
 

J 92s   „Jester“ 
 

Werf:   J-Boats Europe 
Bouwjaar:  2006,  
Lengte over alles: 9,14 m  
Breedte:  3,05 m 
Diepgang:  1,90 m 
Gewicht:  2,5 ton,   1 ton ballast 
Motor:   Volvo Penta D1-13  (±13 Pk)     
Ligplaats:  Medemblik  in de showroom 
 

 
Extra uitrusting; 
Interieur met 2 langsbanken, hondekooi en voorin een groot V-bed met 
toiletgelegenheid 1-pits fornuisje met spoelbakje ernaast 
Harken rolfok systeem  
UK-halsey Lighthart TDS PH1 tape drive grootzeil 06 zeer goede staat 
UK-halsey Lighthart TDS tape drive genua 3  “06 zeer goede staat 
UK-halsey Lighthart TDC tape drive genua 1  “06 zeer goede staat 
UK-Halsey gennaker “06 zeer goede staat 
North sails G-zero Code zero (2016, nooit gebruikt) 
Pink Sails Structural tape headsail (2015 als nieuw) 
Gennnaker val met blokken en schoten 
Achterstagspanner d.m.v. talie 
Rodkicker neerhouder/ophouder  
Uitschuifbare Gennaker boom 
Harken 2-speed selftailing genua lieren en vallieren 
NKE instrumenten met 3 grote displays op de mast onder de giek en 
bediening in de kuip (2015) 
Marifoon Simrad RT64  (2015) 
Raymarine 10” Hybrid touch plotter GPS (2015) 
Autopiloot NKE, onderdeks op kwadrant gemonteerd met groot 
Multigraphic display in de kuip (2015) 
 

Anker licht in masttop 
Windex 
Walaansluiting 220V (2015) 
Victron Acculader 12V-25Ah   (2015) 
Victron accu monitor    (2015) 
Accu’s (3st) allemaal vernieuwd in (2015) 
Genua wagens vanuit de kuip verstelbaar 
Pomptoilet  
Al het staande want in Dyform voor extra sterkte en minder rek 
volledig vernieuwd (‘2013) 
Anker (lichtgewicht) met lange ankerlijn (2015) 
Fendermatten voor BB en SB 
De boot is volledig gepoetst en in de was gezet 
Het gehele interieur is gepoetst en de bekleding gewassen 
Bijna alle lijnen aan dek vernieuwd, ook nieuwe grootschoot , 
gennaker schoten en tack-line. 
4 nieuwe fenders 
Motor onderhoud reserve onderdelen,  
Saildrive rubber vervangen in 2015 
Diverse andere zinvolle extra’s 

Vraagprijs incl. BTW.:  € 54.995,--    

     
 

     
 

       
 

Mooie J-92s van 2e eigenaar, goed onderhouden en recent volledig schoongemaakt en in de was gezet. Het schip 
heeft nooit wedstrijden gevaren en is de laatste jaren (met de huidige eigenaar) in de verwarmde winterstalling 
geweest en heeft ons professionele onderhoud gehad. Veel en goede instrumenten waaronder de onderdeks 
gemonteerde autopiloot en een 8” Raymarine plotter, snel varen zonder eerst te investeren ! 
 


