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VAARTEST

Ideaal voor een rondje europa W ij concentreren ons op 
kwaliteit. De prijs zal dan 
wat hoger uitvallen dan 

die van de directe concurrentie, 
maar we zijn ervan overtuigd dat al-
leen kwaliteit zich op de Europese 
markt handhaaft,” zet Janusz Konkol, 
directeur en hoofdontwerper van de 
werf Yacht Service, de toon bij ons 
eerste contact.
De werf bouwt in het Poolse stadje 
Nowe Miasto Lubawski vooral veel 
motorboten, speedboten, snelle sloe-
pen en kruisers, de laatste onder de 
naam Haber. Het zijn drie typen: de 
660, de 700 en de 800. Ons zusterblad 
Motorjacht toonde zich onlangs aan-
genaam verrast over de kwaliteit van 
de Haber 800 M, de afwerking, de 
kwaliteit van het roestvrijstaal, het 

polyesterwerk en de betimmering.
Op basis van twee motorboten van 
de Haber-serie, de Haber 660 en de 
Haber 800 heeft de werf een zeil-
bootversie ontwikkeld. Nu ja, één 
versie? Van de 800 zijn maar liefst 
drie varianten: een gaffelsloep, een 
gaffelkotter, beide met midzwaard, 
en het lievelingskindje van directeur 
Konkol de Haber 800C4. Deze gaffel-
kotterversie is niet alleen uitgerust 
met een midzwaard, maar ook nog 
met een loefbijter onder de boeg en 
twee hekzwaarden die op zeer ver-
nuftige wijze in diverse standen kun-
nen worden uitgezet.
Misschien moet de gemiddelde zeiler 
wat wennen aan het silhouet van een 
motorboot met zeiltuig. Maar een 
gaffeltuig met een heel langgerekt 

Poolse jachten onderscheiden zich doorgaans van die van 
andere europese werven in prijs en mindere kwaliteit en 
originaliteit. Maar het kan anders. dat bewijst Yacht 
service met de Haber 800, zo blijkt ook uit de test
door Zeilen.

HabEr 800C4
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lijkheid om aan een korte mast een 
flink grootzeil te voeren. Op de mo-
tor of onder stormzeil blijft de door-
vaarthoogte beperkt tot 8,20 meter 
boven de waterlijn. Dat maakt de 
boot geschikt voor een verkenning 
van grote kanalen en rivieren waar 
de minimale doorvaarthoogte van 
vaste bruggen doorgaans een meter 
of negen is. Door een ingenieus in de 
mastgroef glijdend blok voor het val 
wordt voorkomen dat bij het reven 
de gaffel te ver uitwaait en het zeil 
oncontroleerbaar loost. bij het reven 
komt het gewicht van de gunter mee 
omlaag en dat komt de stabiliteit ten 
goede. Scherp aan de wind is de 
schijnbare windsterkte het hoogst en 
onder vol tuig op die koers heeft de 
top van het grootzeil de neiging te 
lozen doordat de gunter naar lij 
waait. Op ruimere koersen kunt u de 
top er gemakkelijk weer bij trekken.

LAnggEREkT TuigpLAn
Door de korte mast is de hoogte van 
de stagfok beperkt. Hetzelfde geldt 
voor de kluiver of grote genua, waar-
bij de halshoek vanaf een boegspriet 
wordt gevoerd. Om op dit lage zeil-
plan toch nog wat oppervlak te creë-
ren, is gekozen voor overlappende 
voorzeilen. 

Het onderlijk van de voorzeilen is dan 
ook noodgedwongen lang. Dat is op 
aandewindse koersen niet de meest 
efficiënte vorm van een voorzeil, maar 
levert op ruime koersen veel zeilop-
pervlak op. Met name als de schoot-
hoek van het voorzeil te loevert op 
een (telescopische) boom wordt ge-
voerd. Met twee voorzeilen zal het 
zeildrukkingspunt op ruime koersen 
dan ver voor het lateraalpunt komen 
te liggen, zodat de boot zeer koers-
vast is.

TesT Henk Bezemer en Hennie ten Dam FoTo’s en advies roB Bonte

DE booT iS SmAL En DAT zAL  
DE STuuREigEnSchAppEn TEn 
goEDE kunnEn komEn

De eigenaar van deze boot wilde een bankje waarop hij van binnenuit de boot kan sturen.

In de kombuis is zelfs ruimte voor een koelkast (optie).

De matrassen van de dubbelkooi in het 

vooronder zijn twee meter lang.  

In de natte cel bevindt zich zelfs een 

fonteintje.

HabEr 800 Gaff CuttEr C4
testomstandigheden: adriatische Zee (Sloveense kust bij Izola), windkracht 2 tot 4.

onTwERp ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ⑨ ⑩
zEiLEigEnSchAppEn ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ⑨ ⑩
zEiLcomfoRT ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ⑩
ERgonomiE kuip ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ⑩
bEDiEningSgEmAk ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ⑨ ⑩
STAAnD wAnT ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ⑨ ⑩
LopEnD wAnT ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ⑩
kwALiTEiT bijgELEVERDE zEiLEn ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ⑧ ⑨ ⑩
bESLAg ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ⑨ ⑩
RoER, conSTRucTiE + EffEcT ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ⑩
inTERiEuR ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ⑨ ⑩
inTERiEuRAfwERking ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ⑩
kombuiS ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ⑧ ⑨ ⑩
SLAApAccommoDATiE ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ⑨ ⑩
ToiLET ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ⑨ ⑩
bERgRuimTE ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ⑨ ⑩
pLAATSing TAnkS En Accu’S ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ⑧ ⑨ ⑩
moToRinbouw ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
moToR, gEDRAg op ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ⑨ ⑩
VEnTiLATiE ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ⑨ ⑩
wATER AfVoER (biLgE) ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ❿
conSTRucTiE kiEL En zwAARDEn ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ⑩
ERgonomiE binnEn ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ⑩
pRijS-pRoDucTVERhouDing ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ⑨ ⑩

 
Ontwerpcategorie CE: b (Zee, windkracht ≤ 8 beaufort, golfhoogte ≤ 4 m)

te veel kosten overal heen of van-
daan verschepen.
Cijfermatig kan de boot wel wat heb-
ben. Daar is ooit een formule voor 
bedacht die er op neer komt dat hoe 
breder en lichter een jacht is, hoe ge-
makkelijker een golf de boot op zijn 
kop kan krijgen. De Haber 800 lijkt in 
deze voor zijn geringe lengte zeer 
goed te scoren. De norm is dat de 
Capsize risk factor (Cfr) minder 
moet zijn dan 1,98. Het gemiddelde 
van jachten tussen de 7 en 8,70 me-
ter is een licht bedenkelijke 2,07, 
maar de Haber 800 scoort een com-
fortabele 1,77. Dat is natuurlijk wel 
wat geflatteerd, want een beetje bre-
ker op de Noordzee waarvoor de 
boot is gekwalificeerd, heeft weinig 
moeite met 2.650 kilo totaalgewicht. 
Per slot van rekening is een breker 
van drie kubieke meter water al 
zwaarder dan de boot. 

STAbiLiTEiTScuRVE
De curve van statische stabiliteit 
toont een stabiliteitsomvang van de 
volle 180º. Er is dus geen negatieve 
stabiliteit en de Haber 800 zal vol-

gens de curve als een reddingboot 
weer rechtop komen. Daar is wel wat 
op af te dingen. Het ontbreken van 
negatieve stabiliteit in de curve 
wordt veroorzaakt door de ruime, 
hoge opbouw. Zelf als de boot op 
zijn kop ligt, zal die de boot weer te-
rug doen kenteren. Dat werkt in de 
praktijk alleen als de ramen van de 
opbouw tijdens de kentering niet in-
gebeukt worden en het toegangsluik 
bij kentering automatisch sluit. Wat 
het eerste betreft maken we ons niet 
te veel zorgen. Ondanks dat de ra-
men vrij groot zijn, lijkt de construc-
tie degelijk. Ze zijn stevig en met een 
brede flens verlijmd. De toegangs-
deurtjes van de kajuit sluiten echter 
niet automatisch bij een kentering en 
een flinke golf in de kuip zal ze kun-
nen indrukken. De werf onderschrijft 
onze kritiek op dit punt en zegt toe 
de constructie te verbeteren.

gAffEL
Volgens de ontwerper is de Haber 
800 gaffelgetuigd. De gaffel wordt 
nogal steil gevaren en met één val 
gehesen. De tuigage biedt de moge-

HabEr 800C4

De bilgeput is flink groot en diep.

De grote ramen bieden uitzicht naar alle kanten.

tuigplan en vier zwaarden waarmee 
het lateraalpunt effectief verschoven 
kan worden, zou zeer hoge ogen 
gooien als er een originaliteitsprijs 
voor zeiljachten zou bestaan.

hET onTwERp
Een motor sailor? Motor sailors wer-
den ontwikkeld om op relatief kleine 
boten een optimaal comfort te reali-
seren. Dat ging meestal ten koste van 
het model, het zeiloppervlak en de 
zeileigenschappen. Het silhouet van 
de Haber 800 doet inderdaad wat 
aan een traditionele motor sailor 
denken. Waar een motor sailor door-
gaans zwaar ondertuigd is, draagt de 
Haber 800 heel veel zeil in verhou-
ding tot het gewicht en de lengte 
van de waterlijn. Het zeiloppervlak is 
zelfs beduidend groter dan dat van 
toerjachten in vergelijkbare maten. 
Mits de boot ook redelijk aan de 
wind wil komen, belooft dat goede 
lichtweereigenschappen. De boot is 
smal en dat zal de stuureigenschap-
pen ten goede kunnen komen. De 
boot en het tuig passen in een con-
tainer, dus u kunt het jacht voor niet 

De kluiver-genua wordt op een boegspriet 

gevoerd, waarop een stevig platvorm is 

gemonteerd.
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Een ijzeren stang is gefixeerd tussen het 

klauwbeslag van de gunter en het hijsblok.

De tuigage is goed hanteerbaar en de 
boot is gemakkelijk solo te zeilen.

AfwERking
Het rvs beslag, het houtwerk en het 
polyester zijn uitstekend afgewerkt. 
De details voor tuigonderdelen zijn 
doordacht, origineel, soms aan de ge-
compliceerde kant, maar allemaal 
zelf gebouwd. blokjes, kikkers, weg-
wijzers (‘organisers’), de giekneer-
houder, de maststrijkinstallatie en 
het ankerbeslag zijn eigen fabrikaat.
Van het houtwerk en het polyester-
werk van de binnenschaal onderdeks 
straalt het vakmanschap af. Jammer 
dat er fineer is toegepast met vrij 
smalle verticale stroken. Door de 
herhaling van het nervenpatroon die 
daar het gevolg van is, worden de 
grotere panelen wat eentonig. De af-
werking zelf is echter uitstekend. De 
voetjes van de handgrepen zijn dege-

lijk en zitten vast met maar liefst 
acht schroeven. Hang- en sluitwerk 
zijn voortreffelijk. Deurtjes zijn ein-
deloos geschuurd en gelakt. alle lui-
ken van bakskisten en bergruimten 
kunnen van binnenuit met lijntjes 
worden gezekerd. Ook achter de 
kastdeurtjes is de betimmering keu-
rig verlijmd, geschroefd en de kop-
pen afgedopt. De tapijtjes zijn fraai 
afgebiesd, ook die uit het zicht zijn. 
De luiken in het salondek zijn met 
scharnieren uitgevoerd en kunnen 
dus bij een onfortuinlijke broach  
niet door de salon vliegen. Het voor-
onder en toilet worden apart geven-
tileerd. De bilgeput is flink groot en 
diep, zodat bilgewater niet onder de 
vlonders rondklotst. Kortom, de Ha-
ber 800 heeft een niveau van afwer-
king dat beduidend hoger is dan de 
algemeen aanvaarde normen bij een  
dergelijk jacht.

De mastbout zit zo hoog dat de mast op het 

dak van de kajuit kan worden gestreken.

De steekzwaarden worden bediend met handels die aan beide zijden van de helmstok zitten.

HabEr 800C4

LEngTE, incLuSiEf boEgSpRiET 9,50 m
LEngTE Romp 7,93 m
LEngTE wATERLijn 7,50 m
bREEDTE 2,50 m
DiEpgAng 1,80 tot 0,58 m
wATERVERpLAATSing 2.650 m³
bALLAST kiELgEwichT 800 kg (30%)
DooRVAARThoogTE (zonDER zEiL) 8,20 m
DooRVAARThoogTE mET gAffEL 10,80 m
AAnDEwinDS zEiLoppERVLAk 32,8 m²
i (AppR.) 7,19 m
j 3,84 m
p 8,43 m
E 4,00 m
bijgELEVERDE zEiLEn grootzeil, fok en rolgenua
moToR Vetus Mitsubishi M2.C5,
 2 cyl. 11 pk of Nanni, 10 pk, 2 cyl.
inhouD bRAnDSTofTAnk 25 l
inhouD wATERTAnk 2 x 50 l
inhouD VuiLwATERTAnk 40 l
DouchE in de kuip
huTTEn 1
SLAAppLAATSEn (mAx.) 5
pRijS VAnAf € 77.440 (vaarklaar, inclusief btW)

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 standaardluxeprijsbereke-
ning aangeeft.

Voor de standaardluxeprijs zijn de volgende extra’s berekend: motor 22 pk (i.p.v. 11 pk), dou-
che, verwarming, heetwatervoorziening, osmosebehandeling en antifouling, stuurautomaat, 
log, dieptemeter, windset, kaartplotter, zeetoilet (elektrisch), autoradio met cd-speler, koel-
kast, walaansluiting en acculader, vuilwatertank en transport naar Nederland.

Gezien de schaarste aan teak en de omstandigheden waaronder wilde teak gewonnen wordt, 
vermelden we noch bij de standaardvoorzieningen, noch bij de extra’s teakproducten.

zwAARDEn
De Haber 800C4 is uitgerust met vier 
‘centerboards’. Vandaar die C4. uiter-
aard is er het normale midzwaard 
dat achterwaarts wegklapt in de kiel-
kast, waardoor het lateraalpunt half 
gestoken verder naar achteren ligt 
(op ruime koersen) dan diep gesto-
ken (bij scherp aandewindse koer-
sen). Deze manipulatie van het late-
raalpunt van de boot wordt versterkt 
door het steken van een loefbijter 
onder het voorschip (aan de wind) 

en het steken van de twee hekzwaar-
den op ruime koersen. Het lateraal-
punt kan op deze wijze zo sterk wor-
den beïnvloed dat de boot op elke 
koers zelfsturend te maken is. 

Janusz Konkol heeft voor de gebrui-
ker een handboek samengesteld 
waarbij hij voor elke zeilconditie en 
koers uitleg geeft over de zeilvoering 
en de stand van de zeilen en de 
steekzwaarden.
We probeerden het uit en het werkt. 

Na wat manipulatie met de zeilen en 
de steekzwaarden – afhankelijk van 
de windsterkte – kon de boot zich-
zelf op elke koers sturen.

TRAiLERbAAR?
De werf afficheert de Haber 800 als 
een trailerbare boot. Weliswaar kan 
de boot dankzij haar midzwaard(en) 
op een lage trailer en valt de totale 
breedte binnen de normen voor  
vervoer over de weg, met een  
gewicht van 2.400 kilo (uitgerust 
voor binnen- en kustwateren) en 
2.600 kilo voor categorie b (open 
zee) hebt u zeker rijbewijs bE  
nodig.

VAREn
We treffen een aanwakkerend windje 
van aanvankelijk twee, maar oplo-
pend tot vier beaufort. De boot heeft 
niets gemeen met de doorgaans mati-
ge zeileigenschappen van jachten die 
we leerden kennen als ‘motor sailors’. 
De Haber 800C4 zeilt dankzij zijn for-
se zeiloppervlak lekker. Erg hoog loopt 
de boot niet. De zeegang is comforta-
bel en zowel de kuip als de kajuit is 
zeewaardig uitgerust, zodat er vol-
doende steun binnen handbereik is. 
Over de zelfstuureigenschappen had-
den we het al. Het op zich wat inge-
wikkelde systeem van steekzwaarden 
werkt uitstekend.  

DE TuigAgE iS goED hAnTEER-
bAAR En DE booT iS 
gEmAkkELijk SoLo TE zEiLEn

onTwERp Janusz Konkol & Henrik brylski
bouw  Yacht Service, Nowe Miasto Lubawski, Polen, 

www.yacht-service.com.pl
impoRTEuR bEnELux  Jachtbemiddeling Heeresloot b.V., +31 (0)513 671433, 

www.yachtsale.nl

ziE ook zEiLEn.nL VooR DE ViDEo VAn DEzE TEST

HabEr 800C4

De Haber 800 heeft een comfortabele kuip met een hoge rugleuning.

VAARTEST
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TEchniEk
als er aan de Haber 800 iets moet 
verbeteren, dan is het de kwaliteit van 
de elektrische installatie en in minde-
re mate de motorinbouw. 
In de bakskist treffen we open bedra-
ding aan en stekkerverbindingen. Dat 
zal – met name in een zout milieu – 
op den duur problemen opleveren, 
zeker omdat de bedrading tussen 
accu en schakelpaneel niet apart ge-
zekerd is.  
Ook onder de salonbanken is de elek-
tra slordig aangelegd. Een gaskist met 
afvoer ontbreekt. Men gaat er vanuit 
dat iedereen op spiritus wil koken. 
Vreemd op een boot waar de klant 

uit vier motorblokken kan kiezen.
Het loodgieterswerk rond kranen en 
afsluiters is daarentegen uitstekend. 
De motor is in de lijn van de schroef-
as schuin ingebouwd, waardoor de 
olie in het carter naar één kant  
loopt.  
De helling van het blok valt welis-
waar binnen de grenzen die de in-
bouwhandleiding van Volvo Penta 
aangeeft, maar we zouden een hori-
zontale montage van het blok met 
een homokineetkoppeling fraaier 
hebben gevonden. 
De oliefilter op het carterblok is te 
bereiken, maar de vervanging wordt 
een ware worsteling.

De Haber 800C4 is, ondanks zijn geringe afmetingen met stahoogte in het 
dekhuis, een ruim toilet, ruime slaapplaatsen in het vooronder en luxe 
afwerking, een echte boot om op te wonen. aan het silhouet moeten we 
als raszeilers een beetje wennen, maar daar merk je weinig van als je je op 
de boot bevindt. De kuip is comfortabel en dat geldt ook voor binnen 
(‘onderdeks’ kun je dat op de Haber niet meer noemen).
Het technisch ontwerp van tuig en zwaarden is veelal origineel en 
functioneert in de praktijk goed. toch bekruipt ons het gevoel dat voor 
diverse technische hoogstandjes ook simpelere oplossingen mogelijk zijn. 
Dat doet echter niets af aan de kwaliteit van de Haber 800C4. Een beter 
doordachte en uitgevoerde elektrische installatie en wat meer zorg voor 
de motorinbouw zouden de Haber 800C4 vervolmaken.

Met zijn geringe doorvaarthoogte, eenvoudige bediening en hoge mate 
van comfort is deze Haber een uitstekende boot voor een klein rondje 
Europa, via rijn, rijn-Donaukanaal en Donau naar de Zwarte zee, langs de 
kusten en met wat kleine oversteken naar de franse Zuidkusten via de 
rhône en de franse Kanalen terug naar Nederland.
En dan de prijs. Voor zo’n kleine boot is de Haber 800 niet goedkoop. De 
kwaliteit en het comfort dat voor die prijs wordt geleverd, is echter zo 
hoog dat we de verhouding daartussen als gunstig kwalificeren.

DE kuip iS comfoRTAbEL, EVEn-
ALS binnEn (‘onDERDEkS’ kun jE 
DAT op DE hAbER niET noEmEn)

De accu’s staan in de bakskist aan stuurboord. De bekabeling is aan de slordige kant.

De motor is krap ingebouwd en staat schuin, in het verlengde van de schroefas.

Onder elke koers kan de Haber 800C4 zichzelf sturen.

HabEr 800C4
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