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vaarimpressie invictus 370 Gt

Soms maakt een boot dezelfde emoties los als een exclusieve sportauto kan doen. De 

Invictus 370 GT is zo'n boot. Het design van deze Italiaanse schone is zinnenprikkelend 

en het zijn de details in de afwerking die je het gevoel geven op een luxe jacht te zijn. 

Met 740 pk in de motorruimte houdt ook voor wat betreft de power en snelheid de 

vergelijking met een sportieve bolide stand. 

yvonne zwaan
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invictus 370 gt 

specificaties

afmetingen 11,40 x 3,40 m
Kruiphoogte Xxx
Gewicht 6.900 kg
ce-markering xxx
Bouwmateriaal polyester
rompvorm xxx
motorisering 2 x 370 pk mercruiser, 8.2 Liter, v 8,  

benzine
aandrijving hekaandrijving met dubbele,   

contraroterende propellers 
elektrische installatie 12 volt xxx
Brandstoftank 900 liter
Drinkwatertank 180 liter
prestaties topsnelheid: 77 km/uur  

kruissnelheid: 48 km/uur
vanafprijs € XXX incl. Btw, vaarklaar nederland
prijs testboot € XXX incl. Btw, vaarklaar nederland
Belangrijkste extra´s XXX

Bouw en informatie

ontwerp christian Grande Designworks
werf invictus yacht is een merk van  

cantieri aschenez srL  
via Donnici, 28 Borgia, italië  
www.invictusyacht.com

importeur sportboat store   
zilverstraat 7, Hengelo  
tel: 074 851 32 99    
info@sportboatstore.nl   
www.sportboatstore.nl  
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vaarimpressie invictus 370 Gt

als boot van nog geen 12 meter lengte opvallen tussen 

ruim 600 andere schepen tijdens het yachting Festival in 

cannes is geen sinecure. toch kost dat de invictus 370 Gt 

weinig moeite. De sportboot trekt de aandacht met zijn 

krachtige moderne lijnen, bijzondere bolling in het vrijboord 

en negatieve boeg. De langgerekte smalle ramen in de 

romp en de champagnekleurige metallic gelcoat zijn de 

grana padano op de pasta van het italiaanse motorjacht. 

tijdens de in september gehouden grootste in-water boot-

show van europa beleefde de 370 Gt zijn wereldpremière. 

motorboot testte de boot ter plaatse op een woelige mid-

dellandse zee. 

design
aan boord van de luxe sportboot raken we niet uitgekeken 

op alle fraaie details en toegepaste materialen. wie hier-

door denkt dat de invictus puur een 'showboot' is, heeft 

het echter mis. ronde vormen overheersen in het scheeps-

interieur en handgrepen zijn overal op de juiste plaatsen 

zichtbaar aanwezig. een robuuste rvs zeereling biedt van 

spiegel tot boeg houvast en ook het windscherm is omlijst 

door een functionele, maar sierlijk gevormde rvs buis. Dit is 

italiaans design in optima forma: in de eerste plaats stijlvol, 

maar ook functioneel. vanaf het grote, diepe zwemplateau 

bereik je via een doorgang aan bakboord de ruime cockpit. 

Hier is volop zitgelegenheid, in de vorm van een royale 

hoekbank en drie luxe stoelen achter het stuurconsole. 

Door de rugleuning van de spiegelbank neer te klappen, 

kan het zonnebed achterop worden vergroot. uiteraard 

ontbreekt een wetbar, compleet met wasbakje, grill en 

koelkast op deze exclusieve sportboot niet. via goed be-

gaanbare, brede treden aan weerszijden van het stuurcon-

sole is het verhoogde voordek met riant zonnebed 

bereikbaar. onder het voordek gaat een sfeervolle acco-

modatie schuil. naar wens is de invictus 370 Gt in te delen 

met een hut onder de cockpitvloer en een gezellig voorka-

juit met zitbank, tafel en kastenwand voorin of een tweede 

hut met Frans bed in plaats van een salon. in beide inde-

lingsopties is een ruime badkamer met een wastafel, dou-

che en toilet opgenomen. ondanks de zorg die is besteed 

aan ergonomie en veiligheid blijkt de trap tussen cockpit en 

vooronder voor verbetering vatbaar. wanneer we naar 

boven klimmen, stoten we een paar keer onze tenen tegen 

de traptreden, omdat die ongewoon hoog zijn. 

stuurstand
De stuurstand, met zijn fraai gevormde windscherm waar-

achter maar liefst drie personen in alle comfort kunnen zit-

ten, heeft een centrale plaats op de invictus 370 Gt. voor 

de schipper is de stoel aan stuurboord gereserveerd, twee 

meevaarders kunnen links van de stuurstand zitten. Dankzij 

de opklapbare zittingen en het verstelbare stuurwiel is 

zowel staand als zittend sturen mogelijk. De meters en 

knoppen zitten op een logische en goed bereikbare plaats, 

evenals de gashendel. onze testboot is voorzien van twee 

8.2 liter mercruisers met hekaandrijving en de optionele 

smartcraft-joystick, waarmee manoeuvreren kinderspel 

wordt. voor deze joystick is aan de linkerzijde onderaan de 

stuurstand een plekje gecreëerd. een prima lokatie voor de 

schipper, maar minder gunstig voor wie op de middelste 

stoel zit. Hier kun je namelijk je knie aan stoten tijdens het 

varen in golven. Bovendien ontbreekt op deze positie een 

handgreep en die ga je missen bij snelheden boven de 70 

km/uur. een bijzonder detail op de stuurstand is de 'roll in-

dicator': een plaatje van doorzichtig kunststof bovenop het 

dashboard, dat aangeeft onder welke hoek de boot ligt op 

de golven. meer dan een leuke gimmick kunnen we dit niet 

noemen, het heeft weinig toegevoegde waarde. 

varen
Bezoekers van het yachting Festival zullen het even zonder 

de invictus 370Gt moeten stellen, want wij verlaten de stei-

ger voor een korte proefvaart op de middellandse zee. 

eenmaal voorbij de havenhoofden van de oude haven van 

cannes schudden we de twee 370 pk benzinemotoren 

onder het zonnebed flink wakker. Het duurt even voordat 

de boot in plané komt en de boeg rijst daarbij behoorlijk 

op. De interceptors van volvo penta, waar de invictus mee 

is uitgerust, zijn dus geen overbodige luxe. De interceptor-

bladen aan de spiegel werken verticaal en creëren het-

zelfde hefeffect onder de romp als trim tabs. De trimstand 

van de boot verandert, waardoor het onderwaterschip min-

der weerstand in het water heeft met een positief effect op 

verbruik en snelheid als resultaat. tussen de 3000 en 3200 

toeren komt de invictus in plané en hebben we ons goede 

zicht rondom weer terug. we varen nu ruim 30 knopen, 

zo'n 55 km/uur. met de gashendels in de uiterste stand 

naar voren registreren we een snelheid van 76,5 km/uur bij 

4100 toeren. onder de omstandigheden van vandaag ge-

draagt de invictus zich als een vorst. zijn scherpe boeg 

snijdt de golven goed aan en de sprayrails houden het dek 

droog. in de halve meter hoge golven laat de sportboot 

zien degelijk en stijf gebouwd te zijn. Helaas mogen we niet 

al te scherp sturen, aangezien de motoren volgens de werf 

nog moeten worden afgesteld. Desondanks hebben we 

een prettige proefvaart en maakt de invictus een solide in-

druk op ons. De 370Gt wordt standaard uitgerust met 

twee volvo penta motoren van 300 pk, ons testschip is dus 

voorzien van de optionele zwaardere motorisering. Hoewel 

de boot de in totaal 740 pk prima aan kan, zou 600 pk naar 

ons gevoel ook toereikend zijn. Het is immers toch meer 

een sportcruiser dan een gooi- en smijtboot. 

wie denkt dat de 
invictus puur een show-
Boot is heeft het mis


