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Hans en Anouk in het
hoogseizoen
Er gebeurt altijd te veel om op te noemen in het hoogseizoen. Hans
en Anouk nemen de flottielje voor hun rekening tijdens 4 drukke weken
zodat Martin en Adrieenne alle nevenwerkzaamheden goed kunnen
organiseren. Zodoende kunnen zelfs in de 2 weekse routes mensen toch 1
week meevaren, als er een boot gewisseld moet worden vaart de flottielje
gewoon hun route en de nieuwe mensen haken er op zaterdagmiddag al
lekker bij in, dat kan allemaal geregeld worden. Iedereen blij zowel de
gasten als het gehele SailBest team. Drie instrukteurs/schippers staan ons
bij. Afgelopen weken 2 weken instructie door Bert, 2x 2daagse training
door Martin, deze weken Schipperen door Bert en Joop en op 11 augustus
komt Toon een trimtraining geven voor 2 verschillende schepen, kijken
wie er wint op welke dag ;-)) Dagje met Toon of dagje zonder Toon???
Kortom het hele hoogseizoen hebben we 1 of 2 schippers aan het werk,
dat groeit elk jaar en daar zijn we uiteraard heel blij mee.
Maar er gebeuren ook leuke geintjes, zoals de waterspelletjes van Sesqin
in Sarsala maar zeker ook de geintjes van Hans. Winches terug
draaien….waterverbruik tijdens het motoren…..maar de leukste grap van
dit jaar mag ik jullie niet onthouden, eigenlijk moet ik het niet in het
magazine zetten want dan kunnen we hem nauwelijks herhalen maar ik
denk toch dat er niet veel zijn die hier in trappen…..
“Hans, ik wil mijn watertank vullen maar hier in Ciftlik staat er niet veel
druk op de slang” Het antwoord van Hans: Nou dan kan je ook je
watertank vullen met je buitendouche, daar staat vast meer druk op…..
Je gelooft het niet maar, ik zal geen namen noemen, heeft 5 minuten met
zijn eigen buitendouche zijn eigen watertank staan vullen voor hij het
door had…..hahahahahaha “zo unne goeie hadden we nog niet gehad “
hahahaha Maaaaaaaar ik moet er ook eerlijk bij vertellen dat het
überhaupt de eerste keer op een zeilboot was voor deze mensen waarvoor
Bert schippert, maar toch leuk……
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Nix veranderd ;-)

Kort Nieuws
Programma 2019….
We zijn eruit….het programma
voor 2019 is klaar met verrassende
nieuwe tochten. Als je al
nieuwsgierig bent kan je Cees een
mailtje sturen met de routes en de
prijzen voor 2019.
Helft seizoen 2018-07
Maar we zijn nog maar op de helft
van dit mooie seizoen en daar
concentreren we ons eerst op want
er komt nog veel drukte aan. Eerst
de zomerspecial naar Englisch
Harbour met “volle bak” en daarna
de Griekse tour en de 2de flottielje
die nodig is, we houden jullie op de
hoogte, of kom je nog meedoen??

Bijvullen???

