
 

Kort Nieuws 

Na het zien van Neeltje Jans 
Op school leren de Turkse kinderen 
dat Nederland binnenkort onder 
water zal staan, na het bezoek aan 
Neeltje Jans weten ze nu dat dit 
niet waar is 

Drie Turkse jongens op de wallen 
gesignaleerd! 
Het was wel een openbaring voor 
ze hoor, natuurlijk hoor je over de 
ramen met dames maar als ze dan 
zó dichtbij komen….werden ze 
toch een beetje verlegen 
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Onze jongens Salih, Yalçin en Yilmaz hebben genoten van 
hun reis naar Europa ! 
Het was spannend hoor 3 uur lang in het vliegtuig en hoe zou de douane 
reageren….gelukkig was Martin erbij want er werd tóch gevraagd wat ze in 
Nederland kwamen doen. Maar het visum was in orde en ze mochten erin. 
Gelijk de eerste dag een rondleiding door Amsterdam door 3 specialisten;-) 
Ze hebben hun ogen uitgekeken door de grachten met een privebootje en later 
rodekool met appeltjes en stoofvlees eten en de wallen op natuurlijk. Later 
Zaanse schans, Volendam, dijk Enkhuizen Lelystad, Bataviawerf, Neeltje 
Jans, binnenstad Breda…. Te veel om op te noemen. Samen met Edip en 
Jerney bij onze “oude Griek” in Oosterhout gegeten. En ook nog  een keer 
Chinees gegeten met de hele SailBest crew….het was SUPER !!! 

 

De overtocht gaat met horten en stoten…het record van de langste tocht 
staat op Zenith met 18 dagen maar we vrezen dat ditmaal dit record 
gaat sneuvelen. In Italië was het erg slecht weer en we hebben veel 
vluchthavens moeten aandoen, verderop in dit magazine vertel ik meer 
over de details van de tocht. De schepen zijn prachtig, de indeling van 
de kuip is erg mooi, zeer ruim en veel comfort. Een supergroot zwem-
plateau met een luxe zwemtrap, teak op de kuipvloer, de Raymarine 
kleurenplotter met Wifi, een grote kuiptafel met opbergbak en strakjes 
natuurlijk luxe zachte kuipkussens en een grote bimini. Binnen is een 
zeer ruime kombuis met een grote koelkast, het bed in de voorhut is 
groot en de achterhutten zijn ook zeer ruim en hoog. 
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Enjoy Life en Lodos gaan 
het record breken  

De overtocht gaat moeizaam 
maar gestaag 
Op dit moment liggen we een 
stormpje af te wachten op het 
eiland Naxos 

Bemanning Lodos 

Bemanning Enjoy Life 
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  Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije ! 
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Eerst vakantie 
Het is een superdruk seizoen geweest dus voor iedereen 
wat vrije tijd gepland in November. Helaas is door de 
lengte van de overtocht van de nieuwe schepen onze         
( Martin en Adrieenne) vrije tijd wat ingeperkt maar we 
hebben ook vele relax momenten tijdens de reis gehad 
hoor. Je maakt er toch het beste van en het is reuze 

Vrijdag 15 november lagen beide schepen kant en klaar voor de overname 
van beide eigenaren. Na een pizzamaaltijd in het marina-restaurant en 
een winderig nachtje slapen zijn we in de ochtend vroeg opgestaan, de 
schepen langs de douane gebracht, paspoorten laten zien en vertrokken 
om 9.15 uur. Volop zon en een windje in de rug, heerlijk varen. Om 16.30 
begonnen de golven flink op te lopen en de wind ook….geen warme 
maaltijd, bijna niet slapen…zo zijn we de nacht doorgekomen. Zondag 
werd het beter en hebben we een rustige dag gehad, bijgeslapen en 
bijgegeten langs de Italiaanse kustlijn. Maandag om 8.00 uur in de 
ochtend zijn we in Viëste aangekomen en we wisten dat we daar de 
storm af moesten wachten. Woensdag 20 november om 14.50 uur zijn 
we weer uitgevaren richting Brindisi en zijn daar aangekomen om 7.00 
uur na een nacht vol onweer om ons heen. Wij zijn gelukkig van regen en 
onweer gespaard gebleven. Om 23.00 uur weer uit Brindisi vertrokken 
richting Otranto om de oversteek naar Corfu makkelijker te kunnen 
maken, weer 45 mijl erbij gezet, we staan in Otranto op 431 mijl. Ook in 
Otranto zat het ons niet mee, de ene bui na de andere….gelukkig ook veel 
opklaringen zodat we het thuisfront tóch een beetje jaloers konden maken 
met prachtige foto’s met strakblauwe luchten, heerlijk relaxt in de kuip en 
het oude Otranto bezocht met leuke straatjes en een mooie basiliek. Maar 
de weersites gaven ons toch een onrustig gevoel. We zagen een mooi 
“gat” om naar Corfu te gaan en misschien wel Levkas….zondagochtend 7 
uur weg….we zijn inderdaad opgestaan maar de onweersbuien zaten pal 
boven ons….toch maar even afwachten en de buienradar geraadpleegd.  
In het magazine van Januari komt het vervolg van de tocht…….. 

Winterwerk  2013-2014 

De hagelnieuwe 37ers 
moeten nog hun SailBest 
afwerking gaan krijgen 

deze winter 

De overtocht is nog niet klaar maar 
de voorbereidingen in Marmaris 
lopen gewoon door. Deze schepen 
moeten nog hun SailBest niveau gaan 
krijgen. Bimini, luxe buiten-kussens, 
superdeluxe mediaspeler met verbin-
ding op het 22” ledscherm, de plotter 
moet nog gaan “praten” met de rest 
van de apparatuur: wind, diepte, log 
en stuurautomaat, zodat alles via 
elkaar bediend kan gaan worden en 
uitgelezen. Alle luxe moet nog inge-
bouwd gaan worden, daarna anti-
fouling en poetsen en dán pas mogen 
onze gasten ze bewonderen 
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gezellig, nog steeds trouwens want we zijn nog niet klaar zoals je in dit magazine al kon lezen. De 
vakantie voor de jongens in Marmaris zit er weer op, die gaan maandag weer beginnen aan het 
winterwerk. Cees en Ria gaan in december nog wel lekker op vakantie en Martin en Adrieenne hebben 
tijdens de januarimaand nog wat snipperdagen te besteden ;-)). Het winterwerk start met het lakken, nu 
is het lakken niet zo erg maar het schuren neemt toch wel heel erg veel tijd in beslag….alles x 14 en ook 
de nieuwe schepen krijgen toch ook wel een extra laagje lak op de trappen, die hebben veel te lijden 
tijdens het seizoen door zon, zee oftewel zout. Ook weer leuk om aan het winterwerk te beginnen ! 
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 Verslag tocht Koper - Marmaris          
Opkomende zon voor Viëste 

Dolfijnen in de Aegeische zee 


