
Monte Carlo Yachts presenteert

“Europese boot 
van het jaar 
2014”

De MC5: Europese powerboot van het jaar.
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SCHEEPSPROFIEL

Hoewel de Italiaanse werf van Monte Carlo Yachts uit Monfalcone eigenlijk 
bekend staat om zijn luxueuze superjachten, veroverde de nieuwe, en relatief 
“kleine” vijftigvoeter MC5 begin dit jaar de titel “European Powerboat of the 
Year”. Ook qua verkoop is het jacht nu al een groot succes. In Cannes heeft 

het merk ook een sportievere MC5S gepresenteerd. Reden voor Nautique om 
beide modellen te beproeven.

TEKST HANS BROUWERS  | FOTOGRAFIE MONTE CARLO YACHTS / MASSIMO FERRARI / JÉRÔME KÉLAGOPIAN

61



Drie gloednieuwe glim-
mende Bentleys staan 
opvallend geparkeerd in de 
mondaine haven van Port 

Pierre Canto. Ze markeren precies de 
steiger van Monte Carlo Yachts. Een 
typisch Italiaans plaatje! Dat is mijn 
eerste indruk wanneer ik pal achter die 
bolides de drie lichtblauwe “kleintjes” 
van Monte Carlo Yachts naast elkaar 
aan de kade zie liggen. Vergis je niet, 
want de MC4, MC5 en MC5S mogen 
dan voor Monte Carlo Yachts klein zijn, 
het zijn nog steeds riante kruisers. Met 
hun 40 en 50 voet lengte zijn ze groot 
genoeg om zich qua prestaties en com-
fort te meten met elke “express-cruiser” 
of trawler. Het relatief hoge vrijboord 
belooft een enorme binnenruimte en de 
extreem scherpe boeg verraadt snelheid. 
De deklijn is mooi strak en modern 
met een vleugje nostalgie van de ronde 
patrijspoorten. Die zijn kenmerkend 
voor alle Monte Carlo Yachts. “Clas-
sic & Forward” zijn de woorden die 
het sierlijk gestileerde MC logo van de 
werf onderstrepen. We mogen kiezen 
met welk schip we willen varen en voor 
vandaag prefereren we natuurlijk de 
gloednieuwe MC5S. Deze nieuwste 
telg werd namelijk pas enkele dagen 
geleden in Cannes als wereldprimeur 
gepresenteerd. Die toegevoegde S staat 
volgens de vertegenwoordiger van de 
werf voor “Sport”, maar verder verschilt 
dit jacht qua interieur en motorisering 
in helemaal niets met zijn gelauwerde 

zusje, de MC5. Alleen de flybridge 
ontbreekt! In vaktermen heet zo’n type 
zonder flybridge een “hardtop”. Daar-
mee komen we meteen aan een unieke 
feature op dit jacht, het heeft namelijk 
een groot schuifdak boven de stuur-
stand, maar ook een halve flybridge die 
aan de achterzijde fraai is geïntegreerd 
in die hardtop.

Binnen zien we meteen wat de ont-
werpers voor ogen hadden. Het grote 
schuifdak in de salon staat open en 
samen met de open ramen geeft dat 
binnen een echt “cabriogevoel”. Nee, die 
beleving kun je niet realiseren als je nog 
een hele verdieping “flybridge” boven je 
hebt, zoals op de MC5. Daar zul je het 
binnen met de ingebouwde airco moe-
ten doen. Het uitzicht vanaf de stuur-
stand is in één woord voortreffelijk. Een 
enorme voorruit uit één stuk en grote 
vensters rondom bieden binnen vrijwel 
360° panoramazicht. Op de bank 
achter het stuurwiel is plaats voor twee 
personen zodat je van hieruit eventueel 

met vier ogen kunt navigeren. Twee 
grote Simrad-schermen geven zowel de 
navigatiekaart, het profiel van de bo-
dem als de snelheid weer en daarboven 
verraadt een klassiek vloeistofkompas 
de vaarrichting. Uiteraard kunnen deze 
flatscreens met andere gegevens uit de 
boordcomputer, zoals radarbeelden en 
camera’s, geprogrammeerd worden.
   
Terwijl de lijnen worden losgemaakt 
installeren we ons comfortabel op de 
stuurbank en met behulp van de joy-
stick van de Volvo IPS-aandrijving ma-
noeuvreren we uit de ligplaats. Daarbij 
ervaar ik het als handig dat direct naast 
de stuurstand een open raam is aange-
bracht, zodat de stuurman desgewenst 
zijn hoofd naar buiten kan steken en 
van daaruit een oogje kan houden op 
de ruimte tussen de wal en het schip. 
Buiten de haven kunnen de gashandles 
verder naar voren en we varen vanuit de 
baai van Cannes naar open zee. Bij een 
vaartje van 15 knopen is het verblijf aan 
boord erg comfortabel. De beide Volvo 

De deklijn is mooi strak en modern 
met een vleugje nostalgie van de 

ronde patrijspoorten
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IPS-motoren draaien 2450 toeren en 
het verbruik blijft acceptabel op 66 liter 
per uur. Die motorgegevens zijn af te 
lezen op het speciale Volvo Diagnose-
scherm, links naast het stuurwiel. De 
trim stellen we in aan de andere zijde 
van het stuurwiel. Bij 20 knopen stijgt 
het toerental naar 3000 toeren bij 100 
liter diesel per uur. De topsnelheid van 
dit jacht in volle plané noteren we op 
ruim 30 knopen bij 3500 toeren en 
160 liter verbruik. De scherpe vorm van 
de boeg en het onderwaterschip dat 
vlak en breed is aan de spiegel, doen 
zich gelden wanneer we snelle bochten 
draaien en letterlijk door de hekgolven 
van passerende jachten snijden. Je 
merkt bochten en golven nauwelijks, 
ook wanneer we stil liggen, en dat mag 
goede verwachtingen bieden voor het 
gedrag bij wind en zeegang.  

Terug in de haven nemen we ruim-
schoots de tijd om de accommodatie 
van de MC5S te beoordelen. De salon, 
een stapje lager achter de stuurstand, 
biedt aan bakboord ruimte aan een U-
vormige zithoek met een lange comfor-
tabele bank er tegenover. De uitklapba-
re tafel is, heel chique, met leer bekleed. 
Links van de stuurstand vinden we twee 
rijen, ook met leer beklede, kleppen 
waaronder zich handige opbergvakken 

bevinden voor zeekaarten, verrekijker, 
mobieltjes en andere, vaak losliggende, 
attributen die je toch bij de hand 
wilt hebben. Nog een trede lager aan 
bakboord staat de L-vormige keuken. 
Een prima plek, zo tussen de eethoek 
binnen en de (optionele) eethoek op het 
achterdek. Er is een keramische kook-
plaat met daaronder een oven. Rechts 

daarvan wordt de wasbak afgedekt 
met een deksel van Corian, hetzelfde 
materiaal dat voor de keukenbladen 
is gebruikt. De waterkraan is mooi en 
slim weggewerkt, een stukje design! De 
kastjes eronder zijn handig ingericht 
met opbergrekken en zelfs de hoekkast 
is volledig te gebruiken als een “magic 
corner”. Hoewel de keuken op 

Een unieke feature op de MC5S is de 
“halve” flybridge die aan de achterzijde 

fraai is geïntegreerd in de hardtop



Boven: 
De gloed-
nieuwe 
MC5S met 
“hardtop”.
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Nee, dit schip heeft geen garage voor 
de dinghy. Die kan op de ingebouwde 
steunen op het hydraulisch beweegbare 
zwemplatform geplaatst worden. Vol-
gens de werf is er zelfs ruimte voor een 
Williams Tender en desnoods wordt die 
gespoten in dezelfde rompkleuren.

De grootste verrassing van dit schip 
bevindt zich onderdeks: zes slaapplaat-
sen! De ontwerpers hebben, dankzij de 
compacte Volvo IPS-motoren en de vrij-
wel rechte wanden van het jacht, ruimte 
gevonden voor maar liefst drie hutten. 
De eigenaarshut is absoluut een plaatje. 
Midscheeps, over de volledige breedte, 
en met grote patrijspoorten aan weers-
zijden is het een echte doorzonkamer. 
Natuurlijk met een kingsize bed en 
langs elke wand nog een zitbank die 
zeezicht biedt precies boven de water-
lijn. Mooie lichte kleuren met donkere 
accenten geven de cabine een chique en 
rustige uitstraling. Er is volop kast-

het eerste gezicht klein lijkt, wordt de 
volle omvang pas duidelijk wanneer je 
het extra aanrechtblad aan stuurboord 
in beschouwing neemt. Daaronder zit 
volop extra bergruimte plus koel- en 
vriesladen. De twee volledig wegvou-
wende glazen deuren scheiden de 
keuken van het achterdek en omdat ook 
de teakhouten vloer van het achterdek 
doorloopt in de keuken is het visueel 
één ruimte: alweer een prima vondst 
van de ontwerpers. Op het achterdek 
staat een comfortabele bank, waaronder 
zich een enorme bergruimte bevindt 
die (optioneel) ruimte kan bieden aan 
een extra bemanningshut. Een ingang 
daarvoor is voorzien, naast de bank 
aan bakboord. Het zwemplatform van 
de MC5S is extreem breed. Duidelijk 
bedoeld als extra leefruimte! Dat blijkt 
uit de grote uitbouw(optie) achter de 
bank, die een buitenkeuken met grill en 
wasbak bevat en die, staand vanaf het 
zwemplatform, bediend kan worden. 

ruimte en een gereserveerde plaats voor 
een flatscreen. De en suite-badkamer in 
deze owners cabin is voorzien van een 
aparte douche met een ingebouwde zit. 
Ook de VIP-gastenhut helemaal voor 
in de boeg mag er beslist zijn. Mooie 
retro patrijspoorten aan beide zijden en 
een dekluik zorgen ook hier voor volop 
licht en contact met het buitengebeu-
ren. Hoewel de boeg van het schip vrij 
scherp is oogt de gastenhut toch ruim. 
Er is genoeg ruimte voor een tweeper-
soons scheepsbed dat 1,5 meter breed is. 
De gasten beschikken over voldoende 
kastruimte en er is toegang tot de 
tweede badkamer aan bakboord. In dit 
schip is zelfs plaats gevonden voor een 
derde gastenhut, met twee stapelbed-
den, aan stuurboord onderdeks. Ook 
hier heeft elk bed zijn eigen open-
slaande patrijspoort voor frisse lucht. 
Deze gasten maken overigens gebruik 
van dezelfde tweede badkamer.  Alle 
materialen in dit schip zijn met zorg 
gekozen en vormgegeven met Italiaans 

De eigenaarshut is absoluut een 
plaatje. Midscheeps, over de 

volledige breedte, en met de grote 
patrijspoorten aan weerszijden is het 

een echte doorzonkamer

HET BESTE UIT TWEE 
LANDEN
 
Onder liefhebbers staat Monte Carlo 
Yachts bekend om zijn stijlvolle, tijdloze 
superjachten die voorzien zijn van de 
meest innovatieve vondsten. In twee 
moderne productiehallen in Monfalcone 
bouwt het bedrijf mooi gelijnde schepen 
van 65, 70, 76 en 86 voet. Het parade-
paardje van MCY, dat momenteel in aan-
bouw is, gaat 105 voet meten. De werf 
van Monte Carlo Yachts pretendeert puur 
Italiaans te zijn, zowel in zijn manage-
ment, jachtontwerp en vakmanschap. 
Om de productiemethoden te optimali-
seren maakt het bedrijf echter dankbaar 
gebruik van de kennis en ervaring van de 
grootste botenproducent ter wereld, de 
Franse Beneteau Group. Alle jachten tot 
en met 60 voet, dus ook de MC5, worden 
tegenwoordig zelfs in Frankrijk, in serie 
gebouwd.

www.montecarloyachts.it

Boven en 
onder:  
Vanaf de 
stuurstand 
heb je bijna 
360° pano-
ramazicht.
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SAMENVATTING
 
Als je met dit jacht hebt gevaren begrijp 
je waarom het dit jaar zoveel lof heef 
geoogst. De indeling en accommodatie 
zijn voor een 50-voeter verrassend ruim 
en de afwerking is subliem. Met zijn hoge, 
en op de waterlijn scherpe, boeg is het 
vaargedrag in plané voorbeeldig. Ook in 
golven zal er nauwelijks water aan dek 
komen. Wanneer we de prijs voor al dit 
moois beschouwen kan gesteld worden 
dat de MC5 en de MC5S elke vergelijking 
met concurrerende merken met vlag en 
wimpel kunnen doorstaan. Voor elke 
koper in spé zal het volgens ons wel een 
dilemma worden om te kiezen tussen 
de twee modellen want het prijsverschil 
is miniem. Of even wachten? Want een 
MC6 is in de maak!

SPECIFICATIES 

Monte Carlo 
Yachts MC5  
& MC5S
Werf Monte Carlo Yachts
Lengte over alles  15,20 m
Waterlijn 13,26 m
Breedte 4,29 m
Diepgang 1,15 m
Doorvaarthoogte 5,85 m
Waterverplaatsing 14,9 ton   
Motor 2 x Volvo IPS 500 /  

Volvo IPS 600
Maximum snelheid ca. 35 knts  (IPS 600)
Kruissnelheid ca. 29 knts (IPS 600)
Hutten 3 + crew cabin (optie) 
Drinkwatertanks 2 x 330 l
Brandstoftanks 2 x 650  l
Certificaat CE B14/C16/D16 
Prijs MC5 vanaf €596.893;  

MC5S €611.171 incl. BTW  
(2x IPS500)

Informatie Nova Yachting,  
Jachthavenweg 71 A,  
4311 NC Bruinisse

Telefoon 011 - 148 18 10
Internet www.nova-yachting.nl

raffinement. Zo zijn de naden van de 
vele lederen details prachtig gestikt.
Als laatste bekijken we de unieke “halve 
flybridge” op deze MC5S, die toegan-
kelijk is via een ruimtebesparende 
RVS-ladder. Hier boven vinden we, 
achter de mast en de beugel met radar 

equipment, een vierpersoons zithoek 
die ook als loungehoek kan worden om-
gebouwd. Ook een grillstation kan hier 
een plaatsje vinden. Het geheel is mooi 
weggewerkt, in lijn met de hardtop. De 
buurvrouw van vandaag, een standaard 
MC5, heeft daarentegen een flink gro-

tere flybridge met een riante leefruimte. 
Uiteraard voorzien van een tweede 
stuurstand en daarnaast een zitbank die 
eventueel getransformeerd kan worden 
tot een groot zonnebed. Op het MC5-
schip is de flybridge toegankelijk via een 
solide trap. 

Boven: 
De MC5S 
heeft in 
totaal zes 
slaapplaat-
sen.
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