
Neptunian 33 Ontwerper: Alan Buchanan

Avonturier gezocht! Deze oerdegelijke en bekende wereldomzeiler "Kaap Bol IV" is klaar voor nieuwe
lange reizen. 

Ligplaats Lelystad 

Afmetingen 10,00 m x 3,00 m x 1,45 m

Materiaal Polyester

Bouwjaar 1976

Motor Perkins 4108

Vraagprijs € 29.500 (BTW betaald)

Zuiderzee Jachtmakelaars
Onderwal 14

1411 LV Naarden (NL)
+31(0)35-2600013

info@zuiderzee-jachtmakelaars.nl
www. zuiderzee-jachtmakelaars.nl



  Algemeen

Kaap Bol IV is een fantastisch schip voor lange reizen. Het zeilt rustig en is heel degelijk gebouwd. Er is
nog wat cosmetisch werk te doen, maar het jacht is vaarklaar en uitgerust om te vertrekken. Meer
informatie over deze zeer goed gedocumenteerde wereldomzeiler is te vinden op
www.hisk.net/kaapbol/index.html.

Vorm S-spant
Dek uitvoering polyester 
Kiel/zwaard lange kiel
Besturing stuurwiel, mechanisch (Whitlock)
Waterverplaatsing (in kg) 6198
Ballast (in kg) 2743
Werf Shuttlewoods Pagelsham Essex England.
Ontwerper Alan Buchanan

  Accommodatie

Verblijfsruimtes 2
Hutten 1
Slaapplaatsen 3 enkel + 1 dubbel bed (195 cm x max 145 cm)
Stahoogte 183 cm 
Toilet pomptoilet
Douche, bad natte cel met grote wasbak 
Kooktoestel/pitten Tylers cardanisch opgehangen petroleum vergasser met

vaste  6 liter weektank en separate 48 liter voorraad tank
Verwarming dieselolie Reflex kachel



  Motor, electra, water

Vermogen 35 pk, 4 cylinder
Merk Perkins 4108
Uren 4000
Brandstoftank BB midden 170 liter, SB midden 200 liter (beide vol)
Aandrijving hydraulische keerkoppeling gereviseerd 2001
Kruissnelheid (knopen) 5,8 knopen bij 2000 rpm 
Spanning 12 Volt
Accu 1 x 12 Volt 100 Ah AGM nieuw, 1 x 12 Volt 100 Ah Gel,

plaats voor extra accu.  
Dynamo motor dynamo (reserve aan boord) + sleep dynamo
Zonnepaneel 70 Watt vast opgesteld op stuurhuisdak
Watertank 130 liter (boeg) + 260 liter (kiel)
Vuilwatertank kan worden geïnstalleerd in de boeg in plaats van reserve

watertank
Oliedrukmeter  

  Tuigage

Type Ketch
Rondhouten, verstaging in overleg met ontwerper is een boegspriet aangebracht,

waardoor minder loefgierig en vast kotterfok mogelijk.
Lieren 3 x Lewmar 40, 2 x Lewmar 15 plus Barient mastlieren
Grootzeil De Vries, goede conditie
Bezaan De Vries, goede conditie 
Genua De Vries, reefbaar (met verdikt voorlijk), goede conditie
Genua reefsysteem Furlex met dubbele groef
Fok De Vries 18 m2, high aspect, redelijke conditie + Kotterfok

12 m2, goede conditie
Stormfok 5 m2 stormfok en 8 m2 trysail, beiden als nieuw 
Halvewinder, bollejan dubbele bolle jan De Vries, zeer goede conditie, met 2 x

Selden spibomen



  Navigatie en electronica

Kompas Sestrel Major vast + hand peilkompas
Log/snelheid Walker log MKIII
Diepte 2 x Seafarer 700
Stuurautomaat Navico stuurwielautomaat
Windvaanbesturing Sailomat met veel reserve onderdelen
Radar Koden MD300 + radar reflector op mast + radar watch
GPS Garmin GPS 128, 12 kanaals
Marifoon Shipmate 8315
Radio ontvanger SSB Lowe HF 150

  Uitrusting

Anker 2 x CQR 20 kg met 70 meter ketting en 90 meter lijn 
Ankerlier handbediend met handle en hefboom
Zwemtrap  
Bijboot Avon
Overig De Kaap Bol IV heeft een uitgebreide gereedschapset aan

boord en veel reserve onderdelen zoals een startmotor,
dynamo, schroef etc.

  Veiligheid

Reddingsvesten, harnassen Secumar 150N automatisch, recent gekeurd
Reddingvlot Plastimo 
Lenspomp 2 x Henderson handbediend

  Inruil van uw huidige jacht

U heeft bij ons uw droomjacht gevonden, maar u heeft uw huidige jacht nog niet verkocht? Wij bieden
de mogellijkheid uw jacht in te ruilen. De inruilwaarde is maximaal 70% van de door ons vastgestelde
dagwaarde.

  Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Wij zijn iedere dag bereikbaar van 9.00 tot 21.00 uur op +31 (0)35-2600013. U



kunt ook mailen naar info@zuiderzee-jachtmakelaars.nl

Deze jachtpresentatie kan foutieve informatie bevatten waarvoor wij niet aansprakelijk gesteld kunnen
worden en waaruit geen rechten kunnen worden ontleend.










