VAREN Boottest

GR AND SOLEIL 34 PERFORMANCE

Opvallende nieuwe verschijning

Foto: Studio Taccola

De Italiaanse werf bestaat dit jaar al 45 jaar en viert dit met een remake van de eerste serieboot die Cantiero del
Pardo in de zeventiger en tachtiger jaren op de markt bracht. De originele Grand Soleil 34 was een ontwerp van
de Franse architect Jean-Marie Finot en een succesnummer met een productie van 300 boten. Het Skyron Lab
Design team ging met een aantal jonge Italiaanse architecten aan de slag en realiseerde onder de leiding van de
huisdesigner Marco Lostuzzi een zeer opmerkelijk schip dat van vele markten thuis zal zijn. Varen trok naar het
Grevelingenmeer om er met invoerder, Breskens Yacht Service, de boot te ontdekken.
tekst: LUC GEIRNAERT - foto’s: LUC GEIRNAERT EN GRAND SOLEIL
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Opvallende verschijning
Het lijnenspel van de nieuwe Grand Soleil
34 is beslist opmerkelijk. Met de negatieve
boeg, het brede achterschip, de open spiegel en de bijzonder ruime kuip ziet de boot
er enorm uit. De openheid van de kuip
wordt benadrukt door de afwezigheid van
stuurwielen en de plaatsing van de helmstok. De stuurman zit ver vooruit op het
schip en geniet in deze versie van een vrij
zicht omdat de grootzeiltrimmer achteraan
plaatsneemt. Hij kan er de grootschoot,
ingewerkte overloop en achterstag bedienen en heeft net als de stuurman beschikking over goede voetsteunen. Over de
plaatsing van de zes lieren is goed nagedacht, twee selftailing Harkenlieren
Performa Racing 35 aan de piano en 2
Performa’s 40 aan de trim van de doorlopende grootschoot. De winches voor de
trim van de voorzeilen zijn groter, op de
testboot Performa Racing STP 46’s. De
andere trimlijnen vind je op twee batterijen
stoppers van de piano en dus krijg je een
kuip die vrij van touwwerk is. Beiderzijds
vind je twee comfortabele zitbanken met
goede rugsteun. In de testboot zijn de kuip
en banken bekleed met een kunststof vloerbekleding van Flexitheek en dat oogt mooi.
De gangboorden zijn breed en je krijgt er
een goede voetrail bij die ook voor de
bemanning comfortabel zit. De verstaging
van de mast staat breed zodat de doorgang
naar het voordek makkelijk is. Twee set
zalingen staat sterk gepeild en dat laat een
genua tot 110% toe. De vier dekluiken zijn
flush weggewerkt en de achterhutten
kunnen voldoende geventileerd worden
met de twee ramen in de kuip. Op het voordek is een berging voor een ankerketting
voorzien. De 70 centimeter lange boegspriet is een optie die dit schip meer dan
waard is. Enerzijds voor het voeren van een
Code 0 op furler of voor de asymmetrische
voorzeilen. Desgewenst kan je hierin ook je
anker kwijt, ideaal voor cruising al zal je dit
extra gewicht op die plaats graag weghalen
bij wedstrijden. De preekstoel vooraan is
open. Alles aan de deze deklayout klopt,
zowel in cruising modus als voor teams. De
bergruimte aan dek beperkt zich tot de
bakskist op het achterdek maar deze is wel
bijzonder ruim bemeten. Hier krijg je tevens
toegang tot het stuurkwadrant en de automatische piloot in een afgesloten waterdicht compartiment.

De profilering van het schip
De Grand Soleil 34 heeft vele gezichten.
Conceptueel werd hij bedacht als een kleine
offshore racer maar mits enkele juiste
keuzes maak je er ook een familiecruiser van
of ga je in duo op pad. Standaard wordt de
boot aangeboden met een enkel diepste-

kend roerblad van 2 meter maar de versie
met twee roerbladen geniet veel aanhangers. De voordelen op een brede boot als
deze zijn duidelijk, onder helling geniet je
van de goede grip en de kleinere roerbladen
sturen heel licht. Aan het enkelvoudige roerblad dringen zich nog wat kleine aanpassingen op. De centrale helmstok met joystick is
ver vooruit geplaatst en biedt een goede
hefboom. Schuif je naar voor dan kan je
sturend tot tegen de voorzijde van kuip
gaan zitten en dat geeft een bijzonder leuk
gevoel. De boot kan ook uitgerust worden
met twee stuurwielen maar dan komt de
overloop van het grootzeil voor de stuurstanden te staan en wordt het een heel
ander schip. De boot lijkt uitermate geschikt
voor zeilen in duo of als sportieve familie
met jonge kinderen. Zeilplezier op dit snel
en gevoelig schip staan voorop en dit zowel
in cruising als racing modus.

De juiste keuzes
Wie een Grand Soleil 34 Performance koopt
moet daar even goed over nadenken.
Standaard krijg je al een knap schip maar
met de packages kan je de boot optimaliseren voor je gebruik. Bij de meeste cruiserracers is er sprake van een gemengd gebruik
van een snelle familie cruise tot korte baan
wedstrijdjes of heuse offshores, al dan niet
met volledige crew. De IRC vinkiel van 2,18
meter zorgt voor een gunstige ballastratio
van 45%, een kortere kiel kan eveneens. Een
ORC zeiler zal eerder kiezen voor een T-kiel.
In IRC kan je ook kiezen voor een carbon
mast en giek al zal de winst eerder beperkt
zijn. De tweeblads klapschroef is ook een
meerwaarde voor de snelheid van het schip.
De mastlengte is in de drie versies gelijk,
standaard is dat de Sparcraft performance
mast, al dan niet getapered, carbon adepten
kunnen kiezen voor Axxon mast en giek.

Onder zeil
Het is een prachtige novemberdag op de
Grevelingen en er wordt heel wat wind
voorspeld. Breskens Yachting Service heeft
zijn specialist afgevaardigd en we gaan op
pad met het schip van een gedreven zeiler
met palmares. We zagen de boot al aan het
werk tijdens de Cowes Week maar ook
lokaal bij de Antwerprace en telkens weer
verlangden we naar deze testvaart. We
zouden niet bedrogen worden. Van buitenaf
lijkt de kuip enorm en de opstap langs de
spiegel is alvast erg praktisch. Ondanks het
open karakter biedt de kuip toch een
geborgenheid. We zeilen met twee en dat is
genieten. Alles is vlot bereikbaar en we
hebben de plaats voor het kiezen. Als stuurman kijk je uit over dek en kan je, middels
de lange joystick, ver naar voren gaan
zitten. De grootzeiltrimmer zit achteraan en
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heeft alle trimlijnen bij de hand. Het havenmanoeuvre verloopt erg vlot met het enkelvoudige roerblad, mensen laten zich al eens
verrassen door de dubbele roerbladen.
Standaard krijgt de boot een Saildrive Volvo
D1 20 18 pk mee maar op de testversie
werd mits een kleine meerprijs voor de
Volvo met 30 pk gekozen. De extra power
biedt meer veiligheid als het er echt op aan
komt en is dus een goede keuze. De motor
vinden we onder de trap in een goed geïsoleerd compartiment. Het grootzeil en het
voorzeil worden vlot gehesen en het valt op
dat de set North Sails uitgerust is met
leuvers. En dit zowel voor het voorzeil als
voor het grootzeil. De eigenaar heeft voor
North Sails 3Di gekozen. Een grootzeil met
een mooie uitbouw en ook de genua kreeg
op de strategische plaatsen de gewenste
uitbouw. De zuidenwind houdt zich voorlopig gedeisd tussen 10 en 15 knopen en we
gaan aan de wind. Het is wat zoeken maar
de boot laat zich erg precies sturen, het
diepstekende roer biedt immers een zeer
goede grip. De schijnbare windhoek varieert tussen 25 en 30 graden en in de vlagen
moeten we de grootzeilwagen wat laten
zakken. Ondanks het feit dat we slechts met
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hangen tweepitsbrander, koelkast en
wasbak. De voorste hut is open maar aan
bakboord achteraan vinden we een zeer
ruime afgesloten tweede hut. Aan stuurboord een ruime natte cel met daarachter
een zeer grote ruimte met bergruimte voor
onder meer de zeilen. Aan dek is er immers
slechts één, maar wel erg grote, bergruimte
waar het reddingsvlot zijn plaats verdient,
als dat al niet aan dek ligt. In cruisingmodus
is dit beslist een erg fijn jacht om in te
verblijven. In het cruising pack vinden we
alle mogelijke comfortopties van verwarming tot warm water en elektrische ankerlier
terug.

Voor elk wat wils
twee opvarenden zijn krijgt de boot geen al
te grote helling. Het is heerlijk te sturen en
over een flush dek te kijken waar ook geen
zes bemanningsleden in het gangboord
zitten. Acht opvarenden staat er immers op
de IRC meetbrief met handicap 1.034. Je
hebt het gevoel dat je deze boot perfect de
baas kan in duo, leuvers op het voorzeil
helpen daar ook bij. We vallen af en kiezen
voor de symmetrische spi waarmee dit
schip uitgerust is, een optie. De boot telt
drie spivallen, twee in de top en één fractionele. De 110 m² grote spi oogt enorm en de
boot gaat aan het glijden. Op de
Grevelingen, zonder golven en de
verwachte wind, krijgen we de boot niet in
de glijvaart maar het is duidelijk dat de
brede romp mogelijkheden heeft. Waar de
concurrenten inzetten op snelle dragende
koersen zal de Grand Soleil 34 Performance
een goede balans up- en downwind kunnen
voorleggen.

Italiaanse stijl krijgt vervolg
onderdeks
Aan dek kreeg het design al veel aandacht
en dit wordt verder gezet als we de vier
treden van de trap afdalen. Eens te meer
verrast de 34 voeter met zijn ruimte. Dat is
natuurlijk te danken aan de brede romp
maar ook aan het feit dat er geen sprake is
van een doorgestoken mast. Daarnaast is de
romp helemaal tot vooraan open. De boot
heeft geen rompramen maar wel twee langwerpige lichtbanen aan beide kanten. Deze
gaan niet open maar middels een viertal
dekluiken en twee cockpitramen kan voor
voldoende ventilatie gezorgd worden. Het
interieur in lichte eik oogt zeer stijlvol en
ruim met een centrale klaptafel met twee
langsbanken die desgewenst omgevormd
kunnen worden tot extra slaapplaatsen.
Knap is ook de echte navigatietafel en het
L-vormige keukenblok met cardanisch opge-

Grand Soleil kreeg recent alweer een nieuwe
boost met een management buy-out die
heel wat nieuwe mogelijkheden zal bieden
aan de Italiaanse werf. Opvallend is trouwens dat Cantieri del Pardo voor zijn volledige productie voor Italië kiest. De werf
heeft naast de GS 34 Performance ook een
Grand Soleil 48 gelanceerd en is bezig aan
een 80-voeter. Deze 34 voeter werd geconcipieerd als een klein offshore racer die zich
wil mengen in de debatten met boten als de
JPK’s of de Sun Fast3600 van Jeanneau.
Daarvoor heeft de boot zeker het potentieel
maar het is tevens erg leuke familiecruiser
die zich mits de juiste configuratie ook zal
kunnen meten in IRC of ORC wedstrijden
rond de boeien. Bovenal is het een prachtige
verschijning die gebouwd is volgens de
hoogste standaarden en moderne bouwtechnieken. Mits kleine aanpassingen maak
je van je cruiser een racer of ga je er offshore
of double handed mee op pad. Zeilplezier
gegarandeerd. z

CANTIERI DEL PARDO, FORLI ITALIË
Design:
LOA:
Breedte:
Diepgang:
Gewicht:
Ballast:
CE:
Watertank:
Dieseltank:
Motor:
Prijs:
Dealer:

Skyronlab Design
10.70 m
3.60 m
2.18 m standaard
4.900 kilo
2.200 kilo
A8
120 liter
70 liter
Volvo Penta Saildrive D1 20 18 pk (standaard, meer pk’s mogelijk)
Optionele pakketten: Cruise Pack, IRC Pack, ORC Pack
149.000 euro ex. btw
Breskens Yacht Service
www.breskensyachtservice.eu
T. +0031/117.383.126
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