€ 9.500,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Koopmans
€ 9.500,9.35 m
2.85 m
Staal
1973

Naam:

Hennie Kooijmans

Tel :
Email:

+31645424010
Zie BotenBank.nl

Omschrijving
Koopmans 31 Comoran is een prachtig zeezeilend ontwerp van
Dick Koopmans. Volgens velen is het het best zeilende Koopmans
ontwerp voor zijn lengte. Het schip is in zijn geheel gestraald,
zowel binnen als buiten. Daarna is binnen en buitenschip in epoxy
coating gespoten en in een 2 componenten lak lagen gespoten.
Het schip is voorzien van een compleet nieuw interieur .
&nbsp;nieuwe dikke kussens. nieuwe bekleding &nbsp;Er zijn nog
wel een paar werkzaamheden die nog moeten uitgevoerd met
name elektronica . Zeilen: Grootzeil-Genua-Fok ook is er nog een
set bruine zeilen in goede staat dit is echt een prachtig schip nu als
winter aanbieding .Staat nu in een loods . Dit schip is een plaatje

voor het oog.Nu kopen voor een super lage minimumprijs van ?
9500. gaat begin april het water in.

Basisinformatie
Merk :

Koopmans

Type :

Cormoran

Lengte (m) :

9.35

Breedte (m) :

2.85

Diepgang (m) :

1.40

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1973

Prijs :

9.500,-

Voertuig Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

S-spant

Opbouw Materiaal :

Staal

Helmstok of stuurwiel :

Helmstok

Kilo :

8000

Soort kiel :

Langkiel

Kuip :

Achterkuip

Roer :

Doorgestoken

Hoogte (m) :

14

Laatste refit :

2019-12-10

Postcode haven :

6658EP

Land haven :

Nederland

Werf gebouwd :
Kleur romp :

Rood

Motor
Merk :

Volvo

Type :

Md3a

Bouwjaar motor :

1973

Soort motor :

Binnenboordmotor

PK vermogen :

27

Start type :

Elektrisch

Aandrijving :

Vaste Schroef

Branstofsoort :

Diesel

Kruissnelheid :

7

Aantal brandstoftanks :

1

Koeling :

Direct

Interieur
Kussens :
Toilet(ten) :
Koelkast :
Matrassen :
Kooktoestel :
Oven :
Tafel :
Gordijnen :

Exterieur
Antifouling :

1

Veiligheid
Radarreflector :
Zelflozende kuip :

Uitrusting
Ankerlier :

Handmatig

Materiaal anker :

Gietijzer

Stootwillen, lijnen :

Tuig
Aantal zeilen :

6

Zeilmateriaal :

Dacron

Aantal masten :

1

Materiaal mast :

Aluminium

Tuigagesoort :

Topgetuigd

Lieren :

Handmatig

Grootzeil :
Fok :
Genua :

Volledige Omschrijving
Koopmans 31 Comoran is een prachtig zeezeilend
ontwerp van Dick Koopmans. Volgens velen is het het
best zeilende Koopmans ontwerp voor zijn lengte. Het
schip is in zijn geheel gestraald, zowel binnen als buiten.
Daarna is binnen en buitenschip in epoxy coating
gespoten en in een 2 componenten lak lagen gespoten.
Het schip is voorzien van een compleet nieuw interieur .
Â nieuwe dikke kussens. nieuwe bekleding Â Er zijn nog
wel een paar werkzaamheden die nog moeten
uitgevoerd met name elektronica . Zeilen:
Grootzeil-Genua-Fok ook is er nog een set bruine zeilen
in goede staat dit is echt een prachtig schip nu als
winter aanbieding .Staat nu in een loods . Dit schip is
een plaatje voor het oog.Nu kopen voor een super lage
minimumprijs van â‚¬ 9500. gaat begin april het water

