
Hoogaars Emelisse te koop  

Vraagprijs € 16.500 

 

Door omstandigheden moeten wij onze platbodem Emelisse type Hoogaars, gebouwd door de 

bekende Kooijman en de Vries-werf verkopen. Het schip is vaarklaar en zeer compleet uitgerust, 

prima om wekenlang mee op vakantie te gaan. Met liefde onderhouden en in behoorlijke staat, ‘s 

winters op de kant, veel onderdelen zijn recent vernieuwd. Betrouwbare zuinige Yanmar-diesel van 

de bekende 2GM 20F-serie, 18 PK, verbruik 1 liter diesel per uur! Ook speciaal is het open te 

schuiven toegangsluik over de hele breedte van de kajuit waardoor extra ruimte en stahoogte wordt 

gecreëerd.  

Ligplaats (Wijk bij Duurstede) in overleg eventueel mogelijk tot einde seizoen 2022. 

 

Specificaties 

Algemeen 

Bouwjaar 1973 

Lengte 9 m, breedte 2.8 m (met zwaarden 3 m), diepgang 60 cm 

Ontwerper: J.K. Gipon, werf: Kooijman en de Vries (Bouwnummer 288) 

Romp, dek en opbouw zijn van staal, kajuitdak hechthout 

Ramen kajuit achterzijde zijn van glas in lood, 8 patrijspoorten / lichtranden en schijnlicht in voorluik 

Doorvaarthoogte met staande mast 950 cm 

Kruiphoogte 190 cm 

Diepgang 60 cm 

Waterverplaatsing is 5500 kg 

Extra ballast door dik vlak (30 mm) 

 

Accommodatie 

Stahoogte kajuit is 172 m, schuifluik ingang kajuit is over hele breedte kajuit waardoor groot deel 

onbeperkte stahoogte heeft 

2 Vaste slaapplaatsen en 2 via banken in kajuit 

Bergruimtes onder banken en bedden, kasten en laadjes, hang/legkast 

Watertank is van RVS met 120 liter inhoud  

Watersysteem is d.m.v. voetpompen  

In 2020 nieuw inbouwtoilet (Jabsco) 

2-Pits fornuis op campinggas (tank in kist onder bank in kuip) 

Radio/cd speler  

  

Motor 

Binnenboordmotor, Yanmar diesel, 18 PK 2 GM 20F, 3600 toeren per minuut, bouwjaar 1990/1994, 

geplaatst in 2000, uitgebreide onderhoudsbeurt gehad in 2021 

Dieseltank staal, 50 liter 

 

Elektra 

2 Accu’s, semitractie 12V 850 Wh (2021) 

Lenspomp elektrisch 

Atlas-omvormer (12 V --> 220 V)  

Walstroomaansluiting, oplader CTEC 10 Amp (2021) 

Kajuit: 4 x USB en 2x 220V-aansluitingen 

Led-verlichting 



 

Uitrusting buitenom 

Boordlichten, toplicht, heklicht en ankerlicht 

Kobra inklapbaar anker + ketting en 40 m lijn (alles 2020) 

Meerpennen (2x) 

Schootlieren (2x) 

Boothaken 3x waarvan een extra lang  

Kuipbanken en motorluik: teak 

Grootzeil, grote en kleine fok, kluiver, halfwinder en spinnaker 

Boom voor boomfok op overloop 

Lage schaar (kruiphoogte 1,95 m) en hoge schaar (kruiphoogte 2.45 m) 

Maststrijkinstallatie door middel van sprenkel en blokkenset 

7 Stootwillen waarvan 2 grote, diverse landvasten en trossen 

Horren in voorluik en deur kajuit 

Kuiptent, Buitenkussens  

Zwemtrap (los) 

Winterdektent 

Diverse reserve onderdelen voor tuigage en motor 

 

Veiligheid 

Brandblusser 

Zelflozende kuip  

 

Meer informatie:  

Wim Loots tel. 06 50 22 88 30 

email: we.loots@casema.nl 


