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I
n de Lage Landen wordt Sealine verte-
genwoordigd door DeVaart Yachting in 
Lelystad. Dit is dan ook de locatie van 
waaruit wij op een zonnige zomerdag 
richting het Markermeer varen voor een 

nadere kennismaking met de Sealine S330. 
Dit ruim 10 meter metende motorjacht 
komt in standaarduitvoering met een 
enkele 340 pk sterke Volvo Penta D6 motor, 
maar ons testschip is uitgerust met een 
tweetal, aan sterndrives gekoppelde, Volvo 
D3-220pk exemplaren. Geen verkeerde 
keuze, zoals later zal blijken, maar ook met 
enkelvoudige motorisering zal deze Sealine-
telg ongetwijfeld goed presteren hoewel in 
dat geval een boegschroef een welkome 

Het van oorsprong Engelse Sealine heeft 
meerdere overnames achter de rug waarvan 
die in 2013 door het Duitse HanseYachts de 
meest recente is. Het heeft het merk geen 

windeieren gelegd, want de nieuwe eigenaar 
creëerde een interessant pallet motorjachten 

in de range van 33 tot 53 voet. De Sealine 
S330 Sport is hiervan een tastbaar voorbeeld.

 
tekst en foto’s: ALFRED J. BOER

aanvulling zal zijn. Immers, een motorjacht 
dat met twee motoren is uitgerust laat zich 
nu eenmaal gemakkelijker manoeuvreren. 
Weliswaar hebben wij hier van doen met 
een seriematig gebouwd product, Sealine 
biedt tal van opties om dit schip naar 
persoonlijke smaak in te richten. Niet alleen 
op het gebied van motorisering, maar ook 
onderdeks of bijvoorbeeld als het gaat om 
de bekleding van het dek. Teak, flexiteek of 
andere kunststof variant is mogelijk. 
Voordat wij nader ingaan op de details gaan 
we nog even terug naar de eerste aanblik. 
Deze stelt absoluut niet teleur, want de 
Sealine S330 kenmerkt zich door snelle 
lijnen die geraffineerd worden onderbroken 
door raampartijen in de romp en in de 
opbouw. De B-stijl is donkergrijs ‘gewrapt’, 
waardoor het salondak welhaast lijkt te 
zweven. Daarnaast zijn de ontwerpers 
tijdens het tekenen van de zeerailing niet 
over een nacht ijs gegaan; de voorwaarts 
gerichte knik in de scepters zorgt voor een 
leuk speels element. En laten we wel zijn: 
het enorme en vooral praktische schuifdak 
harmonieert perfect met de panoramische 
voorruit. Verder zien we boven de kuip een 
handig roldak dat de passagiers beschermt 
tegen regen of overmatige zonnestraling. In 
volledig geopende positie vormen de gelei-
ders absoluut geen dissonant en de werf 

Goed uitgeruste pantry.

Niet groot maar wel compleet.

De ‘geleiders’ van het schuifdak in de kuip.
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screens te huisvesten, daarboven een clus-
ter analoge motorinstrumenten. De 
afstandsbediening rust op een naar de 
bestuurder toe uitgebouwde console zodat 
je nu eens niet uit de ruglening hoeft te 
komen; dit zien we helaas vaak anders. 
Verder worden we blij van het scharnie-
rende voetenbankje dat niet alleen goed 
dienst doet als je zittend stuurt, maar 
daarop staande steek je gemakkelijk je 
hoofd door het geopende dak voor extra 
goed zicht of communicatie met de 
dekhulp. Uiteraard is het prettig aanvoe-
lende stuurwiel verstelbaar. De meevaar-
bank biedt plaats aan twee personen.

heeft deze voorzieningen standaard voor-
zien van stevige RVS handrails en niet te 
vergeten: fraai geïntegreerde 
LED-verlichting.

Verzorgde stuurstand

Na een uitvoerige blik op het exterieur 
begeven wij ons via het zwemplatform aan 
boord; naar keuze gebruik je hierbij de 
(afsluitbare) trap aan stuur- of bakboord. 
Het rugdeel van de comfortabele U-vormige 
bank is naar wens verstelbaar in diner/
borrel, lounge of zonnebank positie, waar-
mee dit jacht gemakkelijk kan worden 
aangepast aan de sfeer of situatie. 
Overigens scharniert de bank met kuiptafel 
en al omhoog: het vormt namelijk een 
geheel met het enorme motorluik dat zich 
met een druk op de knop elektrisch laat 
openen. Nu wij toch zicht hebben op de 
overigens goed geïsoleerde motorruimte: 
deze maakt een zeer verzorgde indruk en 
het installatiewerk is tiptop in orde. 
Ondanks de aanwezigheid van het toch 
behoorlijk dominante duo Volvo-diesels is 
er nog genoeg ruimte over om de zelfont-
branders (met elk slechts 30 minuten op de 
urenteller) te kunnen onderhouden. 
Tegenover de U-bank projecteerde Sealine 
een spoelbak met warm en koud water 
zodat je je niet direct onderdeks hoeft te 
begeven om het teveel aan zonnecrème of 
gemorste saus van je handen te kunnen 
spoelen. Links hiervan zien we de ronduit 
fraai verzorgde stuurstand met een dash-
board waarop voldoende ruimte aanwezig 
is om twee grote Raymarine HybridTouch 

Kamer met zeezicht

Drie treden lager belanden we onderdeks 
waar Sealine midscheeps een ruime twee-
persoonshut heeft gerealiseerd. Met slechts 
een patrijspoort lijkt ons de ventilatiemoge-
lijkheid hier helaas wat aan de krappe kant, 
maar dit neemt niet weg dat je hier over 
een ‘kamer met zeezicht’ beschikt. 
Verrassend is de aan bakboord geplaatste 
L-vormige zithoek waar het met minder 
weer voor anker of in de box gezellig 
toeven is. Dankzij het grote raamoppervlak 
in de boorden heb je ook van hieruit vrij 
zicht over het water. Daarnaast is dit dé plek 
om gezamenlijk van een mooie maaltijd te 
genieten. Wel zo handig: de pantry is erte-
genover gesitueerd en de koele witte wijn is 
dan ook onder handbereik en er is genoeg 
aflegruimte op het Corian aanrecht. Zoals 
overal elders zien we hier goed timmer-
mansschap en de (optionele) hoogglans 
afwerking versterkt het gevoel van luxe. 
Rechts van het keukengedeelte bevindt zich 
de niet al te ruim bemeten, maar niettemin 
functionele natte cel waar tevens voorzien 
is in een (niet afgesloten) douche. 

Strakke klokkenwinkel.

Ideale plek om te zonnen.

Benedendeks tafelen.
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Specificaties
Lengte over alles: 10.31 m
Breedte: 3.50 m
Diepgang: 0.98 m
Waterverplaatsing: 6.140 kg
Aantal slaapplaatsen: 4
Brandstoftank: 570 liter
Verswatertank: 220 liter
Vuilwatertank: 85 liter
Motorisering: 2 x Volvo D3-220
CE Categorie: B
Prijs: Vanaf 229.800 euro incl. btw Testschip 
 349.500 euro incl. btw

SEALINE S330

Werf: Sealine Yachts / HanseYachts AG
Dealer voor NL/België: De Vaart Yachting - Bolderweg 51, Lelystad
Website: www.hanseyachts.ag/sealine - www.devaartyachting.com

Bergruimte is er te over. De gezellige eige-
naarshut in het voorschip beschikt over 
voldoende stahoogte en de nodige kast-
ruimte. Bovendien is het er plezierig licht 
dankzij de grote ramen in de romp en het 
vluchtluik in het plafond. Na zonsonder-
gang zorgt warme LED-verlichting voor een 
aangename ambiance. Een kwestie van 
smaak dan wel voorkeur, maar als eigenaar 
zou ik opteren voor de gastenhut: deze 
accommodatie met dwars geplaatst bed én 
met - zoals reeds aangestipt - uitzicht over 
het water is minstens zo aantrekkelijk! 
Resumerend mogen wij stellen dat de 
Sealine 330 Sport onderdeks veel te bieden 
heeft; het voorziet in voldoende accommo-
datie om als familieschip te worden 
gebruikt, maar ook een stel dat af en toe 
vrienden of de kleinkinderen op bezoek 
krijgt kan er goed mee uit de voeten.

Het water op

Genoeg aandacht voor het interieur en de 
onderdekse voorzieningen; het wordt tijd 
om de beide Volvo Penta’s D3 tot leven te 
wekken en ons op te maken voor een test-
vaart. Hiertoe moeten we eerst met minder 
dan 1.000 toeren nog even een stukje stap-
voets varen om pas na de sluis de 440 pk’s 
te kunnen aanspreken. Met het grootste 
gemak steken we van wal en hoewel net 
iets meer dan stationair varend verraadt ons 
kielzog een kaarsrechte lijn, waarbij overi-
gens wel moet worden opgemerkt dat er 
nauwelijks wind staat. Maar toch! Vanwege 
de lage snelheid zou de dwarsstabiliteit nu 
ook wat in het gedrang kunnen komen, 
maar als uw redacteur zich een aantal keren 
snel van bak- naar stuurboord begeeft geeft 
de Sealine S330 geen krimp; goed 
beschouwd is dit geen verrassing omdat 
het aan boord springen ook al relatief 

weinig reactie gaf. Na enige tijd bereiken 
we de sluis en bevestigen we de stootwillen 
waarvoor zowel op het voorschip als in de 
kuip ruim voldoende plaats is. Nog even de 
haven passeren en even later kan het gas 
erop. Alvorens onze boot in plané geraakt 
verheft de boeg zich fors en wordt het zicht 
naar voren tijdelijk behoorlijk beperkt. Dit 
ongemak is overigens een stuk minder als 
de hoofdkussens van het zonnebed zijn 
verwijderd of als je staande op de voeten-
sturen het hoofd uit het geopende dak 
steekt. Niet veel later varen we ongetrimd 
op volle (4.160) toeren ruim 37 knopen 
oftewel zo’n 56 km/u. Met juist genoeg 
stuurdruk draaien we ruime bochten zowel 
over stuurboord als over bakboord welke 
manoeuvres de Sealine zonder morren 
ondergaat. Sterker nog: zelfs al we de radius 
van deze bocht aanmerkelijk verkleinen is 
de terugval in snelheid ongekend gering. 
Akkoord, we ontmoeten deze keer geen 
hoge golfslag, maar er is tijdens het overva-
ren van ons eigen zog geen sprake van welk 
piepje of kraakje dan ook en je voelt je 

onder alle omstandigheden comfortabel en 
je behoudt volledige controle. Nu is volgas 
iets wat je in de regel slechts kortstondig 
doet en is het feitelijk belangrijker te weten 
hoe de ervaring is bij aanmerkelijk lagere 
toerentallen; geen zorgen: bij slechts  
3.000 rpm loopt de Sealine een mooie  
19,2 knopen en bij 2.000 rpm geeft het log 
10 knopen aan; een snelheid die je op de 
binnenwateren toch (bijna) nooit mag 
varen.

Conclusie

Over de brede toepassingsmogelijkheden 
van de Sealine 330 S hebben wij al ruim-
schoots gerept en nu we ook weten hoe zij 
zich op het water gedraagt zijn wij helemaal 
‘om’. Prijs vanaf 250.000 euro incl. btw. Maar 
zelfs als je met minder luxe (zo kost alleen al 
de hoogglans houtafwerking een kleine 
9.000 euro) genoegen neemt heb je alsnog 
een mooi uitgerust jacht voor minder dan 
300.000 euro.
 z


