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Stichting Garantiefonds  
Het wordt steeds belangrijker om 
reizen te boeken bij organisaties 
die aangesloten zijn bij het 
garantiefonds. Elk jaar zijn veel 
reizigers gedupeerd, Boek Veilig! 

Tweede flottielje is nodig  
Door de toenemende drukte is het 
voor 2014 noodzaak geworden 
om het gehele seizoen met 2 
flottieljes te gaan varen. 
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Het seizoen loopt gewéldig, iedereen heeft het reuze naar hun zin, zowel 
de gasten als de hele SailBest-crew.  Het geeft ook enorm veel 
voldoening om zoveel blije mensen om je heen te hebben en met “natte” 
ogen afscheid te nemen bij de bus omdat je zo’n leuke tijd met elkaar 
hebt gehad. Nieuwe vriendschappen ontstaan en de kleine kinderen en 
grotere jeugd spelen allemaal met elkaar. Het is mooi om een groep te 
zien “groeien”, dat geeft veel plezier aan de gasten maar ook aan ons en 
daar kríjg je juist energie van ! 
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Het is rond, de nieuwe basis in Orhaniye is een feit! 

In 2014 zal SailBest niet alleen de vloot uitbreiden maar ook een nieuwe basis 
in Orhaniye openen. Bij Palmiye Marina zal een nieuw steunpunt van SailBest 
zijn vorm gaan krijgen. Een eigen kantoor met een compleet ingericht 
technisch service centrum. Deze nieuwe basis zal een hoop extra mogelijkhe-
den geven om onze gasten een nóg gevarieerder programma aan te kunnen 
bieden. De basis heeft een eigen privé zwembad, compleet met hotelaccom-
modatie om je vakantie een paar dagen te verlengen, óf 1of 2 dagen eerder aan 
te komen en ontspannen aan je zeilvakantie te gaan beginnen. Het technische 
servicecentrum zal niet alleen onze eigen vloot onderhouden, ook privéjachten 
kunnen gebruik gaan maken van onze diensten. Palmiye Marina ligt op een 
unieke plaats in de zeer groene baai van Orhaniye, slechts 15 minuten met de 
auto vanaf Marmaris. Uiteraard blijft onze basis in Marmaris bestaan zodat we 
een tal van one-way routes heel gemakkelijk kunnen organiseren. 
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Het SailBest hoogseizoen 
draait op volle toeren ! 

Nieuwe basis voor SailBest! 
Het gaat door!! SailBest gaat een 
tweede basis openen in Orhaniye! 
In dit magazine meer informatie 
en foto’s. 

Restaurant met grote tuin 
     Palmiye Marina 

Zwembad met bar in Orhaniye 
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  Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije ! 
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…het seizoen 2013 al weer voor de helft voorbij is 
…wij helemaal niet het gevoel hebben dat we over de helft zitten 
…het lijkt of we nét begonnen zijn 
…de nieuwe routes en prijzen voor 2014 al op de website staan 
…de bootprijzen weer gewoon hetzelfde gehouden zijn als dit jaar 
…er heeeeeel veeeeel one-way mogelijkheden zijn in 2014 
…de voorbereidingen voor onze nieuwe basis al in volle gang zijn 
…Adrieenne staat te popelen om het nieuwe kantoor in te mogen 
richten 
…zij nog moet wachten omdat er eerst nog veel ander werk op 
haar ligt te wachten 
…er weer 2 nieuwe schepen besteld zijn voor 2014 
…het 37ers zijn met 2 stuurwielen 
…veel vaste gasten hun voorboekingen 2014 al gedaan hebben 
…de nieuwe schepen hier al erg populair in zijn 
…je een vrijblijvende optie vast mag leggen tot november 2013 
…de one-way Englisch Harbour erg in trek is 
…Cees bijna niet kan wachten om de nieuwe bijgewerkte website 
“online” te zetten 
…ook hij moet wachten tot eind Oktober 
…we eerst nog met veel plezier in dit mooie seizoen voor iedereen 
een geweldige zeilvakantie gaan verzorgen. Kom maar kijken! 

Reven of wegrollen van genua 
Met veel wind je genua of jib wegrollen moeilijk? Nee 
hoor dit hoeft niet moeilijk te zijn. Veel mensen proberen 
tegen de wind in, met de motor flink in zijn vooruit de 
genua in te rollen. Als je dit op deze manier doet staat er 
enorm veel druk in het voorlijk en dat maakt het nu juist 
éxtra moeilijk! Als je veel wind hebt en je wilt je voorzeil 

  Tips voor nóg meer zeilplezier 

Alweer nieuwe 
routes in 2014! 

Het is al weer gelukt, we hebben 
wéér nieuwe routes kunnen 
bedenken voor het seizoen 2014! 
We kunnen al vast verklappen dat 
er heel veel one-way routes zullen 
gaan komen. Het zit “tussen de 
oren” maar het is toch nét of de 
vakantie langer is als je niet terug 
hoeft naar je startpunt. In de 
afgelopen Mei-vakantie was de 
one-way een groot succes en dat 
smaakt ook bij onze gasten naar 
meer. Er komen meerdere 1 en 2 
weekse one-ways aan in 2014! 
Ook tijdens de schoolvakanties 
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Het blijft leuk 
dolfijnen rond de boot 

reven, val dan flink af, ga ruime- of bakstagwind varen zodanig dat het voorlijk van je voorzeil helemaal 
inkilt. Rol dan 1 à 2 meter in, dan krijgt je voorlijk weer even druk, en kan je het trucje nóg een keertje 
doen, na 2 keer deze handeling is het voorzeil nog maar zó klein dat je het makkelijk wegrolt. Als je dan 
het grootzeil ook wilt reven is het voorzeil al weg en als je gaat oploeven om tegen de wind in te komen 
maak je veel minder helling als dat je je voorzeil nog hebt staan. Ga tijdens het reven van het grootzeil 
ook geen grote snelheid op de motor maken want dan wordt de winddruk langs je zeil en in je voorlijk 
alleen maar groter en gaat het steeds moeilijker. Probeer dit maar eens uit, je zult zien dat je van deze 
tip veel gemak hebt. 
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  Wist je dat….          
Palmiye Marina    
2de basis SailBest 


