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De F-32SR
letterlijk een beest 

van een boot
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Ook qua uiterlijk imponeert het schip. De brede, hoog 
volume drijvers hebben een sexy negatieve boeg net als 
de slanke hoofdromp, waar de drijvers als ze ingeklapt zijn, 
mooi onder de deklijn vallen. De formidabele ruime kuip, 
de krachtige lijn van de opbouw, de cirkelvormige foils 
in de strakke robuuste drijvers, alles ademt een bijzonder 
geslaagde mix van pure elegantie en rationaliteit. De 
koolstof mast en giek van Marstrom, Zweden, steken 
prachtig af bij de cadmiumgele rompen en de extra hoge 
beams. De boot is werkelijk een plaatje!

Vertrouwen
Richard bestelde de boot in november 2010 bij Melvest 
Marine in de Filipijnen, een van de werven die dit schip 
in koolstof konden bouwen en waar op dat moment 
Andrew Johnston, de ervaren bedrijfsleider die al jaren 
Farriers bouwt, aan verbonden was. Overigens niet nadat 
Richard door Klaas Parrel getipt was, dat Andrew zojuist in 
Luxemburg een boot voor een klant aan het afl everen was, 
en hij de F-32SR in levende lijve had kunnen aanschouwen. 
Dat leidde tot vertrouwen. Niet onbelangrijk want 
bouwen in koolstof is moeilijker dan met gewoon glas, 
voornamelijk omdat het lastiger is om te beoordelen of 
het laminaat voldoende is geïmpregneerd met epoxy. 
Maar Richard bekeek het resultaat, raakte overtuigd van de 
kwaliteit van de werf en durfde de bestelling aan.
De bouw duurde wat langer dan gepland, niet ongewoon 
maar wel vervelend, zeker omdat een deel van het 
bouwteam met Andrew zou overstappen naar Multihulls 
Direct, een andere werf in de Filipijnen waar Farrier o.a. zijn 
grote catamarans laat bouwen. In onderling overleg, met 
wekelijks contact en stevige coaching slaagde Richard erin 
het team goed gefocust te houden en de boot in maart 

2012 afgeleverd te krijgen in Nederland. Daarna volgde 
de assemblage van de beams, het monteren van het 
beslag en de kritische onderdelen van het schip die door 
Farrier zelf geleverd werden: het nieuwe, extra sterke en 
superlichte klapsysteem, het zwaard en de ronde foils. Het 
beslag, o.a. van Harken, is gemonteerd op tijdens de bouw 
ingelamineerd high density schuim.

Comfort
Het schip is afgeleid van de F-32A en biedt wat minder 
accommodatie dan de brede F-32AX maar toch kun je er 
goed met zijn vieren slapen met een slaapplaats onder de 
kuip, de voorpiek en een dubbele slaapplaats in de kajuit. 
Dan blijft er ook nog ruimte over voor een kombuisje en 
toilet. De kuip is echt een mooie schone racekuip waar 
je makkelijk met 10 man in kan verblijven. Niet perse 
noodzakelijk trouwens want Richard zeilt het schip prima 
met zijn tweeën. “En als we van de eilanden terug naar 
Kornwerd zeilen, ligt Alice heerlijk op de ruime, vlakke 
kuipbank te zonnen,” zegt Richard. 

Tekst: Maarten Bakker   Foto’s: Ariëlla Bijl e.a.

Deze zomer zagen we voor het eerst het knalgele racemonster van Richard Bökkerink op ‘s Neerlands water. De 

F-32SR, de slanke uitvoering van het briljante ontwerp van Ian Farrier is een krachtpatser ‘pur sang’. Gebouwd in 

koolstof en pvc zit er geen grammetje vet aan de botten. Schoon aan de haak met mast, zeilen, motor weegt ze 

pakweg 1350 kilo. Voor een stijf platform van 10 bij 7,30 meter een uitzonderlijke prestatie.

De F-32 tijdens de HET

Je zeilt op twee punten, een stukje zwaard 

en de foil en je balanceert met het roer. 

Het lijkt dan alsof je in een vliegtuig zit.
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Vliegen over het water
De mast van 15,5 m. en de giek komen bij Marstrom in Zweden 
vandaan. Dat kostte een lieve duit, de mast alleen al rond de 
35.000 euro, de verstaging is van kunststof. Randy Smyth, de 
bekende, tanige, Engelse zeiler en zeilenbouwer op leeftijd, 
leverde de zeilen. Randy bouwde ook de zeilen voor de eerste 
F-32SR in het Engelse circuit en heeft veel ervaring met 
multihullraces op o.a. de Volvo Extreme 40’s als de Holmatro en 
als stuurman op de Hilfi ger. Grootzeil en zelfkerende fok zijn 
gemaakt van koolstof, het schip heeft daarnaast een screacher, 
halverwege de boegspriet, een code zero voor op de punt, en 
een spinnaker aan boord. Op ruime koersen levert de laatste met 
het grootzeil samen een zeiloppervlak van pakweg 155 m². En tja, 
dan praten we over 110 m² per ton waterverplaatsing...
Dat laat weinig te raden over de zeileigenschappen. In een 
woord: HEFTIG! Het ranke schip is echt ‘a handfull’, een beest van 
een boot. Niet alleen door de breedte en het grote zeiloppervlak. 
Vooral de koolstof foils, hoogstandjes van techniek, high aspect 
ronde vleugels, gemonteerd aan de voorzijde van de drijvers, net 
achter de voorbeam, spelen een belangrijke rol. Ze genereren 
door hun vorm veel lift waardoor onder hoge snelheden de 
voorzijde van de lijdrijver tot bijna een meter boven het water 
komt. Daarom planeert de boot extreem snel.

Geen ruimte voor fouten
Richard: “Met grootzeil (met rif ) en de zelfkerende fok bij 20 
knopen wind op het Wad op een diepe koers rond de 150° 
loopt de F-32, als je de wind over dek in de juiste hoek kunt 
krijgen, al gauw zo’n 25 knopen. Door de foils ligt de lijromp (!) 
aan de voorzijde tot de beam ver boven het wateroppervlak. 
De hoofdromp planeert op de platte kont. Dan moet je heel 
voorzichtig sturen want je voelt geen boot meer in het water. En 

Twee details van de foils

Vooraanzicht met de cirkelvormige foils in de beam Ingevouwen blijven de foils gemonteerd

Het profi el van de F-32SR

F-32SR Specifi cations: 
L.O.A  11" (10,03 m)
 B.O.A (F-32SR)  23' 3" (7,07 m) 
B.O.A (F-32SRX)  23' 10" (7,27 m) 
L.W.L 10" (9,69 m)
Folded beam 8' 4 1/2" - 9' 8" (2,55 - 2,95 m) 
Approx. bare weight  2500 - 2700 lbs (1140 - 1230 kg) 
Sail area (main & jib) 806 sq.ft (74,85 m²) 
Mast length  (15,24 m) 
Draft (board up) 1' 4" (0,40 m) 
Draft (board down) 7' 1" (2,16 m) 
Auxiliary Outboard (8 pk)
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De zijkant van de boot met de foilDe F-32SR op de trailer

De F-32SR (Super Race)

De F-32SR is de eerste tri van Farrier die echt is ontworpen om 
mee te racen, bij voorkeur voor ‘line honors’ in een ‘one-design 
class’. De bouwplannen maken productie door professionele 
bouwers i.c. in eigen beheer, mogelijk en kritische delen van de 
kit zijn leverbaar door Farrier. De belangrijkste verschillen met de 
F-32A(X), waar de SR van is afgeleid, zijn het iets lagere vrijboord, 
het veel grotere tuig en het lage gewicht. De extra grote drijvers 
leveren meer opdrijvend volume voorin en onderin. Ze zijn, met 
een hogere prismatische coëffi  ciënt, speciaal afgestemd op het 
grote tuig en de snelle romp. Daardoor is de SR tot grote prestaties 
in staat. Het lagere profi el, de kleine kajuit en de grote ‘cockpit’, 
waar je makkelijk met tien man kan zitten, maken er een pure 
racer van.

Zoals alle Farrier tri’s kan de F-32SR op het water ingeklapt en 
uitgevouwen worden. Vanaf de trailer is de boot in snel tempo 
zeilklaar te maken. Voor het gemak heeft de SR met de smalle 
romp een breedte van 2,55 m. op de trailer: de meest eenvoudige 
oplossing, je hoeft geen vergunningen meer aan te vragen. De 
F-32SRX heeft een iets bredere romp maar verder hetzelfde profi el. 
Door de bredere waterlijn van de X-uitvoering ligt de hoofdromp 

net even wat minder diep in het water. Er wordt op social media 
als sailinganarchy (topic 87158) intensief gediscussieerd over het 
positieve eff ect van de breedte van de waterlijn op het vermogen 
om snel te kunnen planeren. Farrier wijt de hoge prestaties van 
zijn X ontwerpen aan de lage weerstand van de makkelijk in plané 
te krijgen rompen. De SRX heeft echter een trailerbare breedte van 
pakweg 2,90 m.

De foil sectie is ontwikkeld door Tom Speer, een Boeing 
ingenieur die ook verantwoordelijk was voor het ontwerp van 
de vleugelmast van BMW/Oracle. De cirkelvormige foils leveren 
meer lift dan rechte foils en creëren minder weerstand boven 
water. Door de vorm zijn ze eenvoudiger op en neer te halen met 
een dubbele lijn over de zijnetten. Bovendien blijven de foils in de 
drijvers tijdens in- en uitklappen en traileren. 

Waterballast achterin de middenromp en achterin de drijvers is 
een optie. Daardoor kun je langer vol tuig laten staan op ruime 
koersen met harde wind en zware zeegang. De TR is nog niet 
defi nitief vastgesteld maar ligt vermoedelijk iets boven de 90. En 
tot slot: ja, er is ook aan het comfort gedacht, een sluitbare bimini 
creëert ‘cruising comfort’ in de haven.

feitelijk is dat ook zo. Je zeilt op twee punten, een stukje zwaard 
en de foil en je balanceert met het roer. Het lijkt dan alsof je in een 
vliegtuig zit.” Ook met heel licht weer loopt de F-32 erg goed: “Op 
het IJsselmeer op weg naar huis varen we met weinig wind, 8,5 
knopen, met de spinnaker en het grootzeil vaart de boot dan 17 
knopen. Een gepasseerde platbodem lijkt met deze wind bijna stil 
te staan en wij varen twee keer de windsnelheid.” Ook met 16-18 
knopen wind komen de snelheden met grootzeil en fok snel in 
de buurt van de 25 knopen. De foils zorgen ervoor dat het schip 
heel stabiel over het water scheert en nauwelijks nog gevoelig is 
voor de plaats van bemanningsgewicht. Toch vraagt het schip alle 
aandacht. “De top van het grootzeil zit in een masttopslot, evenals 
de fok, van Scheafer. Het grootzeil heeft een vierkante top op 16 
meter boven water en is echt GROOT. Met een bui in de buurt 
moet je heel alert zijn en anticiperen om op tijd de boel naar 
beneden te krijgen.”

‘So far so good’, Richard is echter altijd op weg naar nieuwe 
ervaringen. Als de boot is ‘gefi netuned’ en hij hem helemaal onder 
de knie heeft, wil hij weer een nieuwe laten bouwen. Misschien 
wordt dat de SRX, kan het nog sneller? De boot is dan ook te koop 
voor pakweg 2,5 ton. Voor meer info kun je naar de site van Farrier 
met o.a. links naar korte zeilvideo’s.●
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