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SailBest lanceert haar
Nieuws Magazine
SailBest zal iedere maand een Nieuws Magazine gaan publiceren.
Wij willen jullie hiermee op de hoogte houden van alle nieuwtjes,
aanbiedingen, reisinformatie en een maandelijks terugkerende
rubriek met tips over zeiltrim, navigatie en motor-manoeuvreren.

Nieuwe one-way routes zeer succesvol !

De nieuwe one-way route aan de start van het seizoen op 20 april
van Marmaris naar Orhaniye, met de prachtige baai Dirsek en het
bezoek aan het Griekse eilandje Symi met als eindpunt de mooie
groene baai van Orhaniye, is een bijzondere belevenis.
In de Mei-vakantie starten we twee one-waytochten vanuit
Orhaniye, een 8 daagse tocht en een 15 daagse tocht, beide
tochten eindigen in het vertrouwde Marmaris. In de 15 daagse
tocht gaan wij zelfs helemaal naar Knidos, het meest
zuidwestelijke puntje van Turkije. Het gezellige Datca zullen wij
zeker niet overslaan.
Voor uitgebreide route-informatie, kijk op de website.
Er zijn nog enkele schepen beschikbaar !
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Kort Nieuws
Flottieljeleiding
Hans en Anouk zullen het team
in Marmaris versterken.

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

Instructeursteam
Door veel interesse voor
instructiedagen en zeilcursussen
is het instructeurs-team flink
uitgebreid.
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Voor een uitstekend verzorgende zeilvakantie in Turkije !

SailBest team seizoen 2013
Zaterdag 19 januari j.l. is er een bijeenkomst georganiseerd voor het gehele team van SailBest. Alle flottieljeleiders en instructeurs waren hierbij aanwezig.
Het team van de flottieljeleiding wordt versterkt door
Hans en Anouk. Door de groei van SailBest hebben wij de routes
verder uitgebreid en Hans en Anouk gaan deze extra routes vol
enthousiasme invullen.
Uiteraard zullen Martin en Adrieenne en Cees en Ria hun
flottieljes weer gaan begeleiden, zoals je van hen gewend bent.
Door de groeiende interesse van de opfriscursus en de 8-daagse
zeiltraining was het noodzakelijk om de poule van instructeurs
uit te gaan breiden. Onze instructeurs van het eerste uur Karel en
Bert hebben al in 2012 versterking gekregen van Leon en Ernst.
Dit seizoen breiden we het team verder uit met Huib en Joop.
Wij wensen hen uiteraard veel succes.
Het technische serviceteam van SailBest in Marmaris
De vertrouwde gezichten zullen jullie weer gaan zien op de
steiger in de Netselmarina van Marmaris. Salih, Yalçın en
Yilmaz zullen jullie weer begroeten met ” Hoş Geldiniz”

Follow Me
Aanbiedingen
One-way route
20 april: 50% korting op alle
eigen schepen.
Vroegboekkorting
In de maand februari kan je
ook nog profiteren van deze
korting.
Najaarsspecial
Ook dit seizoen weer 8
dagen betalen en 11 dagen
varen, start 19 oktober

Tips voor nóg meer zeilplezier
Trimtip: Genua of Jib
Haal meer stuwkracht uit je voorzeil met de juiste trim,
deze geeft 70% stuwkracht bij halve tot aandewindse
koersen. Als eerste trim je het leioog zodanig dat de
schoot de juiste hoek maakt vanaf het leioog naar het
zeil, voor een genua is dit een hoek van 45 graden en voor een jib is dit 30 graden, gezien vanuit het
voordek. Waar moet je het leioog zetten als je begint met zeilen?
Je gaat hoog aan de wind varen onder 45 graden ware wind, je trekt je schoot helemaal door en trim
beide telltales zowel aan loef als aan lijzijde horizontaal. Nu is de schoothoek aan de beurt, kijk goed
of hij onder de juiste hoek staat zodat je achterlijk en je onderlijk mooi strak staan.
In het volgende magazine meer tips voor nóg meer zeilplezier
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