
 

 

Feeling 10.90 „Groot Genoeg&“ 
Werf:   Kirie 
Bouwjaar:  1990, bouwnummer  2712  
Lengte over alles: 10,9m  
Breedte:  3,65 m 
Diepgang:  1,85 m 
Gewicht:  4,9 ton    Ballast ± 1,98t 
Motor:   Volvo Penta 2003, 28 Pk  1508 uur 
Ligplaats:  Medemblik  
 
Extra uitrusting; 
Indeling met  grote zithoek aan BB en langsbank aan SB 
Navigatietafel aan SB met veel ruimte voor inbouw van 
allerlei instrumenten  
Voorkajuit met groot V-bed en kastruimte 
Badkamer met wasbakje, pomptoilet en grote ruimte met 
afvoer om natte pakken te kunnen hangen 
Keuken met 2-pits gasfornuis en oven een koelkast, 
dubbele spoelbak en lekbak, Magnetron en ook veel 
opbergruimte.  
Achterkajuit met een ruim 2-pers. bed en kastruimte 
Veel stahoogte en veel opbergruimte in gehele schip! 
Tafel met neerklapbare tafelbladen en bar erin 
Zeer licht interieur door de vele ramen! 
Teak in de kuip 
Dubbel rolfok systeem voor gemakelijk zeilwissellen 
Grootzeil van North Sails, vernieuwd in 2017 
Genua van North Sails, vernieuwd in 2016 
Fok van Hagoort Sails, vernieuwd in 2019 
Spinnakerboom aan de mast 
Genuablokken vanuit de kuip te verstellen 
Alle vallen en lijnen vanuit de kuip te bedienen 
Spinnaker met stripper  
Achterstagspanner 
Simrad IS 12 instrumenten Wind, snelheid en diepte en 
2x data instrument ‘2015 
Furuno GP 39 GPS ‘2017 
Simrad AP28 automatische piloot 
 

AIS  
Icom IC-M59 euro marifoon  
JRC LCD Radar 1000 met scanner in achterstag 
Kompas 
Ankerlier (handmatig) in ankerbak  
Kuiptafeltje opklapbaar 
Radio-CD speler Panasonic met speakers binnen  
Barometer 
Radarreflector  
Walaansluiting 220V  
Acculader  
Voltmeter 
220V, 12V en USB stopcontacten 
Verbruikersaccu’s samen Ah (2016) 
Verwarming Webasto  
Koelkast  
Dekwaspomp ‘2018 
Warm en koud stromend water 
Boiler ‘2018 
Dubbele wasbak en lekbak 
2-Pits gasfornuis met oven  
Reddingsvlot (moet gekeurd) 
Stoomlicht, toplicht 
Windex 
Buiskap en zeilhuiken zeer recent vernieuwd 
Hele grote en wat kleinere bakskisten in de kuip 
Spiegel met zwemplatform en zwemtrap 

Vraagprijs incl. BTW.:  € 40.000,--    

        
 

      
 
           

  
Nette Feeling 10.90 ! Een fijne, ruime en goede zeiler, zeer compleet en veel vernieuwd waaronder zeer recent de zeilen, 
ook de instrumenten, de boiler, dekwas pomp en ga zo maar door! Snel bekijken is snel losgooien! 


