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DE BOLIW\VIJZE

Voor de veiligheid is het dek voorzien van polv-

De C-39 'Class' is een rondspant met een groot

grip-antislip en op het kajuitdak is, in dc kleur van het

vrijboord en een geïntegreerde voetlijst. Ze heeft naar

schip, antislip gespoten. Op het kajuitdak zijn terens

r.erhouding een lage, lange opbour'v die nrime bewe-

teakhouten handgrepen aangebracht en rondom het

gingsvrijheid garandeert over het l"rele schip en goed,

schip is er een dubbeldraadse zeereling met een preek-

vri.j zicht. De romp en het dek worden in harclschuim

en hekstoel. Aan beide zijden van de kuip bcvindt zich

sandrvichconstructie gebouwd. Dat rvaarborgt een stijf

in de zeereling een inst:rpmogelijkhe id, evenals in

en sterk geheel waarvan het gervicht relatief laag blijft,

preek- en hekstoel. Daardoor is ook de zr,vemtrirp goed

bovendien geeft het optimale isolatie. Het dek is rond-

bereikbaar. Uitgeklapt heeft deze drie treden onder

om goed en veilig begaanbaar, ook bij zeegang.
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De gietstalen bulbkiel is met roestvrijstalen bou-

ten tegen het vonnstuk aan de romp bevcstigd. Het
ballastaandcel is 44% en de
kiel

ste

ekt slechts

1,6.5 meter
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TOP(]ONIFORT ONDE RDEKS
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Nlogen rl'e u even rond-

leiden? \ranuit de hoofdkajuit

diep. Het zorgr.uldig gemaakte

loopt u rechtop (stahoogte

ont\\rerp garandeert uitsteken-

meter) via de doorgang in

de zeileigenschappen terrvijl
het jacht op de motor ook

kornbuis naar de achterkajuit

voortre

ffelijk

manoeu-

2,0.5

de

waar u een groot verstelbaar
drrbbelbed airntrctt. NJet alle

vÍeert. l)e topgetuigde

hoofdruimte

C-39 'Class' heeft een

ncn lezerr en met nog mccr

doorgelat grootzeil dat

ruimte om in- en uit te stappen.

u dankzij een gelagcrd

Onder het bed zitten opberg-

Ieuver-s)tsteem en Lazy

vakken. De kajuit met sfèervol-

Jacks gemakkelijk hijst en
strijkt. Bovendien zet u met één lijn in een handomdraai een rif. De fokkeschoten \';ln de standaard

1e verlichting en teakhouten
betimmering is voorzicn van r\,yee hirng- en legkasten.

rolreefgenua worden door leiogen gevoerd die u ranuir

ming verdient de natte cel rvel, is licht en ruim mer

de kuip bedient. De overloop van de grootzeilschoot is,

toilct, u'astafel, douche en bergruimte.

goed bereikbaar voor de stuurrnan, achtcr dc kuip
bevestigd. De kuip blijft zo vrij.

on-r

rechtop te kun-

De aan stuurboord gelegcn badkamer, $'ant die bena-

In de r.oorknjuit vindt u de tu.ee andere bedden
van de C-39 'Class'. Comfortabel breed en r.oorzien r an

In de kuip is plaats voor zes personen. l)e met

een opstap.je. C)nder de bedden zijn opbergvakken,

teak afgewerkte banken zijn uiterst comfortabcl. Achter

tevens trelt u een hang- en legkast aan. Ook hier vinclt

het stuunviel is de kuipbank iets opgehoogd om ()prirnr-

u een toiletruimte met r,vasgelegenheid.

le steun te geven \4,anneer de roerganger staande stuurt.

Dubbel voordeel van deze verhoging is het vrije zicht
over het hele schip wannee r er zittend gestuurd u.ordt.

,

l)oor deze scheiding van kajuiten genieten alle
opvarenden dus r olledige pri\ irc).
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NIaar het is uitcraard gcnoeglijker \\'anneer u

elkaar opzockt. Aarr stuurboord van de midscl'reeps

clen bevir"rdcn zich, met teak afgetimrnerde, open en
gesloten kastjes.

gelegen gezellige hoofdkajuit rvachten u t\\'ee comfor-

\\Ianneer n de hoofdkajuit vcrder bekijkt, over-

tabele draaibare fauter-rils ! N{et daar tussenin ceu mini-

ziet u de kor-nbuis, l'ret "keukeneiland". Aan bakboord

bar. E'n'entucel kan in plaats r-an deze inrichting

u,ordt gesncden en geliakt op een flink u-erkblad cn

I

I
gckozen rvordcn voor ccn langsbank die tevens
nrogeli jkheici biedt zich te laten trirnsformeren

tot een ertra kooi.

gekookt op een half-cardanisch driepits gasfornurs

nret oven. [)aarnrast z.it dc koell<ast- N'lidschceps, onder de kuip, is een trveede u'erk-

Aan bakboord, tegenover de fauteuils. is een ruime L-zit met een grote

tafel. Door rniddel

cle

r..an

het uit-

schuif-birre hulpdeel kunt u het

tafelblad nog vergroten. De

mogelijkheid bestaat

om

blad u.aarin t\\ree spoelbakke n

zijn

opgenomen. Hier beschikt u o\rcr warm
en koud stromend

l'atcr. De keu-

ken biedt een zee aan krstruimce
'1:-..

en alle horizontale vlakken

z,i.jn

voorzien van opstaande

:11

van dc hoekzit nog t\vee
extra kooicr-r te makcn.

Onder de

gar-rgboor-

;,! randcn. Zo kookt u, ook
or.rder helling, vcilig en
,r:.4,-à ger-nakkelijk
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Als Lr links van de kornbuis kijkt ziet u

de

I)e trap naar de kuip heeft opstrande kantcn,

navigatiel-roek. Achter cle grote kaartentafel heeft u een

zodat u ook onder helling r.oldoende steun vinclt voor

goe cle

zit e n er is l'oldoe r-rde mimte

r.'oor alle

nrligarie-

uw voeten.

apparirtuur. In alle rlrst een koers kunnen uitzcrtcn
kornt dc r.eiligheid natuurlijk ten goede.

Clonclusie: u leeft aan boord net zo gericfelijk als

thuis!
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Het tafelblad is groot

T

en scharniert, zoclat tr onder
de klep ruimte hecft voor het
opbergen van ka.lrten.
Kor-n b

rr

is, kaartentafel

en toilet zitten in het breedste gedeelte van het schip, de

rllstigste plaats in zeegang.
IJovendien zijn overal onder-

cleks grijpstangcn aangcbrrcht.
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@ A"hte. de preekstoel met instap een mechanische ankerlier

@
@

@
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met 40 meter ketting en een anker. Een bergvak voor lijnen,
stootwillen e.d.
Rni-" voorkajuit voor 2 pers., toilet en veel bergruimte.
W"t.rt"nks (r.v.s., 2x200liter). Drukwarersysreem en
voetpomp. Warmwarervoorziening d.m.v. boiler (40 liter).
Teakhouten kajuitvloer waaronder veel bergruimte door diepe
bilge.
Keuken met gescheiden nat en droog werkblad, voorzien van
grijpstangen.

@ Motorr saildrive

diesel in zeer goed geïsoleerde ruimte.
Dieseltank (r,v.s., 150 liter), centraal in het schip, direct vóór

de motor.

@ R,ri-.

achterkajuit, stahoogte 1,85 meter. Zhangen legkasten.
Veel bergruimre onder de bedden (Zx Zl0x80 cm) met

verstelbare beddespiralen. De matrashardheid is naar keuze.
schot onder de voorbedden voor uw veiligheid bij
een eventuele aanvaring.
Goede venrilatie in alle kajuiten d.m.v. luiken en re openen
poorten.

@ Waterdicht
@

@ tolygrip antislip

op het dek voor veilig bewegen. Op het
kajuitdak in kleur geïntegreerd antislip.

0 Vutt.r, en reeflijnen vanuir de kuip te bedienen d.m.v.
@
@
@
@

Self Tailing lieren. Bergvakken voor de vallen.
Electrisch systeem in kabelgoten, beveiligd door automaatzekeringen (zowel bij 12 als ZZ0 voh).

Rrrir.r" centercockpit met vrij zicht over het hele schip.
Kuipbanken en -vloer met teak afgewerkt.
St,r,r.rt"nd met sruurwiel dat, door het dubbele kabelsysteem,
het balansroer nauwkeurig bedient.
Z lat<stisten in het achterdek. Ruimre voor 2 gasflessen.

]'ECHNISCHE GEGEVENS
i 1,60 m
Lengtc o.a
Lengtc u'aterlijn 9,00 m
Breedte

4,(,0 m

f)iepgang

1,6.5 m

Doorvaarthoogte 17,60m
Gervicht

8500 kg

Ballast

3750 kg

Slaapplaatsen

4-6

Stahoogte:

Hoofdkajuit
Achterkajuit

2,05 m
1,85 m

N{OTOR
Saildrive Diesel

?9,7 KW
(38 PK)

Tanks

Watertank
2x200
Brandstoftank 150 l,

1.

ZEILI'N
32,00 m'
Grootzeil
Rolreefgenua 39,00 m'
16,00 m'
Fok
9,00 m'
Stormfok
.1.1,7.5 m:
Genua I
Genua II
25,00 m'z
73,10 m'
Bolle Jan
100,00 m'
Spinaker

CONÍPRONIIS JACHTEN

Zaadnoordijk \\,'atersport B.\'. heeft in de

bijna 50 jaar van zijn bestaan heel rvat boten te
u'ater gelaten. Eerst bouu.de de vader van cle hlri-

dige eigenaars in Uitgeest houten schepen. Tien
.jaar later begon

hij mct polyesterbour'v.

In de jaren zestig kwamen tle ecrste zeervaardige (lompromis-zeiljachten
van cle rverf: veilig en comfortabel,

goed zcilend en bestand tegcn

een stootje. ln 1968 $'ercl

de

produktie vanwege nrimtegebrek

verplaatst naar Heerenvccn al\\.a21r

u!
W

op effectieve en kunclige lvijze schepen \\ior-

den geboulr,d. Daarnaast heeft men tich in
industriële produkten van polvester gespecial i se

erd.

In L,itgeest virrclt de r.erkoop en aflevering
rran de schepen plaats.
r"rrzrrkt

Hicr u.ordt ook de Europe

se

bcdiend en, ook een zeer belangrijk aspect,

de aftersale-service verzorgd. Er is al die laren
goed geluisterd naar de klant. Die stem telt.
Want een C<-rmpromis j:,rcht u.ordt tenslotte
voor u ger-r-raakt!
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ZAADNOORDIJ K WATERSPORT BV
NL - 1911 NtT L.lI-l'GEEST, Lagendijk 7,'l'elefoon

+31 - (0)2-513

- 19008, liar +31 - (0)2-513 -

12357

