1010

Sustainability isn’t just something we claim, it’s how we live.

Het Waarschip 1010 CR
Een snelle cruiser
De nieuwe 1010 CR van Waarschip spreekt iedere
echte zeiler aan. Hij geeft je het zeilgevoel van
een pampus of een regenboog, maar is dankzij
de afwerking met epoxy en hoogwaardige
verfsystemen niet onderhoudsgevoelig. Er zijn
niet veel zeiljachten met zo’n rijke uitstraling als
dit nieuwe Waarschip. Waar menig polyester
botenbouwer bezuinigt op aankleding en beslag,
kleedt Waarschip de 1010 rijkelijk aan met zwaar
beslag en heeft de boot mooie blank gelakte
details en robuust teak. Dit is duidelijk een boot uit
het hogere segment.
De Waarschip 1010 is getekend door Peltzer
Design. Het accent ligt op koersvastheid en
zeilgemak. De boot is bedoeld om te genieten
en laat het vakmanschap zien waar Waarschip
tegenwoordig toe in staat is en zal het hart van
liefhebbers van prachtig bewerkt hout en strakke
teakdekken sneller doen slaan. De 1010 is een
échte cruiser/racer die gemakkelijk vaart.

Interieur
De 1010 CR heeft een volwaardig interieur en is
daardoor meer gericht op een langer verblijf aan
boord zoals vakanties met het gezin. Het fraai
afgewerkte interieur is functioneel en sfeervol. De
kajuit biedt een fraaie keuken en een badkamer,
zes slaapplaatsen. Er is plaats gereserveerd voor
een electrische binnenboordmotor of eventueel
een kleine diesel.
De constructie van hout geeft de boot een unieke,
duurzaamheid en een tijdloze uitstraling. De
constructie gaat bijzonder lang mee.

Een Waarschip past bij je groene hart.
Waarschip streeft ernaar uitsluitend milieuvriendelijke materialen te gebruiken. Daarmee
brengt Waarschip verantwoorde jachtbouw
naar een nieuw tijdperk.
Waarschip gaat over het MILIEU
Het Waarschip-concept is een krachtig antwoord
op nieuw ontstane milieuproblemen. Ontworpen
en gebouwd door maritieme vakmensen en
ambachtslieden met de nieuwste ecologische
technologieën.

Waarschip gaat over JOU
Bij het ontwerpen en bouwen van onze jachten
staat jouw welzijn aan boord voorop. Je passie
voor zeilen is onze basis. We streven ernaar om je
zowel ontspannende als enerverende, plezierige
zeiltochten te bieden elke keer als je met je gezin
of vrienden het water opgaat. Waarschip biedt
meer bedieningsgemak en meer zeilplezier dan
elke andere boot in zijn klasse. Het opvallende
ontwerp en de duurzame bouwwijze voegen een
extra dimensie toe die je toestaat om van de rust
van het water te genieten.

Racer of cruiser/racer:

Het Waarschip 1010

Het Waarschip 1010 is een volledig Nederlands fabrikaat,
duurzaam gemaakt met duurzame materialen, gebouwd door
de Bouwers van Waarschip, specialisten in “Light and Strong”.

Wedstrijdzeilen

Het Waarschip 1010 R
De nieuwe 1010 R is een echte zeilmachine, die snelheid en bouwkwaliteit
combineert. De GPH ligt om en nabij
de 635. Dat is voor een tien meter
boot een bijzonder goede waarde.
De liefhebber, die er eens even goed voor gaat
zitten, kan met dit fenomenale schip extreem hoge
snelheden bereiken. Het is een feest om met de
1010 R deel te nemen aan langere, meerdaagse
wedstrijden op zee.
Clubwedstrijden met z’n tweeën
Het Waarschip is zo ontworpen, dat de boot met
een kleine crew uitstekend is te handelen. Het
hoge ballast aandeel zorgt ervoor dat je met je
partner een geduchte tegenstander zult zijn tijdens
clubwedstrijden.
Rondtoeren
Met de nieuwe 1010 kun je rustig rondtoeren en
zonder grote inspanningen grote afstanden snel
afleggen.

Bouw en constructie
De romp van het Waarschip 1010 wordt op een
mal gebouwd. Alvorens de huidplaten worden
aangebracht, worden op de schotten hardhouten
spantbenen aangebracht. Schotten en spantbenen
worden vervolgens op de mal gemonteerd. Daarna
volgen de verdere romp-onderdelen zoals wrangen
knieën etc.. De huidlatten / stringers worden
vervolgens in de spantbenen ingelaten.
Na het stroken van romponderdelen worden
één voor één de huidplaten gemonteerd. De
gehele romp wordt gelijmd met epoxy lijm en
geschroefd met RVS schroeven in de huidlatten
en de spantbenen. Het onderwaterschip wordt als
rondspant uitgevoerd in woodcore en versterkt met
twee lagen Biaxiaal glasweefsel.
Versteviging met glasweefsel
De extra versteviging met glasweefsel geeft
een uitermate stijve en solide romp, die onder
spanningen van mast en verstaging niet zal
vervormen. Onder alle beslagen worden
versterkingen aangebracht die de
spanningen ter plaatse opvangen
en verdelen. In combinatie met de
stringers geeft dit een torsievrij schip.
Kielconstructie
De vinkiel wordt gemaakt in
gietijzer / epoxy / lood
Deze bouwwijze in
composiete geeft
de kiel een grotere sterkte.

Onderaan de lichte vin wordt de loden bulb
gemonteerd, die een uitgekiende slingerdempende
vorm heeft. Het gewicht zit zo laag mogelijk.
Onderhoud
Sommige mensen denken, ten onrechte, dat een
houten schip per definitie veel onderhoud vergt.
Dit mag dan gelden voor de traditioneel gebouwde
houten schepen uit massief hout met naden waarop
de verf stuk gaat, voor Waarschepen geldt dit zeker
niet.
Waarschepen worden gebouwd met epoxy, waarbij
ook het hout geïnjecteerd wordt met epoxy. Epoxy
is een universele, dunne, vloeibare, dampdichte
2-componenten hars die het schip beschermt tegen
het binnendringen van vocht. Deze dampdichte laag
zorgt voor een bescherming die ook na tientallen
jaren ondoordringbaar is. Moderne lakken en verven
vergen zeer weinig onderhoud en bieden een goede
bescherming tegen veroudering. Hierdoor behoeft
een Waarschip nauwelijks nog enig onderhoud.

Hechthout met epoxy vormt
een hoogwaardig composiet materiaal,
dat niet of nauwelijks veroudert.

Romp en dek
Zowel de romp als het dek van het Waarschip
1010 worden standaard gebouwd van hechthout.
De bodem bestaat uit woodcore latten, door
en door verlijmd met epoxy lijm. Versterkingen,
romponderdelen, dekbalken en dubbelingen
worden uitgevoerd in mahonie en hechthout.
Interieur
Het sfeervolle interieur wordt afgebouwd in deels
hechthout, deels supra hechthout (mahonie) en
massief mahonie. Het interieur kan naar keuze in
kleur en/of blank worden afgelakt. Hiervoor wordt
een hoogwaardige interieurlak gebruikt die niet of
nauwelijks onderhoud behoeft.

Afmetingen
LOA				10,10 m
LWL				8,97 m
Breedte			2,50 m
Diepgang			1,95 m
Totaal Gewicht		
2750 kg
Ballast			1150 kg
Balast ratio			
42 %
Zeilplan
Grootzeil			31 m2
Genua				20 m2
Spinnaker			78 m2
Gennaker			65 m2
Oppervlakte aan de wind 51 m2
Oppervlakte voor de wind 109 m2
I				11,25 m
J				3,4 m
P				11,15 m
E				4,1 m
TPS				3,7
ISP				11,5

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over
het waarschip 1010? Maak dan een afspraak. Wij
vertellen je er graag meer over.
Nautisch Centrum Delfzijl
Telefoon: (0596) 63 43 19, of (06) 218 182 91
E-mail: info@waarschip.info

Waarschip

Tagrijn 1-3, Haven nr 2701
9936 EZ Farmsum (Delfzijl)
Telefoon: (0596) 63 43 19
E-mail: info@waarschip.info
www.waarschip.info

Nautisch Centrum Delfzijl is een full service jachtwerf en bouwt (semi custom build) zeiljachten:
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