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B/one - de nieuwe 
race-Ba varia 
Bavaria verrast vriend en vijand dit voorjaar met de introductie 
van een nieuwe wedstrijdboot: de B/one. Dat ze in Giebelstadt 
écht wel wijzer zijn geworden sinds de tegenvallende Match 
Line, bewijst dit concept. Geen performance-cruiser; dit is een 
rechttoe-rechtaan sportboot. Maar dan wel een voor de smal
lere beurs. 
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D e nieuwe Bavaria B / 
one is volgens de Duitse 
werf in eerste instantie 
bedoeld om nieuw - en 
lees dan ook maar: jong -

publiek voor het zeilen te winnen. Bavaria 
probeert dat met een sportboot naar ont
werp van de tegenwoordige huisarchitect 
Bruce Farr (en dien s bureau), die voor 
een opmerkelijke prijs wordt aangeboden. 
Volgens Bavaria houdt de B/one het midden 
tussen een 'jacht' en een 'dinghy' en de werf 
spreekt dan ook van een Dingyyacht. Leuk 
verzonnen natuurlijk, maar op de keper 
beschouwd is de B/one natuurlijk gewoon 
wat we in de internationale zeilwereld een 
sportsboat noemen. Met dat verschil dan 
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Romptengte 7 m 

Breedte 2,49 m 

Diepgang 1,60 m 

Gewicht 1.020 kg 
Ballast 370 kg 

Grootzeil 21 m2 

Fok 11 m2 

Gennaker 46 m 2 

Prijs €22.900 (exclusief BTW, 

dat zou inclusief op €27.251 

komen; inclusief zeilen) 

Meer informatie Van den Bosch Yachting, 

vandenboschyachting.nl; 

Holland Sailing, hollandsai-

ling.nl 

dat de B/one wel wat minder extreem is 
dan bijvoorbeeld een archetypische sport
boot als de Meiges 24. Het grootste verschil 
zit hem vooral in het gewicht van de boot. 
Waar de 7 meter lange B/one ruim een ton 
op de weegschaal brengt (waarvan 370 kilo 
ballast), is de dik 7,80 meter lange Meiges 
24 duidelijk een afgetrainder typje met z'n 
809 kilo (waarvan 285 kilo ballast). Wat 
betreft zeiloppervlakken ontlopen beide 
boten elkaar nauwelijks: 23 m 2 aan de 
wind voor de Meiges, 22 m 2 voor de Bavaria. 

Het gewichtsverschil is overigens niet zo 
gek als je weet dat de nieuwe sportieveling 
van Bavaria méér moest zijn dan uitslui
tend een sportboot. Binnen kun je als het 

moet tijdens een sportief weekendje raggen 
vier personen kwijt. Er is bovendien ruimte 
voor een chemisch toiletje, een kooktoestel 
en een koeling. 

FLEXIBEL 

Om de Bavaria B/one relatief makkelijk 
te kunnen vervoeren is de kiel, net als bij 
vergelijkbare sportboten, ophaalbaar en 
bleef de breedte beperkt tot 2,49 meter. In 
wedstrijden is de bemanning niet groter 
dan drie personen, maar een maximum 
bemanninggewicht is op dit moment echter 
nog niet vastgesteld. 
De werf laat weten dat de boot ook voor 
andere toepassingen zeer geschikt zal zijn. 
Zeilscholen zouden bijvoorbeeld wel met 

zeven mensen aan boord kunnen varen. 
Om de prijs laag te houden, levert Bavaria 
bij de boot een eigen set zeilen van Hyde 
Sails. Wie de B/one vooral als sportieve 
toerboot wil gebruiken, kan daarbij kiezen 
voor de cruising set in crosscut Dacron. 
Voor wedstrijdzeilers komt er een Mylar 
radiaal gesneden racing set. Bavaria ver
wacht de eerste B/one rond de tijd van het 
verschijnen van dit nummer op het water te 
hebben. De Nederlandse importeurs - Van 
den Bosch en Holland Sailing - streven 
ernaar om de boot naar Nederland te halen, 
maar werken nog aan mogelijkheden om 
hem in de markt te zetten. 
Wie interesse heeft om de Bavaria B/one te 
volgen, kan kijken op www.sail-bl.com i 
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