Twee nieuwe schepen voor
verhuurvloot Heech by de Mar

Mata Ran siert
het roer.

Heech by de Mar, wellicht de
grootste verhuurder van ronde en
platbodemjachten, heeft momenteel
25! traditionele jachten in de
verhuur. Deze vloot groeit met
gemiddeld twee nieuwe schepen per
jaar. Vlak voor vaarseizoen 1999
werd een nieuwe Staverse ]ol en
een Lemsteraak ten doop gehouden.
Op deze pagina's een foto-impressie
om u duidelijk te laten zien dat
deze schepen voor de verhuur niet
alleen zeer compleet, maar ook fraai
verzorgd zijn uitgevoerd. Heech by
de Mar heeft tevens een eigen
verkoophaven voor gebruikte
traditionele jachten.

Lemsteraak 9,50 m Mata Har;
Naar ontwerp van Hoek Design
bouwde Kloos Jachtbouw het casco
van een 9,5 m Lemsteraak. Het casco
werd vervolgens in- en uitwendig
gestraald en behandeld met Amerlock
coating. Zoals gebruikelijk werd de
gehele technische installatie, het timmerwerk en het tuigen verzorgd door
de eigen mensen van Heech by de
Mar. Voordat de betimmering werd
aangebracht werd polyurethaan hardschuim, brandklasse B2 tegen huid en

plafond gespoten.
De beroemde Mata Hari siert de
door de mensen van Reudenroos
gemaakte roerklik. Ook de fraaie
kluisborden en berentanden zijn van
hun hand. Deze aak is al de derde
9,50 m Lemsteraak van de verhuurvloot. Let op de mooi ingericht kajuit
(met op de foto niet zichtbaar:
gebrandschilderde glas in loodramen)
en de ruime kooien in het voorschip.

Wilt u eens een weekend of week
(of langer) zeilen met een goed verzorgd rand of platbodemjacht, dan
kunt u contact opnemen met de familie Koekebakker van Heech by de Mar,
tel. 0515442750.
Het complete overzicht van de verhuurvloot staat op pagina 55 afgedrukt. Voor meer informatie kijk op
internet, hhtp://www.heechbydemar.nl

Staverse jol 7,80
Zwarte Beer
Het casco voor de 7,80 m Staverse
jol werd gebouwd door Jachtwerf Van
Rijnsoever in Deil a.d. Linge. Ook dit
casco werd na in en uitwendig stralen
behandeld met Amerlock coating.
Achter de van Honduras mahonie
gemaakte betimmering is een laag polyurethaan hardschuim gespoten. De
kuip is betimmerd in teak en de mast
is eenvoudig strijkbaar gemaakt door
een hydraulisch systeem dat in de
mastvoet is verwerkt. Een heerlijk
scheepje om met maximaal vier personen mee op zowel binnenwateren als
IJsselmeer en Wadden te varen. Door
het ontbreken van zijzwaarden is het
scheepje ook goed met z'n tweeen te
zeilen.
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Kluisbord en
berentand van de
Mata Han, uitgevoerd door de mensen van Reudenroos,

