Jachtwerf Rik Homan

ZEILSLOEP

Platteweg 33, 2811 HM Reeuwijk
tel: 0182-599892
www.jachtwerfrikhoman.nl

ELISABETH

HOOFDAFMETINGEN
□ lengte over alles
□ lengte tussen de stevens
□ maximale breedte
□ diepgang (optioneel midzwaard op)
□ diepgang (vaste kiel, midzwaard neer)
□ massa

: 6,80 m
: 5,80 m
: 1,85 m
: 0,35 m
: 1,20 m
: ca. 650 kg

CONSTRUCTIE
De overnaadse romp bestaat uit een 6 tot 10 mm dikke glasweefselversterkte
polyesterconstructie. De eveneens uit glasvezelversterkt polyester vervaardigde dekken,
banken en schotten vormen constructief
één geheel en zijn onwrikbaar aan de
romp bevestigd. Indien u kiest voor een
midzwaard, bevindt zich onder de
kuipvloer een polyester zwaardkast waarin
het aluminium midzwaard op en neer
bewogen kan worden. De overige
constructiedelen zijn omwille van het
traditionele uiterlijk uit hout vervaardigd:
potdeksel, waterkeringen, knieën en
sierlijsten langs banken uit massief
mahonie; kuipvloer en waterdichte luiken
uit watervast verlijmd multiplex. Om
beschadigingen aan de romp te voorkomen is rondom een extra schuurlijst aangebracht.
TUIGAGE
De Elisabethsloep is uitgerust met een traditioneel gaffeltuig met fok en kluiver dat naar wens
uitgebreid kan worden met een gaffeltopzeil. In combinatie met 2 reefmogelijkheden in het
grootzeil biedt dit de mogelijkheid om voor de meest uiteenlopende omstandigheden een
optimale zeilvoering te kiezen. Door toepassing van Wykeham Martin rolfokbeslagen voor de
fok en kluiver is het bedieningsgemak erg groot. De zeilen
zijn van crèmekleurig Dracon met een donker stiksel.
zeiloppervlaktes: □ grootzeil
: 10,5 m2
□ fok
: 4,0 m2
□ kluiver
: 3,0 m2
□ gaffeltopzeil (optioneel) : 2,5 m2
□ totaal
: 20,0 m2
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De mast is vervaardig uit silver spruce, de overige rondhouten (giek, gaffel en boegspriet uit
oregon pine). Door plaatsing in een op het dek staande mastvoet met nagelbank is de mast
eenvoudig te strijken en weer op te zetten. De roestvaststalen stagen zijn met talrepen aan de
puttings bevestigd.

AFWERKING
□ roerbeslag, puttingen, verhaalklampen, korvijnnagels en mastbanden uit brons
□ scharnieren, luiksluitingen, stevenbeslag, overloop, slijtstrippen en vlaggenstokhouder uit
gepolijst messing
□ staand want uit roestvaststaal
□ tufnol blokken
□ houten kikkers
□ hempex vallen
□ blanke delen beschermd met 8 lagen lak
□ aangroeiwerende verf op onderwaterschip
□ kleurstelling ○ romp
: ivoorwit
○ onderwaterschip : steenrood
○ berghoutsgang : donkerblauw
○ interieur
: beige

VEILIGHEID
De omstandigheden waaraan de sloep wordt blootgesteld zijn een belangrijke factor in relatie
tot de veiligheid. De Elisabethsloep is geschikt voor het bevaren van riviermondingen, en
langs de kust onder gematigde
weerscondities.
Wanneer alle luiken gesloten
zijn bestaat de romp uit
gescheiden
waterdichte
compartimenten. Zou de sloep
onder
extreme
condities
kapseizen dan is er voldoende
drijfvermogen beschikbaar om
haar weer op te richten en de
kuip leeg te hozen.
Het maximale zeiloppervlak en
de stabiliteit van de sloep
inclusief
de
bemanning
(maximaal 6 personen) zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd.
In de kuip slaand regen- en buiswater worden in het vlak verzameld. Op de kuipvloer blijft
hierdoor nooit water staan. Ook de banken lozen naar dit vlak. Met een vast gemonteerde
lenspomp kan het vlak leeggepompt worden.
Op strategische plaatsen zijn loopvlakken voorzien van antislipprofiel.
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ZEILKLAAR AFGELEVERD
De Elisabethsloep wordt compleet zeilklaar afgeleverd, tot
de basis leveromvang behoren:
□ een handboek met uitgebreide technische gegevens,
gebruiks- en onderhoudsadviezen
□ scheepsnaam en thuishaven
□ houtsnijwerk op de waterkering van het achterdek
□ een gebogen vlaggenstok met vlag
□ landvasten
□ vier fenders
□ een anker
□ een peddel
□ een pikhaak
□ een dweil
□ feestelijke tewaterlating met een flesje champagne

OPTIONEEL
Naar wens kan de Elisabethsloep geleverd worden met:
□ een midzwaard ingebouwd onder de buikdenning.
□ een elektrische inboard motorinstallatie:
○ 24 volt/1,6 kW elektromotor ingebouwd in het roer
○ toerenregeling
○ motorpaneel met contactslot, ampèremeter, batterijconditiemeter
○ 2 semie-tractie accu’s van 12 volt/ 120 Ah ingebouwd onder de zijbanken
○ bronzen klapschroef
○ laadautomaat 24 V/ 15 A
□ buitenboordmotor
□ buitenboordmotorsteun
□ teakhouten dekken
□ teakhouten kuipvloer
□ mahonie houten lijsten op banken
□ mahonie beklede rugleuning en dolboord
□ extra opbergvakken in het voorschot
□ extra opbergvak in het achterschot
□ grootzeil met rolrif
□ gaffeltopzeil
□ kussenset
□ dektent
□ buiskap
□ afwijkende kleurstelling
□ trailer
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PRIJSLIJST
□ zeilklare basisuitvoering

€ 26000.00

Extra's nader af te spreken:
□ midzwaard
□ elektrische voortstuwing
□ buitenboordmotor
□ buitenboordmotorsteun
□ teakhouten dekken
□ teakhouten kuipvloer
□ mahonie lijsten op banken
□ mahonie beklede rugleuning
□ extra opbergvak in het voorschot
□ extra opbergvak in het achterschot
□ grootzeil met rolrif
□ gaffeltopzeil
□ kussenset
□ dektent
□ buiskap
□ afwijkende kleurstelling
□ trailer
alle prijzen inclusief 19% BTW

GARANTIE
Garantie op eigen gebreken tot 1 jaar na oplevering.

BETALING
□ 20% van de aankoopsom bij opdracht
□ 60% van de aankoopsom bij aanvang bouw
□ 20% van de aankoopsom bij de oplevering

LEVERINGSVOORWAARDEN
Levering geschiedt conform de HISWA-voorwaarden. Op verzoek kan een afschrift van deze
voorwaarden worden toegezonden.
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