
 

Camper & Nicholson 31 „Tjoler“ 
Werf:   Camper & Nicholson  
Bouwjaar:  1978  
Lengte over alles: 9,32 m  
Breedte:  3,12 m 
Diepgang:  1,52 m 
Gewicht:  5,9 ton    Ballast ± 2,18t 
Motor:   Yanmar 2QM20, 20 Pk   
Ligplaats:  Enkhuizen  
 
Extra uitrusting; 
Indeling met  twee langs banken en aan BB een 
loodskooi met lijzeiltje boven de bank.  
Navigatietafel aan SB met veel ruimte voor allerlei 
instrumenten en daar achter een hondenkooi.  
Voorkajuit met groot V-bed legplanken 
Badkamer met wasbakje, Lavac pomptoilet en 
vuilwatertank (in 2011 ingebouwd). 
Keuken met 2-pits spiritus fornuis en een koelkast, 
spoelbak en veel opbergruimte.  
Veel stahoogte en veel opbergruimte in gehele schip! 
Tafel met op/neerklapbare tafelbladen. 
Kast aan SB met bar 
Grootzeil (2012),  
Grootzeil Dutchman opberg systeem (2018) 
Single line reefgiek (2014) 
Genua (2014, vrijwel ongebruikt) 
High Aspect fok (2010) 
Spinnakerboom  
Gennaker (2006) 
Spinnaker  
Harken 40.2 ST lieren (2017) 
Achterstagspanner 
Raymarine ST 60 instrumenten Wind, Tridata  
Clipper GPS-dochter instrument  
Raymarine E7 Hybrid touch Plotter-GPS (2015) 
Autohelm ST 4000 automatische piloot 
Sestrel-Moore kompas 
AIS transponder (B) en Splitter Watcheye 
Standard Horizon GX2200 AIS-GPS marifoon (2016) 
 

Raytheon RC520 LCD Radar met scanner in 
radarpaal 
ICS Nav4+ weerontvanger 
Roberts R9914 wereldontvanger 
Garmin GPS152H  Plotter (2014) 
Mastervolt 12/15-2 acculader  
Mastervolt 12V-300W omvormer  
Mastervolt MICC controlepaneel 
Mastverlichting controle paneeltje 
CQR Anker in ankerbak  
Barometer en klok 
Radarreflector  
Walaansluiting 220V  
Diverse 12V en USB stopcontacten 
Koelkast (2015) 
2-Pits spiritus fornuis   
Reddingsvlot  
Epirb (2009) 
Redding joon 
Redding sling 
Stoomlicht, 3-kleuren -en ankerlicht 
Windex 
Buiskap, zeilhuiken, lierhoesjes recent vernieuwd 
Staand en lopend want vervangen (2019) 
Onderwaterschip kaal gehaald geïnspecteerd en 
weer opnieuw opgebouwd (2018) 
Ledverlichting voor navigatie en in kajuit (2017) 
Nieuw instrumentenpaneel en bedrading (2017) 
Romp en dek nieuw gespoten, dek beslag 
geïnspecteerd en verchroomd (2015) 

Vraagprijs incl. BTW.:  € 29.950,--    

        
 

       
 
           

Erg mooie Camper & Nicholson 31! Door alle recente investeringen is het hele schip up-to-date en erg mooi om te zien. 
Een fijne en goede zeiler die u veilig overal brengt. Snel komen bezichtigen want dit is een absolute buitenkans! 


