
Buchanan Brabant  € 22.000 

R.A. Wikaart

0636143631

Advertentienummer: 356825

Soort: Zeilboot

Merk/Type: Buchanan Brabant

Afmetingen: 9.53 x 2.71 x 1.46 meter

Materiaal: Staal

Motor(en): 1 x Mercedes OM 636 39 pk

Brandstof: Diesel

Bouwjaar: 1964

Ligplaats: Werkendam - Noord Brabant

Prijs: € 22.000

De Vuilbaard is een liefhebbersschip. Je vaart het niet om â€˜even een rondje en een borrelâ€™ te doen. Je vaart het omdat je van zeilen houdt. In dit

ontwerp zijn geen concessies aan zeewaardigheid gedaan. Het schip is bijzonder solide gebouwd en uitermate geschikt voor reizen onder zware

weersomstandigheden. Maar daarnaast is een verblijf aan boord prettig en comfortabel. Er zijn 5 slaapplaatsen.   Historie De naam van het ontwerp is

â€˜Brabantâ€™. Het prijswinnend ontwerp is van de Engelse jachtarchitect Alan Buchanan en stamt uit 1957. De Vuilbaard is, in hoge kwaliteit,

gebouwd in 1964 op de jachtwerf Hollandia in Woubrugge. Als 4e eigenaar hebben wij 19 jaar met het schip mogen varen, zowel op binnenwater als

op ruime zee. De Vuilbaard is geregistreerd bij de Vereniging Klassieke Scherpe Jachten en op hun site terug te vinden. Registratie als varend

erfgoed is mogelijk.  Afmetingen Lengte			:  9,53 m Breedte			:  2,71 m Diepgang		:  1,46 m Doorvaarthoogte	: 14,60 m/2,75 m Gewicht			: 6,5 ton

Waarvan ballast	: 2,4 ton  De romp Het schip is geheel van gescopeerd staal, zowel de romp als de dekopbouw. Op het dek staat een strijkbare

aluminium mast (plus lier met staalkabel). In 2004 is het schip geheel kaal geweest, opnieuw geplamuurd en weer opgebouwd met een

2-componenten Sikkens-systeem.  Dekvoorzieningen Maststrijkinrichting i.c.m. ankerlier, bokkepoten en strijkwant. Op de kuiprand staan twee
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messing schootlieren. De kuip is voorzien van een (verlengbare) buiskap. Helmstokbesturing met automaat. Aluminium spinnakerboom.

Veiligheidslijnen van kuip tot boeg. 2-delige wintertent, en kuipzeil.  â€ƒ Zeilgarderobe Torentuig: grootzeil, genua, high aspect, stormfok, staysail,

gennaker in slurf. De Vuilbaard pakt bij licht weer snel op, bij gebruik van een lichtweerzeil. Maar evenzeer is het schip bij zwaar weer met stormfok en

dubbel gereefd grootzeil goed beheersbaar.   Instrumentarium Aan boord vindt U een windmeter, een GPS, Navtex, dieptemeter, radar, marifoon

(groot vermogen), radio/cd-speler. De windmeter is uitleesbaar in de kuip, en de helmstok-automaat heeft haar bediening ook buiten. In de kuip kan

een stabiele stalen voet worden bevestigd, waarop het Sestrel Moore kompas haar plaats vindt tijdens oversteken op zee.  Technische uitrusting De

aandrijving bestaat uit een Mercedes OM 636 dieselmotor (39 pk), en een middels V-snaren aangedreven, verstelbare schroef met vaanstand. Er is

ruimte voor 35 liter diesel in de tank, en voor 110 liter drinkwater in rvs-tanks. Verder vindt U aan boord een dieselgestookte Taylor-kachel.  Inrichting

De Vuilbaard is bijzonder fraai ingetimmerd met mahonie en essenhout. Indeling: âˆš	voorpunt met 2 slaapplaatsen, âˆš	toilet, âˆš	hangkast, âˆš	salon

met twee langsbanken (in een handomdraai om te bouwen naar zeekooien), âˆš	cardanische salontafel, âˆš	navigatiehoek/kaartentafel in combinatie

met ruime hondekooi en âˆš	keuken met cardanisch tweepits gascomfort.  Vraagprijs: â‚¬ 22.000,-.    Contact: Richard & Valentine Wikaart Sasdijk 67

4251 AD Werkendam Telefoon 06-36143631 Richard.Wikaart@gmail.com 
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