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Altijd een slag voor
De Hoora Valk is in eigen huis ontworpen en ge-
bouwd door Erik Meijer en is na voortdurende 
innovatie de ideale boot voor zeil- en trektochten 
of een ontspannen dagje weg. Door de gemak-
kelijk strijkbare mast met gasveersysteem vor-
men bruggen geen enkel obstakel. De Hoora Valk 
wordt onder vacuüm-injectie gebouwd, wat als 
resultaat heeft dat de romp licht, sterk en stijf is. 
Deze Valk vaart hoog aan de wind, is de snelste 
onder de polyvalken en heeft een diepere kuip 
waardoor beschutter en comfortabeler. Deze 
trots uit Heeg leveren wij in drie uitvoeringen, 
maar kan naar eigen wens qua kleur en uitvoe-
ring aangepast worden.

De boot is standaard in Ral 9001 of Ral 9010 en voorzien van:

• Solide stootlijst en rubber neus, aluminium mast, giek en gaffel, scharnierend     
voor- en achterdeurtje.

• Ankerluik, aangehangen profielroer, motorplank, schildpadblokken, 2 stel lei-ogen, 
mik + borging.

• Grootzeil 12m2, fok 5,5 m2, huikje, voorgerekte vallen, halstalie, kraanlijn en 3 land-
vasten.

Kenmerken
• Zeer stabiele open zeilboot
• Extra drijfvermogen in de neus
• Meer beschutting door een hoog     

vrijboord en brede gangboorden
• Slimste oplossingen voor een comfor-

tabel gebruik
• Licht en rustig te sturen dankzij het 

aangehangen roer en profiel roerblad
• Snelste onder de polyvalken

Afmetingen & gewicht
• Totaal: 6.65 x 2.00 m
• Kuip: 3.25 x 1.22 m
• Diepgang: 0.85 m
• Gewicht: 650 kg (waarvan 150 kg    

ballast)
• Zeiloppervlak: 17.5 m2 (grootzeil +    

rolfok)
• Doorvaarthoogte staande mast:      

6.50 m (8.00 m incl. gaffel)
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OPTIES OLD SKOOL CRUISE SPRINT PULSE

€17.300 €21.800 €22.600 €31.000

Inventaris: plastic box, jaaglijn, meerpen, 2 fenders, 
hoosvat, toeter, vaarboom, peddel, borstel, dweil, ankerbal,
seinkegel, anker + lijn

+ + + +  € 368

Epoxy 3 lagen + antifouling onderwaterschip + + + € 980

Gasgeveerd maststrijksysteem + € 1.365

Rolfoksysteem € 597

Rolfoksysteem onderdeks + + + € 742

Doorgestoken roer (meerprijs) € 320

Lei-rails + blokken + + + € 310

Sjorlieren (ipv schildpadblokken) + + + € 245

Schootklemmen + swivel voor grootschoot + + + € 347

Helmstokverlenger + + + € 57

Afwijkende rompkleur + + + € 250

Striping + + + € 78

Valstoppers ipv kikkers + + € 365

Bak in achterdek t.b.v. losse benzinetank € 520

Hangbanden met beugels + € 220

Neerhouder + € 97

Nagelbank € 378

Zwemtrap gemonteerd € 235

Trapezeset incl. broek + € 749

Spinnakerset incl. dek / mastbeslag + € 1.485

Rolgenua incl. beslag (meerprijs t.o.v. rolfok) € 230

Rolfokhoes (incl. aanpassing) € 315

Afdektent staande mast pvc donkerblauw € 825

Kampeertent met latten en zijritsen € 1.197

Winterkleed voor liggende mast € 575

Torqeedo Travel 1003 incl. 915Wh accu € 2.300

ePropulsion Spirit 1.0 incl. 1000Wh accu € 1.899

Valk trailer geremd € 3.800

Transport per KM afstand € 1,60

Aquatro 3.3 kW elektromotor, incl.: inbouw + € 9.300,00

-  Flexofold 2 blads klapschroef, walstroomaansluiting

-  Joy-stick bediening, 100 Ah accupakket en acculader


