
 

 

 

                               
 
 

Standaard specificatie 41cc 

Afmetingen 
 

Lengte romp  12,52 m 

Lengte waterlijn  11,2 m 

Breedte  3,92 m 

Diepgang  2,00 m 

Waterverplaatsing 10 500 kg 

Loden kiel  3900 kg 

Grootzeil  48 m2 

Genua (138%) 55 m2  

Fok   38 m2 

Romp en Dek: 

Romp en dek in handgelamineerde sandwichconstructie; buitenlaminaat vinylester gelcoat kern van 
19 mm balsa (kops gelegd tegen inwatering) voor optimale stijheid met een licht gewicht met de 
optimale warmte, vochtigheids en geluids isolering, onderwater met transparante gelcoat voor 
optimale osmose wering. Polyester bodemframe aan de romp gelamineerd voor een zeer sterke 
aanhechting van de kiel, mastvoet en puttingen. Schuurlijst in romp gegoten met RVS halfrond 
stootstrip.  

Volledig loden kiel van 3900 kg (of voor ondiepe kiel 4100 kg) met 14 x 24 mm ingegoten kielbouten. 
Deze kiel is aan een sterke polyester bak (met interne bilge) vastgemaakt. 6 Rompvensters (niet te 
openen). Zelfuitlijnende roerlagers in de romp gelamineerd 

Roerblad gemaakt van epoxy schuim afgelamineerd met multiaxiale polyester en transparante gelcoat 
met RVS roeras  

Dek ook handgelamineerd met 19 mm balsa kern op horizontale vlakken behalve op die           
plaatsen waar extra sterkte nodig is, daar is het laminaat dikker gemaakt  



Mast en tuig:  
Steekmast (optioneel op dek) met 2 paar zalingen Seldén MDS met compleet staand en lopend want. 
Mastprofiel C245, lopend want in Spectra met kleurcode, bonzen wantspanners met aluminium 
wantspanner beschermers. Alle vallen zijn naar de kuip omgeleid naar stoppers voor veilige en 
gemakkelijke bediening. Giek met single line reefsysteem (2x) die ook naar de kuip geleid zijn. 
Giekneerhouder Seldén rodkicker met interne gasveer. Mast onderdeks met mahonie afgedekt  

Dek en dekbeslag: 
Stevige dek-romp verbinding met teak potdeksel. Loopdek, kuip en badplatform met massief teak 
belegd Railings met dubbele draad en opening aan achterzijde voor het zwemplatform (opening aan 
BB en SB zijn optioneel) Sterke RVS preekstoel, hekstoel en handgrepen op opbouw 6 Sterke RVS 
kikkers voor de landvasten Genuarails, karren, keerblokken en dergelijke alle van Harken voor de 
meest soepele geleiding. Harken selftailing lieren, 2x 53,2 en 4x 40,2 STC. 12 Spinlock XTS stoppers 
voor vallen en reven en dergelijke. Sterk RVS boegbeslag met ankerrollen om 20 kg Bruce anker te 
herbergen. 11 Aluminium patrijspoorten (10x te openen, 1x niet te openen in achterkajuit) en 4 
aluminium dekluiken. Sterk aluminium windscherm met geintegreerde sprayhood, Jefa stuurstand met 
ruimte voor inbouw van een plotter en instrumenten met kuiptafel en motor startpaneel, stuurwiel met 
leer omkleed. 6 Dorade ventilatoren voor goede ventilatie en 1 ventilator met zonnecel.4 Bakskisten 
vanaf dek bereikbaar, 1x als gasbun met aparte ventilatie.  Drainage voor water op de laagste punten 
in het dek. Mastring met kraag voor steekmast en keerblokken voor vallen en reeflijnen. Grote 
bakskist in kuip Kajuitingangs luik van doorzichtig acryl waarvan de onderzijde scharniert, alle luiken 
zijn afsluitbaar. 

Instrumenten: 
Raymarine ST 60 log en diepte, Windex, motor startpaneel (andere instrumenten optioneel). 

Interieur: 
Voorkajuit. Dubbel bed 2.15 x 1.8 m, apart zitje om aan te kleden. Dikke comfortabele matrassen voor 
het beste slaapcomfort. Alcantara bekleding op zitbankje. Veel legkasten, hangkasten en stouwruimte 
onder het bed. Dekluik met gordijn voor veel lichtinval en ventilatie. Aparte WC ruimte met 70 liter 
vuilwatertank met dekafzuiging en rompdoorvoer. Separate douche met electrische afvoerpomp. 
Wasbak, diverse kastruimte, spiegels, ventilatie en extra lichtinval door dekluik en dorade ventilator. 

Hoofdkajuit (salon): 
L-zithoek aan BB van 2.15 m lengte en rechte bank aan SB van 2 m lengte. Biedt genoeg zitruimte 
voor 6 tot 8 personen rond de klapbare tafel met geïntegreerde bar. Alcantara bekleding met 
comfortabele zitvorm, verwijderbare leuningen met opbergruimte erachter. Kasten en legplanken 
boven leuningen. Beide banken hebben lijzeiltjes van zware kwaliteit voor de nachtelijke zeereizen. 
Halogeen leeslampen voor elke zitplaats en LED verlichting in plafond zorgen voor voldoende goede 
en zuinige verlichting  

Kombuis: 
Aanrecht (2.3 m lang) met hard kustof werkblad met geïntegreerde (Isotherm watergekoelde) 
koelkast. 2-Pits RVS halfcardanisch gasfornuis met oven (propaan gasfles in separate geventileerde 
gasbun), te openen patrijspoort boven fornuis.  Drukwatersysteem met RVS drukvat en 30 liter boiler 
(verwarmd op 220V en door motor). 5 Halogeen lampen zorgen voor voldoende en zuinige verlichting 
Dubbele RVS spoelbak in het midden naast de kajuitingang zorgt voor meer werkruimte op het 
aanrechtblad naast het fornuis. Ruime stahoogte van 1,90 m voor gemakkelijke en veilige doorgang 
naar de achterkajuit. 

 



 

 

Navigatiehoek: 
“Vooruit kijkende” grote kaartentafel met kast voor zeekaarten, diverse laden hieronder. 
Voorgevormde kaartentafelzit voor gemak in zware zeegang. Alcantara bekleding met      
verwijderbare hoes voor bescherming tegen natte zeilkleding. Veel plaats om extra            
instrumenten in te bouwen. Electrisch schakelpaneel met automatische zekeringen,                      
goede toegang hiervan door scharnierende deurtjes  

Machineruimte: 
De goed geïsoleerde motorruimte herbergt een Volvo Penta D2-55/130 S, 55pk 4 cylinder dieselmotor 
met een saildrive en 3-blads klapschroef Veel ruimte voor service en reparatie, ruimte voor een 3kw 
generator (optioneel) is gereserveerd. Veel ruimte voor andere ingebouwde technische installaties 
zoals waterpomp en drukvat, verwarming en boiler.  

Achterkajuit: 
“Queen size” bed in het midden voor extra comfort met gemakkelijke instap aan beide kanten. Zitjes 
aan beide kanten van het bed om gemakkelijk aan te kleden. Veel ruimte in hangkasten en 
legplanken, ook stouwruimte onder het bed. Lijzeiltjes voor de nachtelijke zeereizen. Permanente 
ventilatie door twee dorade ventilatoren, groot dekluik en 2 te openen patrijspoorten. Aparte WC 
ruimte met wasbak en opbergkasten, spiegels. Hier kan ook gedouched worden met 70 liter 
vuilwatertank met dekafzuiging en rompdoorvoer. 

Water: 
Watercapaciteit: 310 liter in tank onder de zihoek in de salon voor de beste gewichtsverdeling 
(optioneel extra tank van 100 liter), watertankmeter, Éénhands mengkranen bij alle wasbakken en 
douches. 30 Liter Isotherm boiler verwarmd door motor en 220 V walaansluiting. Douche (warm en 
koud) op zwemplatform. 

Vuilwatertanks: 
Beide WC-ruimtes hebben een RVS vuilwatertank van 70 L met dekafzuiging en rompafvoer. De 
toiletten lozen altijd in deze vuilwatertanks, tanks kunnen door dekopeningen geleegd worden of door 
een rompdoorvoer als deze walfaciliteiten niet aanwezig zijn. Speciale luchtdichte slangen met 
dubbele slangklemmen op alle koppelingen Kogelkranen op alle rompdoorvoeren 

Slangen, afvoeren e.d.: 
Speciale slangen worden gebruikt voor het watersysteem met geïsoleerde slangen voor het 
warmwatersysteem. Krachtige wateromp geeft in combinatie met het 2 liter drukvat een constante 
waterdruk. 2 Handmatige bilgepomp systemen, binnen en buiten te gebruiken. 1 Electrische 
bilgepomp voor extra comfort. Alle slangen van de beste kwaliteit met dubbele slangklemmen overal 
onder de waterlijn. Speciale luchtdichte slangen voor de toiletsystemen Tekeningen van alle 
watersystemen zijn aanwezig en inspectieluiken bij alle kranen en rompdoorvoeren voor gemakkelijke 
bereikbaarheid en onderhoud. 

Diesel: 
Dieselcapaciteit 300 liter in een RVS tank onder de SB bank in de salon met tankmeter.              
Goede dieselfilters met waterafscheider Tanks hebben interne schotten en inspectie             
openingen voor gemakkelijke toegang en schoonmaken. Tanks hebben aparte               
oliebestendige vulslangen en RVS dekvuldoppen..  



Elektriciteit: 
Aparte 12 V circuits voor gebruikers en startsysteem. 2x Gebruikersaccu’s  van 160 Ah AGM en 1 
startaccu van 70 AGM. Alle accu’s zijn veilig en vast gemonteerd Alle accu’s worden geladen door de 
115 Ah dynamo en door de 40 Ah acculader wanneer de walaansluiting aangesloten is. LED lampen 
door het gehele schip om energie te besparen, leeslampen zijn halogeen. Speciaal schakelpaneel 
voor duidelijk en gemakkelijk gebruik met “A” en “V” meter voor beide stroomcircuits. Water en diesel 
tankmeters. 12V Stopcontact boven kajuitingang en bij kaartentafel. Diverse 220V stopcontacten. Alle 
electrische systemen gemakkelijk bereikbaar voor service en reparaties. Electrisch schema geleverd 
voor gemakkelijk onderhoud van het electrische systeem. 

Comfort: 
5 Kw Hetelucht verwarming geïnstalleerd in de motorruimte met uitgangen in alle kajuiten en WC-
ruimtes. Extra droogrek/hangstang in voorste toiletruimte om zeilkleding te drogen. 30 Liter boiler voor 
warm water bij alle kranen, douches en douche op zwemplatform. 80 liter Koelkast van boven te 
openen met 7 cm isolatie en Isotherm SP watergekoelde compressor voor laag energiegebruik en 
geeft geen extra warmte op warme zomerdagen, optioneel tweede koelkast met deur. Extreem laag 
energiegebruik door LED verlichting. Ventilatie door 6 Dorade ventilatoren, 5 dekluiken en 10 
patrijspoorten en voor veel licht. Alcantara bekleding voor meer stijl en gemakkelijke reiniging. 
Electronica is optioneel, naar eigenaars wens, behalve de standard Raymarine ST 70 snelheid en 
dieptemeter   

Veiligheid: 
Aparte ruimte voor Saare veiligheidsmateriaal; bijl, draadtang, mes en eerste hulp kit. Aparte 
bergplaats met gemakkelijke toegang voor noodvuurwerk. 3 Brandblussers, 1x achterin, 1x bij 
kombuis en 1x voorin. Onderhouds/reserve kit voor Volvo Penta motor. Noodhelmstok, life line ogen 

Alternatieven / opties: 
Zie voor andere alternatieven en opties onze speciale prijslijst hiervoor. 

 

Deze specificatie is alleen voor promotionele doeleinden en kan geen deel vormen van een contract of offerte. 
Gekozen extra uitrusting kan deze standaard uitrusting beïnvloeden. Alle opgegeven maten zijn gebaseerd op 
ontwerpberekeningen. 

 

 

 


