BINNENSTE BUITEN

PLUSSEN & MINNEN

HERMES
SPEEDSTER

HEB JE HET OVER ROADSTERS EN SPEEDSTERS, DAN GAAT
HET OVER AUTO’S; KLEINE TWEEZITTERS MET AANTREKKINGSKRACHT. DE HERMES SPEEDSTER HAAKT AAN OP DIE
GEDACHTE, MET EEN SPORTBOOT.

Open varen in optima forma. Bij te
veel en langdurige zon kan de kap
uiteraard dicht. Ook prettig als het
gaat regenen.

Is it a boat, is it a car… ? Dit is voer
voor een leuke discussie. Uiteraard
is de Hermes Speedster meer boot
dan auto. En toch ook meer dan
boot alléén.
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EXTERIEUR
E

en boot gebaseerd op een auto, dat kan verkeerd uitpakken. Het resultaat kan te lollig worden, belachelijk zelfs. De Hermes Speedster is echter géén grap en vrolijk word je er wél van. Dat was ook precies de bedoeling
van importeur Nick Frens. Voor hem begon het avontuur
twee jaar geleden. Op een beurs kwam Nick in contact met
de Griekse jachtontwerper Nicolas Politis, tevens eigenaar
van de werf Seven Seas Yachts. Een jaar later presenteerde
presenteerde deze ontwerper op Boot Düsseldorf een bijzondere polyester sportboot, de Hermes Speedster. deze
runabout wekte Nicks bijzondere belangstelling. Hiermee
wilde hij in Nederland wel een proefvaart maken. Tijdens
het bezoek van Politis aan Nederland bracht Nick ter
sprake dat de Hermes Speedster geen vertegenwoordiging
had in Nederland. En meldde terloops dat de marketingmachine van Seven Seas Yachts wel een impuls kon gebruiken. Na een bezoek aan Griekenland had Nick het voor
elkaar: hij werd importeur van deze varende speedster en
inmiddels is hij ook Europees vertegenwoordiger.
Domweg fungeren als doorgeefluik, dat wilde Nick overigens niet. Hij had duidelijk voor ogen wat hij met het schip
wilde, inclusief de aanpassingen die daarvoor nodig waren.
De doelgroep voor de Hermes Speedster vertoont gelijkenissen met de liefhebber van klassieke tweezits auto’s en
daar haakt Nick op aan.

Opvallend
De charme van een roadster en het directe contact met
de weg zijn doorvertaald naar de Hermes Speedster. Die
charme en dat directe zullen liefhebbers vlot inpakken.
Gezien worden is een belangrijk onderdeel ervan en dus
kan er buiten en binnen gekozen worden uit een breed
arsenaal aan opvallende of meer gedekte kleuren. Het
interieur wordt uitgevoerd in geïmpregneerd leer, ook
omdat dit geschikter is voor z’n natte omgeving. Eventueel kan het schip buiten en van binnen worden voorzien
van een duurzame coating (nano-ceramic-pro).

Direct
De topsnelheid van 67 kilometer per uur en meer nog het
directe vaargevoel bezorgen je een glimlach. Direct sturen, direct contact met het water en z’n golven, met het
verfijnde Moto Lita-sportstuurtje vast in de hand waan je
jezelf al snel deelnemer aan de Mille Miglia. De Hermes
Speedster is uitgevoerd met jet-aandrijving en accelereert
zeer vlot. De jet blinkt overigens minder uit in het maken
korte bochten; veel insturen laat het achterschip uitbreken. Desondanks blijft hard varen met de Hermes Speedster uitermate ongecompliceerd.
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INTERIEUR
I

n ons land mag de Hermes Speedster nieuw zijn,
deze runabout bestaat al wat langer. In 2011 ontmoette ontwerper Nicolas Politis een landgenoot die twintig jaar lang bij Porsche had gewerkt, was teruggekeerd
naar Griekenland en voor zichzelf het bedrijf Replica Hellas was gestart. Samen ontwikkelden ze de combinatie van
een klassiek ogende runabout met de uitstraling van een
Porsche. Een snel onderwaterschip werd gecombineerd
met een bovenwaterschip dat gebaseerd was op de looks
van de Porsche 356 Speedster (1948), de voorloper van de
911 en met sterke invloeden van de Volkswagen Kever. Met
dergelijk solide design als uitgangspunt was het zo goed
als onvermijdelijk dat ook de Hermes Speedster opvalt.
Ook z’n voortstuwing is opmerkelijk: een tweecilinder
Weber/Techstron-dieselmotor in combinatie met jet-aandrijving. De slank gekozen romp is daarmee ook uitermate
ondiep, slechts 25 centimeter. Bij lage vaarsnelheden zal de
combinatie van ondiepe romp en jet-aandrijving minder
vast door de bochten gaan. Maar geef je wat gas, dan valt
dit alleszins mee. Jet-aandrijving of niet, deze moderne
polyester Hermes Speedster oogt, voelt en vaart klassiek,
van het mechanische stuurwerk tot aan de klassieke schakelaars in het met leer beklede dashboard. Het gebogen
kunststof windscherm is voorzien van een glimmende
omlijsting, als een knipoog naar de Porsche 356 Speedster.

De Hermes Speedster is niet volgestouwd met luxe, maar
ondertussen wel voorzien van vele klassiek ogende en
fraai uitgevoerde details.

Wennen
Bij een toerental van 2600 wordt het lawaaiig en tot aan
het maximum van 7600 (!) loopt het geluidsniveau op.
Hier kun je op afhaken, maar het kan voor een sportboot
als deze ook juist aantrekkelijk zijn - kies vooral zelf. De
jet-voortstuwing vraagt om enige gewenning. Vooruit
varend stuur je als vanouds, stuur naar bakboord, neus
naar bakboord. Houd je het stuurwiel in deze positie en sla
je achteruit, dan keert de waterstraal om en stuwt deze het
achterschip naar stuurboord, neus naar bakboord. Als je
eraan gewend bent, is het handig manoeuvreren.

Juiste proporties
De Hermes Speedster is een boot waar je ín zit. Mocht er
een grote golf in de diepe kuip slaan, dan kan de lenspomp
flink aan de slag. Erin zitten zorgt ook voor een heerlijke
vaarbeleving. Design, materiaalkeuze, details én het gevoel
voor juiste proporties zorgen hier voor een smaakvol resultaat. Het dashboard is voorzien van enkele fraaie meters
en een bescheiden aantal schakelaars. Ook de goed zittende stoelen en achterbank zijn verfijnd vormgegeven.
Het windscherm uitvoeren in glas en voorzien van subtiele
ruitenwissers is nog een punt van overweging.
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Een Italiaans sportstuur, mooi gestikt leer en retroklokken met logo: op een boot als deze wil je dat.

‘356’-stoelen in de kuip en gebogen vormen aan dek, als
een klassieke motorkap.

CONCLUSIE
Van buiten een blikvanger en van
binnen een klassieke roadster/
speedster-beleving, dat is de Hermes
Speedster. Over het geluidsniveau
maak je je eigen keuze en stap je
aan boord, dan trakteert deze twoseater met achterbank je op een fijn
ritje met direct contact in alles wat je
doet - inclusief de kans op uitbreken
in scherpe bochten. Eigenlijk is de
Hermes Speedster veel meer dan een
sportboot alleen.

PRIJS&ADRESSEN
Lengte o.a.
Breedte
Diepgang
Waterverplaatsing
Motor

6,70 m
1,80 m
0,25 m

Circa 675 kg
Weber/Techstron MPE
850 Marine, 155 pk
Prijs Vanaf
€ 118.000
nicksboats.com
info@nicksboats.com

In het bovenwaterschip
zie je de Porsche 356 terug
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