breehorn 48

48 voet pure aantrekkingskracht
“Een compromisloos no-nonsense schip met een zeer krachtig ontwerp.
Dit schip is gemaakt om alle omstandigheden comfortabel te handlen.”
Met de Breehorn 48 laten we een lang gekoesterde wens van werf én zeilers in vervulling gaan. Gebouwd op
de traditie van de Breehorn 37, 41 en 44, ontworpen naar de nieuwste design principes van het gerenommeerde
ontwerpteam van Simonis Voogd. De Breehorn 48 bundelt zo 40 jaar bouwkennis en letterlijk honderdduizenden
zeemijlen die Breehorn zeilers met ons hebben gedeeld.

Het resultaat is een schip dat in alles een echte Breehorn is. Alleen dan nóg krachtiger en nóg comfortabeler.

De ideale proporties
Een opstapper zei ooit - na een zware in de windse langeafstandswedstrijd - dat het ‘leek alsof de wind bij ons een
paar graden ruimer inviel’. En in pittige omstandigheden lijkt dat bij een Breehorn ook zo.

Wij bouwen en ontwerpen onze schepen ‘van buiten naar binnen’. De vaareigenschappen staan voorop: Een
Breehorn vertrimt niet onder helling, stuurt probleemloos in zeegang en blijft altijd lopen. En dat betekent niet dat
de Breehorn 48 alleen bij veel wind goed presteert. Juist het geringe natte oppervlak levert ook bij weinig wind een
verrassend vlot schip dat accuraat reageert op zeiltrim.

Deze ideale rompvorm heeft onze schepen het kenmerkende ranke achterschip opgeleverd. Maar bij de Breehorn 48
is rank slechts een relatief begrip. De extra lengte maakt het mogelijk zoveel volume in het achterschip te creëren, dat
er ruimte is voor twee volwaardige dubbele kooien.

Comfort, snelheid en elegantie: de ideale verhoudingen.

Duidelijkheid aan dek
De dekindeling van de Breehorn 48 is een eerbetoon aan echte zeilers. Het ruime werkdek en de beschutte kuip zijn
een feest op volle zee. En de vaste buiskap? Zelfs de grootste criticaster van doghouses wil niet anders meer nadat hij
tijdens een koude nacht warme koffie heeft gezipt onder de dimbare verlichting van de buiskap.

Ook op de Breehorn 48 kiezen we er in principe voor om de bediening van de vallen bij de mast te laten. De ervaring
leert dat deze klassieke oplossing niet alleen de meest zekere en betrouwbare is, maar dat het de leefbaarheid van
de kuip ook enorm ten goede komt. Onder de buiskap vindt u bij ons geen lieren, stoppers en vallen, maar extra
leefruimte. Voor de echte liefhebber is het mogelijk om de vallen onderdeks naar de genualieren te leiden.

De extra lengte van de Breehorn 48 vertaalt zich aan dek in additionele bergruimte op het voor- en achterdek. In
de voorpiek is een waterdichte zeilberging gecreëerd die via een dekluik direct bereikbaar is. Ideaal voor de vlotte
verwerking van halfwinders, spinnakers en Code Zero’s.

Een intuïtief interieur
Schrik niet: we ontwerpen onze interieurs niet slechts op onze eigen intuïtie. In tegendeel, onze interieurprincipes
zijn gebaseerd op de praktijk van langdurig verblijf aan boord. Met een intuïtief interieur bedoelen we een inrichting
waarin alles simpelweg natuurlijk aanvoelt. Waarbij de handgrepen op de goede plek zitten, de U-vormige keuken je
veilig omarmt en de navigatiehoek als een cockpit aanvoelt.

We onderscheiden benedendeks een droog en een nat deel. Het natte gedeelte bevindt zich direct bij de
kajuitingang: keuken, toilet, navigatietafel en een kast voor de natte zeilkleding. Het droge deel van de kajuit straalt de
warmte uit van een schip waar u maanden comfortabel op kunt leven.

Tijdens de bouw zoeken we samen met u naar de optimale inrichting en is er voldoende ruimte voor persoonlijke
aanpassingen. Ook daarin onderscheidt Breehorn zich: u bent tijdens de gehele bouw van harte welkom op de werf.

48
Ontwerper

Simonis Voogd

Lengte over alles

14.65 m

Lengte waterlijn

12.50 m

Breedte

4.37 m

Diepgang

2.20 m

Waterverplaatsing

16000 kg

Ballast

6000 kg

Doorvaarthoogte

21.00 m

Motor
Vermogen

Yanmar4JH4-TE
55 kW / 75 pk

Grootzeil

66.7 m2

Genua II

48.8 m2

Kotterfok

22.0 m2

Spinaker

140.0 m2

P-maat

17.60 m

J-maat

5.50 m

I-maat

18.20 m

E-maat

6.10 m

Dieseltank

600 liter

Watertank

600 liter

Certificering

CE categorie A, Oceaan

Fotografie Andre Minkema / Sjors van der Woerd

De werf
In de 40 jaar dat Breehorn bestaat is groei nooit een doel op zich geweest. Daarom bouwen we nog steeds geen
grote series. Hierdoor hebben we tijd om met elke klant te overleggen over zijn wensen en elk schip afzonderlijk te
specificeren en te bouwen. Wij hebben de bouw van kiel tot tuigage in eigen beheer. Zo houden we controle over
kwaliteit van de processen en materialen en zijn we flexibel.
Geïnteresseerden vertellen we graag over onze bouwwijze, de keuze van harsen, gelcoats en sandwich, de
kwaliteit van de betimmering en waarom we schotten inlamineren, et cetera. Wij zorgen ervoor dat elke klant
tevreden de werf verlaat en kan vertrouwen op een uitstekende service en garantie. Wij vertrouwen er namelijk
ook op dat een tevreden klant nog vele jaren Breehorn ambassadeur is.

Welkom
Wij ontmoeten u graag op de werf in Woudsend. U kunt hier onze schepen al dan niet in aanbouw bekijken en
overleggen over de mogelijkheden. Wij zijn er op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur. Wanneer u in het weekend wilt
langs komen, maken we hiervoor graag een afspraak.
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