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Het verschilfussen een droomjacht en een schip dat past bij stijl.
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mensen hun evenwicht verliezen. Op

zee betekent comfort: zeevast kunnen staan, zitten en liggen; kasten die
hun inhoud vasthouden; slingerranden

rond horizontale vlakken. Op zitbanken in de C39 Class, zowel onderdeks als in de kui p, kunt u ontspannen.
Zelfs als er stevig gezeild wordt.
Professionele kombuis
De C39 Class is een 'goed werkschip'.
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Menigeen kan alleen maar dromen van een jacht zoals de C39 Class.
Een jacht van dit formaat is een luxe die u zichzelf gunt omdat
u hecht aan stijl. Dat Spartaanse knikje in de nek vanwege een laag
gangboord, die spitstimulerende smalle slaapplanken en de bakken
buiswater op bij-de-windse koersen, u heeft het allemaal al
meegemaakt. U wilt comfort omdat u zeilt voor uw plezier en
omdat u dat graag zo wil houden.

ln de ruime kombuis kan onder alle
omstandigheden veilig worden gekookt. Ook als de boot door de baren
bruist onder een helling van 20". Grijpstangen, een ergonomische lay-out en

een half-cardanisch driepits fornuis
met oven, maken het zelfs een genoegen. Kombuis en kaartentafel zit-

ten in de midscheeps, de rustigste
plaats in zeegang.

Wij bouwen de C39 Class voor wie zich
niet langer wil behelpen. De C39 Class
is de culminatie van 40 jaar Zaadnoordijkf ilosofie op het gebied van comfort.

Handzaam
Bij zoveel comfort onderdeks, verrast
de pure zeilromp. Soepele, matig diepe
lijnen, ma ken een f lin ke waterverplaatsi ng mogel ijk. De evenredigheid tussen

Pied-à-mer

waterverplaatsing en betrouwbaarheid in zware zee is al vaak aange-

ln eerr romp van bijna 40 voet passen

gemakkelijk 10 kooien. Dat is reuze

prettig voor weeshuizen en schoolreisjes. Wij verwachten echter dat u
juist de massa wilt ontvluchten en andere eisen stelt aan leefbaarheid.
Daarom zitten in de C39 Class slechts

vier bedden. Maar dat zijn dan ook
echte bedden, waarin u net zo prettiq
slaapt als thuis. ln alle privacy, want
zowel de eigenaarshut achter de kuip,
als de gastenhut in het voorschip, zijn
zelfstandige kajuiten, met eigen natte
cel en volop hang- en legkasten. Naast
sch ipperstru i, surviva lsu it en shorts kan
de smoking ook mee. Kreukvrij.
Kenmerkend voor Zaadnoordijks consequente keuze voor comfort: in de
achterkajuit wacht u een verstelbaar
dubbel bed. Met alle hoofdruimte om
rechtop een boek te lezen. Of om een
zondags ontbijt op bed te genieten.
Een centrum van rust waar u zonder
kruipcapriolen in en uit kunt stappen.
Zoals dat hoort in een jacht.
ln de ruime woonkajuit kunt u twee
kooien creëren. Als u daar op staat. Hij
is echter bedoeld om luxueus te ont-

spannen na zilte zeildagen. Om te
bomen over belevenissen op de baren.

Om in de ambiance te dineren waar
een jachteigenaar recht op heeft.
'Niet behelpen'wil zeggen:ook net zo
prettig zitten als thuis. Dus: aartsvaarderlijk onderuit kunnen zakken in
een leunstoel. Daarom is de kajuit twee
heuse fauteuils rijk. Zeldzaamheden

op een jacht van deze afmetingen.
Natuurl

ij k

gaat deze'superjachtenl uxe'

ten koste van het aantal kooien. Dat is
de keuze die u en wij maken. Op grond

van ervaring. 'ln der Beschrànkung
zeigt sich erst der Meister.'

toond, van universitaire zeegangstank
tot Atlantic. Sterk weggesneden voorvoet, weke kimmen en matig korte
vinkiel, houden het nat oppervlak
klein, dus de snelheid hoog. De diepgang is bescheiden voor een jacht van
dit formaat.

Kantoor aan boord
De grote kaartentafel heeft een com-

fortabele bureau-leunstoel. ln het

navigatiedomein is veel ruimte voor
alle gewenste apparatuur. De schipper
zit er als een ontspannen spin in zijn
web. ln alle rust een nauwkeurig be-

stek kunnen maken, is belangrijk voor
de veiligheid. Hier is ook de plek waar
menige eigenaar meegenomen kan-

toorwerk met ongekend plezier zal
doornemen. Het verlengt de weekends zonder schuldgevoel. Leve de
laptop. En leve het jacht dat die luxe

De C39 Class is niet ontworpen om
voordekgorilla's te trainen. ïop-ontwerper Frans Maas tekende een groot
jacht voor een kleine bemanning. Een
handzaam zeilschip, waar zelfs een
single hander mee uit de voeten kan.
Koersvast dankzij het lange lateraalplan, rustig in zeegang door hetflinke
tonnage, en stabieldankzij de gunstige
ballastverhouding.
Grote stabiliteit garandeert een groot
zeildragend vermogen. De zeilen hoeven daarom niet voor ieder vlaagje te
worden gereefd. Kortom: hoge gemiddelden op lange tochten, zonder zwaar

dekwerk voor de bemanning.
Ergonomisch

Veel ruimte, perfecte slaapplaatsen,
luxe zetels en een handzaam karakter
bepalen het comfort van een zeiljacht.
Toch vormen deze aspecten nog maar
het halve verhaal. ln de integrale com-

mogelijk maakt.
Gezeglijke zeilen
Belangrijk op een zeiljacht is natuurlijk het zeiltuig. De C39 Class heeft een
rijzig torensloeptuig dat hoog aan de
wind komt. Binnen de Compromis
comfort-conceptie spreekt het va nzelf
dat de hele zeilbehandeling vanuit de
beschutte kuip geschiedt. Het doorgelatte grootzeil met lazyjacks kan in
een handomdraai worden gezet, gereefd of weggenomen. Om de rolgenua, van lichte luwte tot stormachtige
wind, in de juiste stand te krijgen hoeft
u alleen aan een touwtje te trekkenl

ln ons hedendaagse tijdsgewricht

is

een hulpmotor onmisbaar. Een

betrouwbare Yanmar Saildrive geeft de
C39 Class stille kracht. onafhankelijk

fort-conceptie van de Compromis
speelt ervaring de dominerende rol.
De zeezeil-ervaring van ontwerper en
bouwer. De vele ervaringen van Compromis-eigenaren. En de zee zelf.
Zeevast bewegen
Het verschil tussen een zeegaand jacht
en een huis is beweging. Lange deining of korte golfslag, flauwe koelte
of stijve bries, allemaal zorgen ze ervoor dat borrelglaasjes van tafel glijden, pottenjam op de grond vallen en

Frans Maas, ontwerper
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van de elementen. Een veilig gevoel.
Maar ook erg prettig tijdens een windstille dag op een mooie rivier.
Oceaanvaste i nvestering
De C39 Class is zo handzaam als een
weekendbootje. Toch is het vooral een

schip voor de lange deining. Voor
verwende genieters, die wel rond de
wereld willen, maar iedere avond in
hun eigen bed willen slapen. Er is echter meer in het leven dan slapen:veilig

varen wil ook wat. Vertrouwen

in

constructie en vaarei genschappen van
het jacht is de helft van het plezier.

De C39 Class is gebouwd zoals alle
Compromis-jachten: oersterk. Een
zorgvuldig berekende compositie van
sandwichbouw, massieve rompdelen
op strategische plaatsen en osmose-

werende kunstharsen, garandeert

maximale stijfheid, sterkte en levensduur, bij een gunstig laag gewichts-

zwaartepunt. De isolatie van het
interieur, tegen temperatuurschommelingen en geluid, is voortreffelijk.
Dat brengt ons tot de kern van Compromis-comfort: geniet met volle teugen van de elementen, maar houdt ze
op gepaste afstand.
Een C39 Class koopt u niet alleen om te
zeilen. U koopt haar vooral om te
genieten in een stijvol 'pied-à-mer'. En
voor uw kleinzoon, die u tot ver in de
21 e eeuw dankbaar zal zijn.
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Technische gegevens

W

Lengte o.a.
Lengte wl

Breedte o.a.
Diepgang
Doorvaarthoogte
Gewicht

^

Ba

llast

11,60 m.

9,00 m.
4,00 m.
1,65 m.
17,60 m.
7600 kg.
3400 kg.

Stahoogte:

Hoofdkajuit
Achterkajuit

2,05 m.
1,85 m.

Motor
Yanmar Saildrive 27.9 KW. 38

PK.

Zeilen

Grootzeil
Fok

ttl

Stormfok
Genua
Genua ll
I

/

Rolreefgenua

Halfwinder
Spinaker
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32 m2
16 m2
9m2
44,75 m'

25
38
60
'I
00

m2
m2
m2
m2

Tanks

Watertank

250

Brandstoftank
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TAADNOORDIJK WATERSPORT
Lagendijk 7, 1911 MT Uitgeest, Telefoon 02513 - 19008, Fax 02513 - 12357
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