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De Smelne Vlet 42 SD is volgens de 
werf één van de meest luxe en moderne 
schepen die door deze Drachtster werf 
is afgeleverd. De toegepaste materialen 
zoals wit lederen bekleding, Corian en 
de indeling van de salon zijn beslist geen 
doorsnee. Het hele schip heeft een hoog-
waardige afwerking. “Liefde tot in detail,” 
aldus de werf. In het interieur is wit leder 
gecombineerd met warm Amerikaans 
kersen. Fraai is het houtwerk met zijn vele 
rondingen. De twee geïntegreerde trap-
pen in de spiegel maken de toegang tot 
het zwemplateau eenvoudig. De Smelne 
Vlet 42 SD heeft een heerlijke ruime open 
kuip met teakdek. Deze open kuip is mak-
kelijk toegankelijk via een deurtje vanaf 

Na de succesvolle lancering van de 50 
MPC introduceert Jetten Yachting nu de 
50 MPC-FLY. De samenwerking tussen 
Jetten Yachting en Vripack Naval Archi-
tects heeft geresulteerd in een uniek en 
innovatief ontwerp: de 50 MPC-FLY. Een 
technisch hoogstandje van Nederlandse 
jachtbouwkwaliteit gecombineerd met 
een modern lijnenspel. Bij het ontwerpen 
van de 50 MPC was vanaf het begin dui-
delijk dat er ook een 50 MPC-FLY zou ko-
men. Dit had niet alleen een esthetische 
achtergrond, maar hierdoor kon ook ex-
tra aandacht worden besteed aan de sta-
biliteit en dus zeewaardigheid die bij de 
ontwikkeling van de 50 MPC als ontwer-
peis was meegenomen. De FLY-bridge 
is volledig geïntegreerd in de opbouw en 
vormt op die manier een naadloos geheel 
met de 50 MPC. De 50 MPC-FLY heeft 
een centraal geplaatste stuurconsole met 
daaromheen een riante loungebank. Hier-
door stuurt de kapitein centraal tussen 
zijn gasten. Dit in tegenstelling tot traditio-
nele schepen waar sturen op de flybridge 
vaak een eenzame aangelegenheid is. 
Ook de design bimini is direct meege-
nomen in de eerste ontwerpfase, net als 
de luxueuze sunbeds. De 50 MPC-FLY is 
leverbaar als waterverplaatser of als half-
glijder en wordt standaard uitgerust met 
twee zuinige 6 cilinder Deutz dieselmoto-
ren van elk 170 pk. 
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Vijf motorboten maken kans op de titel 
‘HISWA Motorboot van het Jaar 2015’. De 
verkiezing ‘HISWA Boot van het Jaar’ is 
een ereprijs voor motorboten. Inschrijving 
staat open voor seriegebouwde jachten 
die in het kalenderjaar of het voorgaande 
jaar nieuw op de Nederlandse markt zijn 
gebracht. De geselecteerde boten van 
dit jaar zijn de Aquanaut Andante 438, 
Korvet 14 CLR, Steeler Panorama Flat-
floor 46, Vedette Hollander Trend 32 en 
de XO 270 RS Front Cabin. Deze zijn 
op 21 oktober door de deskundige jury 
getest. “De deelnemers hebben zich 
niet laten weerhouden door het extreme 

het zwemplateau. Op het zwemplateau 
is een buitendouche geplaatst. De keu-
ken, salon en kuip bevinden zich op één 
niveau waardoor het schip voor iedereen 
gemakkelijk toegankelijk is. De compleet 
lederen afgewerkte stuurstand met fraai 
rond gelijnde kastenwand aan BB geven 
een luxueuze uitstraling aan de ruime ge-
zellige salon. Door een royaal elektrisch 
te bedienen salonluik is de salon aange-
naam licht en is de ventilatie optimaal. De 
nieuwe Smelne wordt gepresenteerd op 
Boot Düsseldorf 2015.
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De nieuwe Smelne Vlet 42 SD: 
luxe en modern

Jetten Yachting 
lanceert de 
50 MPC-FLY

Nominaties HISWA Motorboot 
van het jaar 2015 bekend

weer tijdens de testdag. De jury heeft 
probleemloos mee kunnen varen. Stuk 
voor stuk zijn ze geslaagd in hetgeen ze 
beoogden”, aldus de juryvoorzitter. Welke 
boot zich daadwerkelijk ‘HISWA Motor-
boot van het Jaar 2015’ mag noemen, 
dat wordt op de openingsdag van de 
HISWA 2015 op woensdag 11 maart in 
de Amsterdam RAI bekend gemaakt. Alle 
genomineerde boten zijn hier te bezichti-
gen tot en met zondag 15 maart.
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