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Buil 
Vaarimpressie 

Tekst: fan Briek, foto's: Bertel Kolthof 

Hij ziet eruit zoals zijn naam klinkt: Buil. Met 

hoorns op de kop en smalle zwarte zijruiten. Als 

gespannen toegeknepen ogen van een dier klaar 

voor de sprong. Toch wordt de Buil aangeprezen 

als toerjacht. Dat wilden we wel eens zien. Een 

portret van de Buil: een stier in schaapskleren. 
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In secon
den loopt 

de snelheid 
op tot ruim 

veertien 
knopen 

E en trailerbaar toerjacht waarbij 
geen concessies worden gedaan 

aan zeer sportief zeilen. Dat was het 
idee van de Nieuwzeelander Greg 
Young toen hij zich achter z'n teken
tafel zette. Het eindresultaat is de Buil 
7000. Een opmerkelijk jacht dat aan 
de eisen van Young voldoet. Maar het 
is wel wennen. Want de Buil is een 
soort Ferrari met een Alpenkreuzer 
erachter. 
Bart Verschoor, voormalig 'broodzei
ler' en Olympisch zeiler op de zeil
plank, startte ruim drie jaar geleden 
een installatiebedrijf voor (wedstrijd)-
zeiljachten. Zijn bedrijf verzorgt on
dermeer de tuigage, het beslag en de 
dekinrichting. Sinds kort importeert 
Verschoor de Buil 7000 in Nederland. 

Hij introduceerde het 
jacht op de afgelopen 
droge Hiswa en trok daar 
veel belangstelling. Niet 
in de laatste plaats dank
zij de twee horens voor 
op de boot waaraan hij 
zijn naam dankt. 
Hoe kwam Bart in aanra
king met de Nieuwzee-
landse stier? 'Eind 1993 
voer ik met Roy Heiner 
het Omega matchrace-
circuit', vertelt hij. 'Daar
na ben ik een maand in 

Nieuw-Zeeland gebleven. Wat me op
viel was dat er heel veel zelf gebouwd 
werd. Voornamelijk trailersailers en 
opvallend veel extreme ontwerpen. 
Toonaangevend was destijds de Elliot 
7, een boot van zeven meter lengte en 
min of meer vergelijkbaar met een J 22. 
Greg Young had toen net de eerste 
Buil gebouwd en ik kon hem gebrui
ken in wedstrijdjes. Ondermeer tegen 
de Elliot 7. We voeren de Buil met drie 
man, allemaal binnenboord, tegen 
vier man, waarvan twee in het gang-
boord, op de Elliot 7. De prestaties aan 
de wind waren in dat geval vergelijk
baar. Op ruimwindse rakken waren we 
ver in het voordeel. Ik ben zo in de 
praktijk overtuigd geraakt van de kwa
liteiten. Niet alleen als wedstrijdboot, 
ook als toerjacht, omdat bleek dat je 
de boot goed met z'n tweeën kan zei
len.' 

Opvallend diepe kiel 
De Buil oogt boven water om diverse 
redenen opvallend. Bijvoorbeeld door 
de horens en de twee kajuitingangen. 

De Buil is gemakkelijk te traileren. Hij staat laag op de trailer en drijft los als je de 
trailer in het water rijdt. Uit het water halen is eveneens zo gebeurd. Daarbij is het 
zaak dat de ballastbulb precies tussen twee pijpen van de trailer valt. Door het ge
wicht van de boot heb je wel een zware auto nodig om de combinatie boot en trailer 
te kunnen trekken. 

Maar de essentie van het ontwerp zit 
toch onder water: de kiel. De Buil 
heeft een ophaalbare kiel met een 
voor een boot van deze lengte grote 
diepgang: 1,70 m. De kiel is ontwor
pen volgens de laatste inzichten. Hij is 
lang, smal en geprofileerd en heeft 
onderaan een grote ballastbulb van 
375 kg. Vergelijkbare kielvormen wor
den bijvoorbeeld toegepast op de 
Whitbreads 60. De kiel van de Buil is 
zwaar geconstrueerd. Binnenin zit een 
stalen T-vormig frame (met de T op 
z'n kop) waaromheen de kiel als het 
ware is opgebouwd. Ook de construc
tie van de kielkast is zwaar. Hij is ver
stevigd met ingelamineerd multiplex 
en met flenzen aan de romp en het 
dek vastgelamineerd. De kielkast 
vormt zo een belangrijk onderdeel 
van de constructie. Nadat de kiel naar 
beneden is gelaten, wordt hij met 
twee bouten geborgd. Hij blijft naar 
beneden, ook op ruimwindse rakken. 
Bart Verschoor: 'De stabiliteit is veel 
belangrijker dan dat kleine beetje nat 
oppervlak minder als je de kiel om-
hoogdraait.' 

Het voordeel van een dergelijke kiel 
laat zich raden: stabiliteit. Onder hel
ling ontstaat een groot moment dat de 
boot rechtop houdt. Dankzij die stabi
liteit is de Buil 7000 wel degelijk een 
toerjacht. Je kunt de boot onder nor
male omstandigheden met twee per
sonen zeilen. In het gangboord zitten 
als 'levende ballast' met de benen 
buitenboord is niet meer nodig. Wie 
alles uit de boot wil halen, zeilt hem 
met z'n drieën. Meer mensen moet je, 
bijvoorbeeld in wedstrijden, niet aan 
boord hebben. Dan wordt het te druk. 
De rechte neus van de Buil 7000 en de 
rechte spiegel zorgen voor een maxi
male lengte waterlijn aan de wind. De 

Boven: De buiten
boordmotor zit op 
een steun die je met 
motor en al in de 
bakboord bakskist 
kan wegklappen. Zo 
is hij tijdens het zei
len uit de weg. 
Bovendien is deze op
lossing gunstig voor 
de gewichtsverdeling. 
Rechts: De dekinrich
ting is eenvoudig. 
Alle lijnen gaan naar 
de kuip. Een lier op 
het kajuitdak volstaat 
om alle lijnen te be
dienen. 
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Buil 7000 
neus is scherp en de romp verloopt tot 
een breed en vrijwel plat vlak. Dat 
zorgt ervoor dat de Buil op ruim-
windse koersen planeert. Maar daar
over later meer. 

Goed verstelbare boegspriet 
De Buil 7000 is zoals zoveel nieuwe 
boten uitgerust met een boegspriet 
waaraan een gennaker gevoerd wordt. 
Greg Young heeft echter aan de boeg
spriet een nieuwe dimensie toege
voegd: hij is verstelbaar. En dan niet 
over een minieme hoek, maar dankzij 
de hoorns waarop een rail is bevestigd 
over een hoek van maar liefst zestig 
graden naar bak- of stuurboord. Dat 
maakt het mogelijk om op ruime 
koersen de gennaker voor het schip te 
voeren. Bijna als een spinnaker. Bijna, 
want het blijft een asymmetrisch zeil. 
Echt plat voor het laken varen is daar
om niet mogelijk. Overigens vaar je de 
gennaker uitsluitend op deze manier 
bij weinig wind. Als de boot niet in 
plané komt, loont het om, in plaats 
van planerend af te kruisen, zo ruim 
mogelijk te varen. Is er wat meer wind 
en planeert de Buil wel, dan kruis je 
op de ruimwindse rakken af. De weg is 
dan wat langer, maar je snelheid is 
dermate hoog dat je dat goedmaakt. 
Bij licht weer gebruik je de masttop 
gennaker. Met wat meer wind zet je de 
kleine gennaker. Bij zwaar weer draai 
je de boegspriet ongeveer tien graden 
naar loef. 

Het gennakersysteem op de Buil 7000 
ziet er misschien wat ingewikkeld uit, 
het is dat niet. De spriet 'lanceer' je 
met één lijn. Daarna hijs je vanuit de 
kajuit de gennaker, trekt de halshoek 

op de spriet en 
de Buil is klaar 
om weg te sprin
gen. Je trimt de 
gennaker met een 
schoot op zijn loef-
lijk, net als een spi. 
Strijken gaat net zo ge
makkelijk. De spriet trek je 
met de halshoeklijn van de 
gennaker weer naar binnen 

Solide constructie 
Om de grote krachten die op de 
boot komen te staan, goed op te 
vangen is de Buil relatief zwaar ge
bouwd. De neus, het voordek en de 
hoorns zijn met glasweefsel extra 
verstevigd. De kielkast is een belang
rijk constructie-onderdeel en om extra 
stijfheid te krijgen is de binnenschaal 
van het interieur op de buitenschaal 
gelamineerd. Romp, dek en interieur 
worden in de mal met de hand ge
bouwd. Romp en dek zijn een 
sandwichconstructie. Als sand-
wichmateriaal is Divinycell schuim 
gebruikt. Bart Verschoor: 'De boot 
weegt duizend kilo. Maar hij zou drie
honderd kilo lichter kunnen. Omdat 
het echter niet alleen maar een wed-
strijdboot is, heeft Young gekozen 
voor extra stevigheid en degelijkheid.' 
Bart is niet zomaar Bull-importeur ge
worden. Hij werkte een maand bij 
Greg Young op de werf. 'Omdat ik 
graag wil weten, hoe er wordt ge
bouwd en of de zaak goed in elkaar 
zit.' 

De hoorns zijn een onderdeel van zo
wel de romp als het dek. De onderzij
de van de hoorns zitten aan de romp, 
de bovenzijde aan het dek. De delen 
vallen in elkaar en worden aan elkaar 
gelamineerd. Bart Verschoor: 'Ze zijn 
sterk genoeg om op te staan, maar je 
moet natuurlijk niet hard ergens te
genaan varen.' 

Opvallende details 
Naast de opvallendste punten (kiel, 
hoorns en boegspriet) heeft de Buil in 
detail meer opmerkelijke vondsten. Zo 
zit de buitenboordmotor op een weg
klapbare steun die je, met motor en al, 
in een speciale bergruimte in de bak
boord kuipbank kunt wegklappen. De 
dubbele kajuitingang omzeilt het pro
bleem dat je bij het binnenstappen te
gen de kielkast aankleunt. De over
loop van de grootschoot is ook een 

W^ aan
dachtspunt. 

Niet alleen is hij 
heel lang, over de ge

hele breedte van de boot, 
hij loopt aan de uiteinden licht 

omhoog. Zo blijft de grootschoot-
spanning ook als je het voetblok van 
de grootschoot naar lij brengt, gelijk. 
Dat is belangrijk, omdat je de Buil 'op 
z'n grootzeil' vaart: je regelt de groot-
schootspanning en blijft daarna bij
stellen met behulp van de overloop. 
Het interieur van de Buil is eenvoudig, 
maar wel compleet. Ook binnen zie je 
dat de boot zeker niet alleen als wed-
strijdjacht is ontworpen. Voorin staat 
een tafel met een U-vormige bank. Het 
geheel is om te bouwen tot dubbel 
bed. Aan stuurboord vind je de kom
buis met wasbakje, pompkraan, berg
ruimte en ruimte voor een kooktoe-
stel. Daar tegenover een kast en ruim
te voor een 44 liter grote koelbox. Het 
afstapje voor de bakboord kajuit
ingang heeft een deksel waaronder het 
chemisch toilet staat. De ruimte onder 
de kuip wordt deels ingenomen door 
een dubbel bed van 1,90 x 1,25 m. Het 
achterschip is leeg. Hier zijn de berg
ruimte voor de motor en een bakskist 
met aparte gasbun geplaatst. Beide 
bakken vind je in de kuip. 

Sensatie 
We voeren met de Buil 7000 vanuit 
Muiderzand met een stevige zeven 
Beaufort. Dat zijn omstandigheden 
waaronder je de boot niet gauw met 
z'n tweeën als toerboot zult gebrui
ken. We voeren de boot met drie per
sonen. Dat bleek precies goed: een 
stuurman, een grootschoottrimmer 
en een voorzeiltrimmer. 
Voor we van wal staken, moest de 
boot eerst te water. Dat gaat heel vlot. 
Je rijdt de trailer het water in en de 
boot drijft los. Dat is alles. Daarna laat 
je de kiel zakken en is de Buil klaar 
voor gebruik. Bij het aanleggen moet 

De markante 
hoorns op de kop 
met daarop de 

rail voor de 
boegspriet 

Bij het 
manoeuvre
ren in de ha

ven is het in 
het begin wel 
even uitkijken. 
De hoorns zijn 
overigens stevig 
genoeg om op te 
staan. De onder
zijde is een deel 
van de romp, de 
bovenzijde van 
het dek. De bei
de delen zijn op 
elkaar gelami
neerd. 
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De kombuis met 
pompkraan. De 
waterzak zit on

der de stuur
boord kuipbank. 

Het kooktoestel is 
hier nog niet ge

plaatst. 

We slaan bij een 

onverhoedse 

loef manoeuvre 

een keer plat. 

je wel rekening houden met de 
hoorns. Een achterspring die de kop 
van de wal houdt is nodig. 
We besloten een rif te steken, overi
gens het enige rif dat je kunt steken. 
Opkruisen gaat prima, ook bij veel 
wind. Toch vonden we in vlagen dat 
we nog iets te veel grootzeil voerden. 
Lozen van het grootzeil ging dan niet 
meer voldoende, het schip kreeg 
overmatig helling en de snelheid liep 
terug, zonder uit z'n roer te lopen. 
Twee riffen zou een uitkomst zijn, 
maar het is de vraag of dat 'past' in 

verband met de doorlo
pende zeillatten. 
Overigens zaten we ge
woon met drie man in de 
kuip. 'Levende ballast' 
blijkt inderdaad overbo
dig. Heel prettig is hierbij 
de verstelbare zeereling 
waardoor je een goede 
ruggesteun houdt. De 

voetsteunen in de kuip zijn prima. De 
bediening van de grootschoot is dat 
ook, net als de stuureigenschappen. 
Dankzij het slanke, lange geprofileer
de roer luistert het schip ook bij veel 
helling direct. 

De Buil komt echter op de ruime rak
ken pas echt in z'n element. De kleine 
gennaker laat zich gemakkelijk hijsen. 
Vervolgens is het een kwestie van een 
beetje oploeven, vaart krijgen en af
vallen. De stier schudt dan even met 
z'n kop en je voelt hoe de boeg om
hoog komt en de boot vaart krijgt. In 
seconden loopt de snelheid op tot 
tien, elf, twaalf, dertien en zelfs ruim 
veertien knopen. 
Het 'gennakeren' vraagt enige oefe
ning. De hoek tussen oploeven en af
vallen is klein, hooguit een graad of 
tien. Loef je teveel op dan krijgt de 
boot helling en hou je hem - met deze 
wind tenminste - niet meer. Val je te
veel af dan zakt de boot terug in het 
water en ben je de snelheid kwijt. 
Maar eenmaal op de goede koers is de 
boot stabiel, luistert prima naar het 
roer en vaart opmerkelijk droog. 
Achter je spuit een witte golf van wa
ter weg. Het moet gezegd worden: 
sensatie in optima forma. 
Een minpuntje vonden wij de positie 
van de stuurman. Voor echt goed ge
voel op het roer zit hij, met helmstok-
verlenger, iets teveel in het verlengde 
van de helmstok. Om dat te verhelpen 
zou de helmstok iets langer mogen. 

Als gevolg van de wind slaan we, bij 
een onverhoedse loefmanoeuvre om 
in de geul te blijven, een keer plat. 
Dan blijkt hoe belangrijk de ballast-
bulb is. Het topje van de mast blijft 
ruim boven water, de bulb blijft erin. 
Overigens is het zaak de gennaker di
rect als de boot weer overeind komt 
aan te trekken. Dan krijgt de Buil weer 
snelheid en is het leed geleden. 

Alleen voor sportieve toerzeilers 
Is de Buil 7000 een wedstrijdjacht? Ja. 
Is de Buil 7000 een sportief jacht met 
prima zeileigenschappen? Ja. Is het 
een spectaculaire boot? Ja. Is de Buil 
een toerjacht? Ja, maar... De Buil 7000 
wordt mede aangeprezen als toerjacht. 
Toch is het geen boot voor de echte 
toerzeilers: zij die hun jacht zuiver en 
alleen gebruiken om van A naar B te 
gaan en zeven knopen al heel hard 
vinden. De Buil is bij uitstek een jacht 
voor sportieve zeilers die wel eens re
delijk comfortabel op vakantie willen, 
maar geen zin hebben om gemoe
delijk onder een half weggerolde ge-
nua het IJsselmeer over te hobbelen. 
Zeilers die, ook al zijn ze op vakantie, 
snel en spectaculair wil
len varen. Zij hebben aan 
de Buil een prima boot: 
een snel, goed schip dat 
door een kleine beman
ning goed te varen is en 
met een goede accom
modatie . 

Natuurlijk heeft de Buil 
ook mindere kanten. 
Zijn diepgang bijvoor
beeld. In Nederland is 
1,70 m een behoorlijke 
beperking van je vaarge-
bied. Bovendien kun 
je het je met de Buil 
niet veroorloven vast 
te lopen: probeer je 
maar eens voor te 
stellen wat er gebeurt 
als je met veertien 

Onder de afstap aan 
bakboord is een che
misch toilet ge
plaatst. Onder de 
kuip vind je een groot 
dubbel bed. De af
stap aan stuurboord 
doet dienst als berg
ruimte. 

knopen op een plaat knalt. Dan is er 
nog de aard van het beestje. De Buil 
vraagt om voldoende diep, open wa
ter. Water waar je een paar uur de gen
naker omhoog kunt trekken en onbe
schaamd kan raggen. Die eigenschap
pen maken de Buil eigenlijk bij uitstek 
geschikt voor de kust, de Zeeuwse wa
teren en sommige delen van het IJssel
meer. 
En de prijs? Die is inderdaad niet 
kinderachtig. Maar hij ligt in dezelfde 
orde van grootte als die van vergelijk
bare jachten. Bovendien krijg je voor 
dat geld een mooie set North-zeilen. 
Het ligt voor de hand dat de Buil 7000 
een wedstrijdklasse wordt. Er zijn in
middels klasseregels opgesteld. 
Voorlopig zal het echter nog even du
ren voor er velden op het water ver
schijnen. Er zijn tot nu toe pas tien 
Buli's gebouwd. Twee daarvan zeilen 
in Europa. ^ 

Voorin vind je een U-vormige bank met 
een tafel. Hiervan kun je een tweeper
soonsbed maken. 
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Buil 7000 

Technische gegevens Buil yooo 
Lengte over alles: 7,00 m 
Lengte waterlijn: 6,oo m 
Grootste breedte: 2,45 m 
Diepgang: 1,70 m 
Waterverplaatsing: 1.000 kg 
Ballast: 375 kg 
Hoogte binnen: 1,45 m 
Grootzeil: 21 m' 

Grote fok: 11 m2 

Kleine fok: 6,8 m' 
Masttop gennaker: 65 m2 

Kleine gennaker: 45 m2 

Drifter: 24 m2 

Prijs: ƒ 65.000,-* 
*: Inclusief North-grootzeil, North gro
te en kleine fok en North kleine genna
ker. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

6 anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

http://www.tcpdf.org
http://www.anwbwatersport.nl/

