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Proefvaren met state-of-the-art sportboot  
bij JETBOATS.EU
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JETBOATS.EU uit Nijkerk richt zich, als 
enige in Europa, op het importeren van 
jet aangedreven boten, ook wel jetboats 
genoemd. Yamaha is in Amerika al jaren-
lang marktleider in deze categorie sport-
boten. Sinds eind 2015 worden deze 
boten ook in Nederland verkocht door 
JETBOATS.EU. Met de beschikbare de-
moboot, de AR240 HO, kan er vrijblijvend 
worden proefgevaren. Met sublieme mo-
toren en een hoogwaardige afwerking 
zijn de Yamaha jetboats volgens de im-
porteur met recht ‘state-of-the-art’ te 
noemen. De Yamaha jetboats behalen 
in alle vaartesten, wereldwijd, fantasti-
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De overname van het luxe tendermerk 
LongIsland is een feit. Onder leiding van de 
nieuwe eigenaar Dave de Groot verhuist de 
werf naar Warmenhoven, de oude locatie 
van Jachtwerf Klaassen, aan de Kniplaan 
12 te Voorschoten. Voor het eerst in de 
geschiedenis van LongIsland vinden alle 
activiteiten van LongIsland, van bouw en 
verkoop tot service en onderhoud, plaats 
op één locatie. In 2012 is Jachtwerf Klaas-
sen, de bouwer van de Super Van Craft 
motorjachten, de range van LongIsland 
boten gaan bouwen. Dave de Groot heeft 
de productie geleid en sindsdien perfect 
gebouwde LongIslands afgeleverd. Toen 
de mogelijkheid zich voordeed om LongIs-
land over te nemen hoefde hij dan ook niet 
lang na te denken. Op 16 april aanstaande 
zal aan de Kniplaan 12 te Voorschoten de 
feestelijke opening plaatsvinden van de 
nieuwe locatie van LongIsland. Op de werf 
zijn verschillende LongIslands te bekijken 
zijn en kunnen bezoekers zien hoe een 
LongIsland gebouwd wordt.
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De nieuwe Lillebror 60: 
instappen, varen en genieten

sche resultaten. De jetboat kent namelijk 
vele voordelen ten opzichte van de con-
ventionele sportboten. Ze zijn niet alleen 
lichter, zuiniger, sneller en wendbaarder, 
maar hebben ook minder onderhoud no-
dig. Binnen 2,5 seconden vaart de boot 
in plané. Gecombineerd met de enorme 
wendbaarheid, wordt een sensationele 
vaarbeleving gegarandeerd. Door het 
revolutionaire design en de compacte 
aandrijflijn is er veel ruimte aan boord. 
Dit ondanks een maximale diepgang van 
circa 42 cm. Daarbij worden de Yamaha 
jetboats full options geleverd, zelfs inclu-
sief trailer. Dit alles maakt de Yamaha jet-

boat een heerlijke sportboot voor het hele 
gezin. De Yamaha jetboats zijn leverbaar 
in 19, 21, en 24 voet. De 19-voeter is er 
ook als consoleboot.
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In stijl genieten van elektrisch varen. Met 
de komst van Lillebror Marine kunnen we 
dit nu echt. Na de 78-e elektrische tender, 
die zelfs genomineerd werd als HISWA 
Motorboot van het Jaar 2016, en de in no-
vember geïntroduceerde Spitfire 2.8 Targa 
komt de jonge werf nu met een nóg spor-
tiever model: de Lillebror 60. Deze licht-
gewicht open aluminium tender is uniek 
in zijn soort door de comfortabele zitban-
ken met een ideale zithoek. De zes meter 
lange tender is ontworpen door Eetze de 
Boer om met zo min mogelijk onderhoud 
relaxed te kunnen varen. “Instappen, varen 
en genieten,” aldus Christian Smulders, 
eigenaar en projectmanager van Lillebror 
Marine. Bovendien is de boot is licht ge-
noeg om mee te nemen op de trailer voor 

vaarbestemmingen verder weg. De Lille-
bror 60 is beschikbaar met volledig elek-
trische aandrijving met standaard voorde-
lige of optioneel met lichtgewicht lithium 
accu’s. Ook is deze boot uit te voeren met 
bijvoorbeeld een kleine zuinige diesel on-
der de achterbank. Door het ontbreken 
van een motorkist is er een zee van ruimte 
en kunnen zes tot acht personen heerlijk 
ontspannen zitten. Ook aanwezig zijn het 
geïntegreerde zwemplateau, de zweven-
de banken en ruimte voor de kussens in 
het vooronder. Deze gloednieuwe tender 
is vaarklaar verkrijgbaar vanaf € 27.900,-.
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