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Drascombe–Chimera   TE KOOPTE KOOP
Helaas voel ik mij genoodzaakt mijn geliefde Chimera te koop aan te bieden .
Reden is:  mijn steeds strammer wordende lijf dat steeds minder in staat is haar met 
hetzelfde respect te behandelen als zij gewend is. Chimera zelf vindt dat geen probleem 
maar ik wel . Daarom wordt voor mij het varen met haar inspannender en daardoor 
minder aantrekkelijk waardoor ze te lang op haar trailer op stal blijft.
Ze laat dat gelaten over zich heen komen en ik hoor haar niet klagen maar ik weet 
beter. 
Ze verdient een schipper die nog fit genoeg is om haar regelmatig het sop te laten 
kiezen . Soms een rustig sopje maar af en toe ook een ruige sop. Een sop waarvoor ze 
gebouwd is en waarvoor ze voortdurend is onderhouden .
Lees haar geschiedenis op: http://www.drascombe-chimera.nl/index.html

en lees de schippersblog op: http://www.drascombe-chimera.nl/weblog/blog.html

SpecificatiesSpecificaties:
type Longboat Cruiser
loa 6.63
lwl 5.50
br 2.00
diepgang 0.30 / 1.27
gew 480
zeilopp. 15.22
Recente technische geschiedenisRecente technische geschiedenis:

➢ 2016 technisch onderhoud van de bb.motor door Brands-Warfhuizen
➢ 2015 technisch onderhoud van de trailer door Bouwman-Groningen

nieuwe accu geplaatst
➢ 2014 compleet technisch overhaule door Drascombe-Nederland (kosten EU 5000,-) waaronder: kielbalk 

opnieuw waterdicht gemonteerd / nieuw zwaard en -lager gemonteerd / nieuwe motorplank geplaatst / 
roerlager vernieuwd / laminaat drainageplug vernieuwd

➢ 2014 nieuwe rol-fok van M-sails
➢ 2009 nieuwe Kalf-trailer
➢ facturen van bovengenoemde technische geschiedenis zijn beschikbaar voor koper

Verdere informatieVerdere informatie:
➢ Yamaha bb.motor 2 cyl. 4-takt  8 pk geknepen tot 6 pk vanwege lager brandstofverbruik, voorzien van 12 

liter bb.tank en werkschroef. Oplader voor accu heeft ruime capaciteit. Is bij Brands in 2001 gekocht.
➢ Kalf-trailer Eagle 1050-6013K, kenteken: 15-WD-TF
➢ Zonnepaneel systeem 40W / schakel-zekeringen paneel / afneembare navigatie verlichting / 72 A/h 

onderhoudsvrije VMF accu  
➢ Navico TP200 CX el. stuurautomaat
➢ Anker voor: type Danforth   +/- 10 kg met 5m ketting voorloop en 20m lijn
➢ Anker achter: type Britany     +/-   4 kg met 20m lijn
➢ Snel bedienbare maststrijkinstallatie
➢ Eagle Cuda 250 gecombineerde GPS navigatie / fishfinder dieptemeter (geeft –afhankelijk van 

bodemgesteldheid– tot 20cm diepte aan), ingebouwd in kajuitschot + hoes
➢ Richie X10 vloeistofkompas + hoes
➢ RVS roeidol op spiegel voor stuurriem
➢ 2 Fok-uithouders
➢ pikhaak langs SB-stag / kleine paddel
➢ opvouwbare radar reflector 
➢ het onmisbare zon- en regenzeil !
➢ grote wintertent van vorige eigenaar (bijv. voor overnachting met kinderen)
➢ interessante documentatie van de vorige eigenaar

Contact:Contact:       Chimera staat in haar overdekte stalling (tot september 2017 beschikbaar) en is na afspraak te bezichtigen.
   Na 1 april 2017 kan met de koper een instructietocht worden gemaakt. Mail naar:Mail naar:   johnbos@home.nl
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