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Sinds vorig jaar is Nederland een botenmerk rijker. Onder de indruk van het 

adembenemend mooie en tegelijkertijd functionele design besloot Robert-Jan Sanders 

van Sportboat Store Hengelo importeur te worden van Invictus Yacht. Het jonge 

Italiaanse merk zag in 2014 het levenslicht en heeft inmiddels een indrukwekkende 

modellenreeks opgebouwd. Hoog tijd voor een nadere kennismaking. 

YvONNe zwaaN

more' en met een kwalitatief hoogwaardige afwerking." vol-

gens Robert-Jan heeft dit geresulteerd in een reeks motor-

boten die het midden houdt tussen sloep, tender en 

consoleboot. "Bovendien blinkt Invictus uit als het gaat om 

functionaliteit en leefruimte. waar veel werven de neiging 

hebben een bootje vol te stoppen, houdt Invictus zijn mo-

dellen heel leefbaar en bruikbaar. ze verstaan de kunst van 

het weglaten, waardoor een 'walk around' ook écht een 

'walk around' is." 

wat Robert-Jan ook aanspreekt aan de Invictus boten, is 

de afwerking van het interieur. Functioneel én tegelijkertijd 

Kenmerkend voor elke Invictus zijn de krachtige vormge-

ving en verfijnde afwerking. wat dat betreft zijn de naam – 

afgeleid van de god van de onoverwinnelijkheid – en het 

kruisvaardersschild als logo treffend gekozen. volgens de 

werf achter Invictus Yacht, Cantieri aschenez SRL, verwij-

zen de naam en het logo naar hun ambitie de zee zonder 

aarzeling te trotseren. "een paar jaar geleden ontstond het 

idee een nieuw merk te introduceren. ze wilden iets maken 

wat er nog niet was", vertelt Robert-Jan Sanders in zijn 

showroom in Hengelo. "wat de Italianen voor ogen stond, 

was innovatieve boten bouwen volgens het principe 'less is 
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mooi. een rvs handgreep bijvoorbeeld, voorzien van een le-

deren afwerking. Of een comfortabele stuurbank, fraai be-

kleed met een luxe stoffering compleet met ingeborduurd 

Invictus logo. "Het maakt de boten ingetogen chique", 

aldus de importeur.  

christian grande
geestesvader van deze volbloed Italiaanse raspaardjes is 

Christian grande. Met diverse modellen van onder meer 

Cranchi, Sessa en Sacs Marine op zijn naam is hij bepaald 

niet de eerste de beste jachtontwerper. Samen met het 

team van Invictus Yacht ontwikkelde zijn ontwerpbureau in 

parma vijf modellen: de Invictus gt, tt, FX, SX en CX. van 

deze vijf modellen heeft de gt toch wel het meest onder-

scheidende, uitgesproken karakter. Opvallend aan dit ont-

werp is de “kogelpunt” en “upside-down-hull”, zoals 

Robert-Jan de boeg en de rompvorm omschrijft. "Met de 

gt (grand turismo) laat Invictus echt zijn innovatieve ka-

rakter zien", legt hij uit. "Dit model is met niets anders te 

vergelijken en straalt zo veel kracht en snelheid uit; prach-

tig!" Motorboot maakte afgelopen jaar een testvaart met de 

Invictus 370 gt in Cannes. Het verslag daarvan leest u el-

ders in dit nummer. 

modellen
De fraaigevormde gt is een tender met slaapplaatsen en 

toiletvoorziening onderdeks, waardoor hij behalve voor 

dagtochten ook heel geschikt is voor weekendjes weg. De 

gt serie bestaat uit de 8,90 meter lange 280 en de 370 van 

11,40 meter. 

De tt is een open tender met inboard motor. Momenteel is 

er alleen een 280 tt, met een lengte van 8,90 meter, maar 

op termijn zal de serie worden uitgebreid met de iets gro-

tere Invictus 320 tt. 

De FX is een consoleboot met outboard motor, leverbaar in 

vier lengtes variërend van 6,10 tot en met 8,10 meter. Met 

de Invictus 190 FX debuteerde Invictus Yacht op Boot Düs-

seldorf in 2016. 

Ook de SX is een consoleboot, maar dan voorzien van  

inboard motor. van dit model is nu – evenals voor de tt – 

alleen nog de 280 leverbaar, op termijn komt er een Invic-

tus 320 SX bij. 

Onlangs tijdens Boot Düsseldorf 2017 is de CX-serie geïn-

troduceerd. "De CX is vergelijkbaar met de gt, maar heeft 

een conventionele boeg in plaats van de voor de gt karak-

teristieke negatieve neus", aldus Robert-Jan. Het eerste 

model in deze serie is de 280. Daarmee omvat het actuele 

gamma van Invictus negen verschillende boten. volgend 

jaar zijn dat er ongetwijfeld al weer meer. 

instapper
Dat klasse niet altijd onbetaalbaar hoeft te zijn, onder-

streept Invictus met zijn 'entry level' boot. Om het merk In-

victus onder een grote groep watersportliefhebbers te 

introduceren, heeft de Italiaanse werf een basisuitvoering 

1 De Invictus 270 FX en 280 GT. 2 Dat een Invictus voor vrijwel iedereen bereikbaar is, bewijst 

de 190 FX met een vanafprijs inclusief motor van € 26.999,-.  

van de 190 FX ontwikkeld. In tegenstelling tot de andere 

modellen van Invictus is deze uitvoering in slechts één kleur 

leverbaar en valt er verder weinig aan de boot aan te pas-

sen. Het voordeel daarvan is dat de 190 FX 'entry level' 

hierdoor eenvoudig door de werf op voorraad kan worden 

gebouwd en daardoor tegen een scherpe prijs wordt aan-

geboden. Sport Boat Store Hengelo biedt deze Invictus 

190 FX in roomwit met cognac accenten aan voor een to-

taalprijs van € 26.999,- inclusief btw en een 90 pk Suzuki 

outboard. 

De boot is dan voorzien van een planerende  

v-romp met brede boeg, waardoor voorin ruimte is ont-

staan voor een fraaie rondzit. Op de bank met omklapbare 

rugleuning achter het centraal geplaatste stuurconsole kun-

nen twee personen plaatsnemen en tegen de spiegel is 

ook nog een zitplaats voor twee tot drie opvarenden. De 

praktisch en ruimtelijk ingedeelde boot mag dan een stan-

daard uitvoering hebben, de afwerking is geheel naar de 

hoge maatstaven van Invictus. Ook op deze 'basisboot' zijn 

de details in rvs en leder dan ook rijkelijk terug te vinden en 

de boot is even robuust en fraai gebouwd als zijn grotere 

broers. 

hiswa
Nieuwsgierig geworden naar Invictus? tijdens de HISwa in 

de RaI is zijn de 190 FX, 200 FX en 270 FX te bewonderen 

op de stand 02.400 van Suzuki Marine. 

Meer informatie over Invictus Yacht is te vinden op 

sportboatstore.nl en invictusyacht.com.  
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