
 

Kort Nieuws 
Hiswa nieuws 
Niet op de Hiswa Amsterdam 
aanwezig maar wél beurs-
kadootjes weggeven. Houd de 
website goed in de gaten 
 

Wifi on board 
Een eigen Wifi-modem aan 
boord voor internet waar  
en wanneer je maar wilt. 

MeiRoos wordt Escape 
De nieuwe eigenaar heeft haar 
omgedoopt. Escape is de nieuwe 
naam voor één van onze 
Bavaria’s  37-3 cruiser.  
 

 

www.sailbest.nl 
info@sailbest.nl  telefoon: 0321-38 14 01 

Door de toenemende populariteit van SailBest zeilvakanties wordt 
de vloot weer uitgebreid met nieuwe schepen. Nieuwe modellen 
met verrassende elementen en natuurlijk willen wij die graag in de 
vloot opnemen. Heb je interesse om je eigen schip bij ons in 
Turkije te hebben? Informeer naar de vele mogelijkheden. Nu in 
2013 al mee doen in ons unieke Buy and Charter-programma? Wij 
hebben een Bavaria 32 met een zeer aantrekkelijke aanschafprijs. 
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            Onze populaire Knidos-route  
De Knidos-route heeft vele highlights. We bezoeken uiteraard 
Knidos, het meest zuidwestelijke puntje van Turkije, met vele 
oudheden en een excentrieke vuurtoren.  

In de oude stad Knidos is het eerste naaktbeeld van de godin 
Aphrodite gevonden. De stad Knidos was een oude handelsstad 
met zo’n 50.000 inwoners, toch een erg grote stad voor die tijd. Er 
zijn nog vele restanten overgebleven die je kan bezoeken. We 
liggen met de schepen er midden in en een wandeling door dit 
gebied is zeer de moeite waard.  

En natuurlijk meren we ook af in de vele stille baaitjes van dit 
gebied voor heerlijk zwemplezier. Kortom, ook wij hebben er 
weer veel zin in! Ga je ook mee ? 
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SailBest gaat de vloot  
wéér uitbreiden in 2014 !   

Buy and Charter 
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Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije ! 
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Door de groei van SailBest en de flottieljeroutes hebben we dit jaar 
het team van flottieljeleiding uitgebreid. Hans en Anouk zullen ons 
team gaan versterken dit jaar. 

Anouk en Hans, twee jonge  
enthousiaste mensen die staan  
te trappelen om naar Turkije te 
komen om de flottieljes van 
SailBest te gaan begeleiden. 

Uiteraard zijn zij ervaren zeilers en 
hebben veel passie voor deze 
mooie sport en willen dat graag 
delen met onze gasten. 

Hans is al jaren actief met zeilen en lesgeven in Nederland en 
Anouk heeft veel ervaring in de reiswereld, door o.a. als 
reisbegeleidster in het buitenland te werken. Dit kan mooi 
gecombineerd worden in deze nieuwe job: zeilreizen begeleiden in 
het mooie Turkije. 
Wij zijn erg blij met dit bevlogen stel en wensen hen veel succes en 
zeilplezier in het mooiste zeilgebied van de wereld, de zuidwest-
kust van Turkije met Marmaris als thuisbasis. 

 

  Tips voor nóg meer zeilplezier 

Aanbiedingen 
Meivakantie 
Voor de meivakantie 
hebben we nog maar enkele 
plaatsen beschikbaar 

Hiswa actie 
Kijk ook tijdens de Hiswa 
op de website voor de 
Hiswakorting tot 10%. 

Zeilcursus 
Extra kortingen voor de 
zeilcursus op 11,18 en 25 mei 
en 6 juli. 
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Veel mensen vinden het lastig om met een zeilboot 
achteruit te varen. Met deze tips maak je het voor jezelf 
een heel stuk eenvoudiger. Laat je niet verleiden om 
“achterstevoren” bij je roer te gaan staan, dit kan leiden 
tot verwarring bij vooruit en achteruitschakelen. Begin op 

ruime afstand (minimaal 6 bootlengtes) van de steiger met achteruitvaren en begin met je “ kontje” in 
de wind. Hierdoor kan de wind geen invloed uitoefenen op de neus van je schip. Als je eenmaal vaart 
hebt bouw je roerdruk op en kan je het schip sturen waar je naar toe wilt. Vaar rustig achteruit en in 
een haakse lijn op de steiger naar je ligplaats en als je 15 meter van de steiger vandaan bent schakel je 
in zijn vrij en laat je het schip rustig uitvaren. Nét voor de steiger geef je een stootje gas vooruit, zet 
hem direct weer in zijn vrij en je ligt stil. Zorg altijd dat je alles goed voorbereid, stootwillen, 
landvasten en pikhaak. In het volgende magazine meer tips voor nóg meer zeilplezier 

Mag ik je even voorstellen       Escape 

Tip van deze maand: Achteruitvaren naar steiger 
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