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TECHNISCHE GEGEVENS JAN HARING 8.50
lengte overall . .
lengte romp . . .
lengte waterlijn
grootste breedte .
diepgang . . . .
ballast
waterverplaatsing
motor
zeiloppervlak . .

. . . .

, 9,20
8,50
7,00
2,85
1,20
1700

m
m
m
m
m
kg

6,3 t
10-15 pk diesel
42 m 2

CASCO-AFBOUWERS
De Jan Haring 8.50 is in ieder gewenst stadium van afbouw te leveren.
Desgewenst leveren wij ook een hout pakket, alsook sanitair, hang- en
sluitwerk etc.

AFBOUW BEGELEIDING
Veel amateur-afbouwers werden reeds door ons geholpen, zo is het
b.v. ook mogelijk dat aspirant-afbouwers één of meerdere dagen
bij ons op de werf meewerken om de fijne kneepjes onder de knie te
krijgen.

ZELFBOUW
Zelf aanbrengen van de binnenbetimmering betekent een behoorlijke
besparing bij aankoop. Omdat i.h.a. de maatvoering de meeste problemen oplevert, kan de werf een frame in het casco lassen; veel
maten liggen dan vast, hetgeen de afbouw aanzienlijk vereenvoudigt.
Zelf plaatsen van de motor is mogelijk doordat de werf de motorfundatie in het casco last. Een inbouwpakket bij de door ons te leveren
Solé-diesel is, met handleiding, verkrijgbaar.
Wij staan altijd klaar met adviezen voor zelfbouw.

TECHNISCHE GEGEVENS JAN HARING 7.15
lengte overall . . .
lengte romp
. . . .
lengte waterlijn . .
grootste breedte . .
diepgang
zeiloppervlak totaa(_
ballast
waterverplaatsing
motor
aantal slaapplaatsen

8,65 m
7,15 m
6,30 m
2,87 m
0,98 m
. . . . 28,9 of 36 m 2
1200 kg
. . .
±3 t
9 of 12 pk Solé-diesel
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JAN HARING 8.50
De jongste telg uit het Jan Haring-programma is een torenkottergetuigd schip met een lepelsteven, de sterk hellende spiegel met grote ronding heeft een aangehangen roer. De opbouw werd achter de
mast geplaatst. De rompvorm van het zeer evenwichtig en elegant gelijnde schip, werd gebaseerd op die van de grotere Jan Haring 9.60,
een schip met uitzonderlijk goede zeileigenschappen.

jBSSSmKSÊKjS

ZEIL- EN VAAREIGENSCHAPPEN
Door het relatief hoge gewicht bij een gunstige waterlijnlengte gedraagt dit schip zich rustig op ruim water. Door het lange lateraalplan
is een zeer koersstabiel schip verkregen, dat echter door de keuze
van een aangehangen roer toch bij manoeuvreren op de motor bijna
om zijn as kan draaien. Dit roer, dat een lichte besturing waarborgt, is
aan de achterkant recht gehouden waardoor op zeer simpele wijze
een zelfstuurinrichting gemonteerd kan worden (een z.g. Fletner-roer,
dat zich al gedurende zo'n 50 jaar als zeer betrouwbaar heeft bewezen). Het achterschip heeft door de sterk hellende spiegel een goed
heffend vermogen (i.v.m. achterop lopende golven).
De vorm van de steven werd zo gekozen, dat het schip bij hoge golfslag niet te diep kan duiken. Deze lepelsteven is zeer droogvarend. De
boegspriet (harpoeniersnest) is eenvoudig te verwijderen.

Het schip is prima zonder kluiver te varen, doch ook voor dit schip kozen wij voor in principe een torenkottertuig. Met de standaardtuigage
kunnen alle windsnelheden bestreken worden, zonder zeilen te wisselen. Het meest ideaal is de kluiver op een goed rolfoksysteem te
voeren, waarmee bij snel opkomende wind vanuit de kuip zeiloppervlak verminderd kan worden.
Mede door de uitstekende aandewindse zeileigenschappen en de
grote leefruimte is deze nieuwe Jan Haring 8.50 een machtig toerschip geworden ook voor elke zeezeiltocht.
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