
 

Nunc in nunc quis leo consectetuer. Kort Nieuws 
Voorjaar 
Het voorjaar is in Marmaris al 
vollop aan de gang, het zonnetje 
doet flink zijn best en de 
temperaturen komen al boven 
de 20 graden uit 
 
Prijsvraag op facebook 
De prijsvraag op facebook is een 
groot succes. Weet je dat het 
ons enorm helpt om ons te 
“liken” op facebook 

Nieuw model voor Bavaria 
Er komt weer een nieuw model 
aan van Bavaria en die willen 
we graag in de vloot, als er meer 
bekend is laten we het weten. 
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We zijn druk bezig op de steiger om alle puntjes op de i te zetten. 
Controle van de techniek, inventaris bijvullen, nieuwe vlaggen in 
het want, lijnen weer op zijn plaats en natuurlijk niet te vergeten de 
zeilen weer monteren. We zullen er klaar voor zijn op 20 April om 
de eerste gasten van dit seizoen welkom te heten. Hoş Geldiniz ! 
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    Enkele hoogtepunten van de Kekova route 
Dit jaar varen we weer 3 maal de Kekova-route. Een mooie route 
met veel cultuur, afgewisseld met stille groene baaitjes. Ook een 
route voor de liefhebbers van wat langere dagafstanden. We zullen 
in deze twee-weekse route zo’n 230 mijl gaan afleggen. Uiteraard 
hebben we de lange en kortere dagen goed afgewisseld dus er is 
zeker ook tijd voor uitstapjes zoals naar Myra, de stad waar 
Sinterklaas bisschop is geweest. Een “must” in deze route is een 
tochtje met de glasbodemboot naar de restanten van de verzonken 
stad. Deze resten zijn goed te zien, je kan snorkelen bij de 
funderingen en een heuse sarcofaag. We zullen aanleggen in de 
lagune van Üçağiz van waaruit je deze hele leuke trips kan maken. 
Er zijn niet veel schepen meer beschikbaar dus als je mee wilt met 
deze route mag je niet te lang wachten. Kijk voor een uitgebreide 
beschrijving van de route op de website. 
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De SailBest vloot is klaar             
voor het seizoen 2013 ! 
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  Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije ! 
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Wist je al dat we in Marmaris op de basis heel veel  
extra service hebben? 

… we een bibliotheek in ons kantoor hebben  met heel 
veel leuke titels en schrijvers? 
… je die gratis mag meenemen, je mag ook boeken ruilen en/of 
achterlaten? 
… je de bootschappen van te voren op kan geven en dat de 
drankjes koud in de koelkast staan als je aankomt? 
… je daarom dus nooit moet vergeten om je drankjes te bestellen? 
… we dit jaar alwéer gratis Wifi in de flottielje hebben? 
… je ook zélf op je eigen schip een Wifi modem kunt hebben met 
de mogelijkheid om 5 apparaten met internet te voorzien? 
… je op zondagochtend in Marmaris wakker wordt met de geur 
van vers gebakken brood wat je gratis mag pakken? 
… Martin elke zondag brood gaat bakken?  O nee halen bedoel ik. 
… we al weer aan bedenken zijn wat we in 2014 met de routes 
gaan doen? 
… we dan tóch weer nieuwe dingen gevonden hebben? 
… we dat nog even geheim gaan houden? 
 
 

 

  Tips voor nóg meer zeilplezier 

Trimtip: Genua of Jib 
In het februari-nummer hebben we een begin gemaakt met 
tips over het trimmen van de jib of genua. Belangrijk is de 
schoothoek. Maar je kan nog veel verder gaan door goed 
te kijken wat de telltales je vertellen. Als de schoothoek 

Aanbiedingen 

Last Minute korting  
Houd de website goed in de 
gaten voor de lastminutes 
met speciale kortingen  

One-Way Meivakantie 
Nog enkele schepen en 
tickets beschikbaar voor de 
one-way tocht van 27 April !  

Mei-kortingen 
In de maand Mei zijn nog 
enkele weken beschikbaar. 
De laatste schepen met 10% 
korting 
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goed is ingesteld kijk je naar de telltales. Het zeil staat pas goed getrimd als zowel de telltale aan de 
loefzijde als aan de lijzijde horizontaal staan. Indien de telltale aan loef omhoog dwarrelt moet je óf de 
schoot aantrekken of koers wijzigen, in dit geval afvallen. Wanneer de telltale aan lijzijde omhoog 
dwarrelt moet je ófwel oploeven óf de schoot wat laten vieren. De keuze is afhankelijk of je koers moet 
houden ja of nee. Wil je zeer hoog aan de wind varen én optimale stuwkracht van je voorzeil 
behouden? Dan moet je ervoor zorgen dat de loef-telltale de neiging heeft tot omhoog dwarrelen. 
Probeer het maar uit, het zal je zeilplezier alleen maar vergroten. 
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    Wist je dat…… 

Heart of Gold 


