, hebben we
weinig last van de golfslag, maar eenmaal op open zee
ondervinden we daar wel wat hinder van. We varen met
iets te veel zeil, waardoor de helling toeneemt tot een
graad of twintig. En dat is eigenlijk te veel voor de boot; bij
deze helling verlijert hij zichtbaar.
Als we de genua vervangen voor de ‘trinquette’ (kotterzeil)
helt de boot aanzienlijk minder en behoudt hij beter hoogte. Over de snelheid kunnen we niet klagen. De Allures 45
vaart scherp aan de wind op een kruisrak 7,9 knoop (92%
van de theoretische rompsnelheid).
We kunnen het niet laten: toch maar even de spinnaker
erop. We klokken twaalf knopen, maar als de wind voor
een bui plotseling schift, houden we de boot niet meer en
lopen we uit het roer.

Ballasttanks

Een ongekend grote zithoek voor een midzwaardjacht.
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Op de werf zien we een 45 in aanbouw en we zijn aangenaam verrast door het dichte web van schotten, spanten
en stringers. Daarmee is de romp enorm stijf geworden.
Alle zware gewichten concentreren zich rond het zwaartepunt van de boot. De watervoorraad is verdeeld over
een tank aan stuurboord en één aan bakboord. De tanks
zijn onderling verbonden door buizen, kranen en een
pomp. Dat is ook met de dieseltanks het geval. Als de
tanks niet meer zijn afgetopt, kan de inhoud naar de hoge
kan worden gepompt, zodat de boot stabieler ligt. Het
loodgieterswerk is uitstekend uitgevoerd en het zenuwcentrum van het jacht. Als er een leiding of tank lekt, is
deze altijd door kranen te isoleren zodat de schade
beperkt blijft.
Zoals op veel midzwaardboten is er geen goed drainagesysteem onder het salondek. Weliswaar wordt vrij rondklot-

Twintig graden helling
is eigenlijk te veel voor
deze boot; hij verlijert
daardoor zichtbaar
sen van water onder de vloer belemmerd door het web
van spanten en stringers, maar een bilgeput ontbreekt.
Nu is dat ook moeilijk, want op het diepste punt van de
romp, waar deze zou moeten zitten, staat de zwaardkast.
Toch zagen we onlangs een goede oplossing, ook in een
aluminium romp. Daar had men een valse bodem over de
bilge gelast, waarin aan beide zijden van de kielkast een
put was uitgespaard. De ruimte tussen het vlak en de valse
bodem werd als tank benut, waarbij de spanten en stringers automatisch als slingerschotten dienst deden.
Ook op de Allures 45 is daar ruimte voor. Nu is het salondek al flink verhoogd, zodat de accu’s daaronder op een
zeldzaam mooie manier in speciaal op maat gemaakte
compartimenten kunnen worden ondergebracht. Door dit
verhoogde salondek valt ook de kielkast grotendeels weg.
Deze is onder de zitting van de bank weggewerkt. Hierdoor ontstaat er voor een midzwaardboot een ongekend
grote zithoek met een zitting van de bank tot over het
midden van de salon.

BEOORDELING ALLURES 45
TESTOMSTANDIGHEDEN: HET K ANAAL,
WINDKRACHT 5 TOT 6

Ontwerp
Zeileigenschappen
Zeilcomfort
Ergonomie kuip
Bedieningsgemak
Staand want
Lopend want
Kwaliteit bijgeleverde zeilen
Beslag
Roer, constructie + effect
Interieur
Interieurafwerking
Kombuis
Slaapaccommodatie
Toilet en douche
Bergruimte
Plaatsing tanks en accu’s
Motorinbouw
Motor, gedrag op
Ventilatie
Waterafvoer (bilge)
Constructie kiel
Ergonomie binnen
Prijs-productverhouding

Licht
Door een overvloed aan luiken, een goed ventilatiesysteem
en een licht houten betimmering is de salon een zee van
lucht, licht en ruimte. Hier is weer duidelijk te zien dat de

Ontwerpcategorie: CE A
(Oceaan, windkracht > 8 Beaufort, golfhoogte > 4 m)
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boot door ervaren zeezwervers is ontworpen. Overal zijn
goede grijpstangen aanwezig en in de kombuis kunt u zich
uitstekend klem zetten. En – daar herken je elk oprecht
vertrekkersjacht aan – in de kombuis ontbreekt een spoelpomp met zeewater niet. In de langsscheepse kombuis zijn
twee koelboxen, alle twee voorladers.
In deze uitvoering is er slechts één hut in de voorpiek en
één aan bakboord achter. De ruimte in het achterschip
aan stuurboord kan ook als hut worden geleverd, maar op
dit jacht is het een riante werkplaats. Er is een pijpkooi
voor noodgevallen.
Er is veel kast- en bergruimte. De eigenaarshut in de voorpiek is ruim met een groot bed.
De natte cel is design. De ruime douche is door een wandje gescheiden van het toilet. Een aparte natgoedkast ontbreekt, maar zeilkleding kan wel in de douchecel worden
opgehangen.

r

CONCLUSIE

In deze zes Beaufort maakt de Allures 45 eigenlijk te veel helling.

Hier voelt u zich wel thuis.

We hebben in Nederland met Hutting, Contest, K&M, en
Atlantic natuurlijk ook werven die zich op de
vertrekkersmarkt richten, maar dan hebben we het over
een geheel andere prijsklasse. Ik blijf roepen dat je de
wereld rond kunt met elk stevig jacht. Maar om een niet
te gek geprijsd seriejacht te vinden dat geheel voor
vertrekkers is ontworpen, moet u naar Frankrijk. Allures
of, beter gezegd, de Groupe Grand Large Yachting doet
het op die markt goed met het aanbod van de op lange
reizen gespecialiseerde midzwaard-Allures, de Garcia’s
voor de echt kapitaalkrachtigen en de Outremers voor hen
die een snelle, zeewaardige meerromper willen.
De Allures 45 is ons inziens een uitstekend
geconstrueerd jacht dat direct te herkennen is als een
goede boot voor lange reizen. Het midzwaardconcept
heeft het voordeel dat u dicht onder de kust kunt komen,
droog kunt vallen en varend achterland kunt verkennen.
Het nadeel is en blijft het beperkte zeildragend vermogen
dat dit type jacht kenmerkt. Voor licht weer kunnen we
extra lichtweerzeilen, bijvoorbeeld een gennaker,
aanbevelen.
Specialisatie, in dit geval op lange reizen, is een kwestie
van voortschrijdend inzicht. Vanuit dat licht gezien is de
Allures 45 een jacht waarin de nieuwste ervaringen zijn
verwerkt.

FEITEN EN CIJFERS:
Ontwerp
Bouw

Racoupeau
Allures Yachting, Cherbourgh,
www.allures.fr
Leverancier Rossinante, Engwierum
telefoon: +31 (0)5 114 08 100
www.rossinante.com

De kielkast valt weg onder de middelste salonbank.
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