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Riviera 5400 Sport Yacht
Grensverleggend motorjacht uit Australië    Platinum

Aan de goudkust van Australië werkt een team van 600 professionals aan luxe 
motorjachten variërend van 39 tot 72 voet. In veertig jaar tijd bouwde de werf 5.400 
jachten en in 1985 voer de eerste Riviera al in Europa. Indrukwekkende getallen. 
Toch geniet het merk nog geen grote bekendheid in Nederland, maar daar lijkt nu 
snel verandering in te komen. Sinds mei 2019 is er een Nederlandse dealer voor de 
Benelux en Duitsland: Best Boats Exclusive Motoryachts in Roermond. We bezoeken 
de kersverse dealer begin september op het Cannes Yachting Festival waar een 
selectie van drie primeurs op een rij ligt. We nemen het Riviera 5400 Sport Yacht 
onder de loep, die nu al te bestellen is bij Best Boats Exclusive Motoryachts.

Elegante verschijning 
Australiës grootste luxe 
motorjachtenbouwer timmert flink 
aan de weg met een indrukwekkende 
range van 21 modellen verdeeld over 
vijf motorjachtseries: de open en 

gesloten Flybridge-serie, de stijlvolle 
en verfijnde Sports Motor Yacht-serie, 
de luxueuze Sport Yacht-serie, de 
sportieve en avontuurlijke SUV-serie 
en de klassieke Belize motorjachten. 
Waar de werf van de familie Longhurst 

vroeger voornamelijk bekend stond als 
bouwer van luxe vissersboten, heeft ze 
dat imago goed van zich af weten te 
schudden. Zo ook met het avontuurlijke 
Riviera 5400 Sport Yacht. Op de show 
in Cannes zien wij nog de reguliere 
versie, maar Riviera Yachts biedt dit 
populaire jacht in 2020 ook aan in een 
nog luxere uitvoering; de zogeheten 
Platinum-editie. De functionaliteiten zijn 
grotendeels gelijk gebleven. De meeste 
aanpassingen zijn namelijk te vinden 
in de ‘looks’ van dit jacht. Met een 
combinatie van zwart, wit en platina 
accenten, een modieuzer interieur 
en royale kuipstoelen is dit een extra 
elegante verschijning.
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De keuken maakt koken aantrekkelijk 
met een groot aanrecht, veel 
opbergruimte, twee barkrukken, een 
oven, inductiekookplaat, afzuigkap, 
vaatwasser, ladekoelkast en vriezer. 
Voor de feestelijke drankjes is er zelfs 
een cocktailkast aan boord.

Drie volwaardige cabines
Via een goed begaanbare trap gaan 
we naar beneden. Daar vinden we 
een eigenaarshut met een volwaardige 
zitruimte en twee gastenverblijven. Elk 
gestyled met een moderne houtlook, 
veel RVS details en leren afwerking. 
De eigenaarshut heeft een koninklijk 
formaat. Ze is uitgevoerd met een 
walk-around kingsize bed, chaise 
longue en rompramen aan bak- en 
stuurboord. De eerste gastenhut is 
iets minder groot dan de eigenaarshut, 
maar is alsnog ruim met een queensize 
bed en veel opbergruimte. De tweede 

gastenhut is uitgevoerd met een 
stapelbed. De afwerking van het 
interieur is van hoge kwaliteit met 
relatief veel handwerk, zeker voor een 
seriegebouwd jacht. “Bijzonder aan 
deze werf is dat ze actief meedenkt 
met het personaliseren van de jachten 
en alleen hoogwaardige materialen 
toepast, zoals getint glas, hoogwaardig 
leer en echt teakhout,” aldus Ingrid 
Tabor.

Veiligheid voorop
Zoals alle Riviera-jachten is deze 
5400 Sport gecertificeerd in de CE-
categorie B, wat betekent dat dit 
jacht is ontworpen voor zeereizen 
tot windkracht 8 op de schaal van 
Beaufort. “Veiligheid staat bij Riviera 
voorop. Hoewel dit jacht geen 
categorie A-certificering heeft, is 
de ultrasterke blue water-romp wel 
uitgebreid getest in zware offshore 
omgevingen,” licht Ingrid Tabor toe. 

“En met haar snelvaarcapaciteiten is 
dit ook een perfect motorjacht voor 
de actieve watersporter. Daarbij kan 
de tendergarage ook ingericht worden 
voor andere watersporten, zoals 
waterskiën en wake-boarden.”

Conclusie
Riviera Yachts vindt haar weg naar 
de top in de seriebouw. Met keuze uit 
21 modellen is het aanbod groot. Het 
Riviera 5400 Sport Yacht is duidelijk 
ontworpen voor het buitenleven, 
maar ook binnen is er gezorgd voor 
het nodige comfort. Vaargemak, 
efficiëntie en sportiviteit zijn verpakt in 
een modern design. In Nederland wint 
Riviera bekendheid en we verwachten 
komende tijd nog veel meer over dit 
merk te horen. Wie weet kunnen we 
in 2020 al het eerste demomodel in 
Roermond aanschouwen.

Nieuwste modellen te zien op Fort Lauderdale Boat Show (VS)
Best Boats is van 30 oktober tot en met 3 november 2019 aanwezig op de 
Fort Lauderdale Boat Show in Florida. Riviera Yachts heeft bevestigd met twaalf 
motorjachten aanwezig te zijn, waarvan enkele jachten - waaronder de Belize 66 
Daybridge - hun première zullen beleven. Geïnteresseerd om Riviera Yachts hier te 
bezoeken? Neem dan contact op met Best Boats Exclusive Motoryachts.

Best Boats Exclusive Motoryachts 
Maashaven 4, 6041 TB Roermond
+31 (0)475-743705
info@bestboats.nl
www.bestboats.nl

Hoogwaardige techniek 
Riviera Yachts gaat voor ‘bewezen 
kwaliteit’, zo ook bij de keuze voor 
de techniek. De werf hanteert hierbij 
een mooie balans tussen de nieuwste 
techniek en reeds bewezen techniek. 
We vinden dan ook alleen elektronica 
van de bekende merken aan boord. 
Ingrid Tabor, Marketing Manager bij 
Best Boats Exclusive Motoryachts, 
licht toe: “Riviera Yachts hecht er 
waarde aan dat de techniek te allen 
tijde functioneert. Zo is er bewust voor 
gekozen om op plekken waar techniek 
een zwakke schakel zou kunnen 
zijn, een functionelere oplossing te 
benutten. Simpelweg, zodat het áltijd 
zal werken. Dit garandeert de kwaliteit 
en functionaliteit van het jacht, zonder 
in te leveren op luxe en gemak.” Daarbij 
geeft de werf een extra lange garantie 
van vijf jaar op de romp, electronica, 
aandrijving en electrische systemen. 

Ook het entertainment loopt niet achter 
op de hedendaagse trends met een 
grote led TV in de salon en de cockpit, 
een hifi-audiosysteem en een iPod-
interface. Daarbij is de 5400 uitgerust 
met een CZone Digital Switching-
systeem voor het eenvoudig in- en 
uitschakelen van de apparatuur vanuit 
één centraal punt. Op de motorisatie 
is evenmin bespaard. Standaard wordt 
dit jacht voorzien van twee Volvo 
Penta IPS motoren, ieder met een 
vermogen van 725 Pk, waarmee ze 
snel accelereert en zuiniger vaart. De 
kruissnelheid van deze 5400 Sport 
ligt hiermee op 28.7 knopen. Met 
een topsnelheid van een mooie 34,5 
knopen doet dit jacht haar sportieve 
naam eer aan. 

Gericht op het buitenleven
Net als de andere modellen van 
Riviera Yachts ligt het accent op het 
relaxte buitenleven. Zowel voorop als 
achterin dit jacht kan er buiten volop 
‘gelounged’ worden. Op het voordek 
wordt dit relaxen extra aantrekkelijk 
gemaakt met zonnebedden met 
verstelbare rugleuningen en handige 
bekerhouders. Voor een ontspannen 
moment met een grotere groep is 
er de kuip met een flinke tafel, twee 
zitbanken en een hoek met een 
barbecue, koelkast, ijsmachine en 
wasbak. Een zonnedak zorgt hier voor 
bescherming tegen wind, regen en 
felle zon, terwijl het zwemplatform alles 
biedt voor watersporters en spelende 
kinderen. Goed nieuws voor wie tijdens 
de vaartocht over wil stappen op een 
tender; deze past feilloos in de ruime 
tender garage.

Ruim en licht interieur
Bij het ontwerp van deze 5400 is 
opvallend goed nagedacht over een 
naadloze connectie tussen de buiten- 
en binnenruimte. Het interieur van 
deze comfortabele familiecruiser is 
opvallend ruim en door de vele ramen 
ook zeer licht. Met het openschuiven 
van de glazen deuren en het openen 
van de luifelramen smelten de cockpit 
en de salon samen tot één grote 
entertainmentruimte.

De stuurstand is aantrekkelijk en 
functioneel vormgegeven en voorzien 
van moderne apparatuur. De Platinum-
editie belooft nog luxer te zijn met haar 
nieuwe dashboard, instrumentatie 
en imposante lederen Italiaanse 
stuurstoelen. 

Specificaties
Lengte over alles:  17.46 m.
Breedte:  4.88 m.
Diepte:  1.45 m.
Doorvaarthoogte:  5.05 m.
Brandstofcapaciteit:  3.000 l.
Slaapcapaciteit:  6 personen
Motoren:  2x Volvo Penta D11 IPS 950
Vermogen:  725 Pk (per motor)
Topsnelheid:  34,5 knopen
Prijs: Op aanvraag

Salon

Twee-cabines uitvoering

Drie-cabines uitvoering

De foto’s bij deze bootimpressie tonen de nieuwe 

Platinum-editie van het Riviera 5400 Sport Yacht.


