Enige aanbieding – Historisch schip te koop:

“Vrouwe Lilith” (ingeschreven stamboek Skûtsjes onder nr. Reg. L 1293 N - vroegere namen “Twee
gebroeders” en “Vrouwe Henriette”. Bouwjaar 1912 / werf Bolkmeier, Dokkum.
-

Top verzorgde Motortjalk (Skûtsje) van vierde eigenaar die nooit achterstallig onderhoud
heeft gekend.
Historie bekend en Varend Erfgoed! Meermaals winnaar Ghent Classics, diverse ereprijzen bij
reünies varend erfgoed.
Heel mooie lijnen en hanteerbare afmetingen.
Keurig, ruim “open” interieur met goed uitzicht rondom en grote kuip.
Dubbel glas, boegschroef en oliekachel met aansluiting op radiatoren centrale verwarming in
het ganse schip.

Het schip is pas van de vierde eigenaar en is altijd in goede handen geweest.
Betimmering en ombouw tot pleziervaartuig is gebeurd met de nodige eerbied voor het historisch
karakten en behoud van de eigenheid.
De ruimte is groot genoeg voor heel lange reizen en zelfs aan bewoning kan gedacht worden.
Thuishaven: Antwerpen
Bouwmateriaal: staal, geen enkele dubbeling, Vlakrapport en diktemeting 16/5/2013.
Afmetingen: 16,03 x 3,40 m
Waterverplaatsing: ca 26 ton
Kruiphoogte:

ca 1,90 m

Diepgang: ca 0,45 m
Motor: Mitsubishi S 65, ca 85 pk, 1997 nieuw geplaatst, 5350 motoruren, pijpkoeling.
Keerkoppeling: PRM / overbemeten type
Voortstuwing: vaste schroef, vetgesmeerde schroefas, rubberen flexibele koppeling.
Besturing: helmstok
Boegschroef: 10 pk
Brandstoftank: 1 x ca. 700 liter, stalen tank, peilglas
Watertank: 2 x ca. 350 liter, roestvrijstalen tanks, BB en SB in voorschip; elektrische pompen met
hydrofoor in keuken en badkamer.
Elektra; walstroom aansluiting, Victron omvormer, 4 accu’s, in gans schip 12, 24 en 220 V, acculader.
Navigatie en veiligheid; drie marifoons, navigatieverlichting, reddingsvesten/boei, vier
brandblusapparaten, rookmelders, CO2 melder.
Scheepshoorn, losse zwemtrap.

Stahoogte: salon, ruim 1,85 m., voorhut 1,80 m, douche 1,75 m.
Slapen: eigenaars hut 2,05 x 1,60 m / midden hut 2,00 x 1,35 m
Vensters: zijvensters aluminium gevat en dubbel glas, achter venster hout gevat, meerdere poorten
Kombuis; elektrisch vierpits inductievuur en koelkast (230 V)
Warmwater: elektrische boiler in badkamer.
Toilet: handpomp
Overige: meerdere ankers, laatste anti-fouling 2013, meetbrief, aluminium loopplank.
Vraagprijs: 69000 €.

Dit schip wordt met pijn in het hart verkocht wegens gezondheidsproblemen van de eigenaar, voor
meer informatie mail: yannic.labens@telenet.be – Gsm 0496/75 73 10
Enkel belangstellende liefhebbers, geen opkopers of handelaars.

