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DAÏHIO 
ZEEWAARDIG POLYESTER KAJUITZEILJACHT MET 4 a 5 SLAAPPLAATSEN 

DeDai'mio is een onkenterbaar, snel en zeewaardig Frans kajuitzeiljacht van topkwaliteit, met een elegante lijn en een 

modern zeilplan. Dit zeer sterk gebouwde schip biedt ten opzichte van zijn lengte van 7 m. een ongekend grote 

leefruimte met een behoorlijke stahoogte van 1.60 m. 

De 4 vaste slaapplaatsen zijn allen beslist ruim te noemen en van de 2 slaapplaatsen in het voorschip kan men 

eventueel op eenvoudige wijze één groot bed maken met slaapplaats voor 3 personen, zodat het schip dan 

totaal 5 slaapplaatsen heeft. D.m.v. het separatiegordijn kunnen de slaapplaatsen in het voorschip worden afgeschei

den van de rest van de kajuit. Doordat het kajuitdek dubbelwandig is, heeft men in de kajuit geen last van kondens. 

Het jacht heeft bijzonder veel bergruimten, n.l.: een fl inke ruimte in het vooronder, grote ruimten onder de bedden, 

kastjes langs de wanden over de gehele lengte van de kajuit, een kast onder de kajuitingang (deze ruimte kan desge

wenst ook benut worden voor een binnenboordmotor) en een enorme ruimte onder de vloer van de zelflozende 

cockpit, welke laatste ruimte zowel aan bakboord als aan stuurboord vanuit de cockpit bereikbaar is. 

Het gehele dek en de cockpit zijn antislip gemaakt. Op de spiegel kan een motorbok worden gemonteerd, waaraan 

een langstaart buitenboordmotor to t maximaal 20 p.k. kan worden opgehangen. Het hoge vrijboord en de gunstige 

verhouding tussen het totaal gewicht (1400 kg.) en het ballastgewicht (635 kg.) geven het schip een grote zeewaar-

digheid. Het jacht is o.a. door z'n enorme stabiliteit en z'n goede wendbaarheid eenvoudig te zeilen, ook de 

singlehanded zeiler zal er veel plezier aan beleven. 

De Daihnio wordt zeer kompleet met vele accessoires en een f l ink zeilopp. (25.50 m2) standaard geleverd, voor een 

in vergelijk met andere schepen erg lage prijs ! 

Standaard uitvoering: Afmetingen: 

geanodiseerd aluminium mast en giek lengte over alles 

r.v.s. verstaging 

dacron grootzeil en fok 

2 bindreven in grootzeil 

r.v.s. preekstoel 

r.v.s. zeereling 

r.v.s. hekreling 

genuarails 

schootlieren 

schootklemmen 

diverse kikkers 

hardhouten stootlijst 

hardhouten handrelingen 

zelflozende ankerkast met deksel 

bakboord-, stuurboord- en heklicht 

topl icht in de mast 

kajuitverlichting 

matrassen 

pompkloset 

gasstel 

zeevaste berging voor glazen 

plexiglas vluchtluik 

gordijntjes met rails 

separatiegordijn 

2 kajuittafels 

vloerbedekking 

lengte in de waterlijn 

breedte 

diepgang 

totaal gewicht 

ballast gewicht 

stahoogte kajuit 

opp. grootzeil 

opp. fok 

lengte mast 

hoogte v. waterl. tot mastv. 

7. - m. 

6.20 m. 

2.45 m. 

1.10m. 

1400 kg. 

635 kg. 

1.60 m. 

11.50m. 

14 - m2. 

8.50 m. 

1.40 m. 

Voor extra zeilen en accessoires 

zie prijslijst. 
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MATILDA 20 
ZEEWAARDIG POLYESTER,MIDZWAARD KAJUITZEILJACHT MET 4 SLAAPPLAATSEN 

De Matilda 20 is een ruim en geheel onkenterbaar polyester kajuitzeiljacht met 4 slaapplaatsen. Het is een schip 

van Engels fabrikaat, waarin de:bekende sterke Engelse bouw en konstruktie duidelijk tot uitdrukking komen. ." 

De grote en bijzonder fraai met hardhout afgewerkte kajuit heeft voorin een afgescheiden voorkompartiment met 
helemaal in de neus een grote bergruimte en vervolgenss2 slaapplaatsen, welke met een extra bijbehorende matras 
kunnen wórden omgevormd, tot een ruim 2 persoons-bed. Achter het voorkompartiment bevindt zich aan stuur1 

boord een gesepareerde toiletruimte met een chemisch toilet. Achter de toiletruimte is een 1 persoons bed aange
bracht. Aan bakboord achter het voorkompartiment bevindt zich het kombuis, dat voorzien is van een aanrecht 
met af wasbak. Achter het kombuis is nog een 1 persoons slaapplaats aangebracht. 

Alle slaapplaatsen van de Matilda 20 zijn uitgerust met matrassen en onder elke slaapplaats zijn kastjes aangebracht, 
terwijl er zich onder de aanrecht en onder de cockpitvloer nog een zee aan bergruimte bevindt. De vloer in de 
kajuit is voorzien van vloerbedekking. Aan de opklapbare kajuittafel kunnen gemakkelijk 4 personen.plaats nemen. 

' De ruime cockpit is zelflozend en heeft achterin een zeer grote bergruimte, waarin b.v. de buitenboordmotor, de 
benzinetank, stootkussens, touwwerk e.d. kunnen worden opgeborgen. Aan de spiegel is een motorbok gemonteerd, 
waaraan een buitenboordmotor tot maximaal 10 p.k. kan worden bevestigd. De handrelingen op het kajuitdak, 
de stoot lijst en het ophaalbare roer zijn gemaakt van hardhout. Het midzwaard is vervaardigd van gegalvaniseerd 
staalplaat en is met de bijbehorende lier eenvoudig ophaalbaar. Vooral ook door de midzwaardkönstruktie is het 
schip uitermate goed met een trailer over de weg te vervoeren. 

De geanodiseerde aluminium mast en giek zijn voorzien van r.v.s. beslag en r.v.s. stagen, het terylene grootzeil kan 
worden gereefd diin.v. een patentrif. , , " ' 

De Matilda 20 is een snelle en stabiele boot, welke gemakkelijk te zeilen is op zowel kalm als op ruw water, een 
boot ook die beslist de ervaren evenals de minder ervaren zeiler sterk zal aanspreken. 

Afmetingen: 

lengte over alles 
lengte in de'waterlijh 
breedte 
totaal gewicht 
ballast 
diepgang met opgetrokken zwaard : 
diepgang met neergelaten zwaard 
opp. grootzeil 
opp. fok 

Standaarduitvoering: 
ophaalbaar midzwaard 
geanodiseerde aluminium mast en giek 
r.v.s. verstaging 
terylene grootzeil en fok 
patentrif 
grootschootoverloop 
schootlieren 
roestvrij beslag 
ankerkettinggeleider 
motorbok 
hardhouten handrelingen. 
hardhouten stootljjst 
hardhouten ophaalbaar roer 
diverse kikkers en boegklampen 
5 matrassen / 

/ / 
chemisch toilet / 
afwasbak / 
kajuittafel ^ ^ 
vloerbedekking \ 

5.94 m. 
4.98 m. 
2.39 m. 
698 kg. 
135 kg. 
0.23 rrt. 
1.00 m. 

8.50 m2 
7 . - m2 

Extra kan worden geleverd o.a. 
Spinnaker • 25.— m.2 
Genua : 12.05 m2 
Stormfok - : 3.60 m2 
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SANDPIPER 565 
ZEEWAARDIG POLYESTER MIDZWAARD KAJUITZEILJACHT MET 4 SLAAPPLAATSEN 

De Sandpiper 565 is een geheel onkenterbaar ruim Engels weekend schip, dat goedgekeurd is door de "Ship and 

Boat Builders National Federation" (S.B.B.N.F.). Een jachtje dat ontworpen is met de gedachten aan een gezin 

van 4 personen, veiligheid en goede zeileigenschappen. Het schip is sterk en solide gebouwd en voorzien van 

drijflichamen, zodat het volledig onzinkbaar is. Het schip is bijzonder geschikt voor het bevaren van de Nederlandse 

wateren, zoals plassen en rivieren, het Uselmeer, de Zeeuwse stromen en de Noordzeekust. Doordat de Sand

piper 565 een midzwaard heeft, en het totale gewicht maar 545 kg. is, kan de boot gemakkelijk per trailer 

achter een personenauto worden vervoerd. 

De kajuit welke 4 ruime slaapplaatsen heeft, is standaard uitgerust met een 2 pits gasstel, een chemisch toi let, 

een tafel en matrassen. Onder de bedden en langs de wanden zijn vele bergruimten aangebracht. Het dak en de 

wanden van de kajuit zijn geheel bekleed, het kajuitdak is voorzien van een vlucht en/of ventilatieluik. 

Voorop de Sandpiper 565 zijn een r.v.s. preekstoel en een ankerkettinggeleider gemonteerd, bovendien is 

voorin de boot een zelflozende ankerkast ingebouwd voor het bijbehorende anker. Aan de spiegel is een motor-

bok bevestigd, waaraan een langstaart buitenboordmotor tot maximaal 10 p.k. kan worden opgehangen. 

Achterin de cockpit bevindt zich een zeer ruime bergkast, waarin b.v. de buitenboordmotor, de benzinetank, 

e.d. kunnen worden opgeborgen. Het gehele dek en de zelflozende cockpit zijn antislip gemaakt. 

Voor het bedienen van het grootzeil bevindt er zich op het achterschip een schootoverloop, terwijl de genua 

bediend wordt d.m.v. genuarails en schootlieren. Het grootzeil kan zeer eenvoudig worden gereefd met het 

patentrif. De genua is voorzien van een rolfokinrichting, waarmee de genua snel verkleind kan worden tot vrij

wel elke maat fok of stormfok, zodat deze laatst genoemde zeilen niet extra aangeschaft behoeven te worden. 

De geanodiseerde aluminium mast en giek zijn uitgerust met r.v.s. beslag, ook de stagen zijn uitgevoerd in r.v.s. 

De op het kajuitdak geplaatste mastkoker maakt het strijken van de mast bijzonder eenvoudig. 

De Sandpiper 565 is een stoere en snelle zeiler met veel komfort , een jacht met een moderne en zeer fraaie 

l i jn en een dito zeilplan, kortom een boot waar u trots op zult zijn ! 

Standaarduitvoering: 

ophaal baar midzwaard 

geanodiseerde aluminium mast en giek 

r.v.s. verstaging 

mastkoker 

terylene grootzeil en genua 

patentrif 

rolfok inrichting 

grootschootoverloop 

genuarails 

schootlieren 

roestvrij beslag 

r.v.s. preekstoel 

ankerkettinggeleider 

anker 

motorbok 

hardhouten handrelingen 

hardhouten stootlijst 

hardhouten ophaalbaar roer 

diverse kikkers en boegklampen 

matrassen 

chemisch toilet 

2 pits gasstel 

kajuittaf el 

Afmetingen: 

lengte over alles 

lengte in de waterlijn 

breedte 

diepgang met opgetrokken zwaard 

diepgang met neergelaten zwaard 

totaal gewicht 

ballast 

grootzeil opp. 

genua opp. 

Extra kan worden geleverd o.a.: 

Spinnaker 

Genua 

Stormfok 

5.65 m. 

4.58 m. 

2.14 m. 

0.25 m. 

0.84 m. 

545 kg. 

114 kg. 

8.70 m 2 . 

6.80 m 2 . 

2 5 . - m 2 . 

12.05 m 2 . 

3.60 m 2 . 

Deze foto toont duidelijk aan, hoe zelfrichtend de " !Saydp ipe r^5 ' l i s , zodra de mast 
wordt losgelaten, richt de boot zich geheel op, zonflf fT'Pïfer ig de kajuit of 
cockpit komt. Een enander geldt ook voor de ' 

1 
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IMPORTEUR VOOR NEDERLAND VAN 
MIKADO 
KARATE 
LOTUS 
SAKE 
SAMOURAI 
DAÏMIO 
MATILDA 20 zeew. pol. kaj.zeilj. met 4 slpl., afm.: 5.94 x 2.39 x 1.00 

SANDPIPER 565 zeew. pol. kaj.zeilj. met 4 slpl., afm.: 5.65 x 2.14 x 0.84 

polyester zeezeiljacht met 10 slpl., afm.: 17.00 x 4.85 x 2.00 

polyester zeezeiljacht met 7 slpl., afm.: 9.95 x 2.95 x 1.75 

zeew. pol. kaj.zeilj. met 5 slpl., afm.: 7.60 x 2.50 x 1.20 

zeew. pol. kaj.zeilj. met 5 slpl., afm.: 7.53 x 3.00 x 1.30 

zeew. pol. kaj.zeilj. met 4 slpl., afm: 7.40 x 2.40 x 1.40 

zeew. pol. kaj.zeilj. met 4 slpl., afm.: 7.00 x 2.45 x 1.10 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

Hoofddealer 

YAMAHA 
buitenboordmotoren van 2 tot en met 55 p.k. 
15 p.k. eveneens in petroleum-uitvoering. 

15 p.k. 

buitenboordmotoren van 2 tot en met 135 p.k. 

Nautilus boottrailers 
met een draagvermogen van 160 tot 2500 kg 

Bootaccessoires 
Navigatielichten, signaalhoorns, bootbeslag, reddingboeien, 
zwemvesten, ski-pakken, ski-lijnen, zeilpakken, waterski's, snel
heidsmeters, vaarhaken, roeiriemen, peddels, touwwerk, stoot-
kussens, jerry-cans, kompassen, schijnwerpers, akku's, enz. 

Beëdigde Jachtmakelaars 
Verzekeringen - Financieringen - Expertise - Taxaties 

Verhuur van MOTORBOTEN per uur en per dag 

golfvrije jachthaven 4 ? ^ \ met zomer en winterberging 

Oud Loosdrechtsedijk 249 a-d 
Oud Loosdrecht - Holland. 
Tel. 02158 -3404 

jacht- en scheepswerf 
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