
Noordkaper 31Azur-08 , bouwjaar 2015  
polyester  kajuitzeiljacht met midzwaard en toren-k ottertuigage 
Beschrijving : zwart = standaard , rood = extra / aangepast.        
 
Lengte over alles        :                            10,55 m  
Lengte over dek         :                               9,40 m 
Grootste breedte        :                               3,40 m 
Diepgang                   :                      0,65 / 1,95 m 
Waterverplaatsing     :                        ca. 6500  kg 
Zeiloppervlak             :                                  55 m2 
Motor                         :                     Yanmar 30 pk 
Keuring                      :                                   CE-C  
 
Casco : romp DONKERBLAUW , RAL5004 / opbouw RAL9001  CRÉME 
-Polyester casco  naar constructietekening Martin Bekebrede : conform CE-normering . 
NB: eerste 3 lagen onderwaterschip uitgevoerd in vinylester. 
-Roestvrijstalen  onderdelen :  klampen  ,  puttingen , roerbeslag , zwaardas , mastzitting.  
-Zeereling: verlengde hekstoel, voorts dubbele draadreling met 5 “poortjes” :  
1x achter, 2x ter hoogte van het roefschot en 2x voorop . 
Instrumentenconsole in kuip 
-Bronzen bussen en overig draaiwerk t.b.v. zwaardas . 
-Schroefaskoker en  roestvrijstalen schroefas . 
 
RVS tanks : Watertank: 260 liter, dieseltank 95 liter, vuilwatertank 100L.   RVS ankerkettingbak .                                                         
Patrijspoorten RVS 4x  in vooropbouw , ramen 4 x (rvs) in  achteropbouw voorzien van dubbel glas, 
2 patrijspoorten in achterschot.                                                                            
 
Onderwaterschip Gelshield behandeld, afgewerkt met BLAUWE antifouling , en afgezet met waterlijn  . 
 
Timmerwerk : 
Exterieur : 
Massief, gerubberd teakdek in kuip, op gangboorden en op voor en achterdek. 
Teakhouten  deurtjes  en schuifluik, handreling op roefdak, en koekoek (met gehard glas)  
Gelakt hardhouten helmstok (teak ) helmstokverlenger, INCL.HOES  
-2 losse zitjes ter weerszijden van stuurkuip. 
-teakhouten opstapje op boegspriet. 
 
Interieur : zie indelingsplan . 
 
Uitvoering : 
Binnenzijde romp tot aan de waterlijn geïsoleerd met p.u.plaat tegen condensvorming . 
Plafonds , wanden en schotten van voorgefreesde watervaste plaat (hechthout). 
Vloer van massief teakhout op hechthout verlijmd. 
Kastjes en meubilair van kersen gefineerd hechthout ; lijstwerk  en werkbladen massief kersenhout , 
binnenzijde kastjes hechthout .Wanden en schotten beneden zitniveau in kersen gefineerd hechthout . 
Kastjes en laden voorzien van zeeborgingen en scheepsbeslag in roestvrijstaal of (verchroomd ) 
messing . 
 Natte cel met polyester vloer en watervaste wanden en plafond (kunststofplaat !). 
 
Conservering timmerwerk : 
Exterieur : onbehandeld.                                        
Interieur : plafonds , schotten en wanden geschilderd gebroken wit , alle kersenhout  transparant satijn 
gelakt , vloerdelen in de vloerolie .                                                                                       
 
Techniek :  
-Voortstuwing  : Yanmar 30 pk diesel , met rvs schroefas ,zelfontluchtende watergesmeerde lagering , 
bronzen 3-blads schroef  , natte uitlaat met waterslot en antihevelklep , 65Ah startaccu, morsehandle, 
standaard Yanmar-dashboard . 
-Zwaardbediening : handhydraulisch met cylinder en pomp bij stuurstand; zwaardstandindicator. 
-Stuurwerk : helmstokbesturing. 
-Elektrische installatie : 12 Volt , 180 Ah lichtaccu , walstroomaansluiting met acculader 20 Amp, en 
twee 220V stopcontacten in keuken en bij navigatietafeltje. 
3x 12V contact : buiten op console, links van de ingang bij schapje, aan SB bij de boekenplank naast 
het bed . 
Schakelbord met spanningsmeter en tankinhoudsmeters . 
Verlichting : LED inbouwspotjes , LED leeslampjes , LED-bars in keuken. 
 Kuipverlichting tegen roefschot. 
 



 
Navigatieverlichting : 3-kleurenlicht , ankerlicht  en boordlichten. 
Dekverlichting op voorzijde mast, schakelaar op console in kuip. 
Lenspompen : 1 electrische pomp en 1 handpomp in motorruimte . 
 
-Drinkwater : koud stromend water in keuken  en natte cel dmv een  hydrofoor ,  
rvs spoelbak (vierkant, enkel) en waskom (ovaal) in natte cel .  
-Electrisch toilet (merk Dometic), vuilwatertank met geurfilter en keuzemogelijkheid leegzuigen / 
overboord lozen (dmv. electrisch bediende afsluiter).                                                      
-Koelkast 12 Volt , 65 L .(merk Waeco) 
-Gasinstallatie met 3-pits fornuis met oven (merk Dometic) , electrische gasklep, gasbun en 2x 6 kg 
propaanfles.  
-Radio-CD speler voorzien van USB en Bluetooth, met 4 luidsprekers .                         
-Marifoon met tweede station in kuip ; incl. antenne in de mast , voorzien van splitter tbv. 
radio,marifoon en AIS                                                         
-Warmwater voorziening met boiler, en mengkranen in natte cel, keuken en buitendouche 
-Electrische ankerlier met ketting en rvs kettingbak , 10 kg M-anker en 40 m ketting 8 mm. 
-Electrische boegschroef  12V , 40-48 kgf  (merk Sidepower)                                 
-zonnepaneel 69W met regelaar. 
-Hetelucht verwarming Eberspächer D2. 
 
Navigatieapparatuur : Kompas ,  Log/Diepte meter . 
-GPS-plotter met basiskaart W-Europa.(Garmin): extra kaart Denemarken / Oostzee 
-AIS transponder. 
-Stuurautomaat op helmstok , Raymarine, verbonden met plotter. 
-Windmeter Garmin GMI20  
 
Tuigage : kottertuigage met wegneembaar kotterstag  
-Mast en giek aluminium epoxy gespoten gebroken wit, boegspriet rvs. 
-Zeilen  : grootzeil  19  m2 met zeillatten ,dubbel bindrif en zeilhuik , op Sailtrack systeem,  
rolgenua 25 m2  op aluminium rolreefprofiel , stagfok met leuvers 11 m2 op wegneembaar kotterstag 
voorzien van talie om het stag goed door te zetten en om het stag strak weg te kunnen binden. 
NB. Zeilen van getint ,crémekleurig, doek.  
- 2 Harken lieren ST35.2 op kuiprand,1 hijslier ST20 op roefdak . 
-Alle lijnen : schoten , vallen , kunststof blokken , grootzeilvalgeleiders  naar de kuip, stoppers : 
BB-zijde : kraanlijn, grootzeilval, giekneerhouder, 1e rif en fokkeval , 
SB-zijde : grootzeilneerhaler, 2x 2e rif. 
-Roestvrijstalen stagen  , roestvrijstalen wantspanners . 
-Maststrijkinrichting : rvs mastkoker, strijkwant, deelbare sprenkel, talie en demontabele mastbok.                                                                            
-UV-strook in genua .                                              
- Hoes over rolgenua.  
- Uitschuifbare spiboom met 2 beugels voorop de mast. 
-De stagfok kan vanuit de kuip gehesen worden , ook loopt er een neerhaallijntje via de relingscepters 
naar de kuip ; fokkeschoten via wegneembare blokken.    
Helmstokverlenger “Spinlock”asymmetrisch met E-joint.                             
                                                                             
  
Uitrusting , algemeen : 
-CE-C keur en eigenaarshandboek                                          
-Matrassen met tijk en bankkussens met stoffering . 
 -Bedbodem voorzien van Spacerflex schotelveren. 
-Nederlandse vlag met stok 
- 4 stootwillen  en 3 landvasten, vaarboom.  
-2 Brandblussers 
-opklapbare rvs zwemtrap tot onder de waterlijn 
-buiskap en aanritsbare kuiptent met rvs buizenframe . (Markilux “Zand”-kleur) 
-kleed over achterkuip aan te ritsen aan kuiptent. 
-Gordijnrails boven ramen en roedes bij koekoek en poorten. 
 Gordijn voor het bed op roede, dicht tegen het plafond aan 
-Wegklapbare  teakhouten tafelblad voorzien van schapje voor kopjes etc. , 
op te hangen aan rvs instrumenten-console in kuip. 
-Hoes om koekoek, om instrumentenconsole en om de lieren op de kuiprand. 
-Voorziening voor extra slaapplaats in kuip.(geen extra kussen) 
 
 
 
 


