
Wanderer-36P                        Beschrijving                         
Klassiek gelijnd rondspant kajuitzeiljacht met midzwaard en kottertuigage . 
 
Lengte over alles        :                            11,62 m  
Lengte over dek         :                             10,84 m 
Grootste breedte        :                               3,70 m 
Diepgang                   :                      0,74 / 2,20 m 
Waterverplaatsing     :                      ca. 10.000  kg 
Zeiloppervlak             :                                 77 m2 
Motor                         :                         Nanni 40 pk 
Keuring                      :                                   CE-A 
 
- )Casco :  
-Eenmalige bouwrechten (Bekebrede) voor het bouwen van een Wanderer-36 . 
 
-Casco gebouwd volgens  constructietekening Martin Bekebrede . 
Romp : volglas polyester, de eerste drie lagen uitgevoerd in vinylester. 
Opbouw sandwich glasvezel met hechthouten kernmateriaal.    
Zwaardkast  10 mm stalen frame met glasvezel  overtrokken en  in de romp gelamineerd. 
Zwaard : hol stalen zwaard, geprofileerd , draaiend om RVS as en bussen.                          
Alles geconstrueeerd conform CE-normering. 
 
-Roestvrijstalen  onderdelen :  bolders (8) , waterloosgaten , grootschootoverloop op roefdak 
Stuurstand , puttingen , roeras , zwaardas , mastvoet  met valgeleiding , preekstoel en hekstoel , 
handrelingen, scepterpotten en scepters , ankergeleiding met teflon ankerrol , rvs strip op voorsteven,  
-Bronzen bussen en overig draaiwerk t.b.v. roeras en zwaardas . 
-Roestvrijstalen tanks : water ca. 500 L , diesel 180 L , vuilwater 120 L , ankerkettingbak . 
-Ballast , ca.3500 kg staal ingegoten in polyester en afgedicht met bitumen, op vlak geplaatst . 
-Aluminium anodes en  kogelafsluiters in het onderwaterschip , waterinlaten t.b.v. koeling en 
schroefassmering  . 
-Luiken in de kuip t.b.v. bakskisten, motorruimte en achteronder . 
-6 stuks roestvrijstalen ramen en 10 stuks rvs-poorten in de opbouw , aluminium vluchtluik op de 
vooropbouw . 
-Gasbun voor 2 kunststof gasflessen. 
 
Opties:  
- 1 groot raam in achterschot ter hoogte van de keuken 
- 2e aluminium luik boven kajuit. 
- dubbel glas in kajuitramen 
 
Onderwaterschip afgewerkt met gelshield en antifouling (Hempel koperhoudend) , en afgezet met 
waterlijn  . 
Scheepsnaam (2x) en thuishaven  (1x) op vinyl. 
                                                      
-)Timmerwerk : 
Exterieur :  Kuipvloer en kuipbanken belegd met Flexiteek , kuiprand belegd met Flexiteek profiel , 
teakhouten schuifluik met deurtjes en washboard . 
 
 
Interieur :   
Indeling : zie diverse interieurplannen. 
 
 
Uitvoering :  
Bij voorbeeld:  
Binnenzijde romp tot aan de waterlijn geïsoleerd met polyurethaan schuim platen, de staande delen 
van de opbouw zijn d.m.v. poluyrethaan-schuimplaat beschermd tegen condensvorming . 
Plafonds van voorgefreesde kunststofplaat . 
Vloer van massief iroco op hechthout voorzien van luiken waar nuttig/nodig . 
Kasten, schotten en wanden van ..........houten gefineerd hechthout, lijstwerk,  
wegeringlatten en werkbladen massief ……….hout, binnenzijde kastjes hechthout . 
Kastjes en laden voorzien van zeeborgingen en scheepsbeslag in roestvrijstaal of verchroomd 
messing . Navigatietafel met kaartenklep , centrale tafel met 2 scharnierende zijkleppen . 
Natte cel met antislip epoxy vloer en watervaste wanden en plafond . 
Kajuitdeur en deur van natte cel zijn voorzien van verchroomd messing of roestvrijstaal scheepsbeslag  
Houtsoort in overleg 
                                                                         
 



-)Conservering timmerwerk : 
Exterieur : teakhout onbehandeld  
                     
Interieur : plafonds , binnenzijde kastruimtes en wanden achter wegering  
geschilderd gebroken wit, wanden en houtwerk transparant satijn gelakt ,  
vloerdelen in de vloerolie.                                                                                               
 
-)Techniek : 
-Voortstuwing  : Nanni 40 pk diesel , met rvs schroefas ,zelfontluchtende watergesmeerde lagering , 
bronzen 3-blads schroef  , natte uitlaat met waterslot en antihevelklep , 80Ah startaccu , rvs 
morsehandle , standaard dashboard . 
-Stuurwerk : handhydraulisch stuurwerk met  pomp en cylinder , rvs stuurwiel 80 cm, met leer bekleed.   
-Zwaardbediening : hydraulische (hand)pomp en cylinder , zwaardstandaanwijzer op stuurstand. 

-Elektrische installatie : 12 Volt , 2x 140Ah lichtaccu , met 12V/USB contacten in navigatiehoek, op 
stuurstand en in eigenaarshut. 
Schakelbord met voltmeter en tankinhoudsmeters in navigatiehoek .. 
Verlichting : LED inbouwspotjes , leeslampjes , navigatietafellampje (nachtverlichting)  
Walstroomaansluiting met 25A druppellader , zekeringkast en 220V stopcontacten in navigatiehoek, 
keuken, toiletruimte en eigenaarshut. 
Navigatieapparatuur : Kompas ,  Log/Diepte meter 
Navigatieverlichting : 3-kleurenlicht ankerlicht en boordlichten 

-Drinkwater : warm en koud stromend water in keuken, toiletwastafel en douche door middel van  
 40L boiler met 220V-spiraal en koelwaterverwarming , 3 mengkranen. 
RVS spoelbakken. 
 
-Electrische koelkast 12V / 65L, met vriesvak. 
-Electrisch toilet , vuilwatertank met geurfilter en keuzemogelijkheid leegzuigen / overboord lozen , 
douchewater afvoerpomp in natte cel . 
-Gasfornuis : 3 pits met oven, halfcardanisch . Electrische gasklep op gasfles. 
-Lenspompen in motorruimte en kajuit :2 handpompen  en 2 electrische  pompen 

-Electrische ankerlier, met 40 m gegalvaniseerde ketting en 20 kg Bruce-anker . 
Optioneel : diverse apparatuur, heteluchtverwarming, boegschroef etc. 

-)Tuigage : 
-Geanodiseerd aluminium mast en giek , met voldoende kikkers , dubbele zalingen en diamantzaling 
,schootbeugel , fokkeboombeugel , binnenlopende vallen, fabrikaat VMG. 
-Zeilen : grootzeil 27 m2 met dubbel bindrif en zeilhuik rolfok 16 m2 ,rolkluiver 34 m2 . 
- 4 Harken selftailing lieren op kuiprand (ST46.2 en ST35.2).  
-Roestvrijstalen stagen : achterstag , 4 onderstagen ,2 hoofdwanten en 2 topwanten , fokstag en 
kluiverstag , diamantstagen  ; roestvrijstalen wantspanners  
 2 Profurl rolsystemen t.b.v. fok en kluiver. 

-Harken schootrails en sledes  t.b.v rolkluiver , vaste schootogen voor rolfok . 
-Grootschoot op rvs overloop met rail en slede. 
-Aan BB-zijde op het roefdak een ST35.2 lier met 4 valstoppers (grootschoot, giekneerhouder, 
kraanlijn en grootzeilval) , aan SB-zijde een ST.20 lier met 3 valstoppers (reeflijnen, halfwinderval) 
NB. Alle lijnen worden naar de kuip geleid.                                      
-Lazy jacks . 
 
-)Uitrusting , algemeen  
-CE-A keur en eigenaarshandboek                                          
-Matrassen met tijk en bankkussens met stoffering  
-Nederlandse vlag met stok. 
- 4 stootwillen en 4 landvasten  
- 2 Brandblussers 
- Noodhelmstok 
- opklapbare zwemtrap , rvs. 
Optioneel : kuipkussens, buiskap, kuiptent  etc. 
 


