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Vlaggenschip Vol
Verrassingen
De Sealine F530 is een imposante verschijning en met een lengte van bijna 16 meter het 

tot nu toe grootste model van de van oorsprong Britse werf. Naast een modern ontwerp 

heeft het jacht een goed doordacht interieur, vol slimme vondsten. De F530 voelt ruim 

en licht aan en – met de kombuis in het centrum van het schip – zelfs huiselijk. Veel 

aandacht is er in het ontwerp besteed aan comfort en bewegingsvrijheid. Op een zonnig 

maar ook winderige Middellandse Zee bij Mallorca maakte Motorboot een testvaart met 

dit nieuwe vlaggenschip van de tegenwoordig Duitse bouwer. 

EDwiN DE VElD
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TEST SEaliNE F530

buitenbesturing met een dubbele stuurstoel en navigatie-

apparatuur. De aan bakboordzijde geplaatste meevaar-

plaats kan worden omgebouwd tot chaise longue. Het 

windscherm houdt tijdens het varen de meeste wind en 

spetters tegen en voor extra beschutting heeft het test-

schip nog de optionele neerklapbare, tweedelige bimini. 

Terug beneden lopen 

we vanuit de kuip 

naar de centraal ge-

plaatste en zeer 

compleet uitgeruste 

keuken. Het keuken-

raam kan naar boven 

worden geklapt om de kuip bij de kombuis te betrekken. 

De werf wilde een keuken die qua ruimte zou ‘aanvoelen 

als thuis’ en dat is beslist gelukt. De hoeveelheid apparaten 

is indrukwekkend, met onder meer een vaatwasser,  

combioven, magnetron, elektrische kookplaat, koelkast en 

zelfs een tweede koelkast of wijnkoeler. 

ramen
Vanuit de keuken ben je in de salon met één stapje naar 

beneden in het zitgedeelte, met daar ook de stuurstand. Er 

is hier veel licht dat binnenkomt door grote ramen; het voor-

raam is ruim drie meter breed, zonder tussenstijl! De zijra-

men zijn samengesteld 5,89 lang en 1,80 hoog, en bepalen 

daarmee voor een belangrijk deel de identiteit van de Sea-

line. Standaard is er een deur in het zijraam naast de stuur-

stand, maar als de klant dat wenst kunnen er nog twee 

deuren worden toegevoegd. aan bakboord staat een drie-

persoonsbank met daar tegenover een tweepersoonsbank. 

Sealine bestaat al 41 jaar. Het van oorsprong Engelse merk 

behoort sinds 2013 tot het Duitse Hanse Yachts aG en 

daar – in Greifswald – wordt sindsdien hard gewerkt aan 

uitbreiding van de modellenreeks. De in 1990 opgerichte 

Hanse-werf bouwde aanvankelijk uitsluitend zeilschepen, 

tot in 2007 het Noorse merk Fjord werd overgenomen. 

Sindsdien bouwt de Duitse werf ook motorjachten.

in Nederland worden de Sealine S 330 en C 330 het best 

verkocht. wij testen vandaag echter het nieuwe vlaggen-

schip: de F530. in de haven van Mallorca ligt het schip op 

mediterrane wijze afgemeerd: met de achterzijde naar de 

wal, de boeg stevig vastgemaakt aan een lijn vanaf de 

bodem van de haven. Met de optionele elektrisch uitschuif-

bare loopplank kom je dan eenvoudig aan boord. Onder de 

loopplank van de Sealine is een groot zwemplateau dat 

omhoog en omlaag kan. Dat is handig als je wilt zwemmen 

en bovendien is zo’n in hoogte verstelbaar groot plateau 

een prima plek voor de tender. Via een deur in de spiegel is 

vanaf het zwemplateau de compacte crew cabin bereik-

baar met daarin een bed, kastruimte, toilet en wastafel. 

Verrassingen
De kuip van de Sealine wordt overdekt door de flybridge; 

met een tent kun je hem volledig bij het stuurhuis betrek-

ken, maar ook ‘open’ zit je er heel beschut. Er is een grote 

zithoek met een l-vormige bank en een tafel met massief 

teakhouten blad. Onder de vloer bevindt zich de flink ge-

vulde machinekamer. De twee Volvo Penta-motoren, de 

optionele generator, de verwarming, de airco-installatie en 

zeven grote accu’s zijn daar goed bereikbaar. Vóór de 

beide diesels staan twee rvs brandstoftanks, met er tus-

senin nog ruimte voor een Seakeeper stabilisatiesysteem.

Vanuit de kuip loop je het op gelijke hoogte liggende en met 

teak beklede gangboord in; halverwege zijn er een paar 

treden naar het voordek. De verschansing en zeereling zijn 

mooi hoog. Op het kajuitdak is een zonnebed met rugleu-

ningen gemaakt en de Sealine laat hier direct al een van 

zijn vele verrassingen zien: met enkele simpele handelingen 

kan het zonnebed worden omgebouwd tot een U-vormige 

zithoek met tafel, pop-up verlichting en de mogelijkheid er 

een bimini boven te plaatsen. Helemaal naar voren kunnen 

met kussens en rugleuningen twee extra zitplaatsen wor-

den gemaakt rond de ankerkluis. 

Vanuit de kuip kun je met een trap naar de flybridge, met 

daar veel zitruimte en dezelfde multifunctionele tafel als in 

de kuip. we zien hier een buitenkeuken met gril en koelkast 

en ook bergruimte voor een reddingsvlot. Vooraan is de 

De zeer complete 
keuken Voelt 
aan als ‘thuis’
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1 De bijna 16 meter lange Sealine F530 is een imposante verschijning. 2 De flybridge 

heeft een compleet uitgeruste stuurstand.
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3 Veel zit- en bewegingsruimte in de stuursalon. Grote ramen zorgen voor veel licht.

4 Royale eigenaarshut.

5 Deels overdekt gangboord, met halverwege twee treden naar het voordek.

6 De Sealine F530 heeft drie tweepersoons hutten en een eenpersoons crew-babin.

sealine F530

aFmetingen  

lengte over alles 15,94 m
Breedte   4,63 m
Diepgang   1,01 m
Kruiphoogte   4,92 m (met mast 5,72 m)
Stahoogte binnen   1,89 – 2,07 m
 
casco 

waterverplaatsing 16.500 kg
Materiaal polyester
Rompvorm knikspant, diep-V
CE-markering B 12 personen
 
tanks 

Diesel 1.600 l
Drinkwater    766 l
Vuilwater    300 l
 
Voortstuwing 

Motorisering Volvo Penta iPS 600,  2 x 435 pk 6 cilinder diesel
Boegschroef Onderdeel Cruising pakket; 9 pk
 
elektrische installatie 

Boordnet  230 en 12 V
accu’s  2 x 90 ah voor de motoren  

3 x 260 ah service
acculader/omvormer  12 V – 150 ah
 
accommoDatie 

indeling  stuursalon, kombuis, 2 douche/toilet, 3 dubbele 
hutten en éénpersoons crew cabin

 
prestaties 

Topsnelheid 26 knopen
Kruissnelheid 20 knopen
 
prijzen 

Vanafprijs € 599.950,- excl. btw
Prijs testschip € 857.390,- excl. btw
Belangrijkste extra’s  Pakketten: Navigatie, Cruising, Comfort en 

Entertainment, boegschroef, radio in alle hutten 
en op flybridge, generator, airconditioning,  hydro 
elektrisch zwemplateau, crew cabin, grote bimini 
en elektrische gordijnen

 
Bouw en inFormatie 

Ontwerp  andrea Zambonini
Bouw  Hanse Yachts, Duitsland (www.hansegroup.com)
Dealer Nederland  Peek watersport Centrum 

Diemerzeedijk 35, 1095 KK amsterdam 
Tel 020-6655701 
 www.peekwatersport.nl
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De stuurBank is ook al 
weer zo slim ontworpen 

De tafel kan op verschillende manieren worden  uitgeklapt 

tot het gewenste model of formaat en de twee banken kun-

nen aan elkaar worden gekoppeld voor extra zitruimte; leuk 

gevonden, erg praktisch en bovendien goed uitgevoerd. 

Tussen de bank en de kombuis zit in de leuning een op-

bergruimte voor flessen verborgen. Ernaast vinden we de 

televisie, die elektrisch omhoog komt en ook vanuit de kuip 

kan worden bekeken. De comfortabele tweepersoons 

stuurbank is ook al weer zo slim ontworpen: naar beneden 

geklapt vormt hij samen met het erachter gelegen zitele-

ment een goed zittende chaise longe. Zelfs over de op een 

boot vaak rondslingerende mobiele telefoons, tablets en 

dergelijke is nagedacht. in het stuurhuis en in de hutten be-

vinden zich speciale bergruimten, waar ze uit het zicht kun-

nen worden opgeborgen én opgeladen!

hutten
De boot heeft drie hutten. De eigenaarshut, pal onder het 

stuurhuis, heeft een ruim bed dat met het hoofdeinde tegen 

een natuurstenen wandbekleding is geplaatst. Spiegels 

zorgen hier voor een extra sfeervol en ruimtelijk geheel. Het 

hout en de kleuren van de bekleding zijn zelf te bepalen; 

het testschip is voorzien van lichte bekleding, type long  

island en atlanta walnoot hout. in de romp zijn aan weers-

zijden grote ramen gemaakt met daarin patrijspoorten voor 

ventilatie. Onder deze ramen bevinden zich lage kasten. 

Voor de verlichting heeft Sealine een mooi systeem 

 bedacht, waarbij je vanaf een display in de hut alle verlich-

ting kunt bedienen. Er kunnen twee voorkeursinstellingen 

worden geprogrammeerd. De eigenaarshut heeft een zeer 

fraaie eigen douche en toiletruimte, met een plexiglazen af-

scherming en een regendouche met ingebouwde verlich-

ting. in de boeg van de F530 bevindt zich de ViP cabin, 

zoals de werf deze tweede hut noemt. Ook deze hut heeft 

een ruim tweepersoons bed. Het is een mooie lichte hut,  

waar echter wel de U-vormige bank van het erboven gele-

gen voordek is terug te zien in het plafond; de werf liet het 

gebruiksgemak bovendeks hier voorgaan. 

aansluitend aan de eigenaarshut is er nog een derde hut 

met twee eenpersoons bedden. De twee gastenhutten 

delen een badkamer. 

Varen
Onze testvaart met de F530 maken we vanuit alcudia, ge-

legen in een prachtige baai van Mallorca. Staand in het 

gangboord, met optimaal zicht aan de stuurboordkant, be-

dienen we met de linkerhand de joystickbesturing voor het 

manoeuvreren in krappe ruimtes. Dat is nog eens gemak-

kelijk wegvaren! En het verklaart direct ook de op het eer-

ste gezicht wat wonderlijke positie van die joystick.

als we weg zijn van de ligplaats, verhuizen we naar de 

stuurstand. Twee grote Raymarine-schermen domineren 

hier het dashboard. Hoewel de stuurbank niet verschuif-

baar is, vinden we moeiteloos een goede zitpositie. Er is 

een flinke wind opgestoken en buiten de haven loopt de 

golfhoogte al snel op tot ongeveer anderhalve meter. De 

Sealine heeft daar geen enkele moeite mee; het schip ge-

draagt zich gemoedelijk en beweegt heel comfortabel, ook 

als we de snelheid opvoeren. Voluit varend halen we 26 

knopen. als we even later verkassen naar de flybridge, ge-

nieten we daar van het varen, van het zonnetje en van de 

prachtige omgeving. we horen nu alleen nog de wind en 

voelen af en toe het zoute water in onze gezichten. 

conclusie
Met recht een vlaggenschip, deze Sealine F530; niet alleen 

vanwege het formaat, maar ook qua inrichting en uitstra-

ling. Het is een goed ingedeeld schip, vol slimme en vooral 

praktische vondsten waarmee de werf zich absoluut heeft 

weten te onderscheiden. Het ‘thuisgevoel’ dat de ontwer-

pers nastreefden komt in dit jacht volledig tot zijn recht, 

zonder dat dit ten koste is gegaan van de vaareigenschap-

pen – ook die zijn zeer overtuigend. wat ons betreft heeft 

Sealine zichzelf met deze F530 overtroffen! 

TEST SEaliNE F530


