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InternatIonale
allure
Met de Beach 45 trok Jetten Shipyard afgelopen zomer internationale 
belangstelling tijdens de jaarlijkse boat show in Cannes. Het 45 voets 
aluminium motorjacht dingt inmiddels zelfs mee naar de titel Europese 
Motorboot van het Jaar. Voor de ontwikkeling van de Beach 45 – als eerste 
van een reeks nieuwe motorjachten van 45, 65 en 75 voet – werkte de 
Friese werf samen met Cor D. Rover Design en Van Oossanen Naval 
Architects. Dat leverde een bijzonder fraai vormgegeven en uiterst vlot 
varende waterverplaatser op, van internationale allure.
Hans PaPenburg
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Wat is er toch aan de hand met die typisch nederlandse 

waterverplaatsers van tegenwoordig? generaties lang had 

je één zekerheid, als je voor zo’n ‘verdringer’ koos: veel 

sneller dan de theoretische rompsnelheid zou je boot niet 

gaan – ongeacht het motorvermogen. Hóe snel het schip 

ongeveer zou kunnen varen, liet zich heel eenvoudig bere-

kenen: de waterlijn in meters, daar de wortel van en dat 

vervolgens maal 4,5. bij de Jetten beach 45 kom je met die  

rekensom uit op zo’n 16 km/uur, terwijl het jacht in werke-

lijkheid 22 knopen haalt. Dat is ongeveer 40 km/uur oftewel 

2,5 keer de rompsnelheid. rara, hoe kan dat?

Fast DIsplacement
er zijn tegenwoordig meer waterverplaatsende schepen, 

die zich van de aloude natuurwetten weinig lijken aan te 

trekken. bij de Jetten beach zit het geheim hem in de Fast 

Displacement Hull Form (FDHF) van Van Oossanen naval 

architects in Wageningen. Het internationaal opererende  

bureau bedacht deze rompvorm een jaar of zeven geleden, 

als een soort cross-over tussen waterverplaatsen en pla-

neren. Managing director niels Moerke: “De Fast Displace-

ment Hull Form is een rompvorm die, onafhankelijk van de 

snelheid, nagenoeg recht door het water gaat en een laag 

geïnstalleerd vermogen nodig heeft. De aloude wetten rond 

de rompsnelheid gelden wel degelijk ook voor de FDHF, 

maar door een aantal slimme keuzes hebben wij de romp 

zo’n vorm kunnen geven, dat er geen harde grens meer 

optreedt op het moment dat de theoretische rompsnelheid 

is bereikt. Dat merk je als je gas geeft: het schip blijft dan 

zonder ‘hump’ gewoon doorversnellen, totdat het maxi-

male vermogen van de motoren is bereikt.”

een echte grens is er volgens Moerke niet, voor wat betreft 

de snelheid. “een planerende knikspant zal uitein- 

delijk echter efficiënter zijn als er op topsnelheid wordt ge-

varen, doordat die uit het water komt en dan maximaal 

gebruik maakt van de zogeheten hydrodynamische lift. een 

FDHF-romp blijft ín het water. bij een schip van 20 meter is 

een FDHF-romp effectief tot een snelheid van  

27,5 knopen, bij een schip van 40 meter tot 38,5 knopen en 

bij een schip van 60 meter tot 47 knopen. Wij passen de 

rompvorm toe bij meer werven, ook in de commerciële 

vaart. recente voorbeelden hiervan zijn de storm 65  
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stuursalon. In verhouding met de enorme kuip lijkt de salon 

in eerste instantie vrij klein, maar dat is slechts schijn. “als 

je deze salon vergelijkt met die op veel andere boten, zul je 

nog verbaasd staan over de afmetingen”, merkt Van der 

Pas dan ook terecht op. “er is zitplaats voor acht personen. 

en vergis je niet: deze boot is 13,20 meter lang! Het is die 

grote kuip die je op het verkeerde been zet; daar denk je 

dat je op een boot van 16 meter bent. Dat is het verhaal!”

Hutten
Vanuit de salon bereik je via vier traptreden de lager gele-

gen kombuis en een tweepersoons dinette. normaal ge-

sproken bevindt de keuken zich in de salon, maar in dit 

geval wilde de klant die liever beneden hebben. Op zich 

geen verkeerde keus, maar wel een met verstrekkende ge-

volgen voor de verdere indeling. In de standaard lay-out 

heeft de beach 45 drie hutten en twee badkamers, met 

twee in de lengterichting geplaatste bedden in wat nu de 

tweede hut is. De bedden in deze tweede hut zijn dwars 

geplaatst, met iets voor het hoofdeinde een op die plek on-

wenselijke scherpe hoek in het plafond. Los daarvan heeft 

de hut geen ramen of ventilatiemogelijkheden, maar daar 

zegt de werf nog iets op te zullen vinden. De eigenaarshut 

is wel volgens het standaard ontwerp en die vinden we heel 

geslaagd. Deze hut is ruim, met bovendien veel conact met 

buiten dankzij onder meer het deels (afsluitbare) glazen pla-

fond. buiten leveren de glasplaten overigens geen enkel 

probleem op; je kunt er gewoon op lopen. De afwerking in 

(20 meter, 24 knopen), de galactica super nova (70 meter, 

30 knopen) en het nieuwe patrouillevaartuig voor het rot-

terdams Havenbedrijf, de rPa08.”

‘totale vrIjHeID’
Ook boven de waterlijn ontstijgt de nadrukkelijk voor de  

internationale markt ontworpen Jetten beach 45 het alle-

daagse. Voor een onderscheidend design ging Jetten  

shipyard in zee met cor D. rover Design uit nieuwpoort. 

Dit bureau werkt voor jacht- en superjachtwerven in bin-

nen- en buitenland en tekende onder meer het interieur 

voor de zeer succesvolle azimut Magellano 53 en 66. 

Kenmerkend voor de beach 45 is het vele glas dat in het 

ontwerp is toegepast, onder meer in de plafonds. “Door 

het hele schip heen is er maximaal contact met buiten, wat 

een gevoel geeft van totale vrijheid”, verwoordt Jan van der 

Pas, conceptdesigner bij cor D. rover, de achterliggende 

gedachte. “conservatief aan het ontwerp is dat je al dat 

glas aan de buitenkant nauwelijks ziet. Die combinatie zorgt 

voor evenwicht: jeugdig en jong, maar tegelijkertijd toch 

ook een klassieke look. Dat laatste is niet onbelangrijk, 

want je schip moet over tien jaar per slot van rekening ook 

nog goed verkoopbaar zijn.” De beach 45 is ontworpen 

rond de begrippen lounging, safety en well-being. “Dat 

geldt voor alle jachten die wij ontwerpen, van klein tot 60 

meter plus”, zegt Van der Pas. “Het is wat wij ‘de essentie 

van yachting’ noemen. Heel belangrijk daarbij is, dat je con-

tact hebt met het water. bij dit schip zie je dat onder meer 

terug in de heel grote open kuip: dáár moet het gebeuren.”

KuIp
De kuip, die royaal plaats biedt aan zeker 12 personen, is 

inderdaad enorm en duidelijk de belangrijkste leefplek aan 

boord. De verschansing rondom meet op het hoogste punt 

117 cm, wat overboord vallen op dit zeegaande jacht prak-

tisch onmogelijk maakt. een heerlijk beschut gevoel, met 

als klein nadeel dat het zicht schuin naar voren enigszins 

wordt beperkt als je op de enorme L-vormige spiegelbank 

wilt genieten van het uitzicht. In de verschansing zijn twee 

zwaar uitgevoerde deuren gemaakt naar opzij – aan stuur-

boord – en naar het zwemplateau. Het plateau is aan de 

kleine kant en zal op het volgende jacht daarom worden 

vergroot. Vanuit de kuip kun je via 34 cm brede gangboor-

den naar voren. Tot ongeveer halverwege is de verschan-

sing/zeereling 115 cm hoog. Verder naar voren wordt dat 

70 cm; langs de randen van het kajuitdak hadden wij daar 

om die reden graag een grijpreling op het kajuitdak gezien.

salon 
Via een groot klapraam en een in twee delen volledig te 

openen deur is er vanuit de kuip volop contact met de 

jeugDIg en jong, 
met tocH een 
 KlassIeKe looK

2

1 Voor anker bij ‘het zwembad van Cannes’. 2 De enorme kuip van de 

Jetten Beach 45 is veruit de belangrijkste leefplek aan boord.
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3 De stuursalon. Dankzij het grote dakluik kun je hier voor het gevoel ‘buiten’ sturen.

4 Ruime eigenaarshut. 5 De kombuis, met ernaast een tweepersoons dinette. In de standaard lay-

out is de keuken niet hier beneden, maar in de salon gesitueerd.

6 Standaard indeling, met drie hutten en twee badkamers.

jetten BeacH 45

aFmetIngen  

Lengte over alles 13,55 m
breedte   4,50 m
Diepgang   0,89 m
Kruiphoogte   2,90 m (met mast 3,92 m)
stahoogte binnen   2,10 m in salon 

 1,95 m in eigenaarshut en gastenhut
 
casco 

Waterverplaatsing  17.400 kg
Materiaal  4-6 mm aluminium
rompvorm  rondspant, Fast Displacement Hull Form
ce-markering  a
 
tanKs 

Diesel  920 l
Drinkwater  740 l
Vuilwater  250 l
 
voortstuwIng 

Motorisering  2 x Volvo Penta D4 180-300 pk 
boeg- en hekschroef standaard, beide 125 kgf

 
eleKtrIscHe InstallatIe 

boordnet  230 / 24 V volledig dubbelpolig
accu’s  250 ah service-accu’s  

aparte accu’s voor motoren, boeg- en hekschroef
acculader/omvormer  24 V – 5000 W, Victron
 
accommoDatIe 

Indeling  open kuip, stuursalon, kombuis, dinette, 2 hutten 
en douche/toilet

 
prestatIes 

Topsnelheid 22 knopen (met 2 x 300 pk)
Kruissnelheid 14-18 knopen
 
prIjzen 

Vanafprijs  € 841.373,- incl. btw (2 x 180 pk Volvo Penta D4) 
€ 871.187,- incl. btw ((2 x 300 pk Volvo Penta D4)

Humphree auto-trim  € 17.393,75- incl. btw 
 
Bouw en InFormatIe 

Ontwerp  cor. D. rover Design 
romp en constructie   Van Oossanen naval architects  
bouw  Jetten shipyard 

Hendrik bulthuisweg 23 
8606 Kb sneek 
Tel.:0515 - 560066 
www.jettenshipyard.com 
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ooK op snelHeID 
vaart De Boot stIl 
en comFortaBel

de hutten is onberispelijk, zoals overigens het hele interieur 

van de in vier verschillende stijlen in te richten boot.

zwaar geBouwD
De aluminium Jetten beach 45 weegt bijna 18 ton en is 

daarmee zwaar gebouwd. Volgens Jetten shipyard heeft 

dat onder meer te maken met de keuze voor de FDHF-

romp van Van Oossanen. “Doordat de boot ín het water 

blijft, krijgt de constructie het tijdens het varen op snelheid 

behoorlijk te verduren. Dankzij de uitzonderlijk sterke en 

stijve romp kan hij dat echter gemakkelijk aan en vaart de 

boot ook op snelheid heel stil en comfortabel.” 

De testboot heeft 2 x 300 pk in de machinekamer staan, 

goed voor een top van 22 knopen. Daarmee profiteert de 

Jetten beach maximaal van de voordelen van de FDHF-

romp. sneller kán wel, maar dan zou een planerende romp 

efficiënter zijn. De werf koos daarbij bewust voor de Volvo 

Penta D4. “Die heeft als enige een range van 180 tot 

300 pk”, verklaart Jetten shipyard die keuze. “Dat betekent 

dat je voor de hele vermogensrange toekunt met dezelfde 

motorfundatie. Ook aan de ‘ruggengraat’ waaraan dit schip 

zijn stijfheid ontleent, zijn daardoor nooit aanpassingen 

nodig.” De beide motoren staan opgesteld in een ruime en 

keurig verzorgde machinekamer, die via een nét iets te klein 

luik in de kuipvloer echter wel wat lastig bereikbaar is. een 

groter luik, waar ruimte genoeg voor is, zou beter zijn.

Jetten trof uitgebreide voorzorgsmaatregelen, om het alu-

minium casco van de beach 45 te vrijwaren van galvani-

sche corrosie. Onder meer het elektrische systeem is daar 

volledig op toegespitst. De werf werkt standaard met dub-

belpolige installaties, met voor elk apparaat een eigen ze-

kering, een eigen plus en een eigen min. aan- en uitzetten 

gebeurt door middel van relais in een grote zekeringenkast. 

De ampères gaan dus niet via het dashboard, maar recht-

streeks van de accu naar het apparaat, met als  bijkomend 

voordeel dat er gemakkelijk kan worden doorgeschakeld 

naar bediening via bijvoorbeeld een iPad.

varen
Onze testvaart met de Jetten beach 45 maken we voor de 

kust van cannes, vanuit marina Port de la rague van arie 

de boom in Mandelieu. Ondanks de zwakke wind staan er 

op zee golven tot anderhalve meter, maar mede dankzij de 

op het testschip geïnstalleerde Humphree ‘active’ trim-au-

tomaat ondervinden we daar geen enkele hinder van. Zelfs 

bij haar topsnelheid van 22 knopen vaart de beach 45 nog 

altijd opvallend comfortabel, welke koers we ook aanhou-

den. Doordat de geluidsmeter tijdens onze testvaart de 

geest geeft, hebben we geen cijfers voor wat betreft het 

aantal decibels. Op basis van ervaring durven wij de stel-

ling echter zonder meer aan dat de boot bovengemiddeld 

stil vaart, met ook weinig trillingen. Met het grote dakluik 

geopend, zodat we ons feitelijk buiten wanen, varen we aan 

het einde van onze testvaart met een aangename kruis-

snelheid van rond de 14 knopen richting het ‘zwembad van 

cannes’: een beschutte plek tussen twee eilanden, waar 

we kort voor anker gaan voor een frisse duik in het azuur-

blauwe water. We zwemmen een rondje om de boot, klim-

men weer aan boord en genieten dan in die fenomenale 

kuip nog even na. Wat een heerlijke boot voor een vaar-

tocht in deze adembenemende omgeving! 

conclusIe
De nominatie voor de titel europees Motorboot van het Jaar 

voor de Jetten beach 45 is meer dan terecht. Het niet pla-

nerende maar wél heel vlot varende rondspant motorjacht 

combineert traditioneel nederlands vakmanschap met een 

opvallend fris en aantrekkelijk design. en ja: dan trek je ook 

buiten de eigen landsgrenzen de aandacht. Het is dit soort 

schepen, waarmee de nederlandse jachtbouw zich inter-

nationaal op de kaart zet.  

TesT JeTTen beacH 45


