€ 57.000,-

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

Schokker
€ 57.000,10.36 m
3.29 m
Staal
1976

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Scheepsmakelaardij Goliath
Hendrik Bulthuisweg 2
8606 KB Sneek
0515560410
www.scheepsmakelaardijgoliath.nl

Omschrijving
Momenteel in de winterstalling binnenSchokker Kielkade in
topstaat! Wordt elk jaar keurig onderhouden in de winterstalling
en heeft een verzorgde uitstraling. Eigenaar heeft het schip al 23
jaar in zijn bezit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met onze makelaar Sjoerd Kampen, (0)6 54 72 39 43.
AlgemeenOverig: Het aannemingsbedrijf bedrijf Jorritsma BV in
Bolsward is in 1974 gestart met een afdeling jachtbouw onder de
naam "De Nieuwe Kielkade". Hij kwam op dit idee omdat men in
eigen huis twee uitstekende scheepsbouwers had, die dat ambacht
echter uitsluitend als hobby in de vrije tijd uitoefenden, namelijk
de heren Tjibbe Brinksma (49 al jaren lang uitvoerder bij Jorritsma

en de 40-jarige Joop Idsinga als chauffeur. Zij hebben elk al enkele
jachten van stapel laten lopen. De bouw van Lemsteraken van 10
of 11 meter werd hun specialiteit. Tussen 1976 en 1979 zijn er
ook een aantal Schokkers van ruim 10 meter gebouwd naar een
eigen ontwerp van Tj. Brinksma.
Materiaal kajuit: staal
Materiaal romp: staal

Basisinformatie
Merk :

Schokker

Type :

Kielkade 10.36

Lengte (m) :

10.36

Breedte (m) :

3.29

Diepgang (m) :

0.90

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1976

Prijs :

57.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Rondspant

Besturing :

Helmstok

Doorvaarthoogte (m) :

12.8

Ligplaats :

Stavoren

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Mitsubishi

Type :

Sus

Bouwjaar motor :

1997

Vermogen in PK :

81

Aandrijving :

Shaft

Brandstof :

Diesel

Draaiuren :

2979

Kruissnelheid (in knopen) :

6

Inhoud brandstoftank (liters) :

100

Navigatie & Elektronica
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

3

Aantal hutten :

1

Koelkast :
DvD Speler :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Acculader :

Volledige Omschrijving
Momenteel in de winterstalling binnen
Schokker Kielkade in topstaat! Wordt elk jaar keurig
onderhouden in de winterstalling en heeft een
verzorgde uitstraling. Eigenaar heeft het schip al 23 jaar
in zijn bezit. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met onze makelaar Sjoerd Kampen, (0)6 54 72
39 43.

Algemeen
Overig: Het aannemingsbedrijf bedrijf Jorritsma BV in
Bolsward is in 1974 gestart met een afdeling jachtbouw
onderÂ de naam "De Nieuwe Kielkade". Hij kwam op dit
idee omdat men in eigen huis twee uitstekende
scheepsbouwers had, die dat ambacht echter uitsluitend
als hobby in de vrije tijd uitoefenden, namelijk de heren
Tjibbe Brinksma (49Â alÂ jaren lang uitvoerder bij
Jorritsma en de 40-jarige Joop Idsinga als chauffeur. Zij
hebben elkÂ alÂ enkele jachten van stapel laten lopen.
De bouw van Lemsteraken van 10 of 11 meter werd
hun specialiteit. Tussen 1976 en 1979 zijn er ook een
aantal Schokkers van ruim 10 meter gebouwd naar een
eigen ontwerp van Tj. Brinksma.

Bolders RVS
Standaard boegspriet RVS
Koelslangen vervangen
Uitlaat motor plus verwarming geÃ¯soleerd
Gaskeuring
RVS loospijpen
Rolfok aangebracht
Mast- en giek;

Materiaal kajuit: staal
Materiaal romp: staal
Lengte stevens:10,36 m
BreedteÂ berghout:3,29 m
Diepgang: 0,80 m
Sta-hoogte: 1.80-1.85 m
Masthoogte water: 12,80 m
Oppervlakte grootzeil: 34,82 m2
Oppervlakte fok: 27,46 m2
OppervlakteÂ botterfok: 0,00 m2
OppervlakteÂ kluiver: 0,00 m2
Oppervlakte totaal: 62,28 m2
Oppervlakte overig: 0,00 m2
Ieder jaar houtwerk gelakt
Onder potdeksel stalen L profiel vervangen door RVS
profiel
Staal kuip vervangen door RVS en voorzien van 2
comp. verfsysteem
Instrumentpaneel vernieuwd

Volledige Omschrijving
windscheuren uitgefreesd en met nieuw hout ingelijmd
Verstaging vernieuwd
Marifoonantenne vernieuwd, incl. bekabeling
Onderwaterschip kaal gemaakt en voorzien van een nieuw onderwaterschip verfsysteem
Boeisel en kajuit geschilderd
Accommodatie
Overig: Stoffering is vernieuwd.
Nieuwe keuken met oven.
Koelkast is ingebouwd.
Motor, electra, water
Brandstoftank aantal: Dieseltank uitgebouwd, gereinigd en voorzien van een mangat
Koeling: gesloten
Tuigage
Rondhouten, verstaging: Staaldraad en dyneema
Overig: In 2018 is de tuigage en het rolfoksysteem

