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Er is in de media momenteel veel aandacht voor Turkije, door de 
problemen aan de Syrische grens en de stroom vluchtelingen. 
Turkije is qua oppervlakte 54 keer groter dan Nederland en bij 
nieuwsberichten realiseert men zich dat vaak niet. Om een voorbeeld te 
geven, de Syrische grens is meer dan 1100 kilometers verwijderd van ons 
vaargebied en het vluchtelingen probleem speelt zich af aan de West kust, 
dicht bij de Griekse eilanden Chios en Lesbos. Vanuit ons vaargebied zijn 
alle Europese "landingsplaatsen" te ver weg. 
Vele van onze vaste gasten hebben gewoon hun zeilvakantie geboekt, 
mede doordat zij de situatie goed inschatten. Gelukkig gaat Europa nu 
met de Turkse overheid samenwerken om de vreselijke mensensmokkel 
uit te bannen. Door de ligging van ons vaargebied, aan het schiereiland 
van o.a. Marmaris, Datça en Orhaniye worden we hier niet 
geconfronteerd met de vluchtelingenstroom, mede doordat er maar één 
toegangsweg is tot dit gebied.  
Fijne zekerheid is dat bij boeking van een zeilvakantie bij SailBest een 
aantal garanties zijn ingebouwd, het Calamiteitenfonds, die zich financieel 
en praktisch garant stelt bij eventuele calamiteiten tijdens uw verblijf in 
Turkije. 
Maar ook de Stichting Garantie Reisgelden Sailbest dekt eventuele 
financiële schade bij calamiteiten vóór uw vertrek naar Turkije. 
Belangrijk zijn de adviezen van het Ministerie van Buitenlands zaken. Er 
is voor Turkije geen negatief reisadvies, alleen een advies indien het niet 
strikt noodzakelijk is om niet naar het grensgebied met Syrië te reizen.  
Neemt natuurlijk niet weg dat het menselijkerwijs hoog tijd wordt dat er 
een einde komt aan deze verschrikkelijke situatie voor deze groep mensen!  
Mocht u verder nog vragen hebben, bel of mail ons gerust. 
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We gaan weer aftellen voor 
het seizoen 2016 ! 

We gaan weer “ volle bak” van 
start dit seizoen ! 
De aftrap van seizoen 2016 is op 23 
April, en we gaan weg met alle 
schepen! 2 moederschepen en 2 
volle flottieljes….ik vrees alleen dat 
het moeilijk wordt om te splitsen. 
Net als de laatste week van het 
seizoen zijn er veel bekenden van 
elkaar en die zullen samen op pad 
willen…Geen probleem, dan gaan 
we lekker met zijn allen! 

Sailors Paradise 

Flottielje Kalender 
2016  

De SailBest flottielje-kalender is 
klaar. 
Ook voor dit seizoen hebben we 
weer kalenders gemaakt voor alle 
baaien, zodat ze precies weten 
wanneer de SailBest flottielje gaat 
komen. We zullen ze uitreiken bij de 
eerste tour 
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  Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije ! 
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Na veel bureaucratisch gedoe kregen wij een eigen steiger bij de camping, 
waar wij verbleven in een caravan met in de voortent stellingen voor de 
onderdelen etc. Een bijzonder idyllisch plekje met een restaurant en een 
gezellige bar aan het water, waar bij aankomst en voor het vertrek menig 
gezellig uurtje is doorgebracht.Door de vele steeds terugkerende cliënten 
bleek het vaargebied vanuit Göçek,  zeker voor de twee weken afvaarten 
toch wat beperkt. Na vier jaar Göçek zijn wij verhuist naar de toen super 
de luxe Marina in Marmaris.  Vanuit Marmaris waren er meer 
mogelijkheden voor zowel naar het Oosten als naar het toen nog niet 
ontdekte Westen. In al die jaren hebben we veel meegemaakt, zoals 
vragen: mevrouw de flottieljeleider, ik kan de stofzuiger nergens vinden, waar is 
die verstopt? Maar ook na 7 dagen varen een melding van motorstoring 
midden op zee. Na aan boord gegaan te zijn bleek de dieseltank geheel 
leeg te zijn. Op mijn vraag hoe dat kon, omdat je voor minstens 15 dagen 
diesel aan boord had, kwam het antwoord: Ja, maar ik heb niet gezeild, dat 
kan ik ook niet en ik ben een motorboot gewend !  Het bleek, dat er elke dag 
met 3000 toeren alleen maar op motor gevaren was en dan gaat het wel 
erg snel met de dieselvoorraad. Na een zeilcursus heeft deze schipper nog 
vele jaren bij ons echt gezeild. 
In die tijd was er nog geen elektronisch apparatuur aan boord, alleen een 
kompas en was het bijvoorbeeld bij een wat langere oversteek van 
Marmaris naar het Skopea Liman goed opletten en zoeken naar de 
duidelijke herkenningpunten aan de wal, een grote kaap, specifieke 
eilandjes, witte huisjes tegen de heuvel bij de luchthaven van Dalaman 
etc.  Ondanks de uitgebreide uitleg tijdens de briefing zijn wij menig maal 
moeten uitvaren om verdwaalde schippers in het donker op te pikken en 
naar de juiste baai te begeleiden. 

Winterwerken 

Het douche gebouw 
is klaar ! 

Nou ja bijna dan….het is 
goed dat we op tijd begonnen 
zijn, maar ja, dat weten we 
zo ondertussen wel na zoveel 
jaar ervaring hier. Het is een 
fantastisch land maar je moet 
de gebruiksaanwijzing goed 
doorlezen ;-)) 
Het is erg mooi geworden en 
ze zijn nu aan het 
schoonmaken…..wat maken 
die werklui er een zooitje van 
zeg….ze laten alles achter 
hun r….. vallen. Maar dat is 
overal hetzelfde liedje of niet 
soms??? 
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Vervolg van de ontwikkelingen Skopea Limani 

Druk 

De afgelopen maand is weer omgevlogen, het weer heeft 
ook déze maand enorm meegewerkt. Het is de hele maand 
al prachtig voorjaarsweer met af en toe een stormpje en een 
buitje er overheen maar dat is normaal voor deze tijd van 
het jaar, ook hier roert Maart zijn staart. Maar al met al zijn 
we fantastisch opgeschoten met de voorbereidingen van het 
seizoen 2016. De antifoulingklus in Bozburun is ons zeer  

goed bevallen maar we hopen toch wel dat de plannen verder gaan hier in Orhaniye en dat de lift de 
komende winter kan functioneren. Dat is toch wel weer een stukje fijner maar desondanks was Bozburun 
prima geregeld! Deze maand stond in het teken van de kleinere klusjes….maar iedereen weet dat de 
kleine klussen over het algemeen meer tijd kosten dan je denkt. Met 6 man sterk plus de nodige hulp van 
specialisten zijn we druk bezig om de schepen weer allemaal gereed te krijgen voor het seizoen dat over 4 
weken gaat starten! 
 

 

Technische ploeg 

Bijna klaar 


