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VOLOP KEUZES 
BIJ GRAN TURISMO’S 

NIEUWSTE vlaggenschip 
DE GT 50

Tekst Hans Brouwers fotografie Beneteau Yachts

De grootste botenbouwer ter wereld, de Groupe Beneteau, 
presenteerde onlangs in één klap twee nieuwe vijftigvoeters in 

de Gran Turismo-range. Het zijn meteen de grootste jachten 
van dit merk Gran Turismo. Nautique stapte in Spanje aan 

boord van beide jachten voor een vaartest en een vergelijkend 
onderzoek, en ontdekte nog meer primeurs.
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Een paar maanden geleden, tijdens 
de bootshow in de Vieux Port 
van Cannes, lagen ze trots te 
pronk. Twee ranke sportcruisers, 

50-voeters, de nieuwe vlaggenschepen van 
Gran Turismo. De belangstelling was toen 
erg groot en helaas kregen we daardoor 
nauwelijks de gelegenheid om een blik 
aan boord te werpen van de tweeling. 
Geen probleem, want vandaag liggen de 
twins, speciaal voor ons, naast elkaar in de 
zonovergoten haven van Castelldefels. 

SPORTIEF OF FLYBRIDGE?
Het is niet gebruikelijk dat een werf 
meteen twee verschillende versies van 
een nieuw jacht presenteert, maar ik kan 
me voorstellen dat hiermee in één klap 
twee verschillende doelgroepen worden 
bediend: de sportievere watersporters 
en de ruimtezoekers. De Gran Turismo 
50 hardtop is eigenlijk een sportief, open 
jacht. Zeker met geopende ramen en het 
schuifluik boven de salon weggeschoven 
ervaar je het cabriogevoel. De Gran 
Turismo 50 sportfly daarentegen oogt 
wat robuuster, maar biedt boven op 
de flybridge dan weer wel een extra 
stuurstand en een dinette die eventueel 
kan worden omgebouwd tot een groot 
zonnebed. Voor de rest zijn de beide 
vijftigvoeters in principe identiek.

KEUZE UIT VIER TYPES 
Voordat we gaan varen praat de 
marketingmanager van de werf, Gaelle 
Violieau, ons bij over de nieuwe range 
van de Gran Turismo’s: “Oorspronkelijk 
hadden we drie modellen sportcruisers: 
de kleinste is een GT 40 die in 2016 werd 
genomineerd als Powerboat of The Year, 
en verder een GT 46 en een GT 49. Nu 
hebben we er vier. De 49-voeter wordt 
niet meer gebouwd en deze twee nieuwe 

Gran Turismo 50’s vormen nu de top 
van onze range. Met twee verschillende 
jachten geven we inderdaad invulling aan 
de verschillende wensen van onze klanten. 
We weten dat sommige klanten kiezen 
voor een flybridge en anderen willen een 
jacht dat sportief en trendy is. Nu hebben 
we voor beide keuzes een antwoord!” Ook 
zijn er voor kopers nog talloze opties voor 
het interieur en de techniek, waarmee zij 
een persoonlijk jacht kunnen creëren. “Zo 
kan er gekozen worden voor twee of drie 
hutten en ook qua stoffering, meubilair 
en techniek zijn er bijna eindeloze 
variaties. We kennen daarin verschillende  
pakketten: uiteraard een pakket 
elektronica, met een autopilot, radar, 
camera’s en andere technische snufjes, en 
een  “SportChic”-pakket met onder andere 

half-lederen bekleding, comfortmatrassen 
en extra verlichting in de eigenaarshut. 
Al die fraaie extra’s maken ieder jacht van 
Gran Turismo uniek.”

PLAATS VOOR VIJFTIEN GASTEN 
Voor ons voelt het vandaag als een 
luxe om de keuze te hebben uit twee 
testjachten. We stappen eerst maar 
eens aan boord van de hardtop-versie. 
Opvallend is de indeling van het 
achterterras, bij beide modellen. Een 
L-vormige bank creëert hier voldoende 
zitruimte, maar wanneer de glazen 
achterpui wordt opengeschoven sluit 
deze bank naadloos aan op de salonbank. 
Het overdekte achterterras en de salon 
worden nu niet alleen visueel, maar 
ook functioneel een grote ruimte. Goed 

Achterdek, salon en keuken 
zijn samen eigenlijk 
een grote ruimte
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idee, om binnen- en buitengebeuren op 
deze wijze met elkaar te verbinden. Ik 
tel zitplaatsen voor vijftien gasten, maar 
constateer tegelijkertijd dat die niet 
allemaal kunnen blijven eten. Met een 
uitgeklapte tafel blijven er precies zes 
plaatsen over. Er is goed nieuws voor de 
chef de cuisine, want als optie kan op het 
achterdek een grill, wasbak en koelkast 
worden ingebouwd. Die krijgt dan een 
plaatsje bovenop de tendergarage en 
volgens de werf is dat een veelgevraagde 
extra. Begrijpelijk, want de riante keuken 
bevindt zich onderdeks. 

OPEN KARAKTER 
Dankzij de vele (openslaande) ramen 
rondom oogt de salon bijzonder licht. De 
zijwanden bestaan eigenlijk bijna volledig 

uit glas. Met het geopende schuifluik 
waan je je bijna in een open boot. De 
stuurstand, met een verstelbare zitbank, 
bevindt zich aan stuurboord en daarnaast 
zit de trap naar de accommodatie. 
De tv is op dit jacht bevestigd achter 
de bestuurdersstoel en dat is een erg 
kwetsbare plaats. Zeker bij zeegang heb je 
de neiging om je hieraan vast te grijpen. 
Misschien moeten de designers daar nog 
eens naar kijken. Verder is de inrichting 
ergonomisch uitgekiend en verantwoord.   

GROTE RAMEN EN DUS 
VEEL LICHT ONDERDEKS 
Vanuit de salon heb je oogcontact met de 
keuken, die zich een paar trapjes lager 
onderdeks bevindt. Dat werkt ruimtelijk. 
Beneden is eigenlijk een soort halletje 

met daarin de keuken. Groot genoeg voor 
echte culinaire prestaties en uiteraard 
voorzien van alle benodigde apparatuur 
en een Corian werkblad. De eigenaarshut 
beslaat het hele middenschip en is ronduit 
riant, met een groot bed, veel bergruimte 
en gescheiden toilet- en doucheruimtes. 
Net als in de salon verschaffen 
lange ramen ook hier veel licht. De 
loungebanken aan weerszijden onder de 
ramen nodigen uit om in alle rust van 
water, lucht en omgeving te genieten. 
Gasten kunnen overnachten in het 
voorschip, naar wens op twee gescheiden 
slaapplaatsen of op een dubbelbed. 
Uiteraard is hier een aparte badkamer 
met toilet gesitueerd. Tegenover de 
keuken geeft de werf twee opties: een 
extra eethoek of een derde hut.

PRIMEUR VOOR INNOVATIEVE 
BOORDCOMPUTER 
Wanneer we achter het stuurwiel 
plaatsnemen wacht ons eerst een 
instructie over het Ship Control System 
dat Beneteau op dit jacht voor het 
eerst heeft geïnstalleerd. Met deze 
boordcomputer kunnen alle elektronische 
systemen aan boord centraal bediend 
worden. Eenvoudig met je vingertoppen 
vanaf het SIMRAD touchscreen of 
vanaf een tablet. Op superjachten is dit 
gemeengoed, maar binnenkort kunnen 
we deze luxe ook verwachten op andere 
jachten van de Beneteau. Op het scherm 
verschijnt een plattegrond van het jacht 
en je hoeft alleen maar op pictogrammen 
te drukken om per ruimte de LED-
verlichting, airco, tv en radio in- of uit te 
schakelen. 
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Sinds 1884
De werf van Beneteau heeft een lange 
historie. Het merk is vernoemd naar 
Benjamin Beneteau die in 1884 bij de 
brug en de Quai des Greniers in St Gilles 
een scheepswerf begon. Aanvankelijk 
werden daar alleen zeilende vissersboten 
gebouwd, maar omdat de beste prijs 
werd betaald voor de vis die het eerste 
werd aangevoerd zette hij in het begin 
van de 20e eeuw alles op alles om de 
eerste gemotoriseerde vissersboot van 
de regio te ontwerpen. Na de Eerste 
Wereldoorlog nam zijn enige zoon 
Andre Beneteau de werf over en tot de 
zestiger jaren werden er talloze houten 
vissersboten gebouwd. Met de komst van 
nieuwe   technieken en het gebruik van 
kunststoffen kwam er een enorme boost 
in de scheepsbouw. De pleziervaart was in 
opkomst en dat leidde tot snelle expansie 
van de werf van Beneteau. Het aantal 
modellen zeil- en motorjachten dat de 
werf van Beneteau leverde nam toe en in 
2008 werd ook het Italiaanse merk Monte 
Carlo Yachts ingelijfd. De Beneteau Groep 
omvat tegenwoordig maar 
liefst zestien merken en 
diensten, en is daarmee 
de grootste in zijn 
soort ter wereld: 
Beneteau, CNB, 
Lagoon, Glastron, 
Jeanneau, Prestige, 
Wellcraft, Four Winns, 
SGB Finance, EyB Boats, 
Monte Carlo Yachts, Coco Sweet, 
O’Hara, Scarab en IRM en Gran Turismo. 



De 50 hardtop en de 
50 sportfly verschillen 
nauwelijks in prijs dus 
dat wordt moeilijk kiezen!
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NIEUW ONDERWATERSCHIP 
Nu we de uitleg over de boordcomputer 
hebben doorlopen, wordt het tijd om te 
gaan varen. De zit achter de stuurstand 
is prettig en het uitzicht van hieruit 
perfect. Alle motorfuncties heb ik 
onder handbereik, naast het stuurwiel. 
Ook wanneer we buiten de haven op 
planeersnelheid komen en bochten varen, 
blijft het zicht naar voren prima. De 
Lenco stabilisatoren en de beide Volvo 
IPS-machines doen precies wat we van 
ze verwachtten. Het jacht stuurt soepel 
en draait gemakkelijk. Beneteau heeft 
ook hier een primeur toegepast. Samen 
met Volvo heeft men de rompvorm rond 
de motoren zodanig geoptimaliseerd 
dat er een extra luchtstroom onder het 
schip ontstaat. Het systeem, dat AirStep 
2 wordt genoemd, zorgt ervoor dat 
de weerstand wordt verminderd, wat 
volgens de werf zowel het vaargedrag als 
het brandstofgebruik ten goede komt. 
Terwijl op de standaardversie van de 
Gran Turismo een dubbele Volvo IPS 

500 wordt gemonteerd is onze testboot 
vandaag voorzien van een Volvo IPS 600. 
Wij noteerden de prestaties met deze 
extra power. Er staat vandaag op de Med 
een zwakke wind van 5 knopen en er is 
nauwelijks golfslag. Bij 1500 toeren toont 
het scherm een snelheid van 8 knopen, en 
het totaalverbruik van de beide motoren is 
16,2 liter diesel per uur. Dat geeft bij deze 
snelheid een actieradius van ruim 500 
zeemijlen. Bij 2000 toeren varen we 9,7 
knopen verbruiken we 39,5 liter per uur. 
Bij 2400 toeren geeft de GPS 11,4 knopen 
aan bij 65,3 liter per uur. Bij 3000 toeren 
noteer ik 18 knopen en is het verbruik 
opgelopen tot 115,4 liter per uur. De 
topsnelheid van 28 knopen wordt bereikt 
bij 3600 toeren en de verbruiksmeter 
staat dan op 160,8 liter per uur. Het valt 
ons op dat er nauwelijks spray op de 
voorruit komt, zelfs op topsnelheid. 

SPORTFLY
Terug in de haven wisselen we de GT 
50 hardtop in voor de GT 50 sportfly. 
Opvallend is dat beide jachten in hoogte 
nauwelijks verschillen. De flybridge 
strookt mooi met de vloeiende lijnen van 
het jacht. Beide vijftigvoeters zijn in de 
standaarduitvoering precies gelijk, op 
de flybridge na. Ik betreed deze extra 
verdieping via een trap aan bakboord 
op het achterdek. De trap heeft een 
leuning en boven staan hoge beugels; 
extra veiligheid. Net als het luik waarmee 
de flybridge kan worden afgesloten. 
Hierboven heeft men ruimte gevonden 
voor een kleine dinette en een tweede 
stuurstand met daarnaast een dubbelzit. 
Het geheel kan getransformeerd worden 
tot twee grote loungebedden. Natuurlijk 
bestuur je dit jacht bij voorkeur vanaf 
de tweede stuurstand en daarom zijn 
alle stuur- en navigatiefuncties dubbel 
uitgevoerd.
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TECHSPECS Gran Turismo 50

Ontwerp Nuvolari & Lenard Design
Interieur Andreani Design
Werf Beneteau
Bouwmateriaal Vacuüm Infused Vinylester
Lengte over alles  15,78 m
Lengte romp 14,17 
Breedte  4,40 m 
Diepgang 0,90 m
Doorvaarthoogte 5,11 m hardtop / 5,35 m flybridge
Waterverplaatsing 13,6 ton hardtop / 13,9 flybridge  
Voortstuwing Volvo Penta IPS 600: 2 x 320 kW 
 (2 x 435 Pk)  
Maximum snelheid 28 knopen
Kruissnelheid 18 knopen
Boeg/ hekschroef optie
Slaapplaatsen 2 of 3 hutten / 2 badkamers 
Drinkwatertanks 2 x 200 l
Brandstoftanks 2 x 650 l
Afvalwater 120 l
Certificaat CE keurmerk: B (12 personen)
Prijs vanaf: Hardtop 643.236 Euro / Sportfly  
 667.799 Euro (incl BTW)  
Informatie Nova Yachting, Jachthavenweg 71 A 
 4311 NC Bruinisse
Telefoon  0111 481810
Internet www.nova-yachting.nl 

SAMENVATTING
De Groupe Beneteau bouwt maar liefst 
zes soorten motorschepen. Naast de 
luxueuze en Italiaans gestileerde Monte 
Carlo jachten, de robuuste Swift Trawlers 
voor lange reizen en de sportievere, 
elegante Gran Turismo’s komen ook de 
kleinere jachten en motorboten van de 
merken Antares, Barracuda en Flyer uit 
dezelfde fabriek. In de twee nieuwe Gran 
Turismo 50’s zijn de laatste innovatieve 
vondsten zoals Ship Control en Airstep 
2 toegepast. De indeling is trendy en 
ons bevalt vooral de lange doorlopende 
bank op het achterdek en in de salon. 
Ook de garage onder het achterdek, 
met de afmetingen voor een Williams 
Mini-jet, voldoet aan de modernste eisen. 
Met de twee Volvo IPS-motoren en de 
Lenco stabilisatoren stuurt en vaart dit 
snelle motorjacht licht en comfortabel. 
Beneteau speelt met de twee versies van 
Gran Turismo 50 slim in op kopers die 
kiezen voor een fraai gelijnd en luxueus 
maar betaalbaar motorjacht. Omdat 
de 50 hardtop en de 50 sportfly in prijs 
nauwelijks verschillen wordt het wel 
moeilijk om te kiezen!

Nieuwe rompvorm 
zorgt voor minder 
weerstand en 
reductie van het 
brandstofverbruik


