S&S 34 “Morning Sight” te koop - € 35.000

Klassieke S&S 34 te koop met luxe teak inrichting en stuurwiel. Ze is gebouwd in 1976 bij Aquafibre (Engeland) en afgemaakt bij
J.M.J. Marine in Frankrijk. Voornamelijk ingericht voor zeereizen, maar ook snel genoeg voor wedstrijden.

We hebben de boot in 2013 gekocht en mooie reizen door Noord Europa mee gemaakt. Zo zijn we rond Engeland geweest, naar
de Kanaal en Scilly eilanden, door het Crinan en Caladonisch kanaal in Schotland en nu verkennen we al 2 jaar in de Baltic. Op dit
moment ligt de boot in een jachthaven in Greifswald, Duitsland (Baltic zijde). Dit was voor ons de perfecte basis, een dag zeilen
en je bent in Denemarken of Zuid-Zweden.

Helaas wordt voor ons de boot wat aan de kleine kant. Met 2 (mogelijk 3)
kinderen zoeken we toch net een maatje groter. Maar het zal lastig worden
om net zo’n zeewaardig schip, die snel en comfortabel is te vinden.
De boot is ook makkelijk solo te zeilen. Er zit een goede, betrouwbare
automatische piloot op, lazyjack systeem en een comfortabele cockpit. Ik
maakte regelmatig solo zeereizen van een paar dagen.
De boot heeft vele upgrades gehad over de jaren heen. Zoals het Flexiteak
dek, een Volvo Penta MD11c met S110 saildrive, Rolfok, nieuwe
automatische piloot. Dit was allemaal gedaan net voor de boot kochten.
Toen we de boot kochten hebben we de motor compleet laten reviseren, de
brandstoftank vernieuwd met een vuil / water aftap en de brandstofleiding
zelf-ontluchtend gemaakt. Een filter verwisselen is nu 1 minuut werk! De
motor is in een goede conditie, ieder jaar zijn de filters en is de olie
vervangen.
Ook hebben we de voorhut compleet geïsoleerd. Dus lekker warm slapen in
het najaar en koel in de zomer.
De zeilen zijn in een goede conditie. De genua wordt het meest gebruikt, en
deze zit altijd onder een beschermhoes. Ook hebben we er nog een werkfok en een stormfok bij. Deze zijn nauwelijks gebruikt.
Ook het grootzeil is nog in een redelijke conditie. Er zit een lazyjack systeem op.

In 2017 zijn de matrassen voorin nieuw gemaakt en hebben we de kussens in de salon opnieuw laten vullen. Dit jaar zijn de
service-accus vernieuwd, is het electrisch systeem aangepakt en is de roerafdichting vervangen.

We hebben wat foto’s bijgevoegd om een indruk van het schip te geven. Ze ligt tot eind oktober in het water in Greifswald,
Duitsland. C.a. 5 uur met de auto van Nederland. Of met de trein / vliegtuig via Berlijn. Mocht je interesse hebben om eens te
kijken en zeilen (met een S&S 34 moet wel gezeild worden, niet enkel voor de jachthaven) neem maar contact op. Mogelijk kan
ik je ook ophalen / brengen van het vliegveld of treinstation (als m’n tijd het toelaat).
De winter & zomer ligplaats kan overgenomen worden indien gewenst. Winterstalling tot april 2019 in Greifswald is inbegrepen
in de prijs.

Wij vonden het zeilen in de Baltic erg interessant, maar kunnen het ook begrijpen als de boot dichter bij huis wilt hebben. In
ieder geval helpen we je de eerste dagen zeker op weg of kunnen de boot afleveren in Nederland / Belgie / Engeland. (met een
kleine extra vergoeding).

*De dinghy met buitenboord motor zijn niet inbegrepen in de verkoop.

Vragen en contact via de email: bjkamp@protonmail.com of telefonisch 0682082086
Groet,
Benjamin Kamp

