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De Breehorn 37 en 44 hebben bewezen tijdloze schoonheden te zijn. Met de recent ontwikkelde 

Breehorn 41 zetten we de traditie voort. Schepen die er om vragen in actie te zijn en lange seizoenen 

te maken. De rompvorm, het ruime werkdek met korte opbouw en de beschutte kuip 

zijn kenmerkend voor onze schepen. Elegant, maar ook stoer. 

Een Breehorn is ontworpen en gebouwd om te zeilen. Het is een stevig schip dat zich thuis voelt op 

ruim water, ook als het een keer flink doorwaait. Wij vinden het zelf belangrijk op zee te zitten met 

een gerust en zeker gevoel over het schip, daar mag het niet aan liggen.

Door de korte opbouw ontstaat een ruim werkdek waar de bemanning zich veilig op kan bewegen. 

Met de bediening van de vallen bij de mast kiezen we bewust voor eenvoud, waarmee zekerheid en 

betrouwbaarheid zijn gegarandeerd. 

Goede zeileigenschappen vinden wij essentieel. Wanneer u tochten maakt wilt u voelen dat u 

zeilt. Het schip mag reageren op een vlaag en gevoelig zijn voor trim, maar niet ten koste van het 

zeilcomfort.

Comfort is ook snelheid. Door een hoge gemiddelde snelheid kunt u grote afstanden afleggen. 

Een flinke dagtocht als het kan, dagen achtereen als het nodig is. Ook met een kleine bemanning. 

Waarom vaart zo’n stevig schip menig ander voorbij? Een Breehorn is ontworpen vanuit de 

zeileigenschappen en niet vanuit het interieur. Wij kiezen voor een uitgebalanceerde romp die onder 

helling weinig vertrimt en prettig blijft sturen. Het natte oppervlak is relatief klein waardoor ook met 

licht weer goede snelheden te bereiken zijn.

Waarom echte zeilers voor Breehorn kiezen



Ook het interieur van een Breehorn wordt gebouwd voor zeilers. Dat betekent dat de handgrepen 

op de juiste plekken zitten, er altijd mogelijkheid is je schrap te zetten en dat ook onder helling de 

kaartentafel en de U-vormige keuken gebruikt kunnen worden. Veel zeilmijlen van ontwerpers 

en bouwers en een intensief contact met eigenaren maakt dat er op dat gebied weinig meer te 

verbeteren is.

De indeling is zo ontworpen dat er een duidelijk nat en droog deel is te onderscheiden. Het natte 

gedeelte bevindt zich direct bij de kajuitingang: keuken, toilet, navigatietafel en een kast voor de natte 

zeilkleding. Dus geen natte zeilkleding dwars door de kajuit. 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. Bij Breehorn is en blijft de klant koning.

Heldere interieur principes



37
 Ontwerper Koopmans

 Lengte over alles 11.20 m

 Lengte waterlijn 9.05 m

 Breedte 3.54 m

 Diepgang 1.90 m of 1.60 m

 Waterverplaatsing 7800 kg

 Ballast 3250 kg

 Doorvaarthoogte 16.40 m

 Motor Yanmar 3JH4E met saildrive

 Vermogen 29 kW/40pk

 Betimmering Teak

  Grootzeil 29.6 m2 

 Genua II 42 m2 

 P-maat 13.33 m

 J-maat 4.90 m

 I-maat 14.70 m

 E-maat 3.90 m

 Dieseltank 200 liter

 Watertank 200 liter

 Certificering CE categorie A, Oceaan
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41
 Ontwerper Simonis-Voogd-Design

 Lengte over alles 12.40 m

 Lengte waterlijn 10.48 m

 Breedte 3.75 m

 Diepgang 2.10 m / 1.75 m

 Waterverplaatsing  9300 kg

 Ballast 3250 kg

 Doorvaarthoogte 18.30 m

 Motor Yanmar 3JH4E met saildrive

 Vermogen 29 kW/40pk

 Optioneel  Yanmar 4JH4E met saildrive

 Vermogen 40 kW / 55 pk

 Betimmering  Teak

 Grootzeil 45.4 m2

 Genua 35.8 m2

 P-maat 15.00 m

 I-maat 15.53 m

 J-maat 4.40 m

 E-maat 5.20 m

 Dieseltank 200 liter

 Watertank 400 liter

 Certificering CE categorie A, Oceaan
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44
 Ontwerper Koopmans

 Lengte over alles 13.20 m

 Lengte waterlijn 11.00 m

 Breedte 3.96 m

 Diepgang 2.10 m

 Waterverplaatsing 13000 kg

 Ballast 5600 kg

 Doorvaarthoogte 19.20 m

 Motor Yanmar 4JH4E met saildrive

 Vermogen 40 kW / 55 pk

 Betimmering Teak

 Grootzeil 46.5  m2 

 Genua II 58     m2 

 P-maat 15.98 m

 J-maat 5.32 m

 I-maat 17.96 m

 E-maat 5.20 m

 Dieseltank 400 liter

 Watertank 400 liter

 Certificering CE categorie A, Oceaan
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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.

Winterstalling en service

Een flink deel van alle Breehorn eigenaren komt iedere winter bij ons terug om het schip te stallen. 

Dit kan buiten op het werfterrein, maar ook binnen in een verwarmde loods. Wij kunnen zorg 

dragen voor onderhoud of aanpassingen aan uw schip. Het werk wordt uitgevoerd door onze eigen 

medewerkers die het schip goed kennen.

Makelaardij

Wanneer u op zoek bent naar een gebruikt schip of uw Breehorn wilt verkopen doet u dat natuurlijk 

bij de werf zelf. Wij kennen de schepen die we te koop aanbieden en hebben een uitgebreid netwerk 

van potentiële kopers.

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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