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Aangeboden: een in prachtige staat verkerende Fisher 30 motorsailer, één van de 

mooiste en compleetste in de markt. Kortom: een prachtige Fisher voor de echte 

liefhebber!  De boot is het afgelopen jaar goed onder handen genomen. Buitenom 

volledig geschilderd, houtwerk interieur gelakt en voorzien van nieuwe apparatuur en 

bekleding.  

 

 

Prachtig schip waar voorlopig weinig meer aan hoeft te gebeuren. 
Prijs:  € 49.000,-    

Neem gerust contact op met eigenaar T. Zeldenrust 

tel 0651838478 

email linda.theo@vaart.net 

  

linda.theo@vaart.net
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Verdere informatie over deze Fisher 30 

 

Afmetingen 9,14m x 2,90m x 1,30m, gewicht ca 7 ton 

 

- Fisher 30, 1972 

- Sole mini 44pk, 2018 

- Raymarine Axiom inclusief stuurautomaat en AIS, 2020 

- Fusion radio met 4 LED speakers 

- Mastervolt omvormer met walaansluiting 

- Webasto hetelucht kachel 

- drinkwater voorziening, kunststof tank 

- petroleum kooktoestel met oven 

- koelkast 

- dekwaspomp 

- zeilen 2016, huiken 2021 

- nieuwe kussens plus bekleding 

- ankerlier handbediend 

- marifoon 

- toilet 

- kunststof brandstoftank 160liter 2020 

- kunststof teakdekken 

- bekabeling in de mast vernieuwd 2021 

- 2x 120a accu plus startaccu 

 

 

 
Deze Fisher 30 is een zusterschip. U ziet hier de kenmerken van een Fisher 30. 
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Fishers zijn bekende en betrouwbare motorsailers die in Engeland zijn gebouwd. Ze zijn 
intussen vrij zeldzaam aan het worden. De Fisher 30 is de best verkochte Fisher met zeer 
zeewaardige eigenschappen. Kenmerkend is het stuurhuis met overhellende voorramen. Het 
stuurhuis staat garant voor ‘droog en warm’ varen als het weer daarom vraagt. Van vroeg tot 
laat in het jaar kan er daarom mee worden gevaren. De Fisher 30 motorsailer heeft veel 
leefruimte met onder andere een veilige kuip. In de kajuit en het stuurhuis is stahoogte. De 
boot is rondom voorzien van zeerailing en ook in ruigere omstandigheden een veilig schip. 
Deze veiligheid is te danken aan het ontwerp (langkieler met Colin Archer-lijn) en de stevig 
uitgevoerde Fishers zijn bekende en betrouwbare motorsailers die in Engeland zijn gebouwd.  
Kortom: een bijzondere en fijne boot! 
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Bovenstaande afbeeldingen zijn uit een informatiefolder van de Northshore werf in 1980. Een deel van 

de gegevens is anders dan de in deze verkoopbrochure aangeboden Fisher 30. De afmetingen komen 

in het algemeen wel overeen, alsmede de inrichting. 

 

 

 

Contact 

 

Voor vragen/opmerkingen of bezichtiging:  Neem gerust contact op met  

eigenaar T. Zeldenrust  tel 0651838478  email linda.theo@vaart.net 

 

 

linda.theo@vaart.net

