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We staan er vaak bij stil….Turkije komt op dit moment heel erg in een 
slecht daglicht te staan met wat de media allemaal brengt, met wat er hier 
in dit land op regeringsniveau aan de hand is en ook niet te vergeten wat 
de Nederturken in Nederland naar buiten brengen.  
Het is moeilijk voor te stellen als je hier ( op dit moment in Fresh Water 
Bay) voor anker ligt in een van de mooiste baaien van dit land, met 
allemaal vakantie vierende mensen om je heen zwemmend in heerlijk koel 
water…..met de geur van verse pannenkoeken, die ter plekke aan je boot 
gebakken worden…..dat er ergens ver weg van hier toch wel het een en 
ander gebeurt, dat valt uiteraard niet te ontkennen. 
De rust onder de Turken waar wij hier mee te maken hebben is weder 
gekeerd. Uiteraard zijn ze erg geschrokken wat er gebeurd is, maar ze 
hebben het gewone dagelijkse leven weer opgepakt en gaan gewoon door 
met de normale dingen van alledag. Je merkt in deze omgeving totaal 
niets van onrusten of wat dan ook en de mensen hier genieten van hun 
vakantie, zoals alle voorgaande jaren. 
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Turkije in het nieuws 

Wil je ook nog een zeilvakantie in 
het najaar? 
De zomer is in volle gang, augustus 
is een warme maand hier in Turkije 
maar in September worden de 
dagen al weer een beetje korter 
maar ook koeler, de watertempera-
turen lopen omhoog en het is 
overdag nog heerlijk warm. 
Kortom een uitgelezen kans om het 
najaar in Nederland te ontwijken 
en een weekje ( of 2 ) hier in dit 
heerlijke zeilvakantieland te komen 
doorbrengen. Er zijn nog een paar 
kansjes om de “one-way-gaatjes” 
op te vullen, kijk snel op onze 
website! 

Pokemon op de 
SailBest steiger  

Snorkelen met trendy 
masker 

Programma	2017	
We	zijn	er	toch	nog	niet	uit	hoor…..we	hebben	zoveel	mogelijkheden	en	het	

is	erg	moeilijk	om	te	kiezen.	Englisch	Harbour?		1	en/of	2	weken?		Kekova?		

Hoeveel	One	–	Way’s	?		Göçek	?		Fethiye	?	toch	ook	weer	naar	Marmaris		ja	

of	nee	?		Zouden	de	mensen	het	leuk	vinden	dat	we	weer	de	Griekse	

eilanden	tour	gaan	doen	die	we	in	2007	en	2008	gedaan	hebben?			

Pfffffppfffff	wat	een	keuze….moeilijk	moeilijk.	Wat	zouden	jullie	,	onze	

trouwe	lezers	van	dit	magazine	graag	willen	????	
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  Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije ! 
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We hebben veel nieuwe dingen gezien dit seizoen en wie weet wat 
er allemaal nog gaat komen, we zitten pas op de helft . 
Allereerst de 2 lamzakken van de Lucky Lady…..o nee ik bedoel 
natuurlijk de 2 lamzaccen. Wat hebben ze een plezier gehad met 
die dingen. Het is ook erg leuk om te zien hoe dat werkt. Alleen 
een beetje wind erin en hij blaast zichzelf vol lucht en je kan er 
heerlijk in wegdromen. Je kan hem zelfs onderweg tijdens het 
zeilen gebruiken als het niet te schuin gaat. 
Dan hebben we de nieuwe snorkelmaskers, het ziet er een beetje 
raar uit maar het schijnt erg comfortabel te zijn, je kan zowel door 
je neus ademen als door je mond en er komt geen water in het 
ooggedeelte. Het nadeel is dat je niet diep naar beneden kan 
omdat je niet je oren kan klaren maar aan de oppervlakte van het 
water snorkelen is super! 
Ook nieuw in de baai bij Göcek is de “Migrosboot”, ik weet 
eigenlijk niet of je dit wel moet willen in zo’n mooi natuurgebied 
maar als je boodschappen nodig hebt en geen zin hebt om naar 
een warm stadje te gaan dan kan je met je dinghy naar de boot 
varen en je boodschappen doen, wel gemakkelijk! Er staan echte 
supermarktkarretjes op en er is zelfs een echte pinautomaat! 
Maar als klap op de vuurpijl is op de steiger van de wisselhaven 
van SailBest in de SkopeaMarina op zaterdagochtend 30 juli een 
echte Pokemon gesignaleerd! Valerie en Janne hebben hem 
gevangen!! Ik wist echt eerst niet waar ze mee bezig waren maar ik 
ben volledig op de hoogte gebracht van de hype van deze zomer! 
Ik ben benieuwd of ze er nog meer gaan vangen in deze week, zou 
leuk zijn als er één op onze boten gevangen gaat worden….. 

Tips voor nog meer zeilplezier 

Bedankt Hans en 
Anouk 

Het was weer reuzeleuk. Niet alleen 
voor onze flottielje gasten, maar ook 
alle baaien in het oosten vonden het 
leuk om Hans en Anouk na 3 jaar 
weer te zien. Ook kennis gemaakt 
met het westelijke gedeelte van ons 
flottielje gebied, waar ook al snel 
weer nieuwe vriendjes gemaakt zijn. 
Wij waren ook blij jullie weer te zien 
en om met jullie te mogen samen- 
werken, dat is ook voor ons weer een 
klein feestje, altijd leuk en gezellig. 

Bedankt hoor en we hopen jullie 
volgend jaar ( of mischien wel eerder 
in dit seizoen nog) weer terug te zien 
om ons door het seizoen 2017 heen te 
helpen! 
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Opvallende nieuwe items dit seizoen 

Reven van het grootzeil tijdens het zeilen 
Als je tijdens het zeilen je grootzeil moet reven dan hoef je  
niet noodzakelijk de motor te starten, de genoa of job weg te 
rollen om de boot onder controle te houden. 
Je kan het ook op de volgende manier doen: 
Ga heel hoog aan de wind varen en zet je voorzeil heel goed 
door, je gaat dan zo hoog varen dat de helling uit je schip  

weg gaat. Laat je giek naar lij vieren zodat het voorlijk in gaat killen en het zeil in het verlengde van de 
windrichting komt en daardoor de druk uit het voorlijk weg is. Nu kan je het zeil op de gewenste 
reefstand in rollen. Zet alle valstoppers weer dicht en trek je rolreeflijn aan beide kanten goed door zodat 
deze goed in de winch op de mast vast komt te zitten en zet je onderlijk daarna goed door. Hierna kan je 
de grootschoot weer zodanig aantrekken dat de stand goed is voor de koers die je wilt varen. Je hebt hier 
wel een goede koersvaste roerganger voor nodig want het kost toch nog wel even tijd om deze handeling 
uit te voeren, probeer het maar eens uit bij lichte wind om deze actie te oefenen! 

 

 

Heb je nog boodschappen 
nodig? 

Hans en Anouk 


