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- de laatste weken van het winteronderhoud aangebroken zijn? 
- het onderhoud dus eigenlijk klaar is en de opbouw van de schepen al 

weer aan de gang is? 
- we apetrots zijn op de vloot en die graag met jullie willen delen? 
- we het poetsen enzo weer zat zijn, en aan het seizoen willen beginnen? 
- vanaf maandag de schepen getuigd gaan worden? 
- we dan nog 3 weken overhouden voor alle puntjes op alle i’s? 
- wij erg blij zijn dat we weer gaan starten met ons 20ste seizoen? 
- dit geldt voor Martin en Adrieenne maar dat Cees al veeeeeel langer 

bezig is in de charterwereld? 
- dit jaar een weekje eerder gestart wordt omdat het Pasen is? 
- we dus op 20 April onze eerste flottielje hebben? 
- Arjan niet kan wáchten totdat hij hierheen mag komen? 
- wij ook erg blij zijn dat hij ons komt helpen dit seizoen als instrukteur? 
- hij samen met Ilonka ook het hoogseizoen komt “draaien”? 
- hij samen met Cees de 2de flottielje gaat doen? 
- de instrukteurs Joop en Bert ook weer van de partij zijn dit jaar? 
- er een pinautomaat komt in Palmiye Marina 
- je dus gewoon Lira’s en Euro’s op de marina kunt pinnen? 
- we hopen dat ze “vol genoeg” blijft? 
- je misschien beter, om zeker te zijn, op de luchthaven wat kan pinnen? 
- het zwembad helemaal vernieuwd is deze winter? 
- het nog niet helemaal klaar is maar dat dit zeker goed gaat komen? 
- het gebied achter de steiger helemaal is uitgediept? 
- ze nu bezig zijn met het laatste stukje? 
- je er nu gewoon “omheen” kan en niet hoeft te wachten tot de buren 

weggaan als je aan de achterkant van de steiger ligt? 
- je wél het “straatje” tussen de boeitjes aan moet houden?  
- je hier uiteraard voor wordt gebrieft door ons? 
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Wisten jullie dat: 

Sailgoed, Sailbeter, SailBest !!! 
En daar zijn we trots op! Genoeg 
redenen om je vakantie bij ons te 
vieren: 
1) wij hebben de best onderhouden 
schepen van de omgeving, door onze 
eigen ploeg mensen die hierdoor erg 
betrokken zijn en al jààààren bij ons 
in dienst zijn.  
2) de uitrusting van onze schepen is 
zeer uitgebreid en modern, met extra 
accu’s, soms zonnepanelen en luxe 
electronica. 
3) alle schepen hebben ventilatoren 
in de slaaphutten voor de warmere 
maanden 
4) je bootschappen staan koud in de 
koelkast als je aankomt 
5) je krijgt je eigen Nederlandse Pilot 
thuis gestuurd die elk jaar ge-updated 
wordt, op papier en/of digitaal 
6) we hebben een garantieregeling én 
aangesloten bij calamiteitenfonds 
waardoor je extra zekerheid krijgt  

Yalcin zoekt de “i” 
wel erg hoog 

 
 


