
 

Kort Nieuws 
E-visum 
Het was al erg lang aangegeven op de 
Turkse website betreft het aanvragen 
van een E-visum, maar nu is het dan 
eindelijk zo ver dat de website ook in 
het Nederlands is. 
Het is echter nog niet mogelijk om 
met Ideal te betalen, je hebt nog 
steeds alleen de mogelijkheid tot 
betaling met creditcard. 
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10 pond grutten…..10 pond kaas ( nou…..lekker ). Nee zo is het niet 
gegaan. Er is goed over nagedacht, een aantal jaren testen met one-
way tochten of de mensen het een bezwaar om op een andere locatie 
te starten of eindigen als waar ze al jaren aan gewend waren. Om te 
ontdekken of het uitmaakt waar de boot ligt bij boeking…..kortom 
we zijn niet over 1 nacht ijs gegaan. Nu is het ook lastig om hier ijs te 
krijgen hoor hihihi. Maar de beslissing is gevallen, we gaan onze 
hoofdbasis verleggen van Marmaris naar het prachtige Orhaniye. 
Palmiye Marina wordt de thuisbasis van SailBest vanaf het seizoen 
2016. De prachtige omgeving vol met pijnbomen en de rust in de 
avond en nacht…vele mensen zullen dit zeker waarderen. Natuurlijk 
zullen we Marmaris in de flottieljetochten tijdens de zomervakantie 
blijven bezoeken, de jeugd wilt ook graag een avondje stappen in 
deze bruisende stad, maar over het algemeen gaat de voorkeur van 
de meeste gasten uit naar de rust van een mooi baaitje en dát is 
Orhaniye, zeker weten! Veel gasten zijn dit seizoen al in Palmiye 
Marina geweest en dolenthousiast over de sfeer, het fijne privé 
zwembad en niet te vergeten de fantastische kok! (Wees maar gerust, 
de kok heeft ook al aangegeven dat hij volgend jaar nog steeds in 
Palmiye wil werken). In de nabije toekomst zal de Marina gaan 
uitbreiden en SailBest zal ook zijn activiteiten gaan vergroten. 
Hierover zullen we later in het seizoen meer vertellen. 
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Iene miene mutte……. 

Topdrukte in de maanden Juli en 
Augustus 
Het is erg druk geweest in de maand 
juli en augustus gaat er nu aankomen.  
Ook de maanden september en 
oktober zijn niet meer rustig de 
afgelopen jaren. Gezellig hoor. Er zijn 
nog enkele schepen vrij, vraag Cees 
naar de mogelijkheden! 

 Caitlin met de kleinsten 
naar het piratenkasteel 

Nieuw bij de 
SailBest crew 
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  Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije ! 
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- het seizoen van 2015 helemaal fantastisch is? 
- we met volle teugen van al die blije vakantiegangers genieten? 
- de eerste week Caitlin het erg druk had met de kleinste 
zeilertjes? 
- de opvolgende route er alleen maar grotere kinderen waren? 
- zij zich samen met de grote kids toch enorm goed vermaakt? 
- de kleurtjes en kleurplaten dus eigenlijk in die weken niet nodig 
waren? 
- wij een extra hulp hebben op de steiger in deze drukke 
maanden? 
- wij daar extra van genieten? 
- de routes voor 2016 al vaak aangevraagd worden bij Cees? 
- de eerste boekingen al weer gestart zijn voor 2016? 
- wij weer naar Kekova gaan in een one-way van Orhaniye naar 
Göçek? 
- wij deze Kekova one-way ook in de schoolvakantie periode 
gaan doen? 
- we elke week een vertrekdatum hebben van een 1 weekse route? 
- we nóg meer one-way’s hebben dan in seizoen 2015? 
- we alweer op het einde seizoen een 12 daagse hebben in 2016? 
- er voor de laatste week in 2015 nog maar een paar schepen over 
hebben? 
- als je erbij wilt zijn dus niet te lang meer moet wachten? 

 

Handige zeil tips  

De Belgische dag van de 
onafhankelijkheid: 

Dit jaar hebben we de onafhanke-
lijkheid van België uitgebreid 
gevierd. Aangezien we 3 schepen 
met Belgische vlag in de flottielje 
hadden was België ruim 
vertegenwoordigd dit jaar! 
Onder het genot van een drankje en 
een knabbeltje op de steiger 
mochten we genieten van een 
optreden van de 3 kinderen van de 
Familie Schoon. Met gitaar en zang 
luisterden zij het feestje met een 
heel leuke sfeer bij. 
Daarna in het restaurant van Sailors 
Paradise gezamenlijk gezongen 
voor de verjaardag van Zerrin, de 
dochter van de eigenaar  

 
www.sailbest.nl 

info@sailbest.nl  telefoon: 0321-38 14 01 

Wist je dat? 

Steigerfeestje voor Belgie 

Druk met kantoor Orhaniye 

Reven van het grootzeil tijdens het zeilen 
Als je tijdens het zeilen het grootzeil kleiner wilt maken 
dan hoef je niet noodzakelijk eerst je motor te starten en je 
voorzeil in te rollen om je boot onder controle te houden. 
Je kan het ook op de volgende manier doen: 
Ga heel hoog aandewind varen en zet je voorzeil goed 
strak door. Je kan dan zo hoog varen dat de helling uit je  

schip is. Laat je giek naar lij vieren zodat het voorlijk goed “in gaat killen” en de druk dus weg is uit je 
voorlijk. Nu is het eenvoudig om je zeil op gewenste rif in te rollen. Zet beide valstoppers weer dicht en 
zorg dat je rolreeflijn aan beide uiteinden goed wordt aangetrokken zodat de lijn stevig in de winch op de 
mast vastklemt. Daarna kan je je gewenste koers weer vervolgen de beide zeilen weer op de juiste stand 
trimmen. Met deze manoeuvre is een goede “koersvastheid” wel noodzakelijk. Het grote voordeel van 
onze schepen: alles is vanuit de kuip te bedienen! 
Met veel wind je genua of jib reven of inrollen moeilijk?  
In het volgende nummer meer over dit onderwerp. 

Hediye onder zeil met het 
beschermende “blauwe oog”  


