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De nieuwe jachtwerf Psea Yachts van 
Jan en Jurian Pesie brengt een elegante, 
stoere en bloedsnelle tender op de markt: 
de Psea 40. Hoewel de boot zich prima 
thuisvoelt in mediterrane sferen is deze 
40-voeter volledig van Nederlandse 
makelij. Kenmerkend is het design van 
Vripack waarbij klassieke lijnen worden 
gecombineerd met een moderne twist. 
De kleur van de romp en het dek en de 
indeling van de boot worden door de 
eigenaar bepaald. Daarnaast valt de boot 
op door de prettige vaareigenschappen. 

Na een half jaar ontwikkelen is het 
zo ver; de eerste Lillebror 60 is in 
aanbouw. De zes meter lange aluminium 
sporttender wordt het kleinere broertje 
van de populaire Lillebror 78. De eerste 
Lillebror 60 wordt op verzoek van de 
klant volledig elektrisch aangedreven. 
Uitgangspunten van het nieuwe model 
zijn: een licht gewicht, comfortabel zitten, 
een strak uiterlijk en voldoende ruimte 
om onbezorgd te kunnen genieten. De 
zwevende banken met achterover 
hellende zitting en rugleuning zijn uniek 
in de botenwereld en maken dat men 

Lillebror Marine introduceert “het kleine broertje”

De Psea 40: een mini-superjacht naar 
eigen smaak ingericht 

JETBOATS.EU uit Nijkerk is de enige 
leverancier in Europa van Yamaha 
jetboten. Sinds kort staan alle modellen 
voor 2017 met uitgebreide specificaties 
op de website www.jetboats.eu. De 
nieuwe line-up Yamaha 2017 modellen 
is per direct bestelbaar. Wat het meest 
opvalt is dat Yamaha in de 21-voet 
range voor 2017 zelfs vijf verschillende 
modellen uitbrengt. Deze modellen 
zijn allen voorzien van de welbekende 
‘articulated keel’, wat manoeuvreren op 
lage snelheid nog beter maakt. Tevens 
zijn alle 21-voeters voorzien van het 
alom geprezen Connext-systeem, dat 
te bedienen is met een touchscreen of 
draaiknop. De SX210 en AR210 zijn 
voorzien van de splinternieuwe TR-1 

High Output Yamaha motoren voor 
geweldige prestaties, betrouwbaarheid en 
efficiëntie. De nieuwe 2017 kleurstellingen 
van de Yamaha jetboten stralen luxe en 
sportiviteit uit. Er zijn diverse redenen 
om voor een Yamaha jetboot te kiezen. 
Bijvoorbeeld doordat ze lichter, zuiniger, 
sneller, wendbaarder en exclusiever zijn 
dan de huidige conventionele boten. 
Daarnaast zijn ze goedkoop in onderhoud 
en veilig door het ontbreken van een 
schroef. Yamaha boten zijn compleet 
uitgerust en standaard voorzien van een 
trailer. De boten zijn verkrijgbaar vanaf  
€ 41.999,- met een lengte van 19 tot en 
met 24 voet.  
 
JETBOATS.EU / T: 085-4019563
www.jetboats.eu

heerlijk een hele dag wil en kan blijven 
zitten. Gekozen is voor een Torqueedo-
systeem met lithium accu’s. Daarbij 
heeft dat systeem een handige app voor 
telefoon en tablet waarop de bestuurder 
exact kan zien waar hij zich op dat 
moment bevindt (via GPS) en hoe ver en 
hoe lang hij nog kan varen. Net als de 
andere Lillebror modellen zal ook de 60 
opvallen door de perfectie tot in detail.

Lillebror Marine 
T: 06-46086302
www.lillebrormarine.nl

Nieuwe 2017-modellen 
van Yamaha jetboten 
nu al bestelbaar

Met de standaard motorisatie van twee 
Volvo-motoren van elk 370 pk behaalt 
de Psea 40 een maximum snelheid van 
38 knopen en met de optionele set van 
elk 430 pk stijgt dit zelfs tot boven de 40 
knopen. Maar ook bij lagere snelheden is 
de boot zeer stabiel en heeft de bestuurder 
volledige controle over de boot. Mede 
door het Volvo IPS motorsysteem kan 
de boot tot de centimeter nauwkeurig 
bestuurd worden, wat handig is op smalle 
vaarwegen en binnen jachthavens. De 
Psea 40 is verkrijgbaar vanaf € 540.000,- 
ex. BTW. Vanaf medio oktober 2016 is 
bouwnummer 1 voor enkele weken in 
Friesland te bewonderen. Lees ook het 
uitgebreide interview met Jurian Pesie op 
www.bootaanboot.nl.
 
Psea Yachts / T: 0299-700237
www.pseayachts.nl


