
t-a. JJt... van uam 0il. ._con 

Helling ~g 

AALSMEER 

Tel. 02977-45417. 

~.Dorpsstraat 79 

AALSMEER 

Tel.02977- 4335. 

"CARENA" Serie - Ontwerp: H. Lemstra 

BUREAU VOOR JACH1DNTWERPEN EN JACHTBOUW 

Amstel 59 
Amsterdam-C. tel. 020-227597 

CARENA SERIE. 

Technische gegevens: 32' CARENA 35' CARENA 

Lengte over alles. 9.63 m 10.65 m 
Lengte waterlijn 7.50 m 8 .20 m 
Breedte 2. 75 m 3.00 m 
Diepgang / 1.35 m 1.50 m 
Ballast 22QO kg 2500 kg 
Waterverplaatsing 6.7 ton 7.8 ton 

Zeiloppervlak 48.50 m2 61. 40 m2 
Grootzeil 21.20 m2 Il 27.70 m2 
Genua I 27.30 m2 33.70 2 •.. m 
Genua II 20. 10 m2 V 27.50 m2 
Fok I 15.80 m2 21.00 m2 
Boomfok 14.20 m2 v 

-+ /.,./.. z. 
17.90 m2 

Stormfok 5.10 m2• il 9.20 m2 
Stormzeil 7.00 m2 v 7.80 m2 
Spinnaker 54.30 m2 75.00 m2 

KORTE SPECIFICATIE 

De Standaard-uitvoering wordt geleverd met Grootzeil en Genua II. 

Romp, Kiel, Roer, Opbouw en Dekken: geheel uit Siemens-Martin scheepsbouw 
staal vervaardigd. Kielzool 8 mm. Kiel tot gilling 5 mm. Huid tot 6 cm. boven 
de waterlijn 4 mm., daarboven 3 mm. Naden aan 2 zijden gelast, zeer strakke 
beplating. Opbouw en dekken 3 mm. 

Rompvorm: S spant. 

De kiel met ijzer geballast, heeft een "NACA"-drukpuntvastprofiel, dat maxi- 
· male aan-de-wind eigenschappen garandeert. 

Betimmering: voorluik, kajuitschuifluik, handrelingen op kajuitdak, kajuit 
deuren en relinglijst: uit massief mahonie, resp. mahoniehechthout, blank ge 
lakt. 
Alle dekken en de huid tot de waterlijn voorzien van watervaste beschieting, 
waarachter steenwol isolatie. 
Ramen: koperverchroomde profielen voorzien van gehard glas. 

Cockpit: Zelflozend met 2 loospijpen voorzien van bronzen afsluiters. 
Cockpit-constructie: in staal met stalen goten. De bankzittingen uit teak 
hout boven de bergruimten zijn als klapluiken uitgevoerd, met overslaande rand, 
zodat deze ruimten (zeilen-bergplaats, etc) snel en gemakkelijk toegankelijk 
zijn. Massief mahonie cockpit-rand. 
Massief teak-luiken met blankgelakte rand, afgewerkt met rubber naden, op de 
vloer van de cockpit. 

Kajuit: Aan S.B. een hondekooi en een praktisch ingerichte navigatiehoek. 
Plaats voor navigatieinstrumenten ophet halfschot tussen S.B. bank en kaarten 
tafel. Kaartenberging onder het opklapbare blad. Kombuis: Aan B.B. naast de in 
gang. Rtiim en haridig ingericht; 2 pits~kooktoestel; zeevaste opberging van kom 
maliwant; roestvrijstalen gootsteen met dubbelwerkende drinkwaterpomp; aanrecht 
met "Formica" bekleed. 
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Vervolg: korte specificatie CARENA SERIE. 

·constructie-~~juit:,Luxe ~ah~ni~~timnieri11g. Aan B,B, en S.B. ruime zit-slaap 
banken, met i1;igebouwde bergvakken re;n Iaden, Onder de gangboorden aan weerszij den 
opbergkastjes l Handige mah.onie.-tafe,l, blad met slingerranden, aa n weerszij den 
neerklapbaar me t ingebouwd flessen rek. 

Kajuit vloer: hechthout met "sierlijn"-teak bovenlaag. Voor-, achter en tussen- 
schotten in blank gelakt gesneden mahonie-he~hthout. / 

Toilet: Ingebouwd o nde rwa ter.Li j n-pompcloset. Ui tschui fbaar roest vrij stalen was 
bakje met pompkraan. Toiletruimte kan geheel separaat van kajuit Pn vooronder 
afgesloten worden. 

Hangkast: Tegenover het toilet onder het S.B. gangboord. 

Vooronder: Symmetrisch ingericht met aan weerszijden vaste kooien. 
Legplanken aan de huid. Open bergruimten onder de kooien. 

Lak- en Schilderwerk: Romp uitwendig gestraald en gespoten met Zink-Epoxy-Compound. 
Overig schilderwerk volgens het "Sikkens"-schema. Alle mahonieschotten, -lij sten, - 
handrelingen, -luiken etc. bl~nk gelakt, evenals relingr~nd Pn cockpitomranding. 
Opbouwdek gebroken wit, romp, kleur naar keuze. 

Electrische Installatie: van de motor, navigatie- en kajuitverlichting geheel com 
pleet en bedrijfsklaar geïnstalleerd, Goed bereikbare accu 120 Ah en zekeringen. 

Drinkwater- en Brandstoftank; capaciteiten voor 3:{' en 35' C'ARENA r e sp . 110-120 
liter en 140-150 liter. 

Tuigage: rondhouten: Silver-Spruce, hol verlijmd, blank gelakt met lichtkabels, 
Beslagen: in roestvrijstaal. Bronzen lieren. Staand want en spanschroeven: in 
roestvrijstaal. Lopend wan ts vallen in roestvrijstaal en terylene voorloper, 
schoten in terylene, kunststof blokken, nylon vlaggelijnen. 

Zeilen: Grootzeil en Genua II en dacron .(Carolon), Grootzeil met bindrif. 
Zeereling: 
vrij staal. 

Motor: 32' 

Preekstoel, achterhek, scepters en dubbele zeerelingdraden, in roest- 
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en 35' CA.RENA: Volvo Penta MD 2, 2 cyl., ~P.K. 

Standaard-toebehoren: Polyaether matrassen/zittingen 10 cm. dik en rugleuningen 
7 cm. dik met Skay stoffering; Anker type Danforth of CQR; 4 mm. kettingvoorloop 
met 26 m. nylon ankerlijn; 4 kunststof stootwillen; 1 handlenspomp "Whale"; 
4 polypropylene landvasten; bootshaak, bootsbezem of dekzwabber, vlaggestok met 
vlag. 
Reserve delen zoals: sluitingen, lampjes, zèkering. 
Alternatief Uitvoeringen: 

. - Kielmidzwaard-uitvoering. 
- Uitvoering met achterhut. 
- Dinette inrichting. 

Buitenbetimmering in teak in plaats van mahonie. 
- Yawl getuigd, 
- Stalen dek bekleed met teakhout met rubber naden. 
- Geheel houten opbouw. 

etc. etc. 
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fa. A. van Dam & Zoon 
Aalsmeer-Holland. 
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Geachte Heer Kuiper$ 

Naar aanleiding van Uw bezoek dd. 27 augustus 1971, hebben wiJ het 
genoegen, enig documentatie materiaal bij te sluiten van de 
35' Trewe s Nordia, 32' Care na, 35 ' Care na o 

D~ prijzen van deze schepen, gebouwd volgens 
zi,in als volgt: 
35' Trewes Nordia 
35' Carena 
J2 1 Car-e rra 

H:f1 o 9 7 • 5 00 , - 
H:flol20o0009- 
Hf'1oll5oOOO,- 

excl. 
exclo 
excl. 

B'T'W 
B1'W 
BTW 

de standaard specificaties 

levering 
levering 
] evering 

af werfo 
af we rf'o 
af we r-f", 

,Levertijden van de Nordia liggen in Mei 19720 
LPvertijden van de Ca r-e na liggen in Jnli 1972 o 

Wij vertrouwen U naar wens te hebben ingelicht en vfrbJ/jven, 
! 1 ... --···-·--· I ·-··-·- : ~- =r: ·_,~rl 

~ . /;-~ 
Fa, A, v~î rfaJ, & Zoon. 

Op al onze aanbiedingen, opdracbtbeve,tigingen zijn zonder uitzondering van toepassing de Verkoops- en leveringsvoorwaarden voor pleziervaartuigen en de Aan 
nemingsvoorwaarden voor het bouwen, verbouwen en repareren van pleziervaartuigen, gedeponeerd door de Nederlandse Vereniging voor Handel en Industrie op het 

gebied van Scheepabonw en Watersport, HISWA, ter Griffie van de Arrondiuements Rechtbank te Amsterdam op I april 1969, onder nr. 62. 

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend 


