NYSSA, ZWEEDSE CAMPINGBAT, JAREN 50-60 (BOUWJAAR ONBEKEND, 1950-1960)

DE BOOT IS, VOOR EEN LIEFHEBBER, VOOR € 5.900 TE KOOP, INCLUSIEF TRAILER, NIEUWE KAP EN 28
PK YAMAHA BUITENBOORDMOTOR. JE WORDT OOK AUTOMATISCH GRATIS VOOR EEN JAAR LID VAN
DE ZWEEDSE KLASSIEKERCLUB.
Hoewel de motor ook op leeftijd is (uit de jaren 70) doet hij het nog prima. Voorzien van elektrische
start, dus dat scheelt een hoop spierkracht. Hiermee vaar je wel sneller dan 20 km per uur, dus een
vaarbewijs is verplicht, en de registratie als snelle motorboot krijg je erbij.

Maar nog liever willen wij er een duurzaam varende boot van maken!
Bijvoorbeeld met een Torqeedo Cruise TL 2.0 buitenboordmotor met afstandbediening, Uitgerust
met twee 12Volt AGM of Gel accu's zal de vaartijd ongeveer 4 uur bedragen. De investering in de
elektrische voortstuwing bedraag dan circa € 5.000, waarmee de boot in totaal op € 10.900 komt.
Voor meer informatie kijk op onze website www.klassiekvaren.nl, of bel naar Henk Molenaar,
telefoon 06-22972574. Een email naar info@klassiekvaren.nl kan natuurlijk ook.

Het dek is deze winter in 6 lagen Coelan gezet, een zeer elastische lak. De romp boven water is gelakt
met Epifanes Blanke lak. Het onderwaterschip staat in de antifouling, in dit geval Copper Cruise van
Epifanes. De buitenboordmotor heeft een onderhoudsbeurt gehad, de trailer heeft nieuwe
verlichting en nieuwe banden gekregen.
Klassiek Varen is gewoon de naam voor onze hobby, wij willen graag klassieke boten behouden voor
de toekomst. Niet door de boten in een museum te zetten, maar door er actief mee te varen en ze
actief te onderhouden.
Onze boten staan in de botenstalling bij Jachtwerf Zwart, die ook de professionele werkzaamheden
uitvoert
Jachtwerf Zwart
Haven Kloosternol 1
4322 AK SCHARENDIJKE
Tel. 0111-671400
www.jachtwerfzwart.nl
info@jachtwerfzwart.nl
De fraaie kap is gemaakt door Admiral Boat Covers, ook gevestigd op het bovenstaande adres. Tel.
06-83373572 of kijk op www.admiralboatcovers.nl.

