H-boot occasion NED 15 “CASINO”
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Mooie H-Boot, prima zeiler.
Grote eenheidsklasse voor wedstrijden of lekker toeren.
De kuip is ruim en biedt een goede zit. Er is een grote bakskist aanwezig die vanaf 3 plaatsen
toegankelijk is.
Nieuwe vallen en verstaging met Ronstan spanners en handgrepen (2018).
Alle lijnen komen samen op het kajuitdak.
De gangboorden hebben goed antislip en zijn goed beloopbaar. Op het kajuitdak aan weerszijden
een handrail.
Algemeen:
Vorm
Dek-uitvoering
Opbouw vorm
Kiel
Roer
Besturing
Afmetingen
Doorvaarthoogte
Ramen
Waterverplaatsing
Ballast
Werf
Ontwerper
Bouwjaar
Zeilnummer
Rompkleur

: deels S-spant
: polyester met antislipvlakken met dekrand
: materiaal: Polyester
: vinkiel
: doorgestoken roer met 3 lagers en scheg
: helmstok met joystick
: 8,28 x 2,18 x 1,3m
: 10,50m
: kunststof acryl, getint
: ca 1450 kg
: ca 750 kg
: O.L. Denemarken
: Hans Groop
: 1987
: NED 15
: wit met blauwe WL en bies

Motor
Bouwjaar

: B.B.Motor Mercury F5MHLsail.0r 633333
: 2015
Kompleet met motorsteun en losse brandstoftank.

Zeilen

: 1 grootzeil
1 fok
1 Spinnaker Fritz 2016
1 set oude zeilen
: 2018 vallen en verstaging vernieuwd compleet
met Ronstanspanners en handgrepen.

Stagen / vallen

Kussens

: kuipkussens
Kussens in schip kleur blauw

Dekzeilen

: dekzeil over gehele schip, winterdekzeil, zeilhuik voor grootzeil.

Maststrijkinrichting

: demontabel.
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Uitrusting

: Diverse, pikhaak, windex
Anker.
Hijsstrop aan hijsoog op de kielbouten.

Tuigage

: type 7/8
Aluminium mast,
Verstaging: rond 4mm 1x19, volgens klasse-voorschriften

Interieur

: kussens (kleur blauw)

Deze H-Boot beschikt over uitgebreide trimmogelijkheden.
O.a. verstelbare lei-ogen, verstelbare achterstag, cunninghamhaul, onderlijk verstelling enz.
Accommodatie:
Er zijn 2 banken die als slaapplaats 200 x 68 cm meten. Zowel boven als onder de banken is er
opbergruimte. Ongeveer midscheeps zijn 2 kasten.
In de voorpiek is een 2-persoons bed met een lengte van 200cm. Er is voldoende lichtinval door de
ramen in de opbouw.
Aantal slaapplaatsen 4. Echter het recreëren is leuk met 2 personen.
Deze H-Boot is op de werf in Neer aan de Maas gestald en hier na afspraak te bezichtigen.

Prijs, excl. trailer, af werf Neer NL:

€ 16.500,--
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Extra algemene informatie:
De H-Boot is een bijzonder mooi gelijnd schip dat erg prettig zeilt. Ondanks het sportieve karakter is
de H-Boot ook geschikt om een weekje te toeren met een klein gezin. Het interieur is echter redelijk
basic.
Voor de solozeiler is ze ook zonder bemanning prima te hanteren omdat alle bedieningslijnen naar
de kuip gevoerd worden.
Door de geringe diepgang van 1,30m en doorvaarthoogte van 10,50m komt de H-boot goed toch z’n
recht op de kleinere plassen en de Randmeren, maar ook met veel wind op het Wad en het
IJsselmeer is het een schitterend jacht.
Vanwege de mogelijkheid tot traileren zijn de mooiste plekjes in heel Europa bereikbaar.
Er zijn sinds 1967 meer dan 5000 exemplaren gebouwd en er wordt op hoog niveau wedstrijd mee
gezeild. Sinds 1977 heeft ze de internationale ISAF status.

