€ 28.500,-

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

Zeeschouw
€ 28.500,9.6 m
3.6 m
Staal
1978

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Sealion Yachts
Menorcalaan 23
3059XK Rotterdam
0617005399
www.sealionyachts.nl

Basisinformatie
Merk :

Zeeschouw

Type :

Huitema

Lengte (m) :

9.60

Breedte (m) :

3.60

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1978

Prijs :

28.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Romp :

Staal

Helmstok of stuurwiel :

Helmstok

Kilo :

Ca. 8000

Soort kiel :

Zijzwaard

Hoogte (m) :

12.30

Haven :

Arnemuiden, Nl

Motor
Merk :

Peugeot

Type :

Indenor Dtp-40

Bouwjaar motor :

1978

PK vermogen :

40

Branstofsoort :

Diesel

Kruissnelheid :

5

Inhoud brandstoftank (liters) :

145

Navigatie & Elektronica
Marifoon :

Handheld

Navigatielichten :
Toerenteller :

Interieur
Stahoogte (m) :

1.85

Aantal kooien :

5

Aantal cabines :

1

Toilet(ten) :

1

Kooktoestel :

Origo Spiritus

Waterdruk systeem :

Hand En Voetpomp

Watertank (liters) :

100

Uitrusting
Anker :
Zeilhoezen :

Zeilhuik, Fokhoezen

Zwemtrap :

Aan Roerblad

Buiskap :

Dekzeil Kajuitingang

Tuigage
Aantal masten :

1

Materiaal mast :

Hout

Tuigagesoort :

Gaffelgetuigd

Lieren :

Handmatig

Grootzeil :

Dacron Bruin 29,56 M2

Fok :

Dacron Bruin 15,50 M2

Genua :

Botterfok Bruin

Mast strijkinstallatie :

Bok En Lier

Veiligheid
Kooktoestel op gas met afvoer :
Radarreflector :
Brandblusser :
Reddingsboei :

Volledige Omschrijving
Algemeen: Deze traditionele Zeeschouw is in vrijwel originele staat, zeer zorgvuldig onderhouden door de huidige eigenaar
die het schip sinds 1989 in zijn bezit heeft. De stalen romp met fraaie klassieke lijnen is goed gepreserveerd met twee
componenten verf. Het dek is ruim met brede gangboorden. De mast, gebogen gaffel en kluiverboom van Oregon Pine zijn
regelmatig van nieuwe lak voorzien. De klassieke zeilen zijn inclusief grootzeil, botterfok, fok en kluiver. Het schip heeft
tevens een maststrijkinstallatie. De vallen worden vastgezet op de stalen nagelbank bij de mast. De grootschoot is aan de
overloop bevestigd en binnen handbereik van de stuurman. Het roer, de zwaarden en overig dek uitrustingen zoals bolders
zijn robuust uitgevoerd. Het koperen sloep kompas staat centraal in de kuip, de brede kuipbanken bieden prima
zitgelegenheid. Op het voordek bevind zich een stokanker met handmatige lier. Een krachtige Peugeot Indenor 4-cilinder
dieselmotor voorziet in een betrouwbare voortstuwing. Vanwege de beperkte diepgang is het vaargebied groot en de
Zeeschouw is geschikt om droog te vallen. De Zeeschouw staat bekend om haar goede zeileigenschappen onder de
platbodems.Interieur: Het interieur is fraai met grenen hout ingetimmerd en stahoogte van ca. 1,85m. Toegang naar de kajuit
via het deurtje met schuifluik is gemakkelijk. De kajuit heeft twee langsbanken met blauwe stoffering en een grote klaptafel.
Een groot dekluik zorgt voor ventilatie. De kombuis aan bakboord naast de kajuitingang is uitgerust met een Origo
kooktoestel en spoelbak met hand/voetpomp. Aan stuurboordzijde is een ruime hangkast. In het vooronder is een bed, wat
zeer ruim is door de brede rompvorm.

Volledige Omschrijving
Ook hier is een vluchtluik voor ventilatie. Tevens zijn hier een afsluitbare toiletruimte, waarvan het mobiel toilet na gebruik
met houten klep wordt afgedekt. Tegenover het toilet is een ruime hang / legkast met deur. Onder de vloer zijn stalen
blokken als ballast geplaatst en op nette wijze verwerkt. De Zeeschouw is geschikt voor liefhebbers van het traditionele
zeilen, voor dagtochten, weekenden en eventueel langere tochten van enkele

