
 

De Vries Lentsch Kotter VS “Helgoland”  
Werf:   Jachtwerf Porsius Amsterdam 
Bouwjaar:  1980-1981,   
Lengte over alles: 15,95 m  
Breedte:  4,25 m 
Diepgang:  1.75 m 
Gewicht:  ca. 33 t  
Motor:   Volvo Penta TMD 100,  210pk met twin disk keerkoppeling 
Ligplaats:  Medemblik 
Extra uitrusting: 
In 2014 grote refit gehad, volledige romp, opbouw en 
onderwaterschip professioneel geverfd.  
Romp blauw gespoten  
Nieuwe RVS railingen, stootlijsten, bolders, 
luchthappers, Anker, belsteun op voordek etc. etc. 
Boegschroef én hekschroef van Maxpower nieuw 
geïnstalleerd in 2014 
Teak op alle loopdekken 
Groot achterdek met werkplaats in achterschip 
Mast hydraulisch neerklapbaar 
Schitterend afgetimmerd interieur met alles wat men 
maar kan wensen. 
Grote salon met rondzit, dinette (om te bouwen naar 
dubbel bed). Grote keuken, voorkajuit met groot V-bed 
en veel opbergruimte. 
Stuurhut met apart zitje volledig rondom zicht en alle 
nodige apparatuur 
Gigantische eigenaars hut met groot dubbel bed, zitje, 
veel kastruimte en ensuite badkamer met toilet. (hier 
kan ook gedouched worden) 
Ramen stuurhut bijna allen te openen in opbouw 
voorzijde te openen. 
Groot dakschuifluik te openen voor “cabrio gevoel” 
Ruitenwissers op de voorramen van de opbouw 
Robbertson AP 300x Autopiloot  
Afstandsbediening voor piloot 
GPS/Plotter Ray Chart 600xx 
Raytheon R41 XX radar 
Philips MK 9 GPS 

VDO log 
Seafahrer dieptemeter  
Acculader 
12 KW Onan generator 
Webasto hete lucht verwarming  gereviseerd in 2014 
220 Volt walaansluiting met diverse stopkontakten 
Dieseltank 3600 Liter met meter 
Watertank 3000 Liter met meter 
3-blads schroef 
Digitenne TV antenne op mastje 
Flatscreen TV 
Ankerlicht in masttop 
Stoomlicht en navigatieverlichting 
Scheepshoorn 
Barometer aan hoofdschot 
4-pits elektrisch fornuis met afzuigkap 
Elektrische oven. 
Koelkast in keuken en salon 
Warm en koud stromend water 
Boiler (2014) 
Electrische bilgepomp 
Zoeklicht op stuurhuis 
Luchthoorn 
Elektrische ankerlier (2014 gereviseerd) 
Reddingsvlot in houder achterop stuurhuis 
Beugels aan de railing voor opbergen fenders 
Groot elektrisch toilet  
Zwemtrap 
Nog vele andere zinvolle extra’s 

Prijs incl. B.T.W.: € 175.000,-- 

    
 

    
 
Bijzonder mooie De Vries Lentsch kotter met gejogge lde romp, net grote refit gehad dus voorlopig 
kan ze er weer tegenaan. Van binnen en buiten werke lijk als nieuw. Technisch in super toestand. 
Gebouwd om op groot water te varen, ze doet haar na am eer aan! 


