
 

Kort Nieuws 

Vacature 
Voor het seizoen 2016 zijn we op zoek 
naar een enthousiast flottieljekoppel, 
die op Fantasio gaat varen en de 
flottielje gaat begeleiden. 
Ken je iemand die hiervoor geschikt 
zou kunnen zijn? Wil je ons een beetje 
helpen met het vinden van zo’n stel? 
We horen het graag! 
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Terug van weggeweest: Meezeilen bij SailBest 
Het kan weer! Meezeilen op het moederschip van de flottielje. Na een 
aantal jaren weggeweest te zijn, gaan we het MeeZeil programma weer 
opstarten! Er zijn toch best veel trouwe gasten geweest, die meerdere 
malen ons het verzoek hebben gedaan of ze weer konden opstappen. Het 
moederschip Fantasio heeft ruimte voor maximaal 4 opstappers.  
Fantasio heeft 3 hutten en 2 toiletruimtes. Voldoende ruimte zowel 
binnen als buiten in de grote kuip en uitermate geschikt dus voor een 
gezellige maar niet al te drukke meezeilvakantie.  
Voor meer informatie over Fantasio en de routes, ga naar de website, er 
is een extra “blauwe button” waaronder je alle info kan vinden. 

 
Voor je met je ogen kan knipperen is ook ónze vakantie voorbij…. 
De gehele Turkse ploeg is in November 2 of 3 weken vrij geweest  
om uit te rusten van een fantastisch mooi seizoen, maar iedereen 
moet weer aan de slag! Cees zit nu in de drukste tijd, dus die moet 
nog even wachten met vrij zijn. De winterwerkzaamheden gaan 
weer beginnen en daar zullen we door de verhuizing naar Orhaniye 
extra druk mee zijn. Verderop in dit magazine houden we jullie op 
de hoogte van de vorderingen. Sinterklaas en zijn pieten zijn al weer 
in het land en de Kerstdagen en Oud en Nieuw staan al weer snel 
voor de deur. De gehele SailBest crew wenst iedereen heel fijne 
feestdagen en een spetterende jaarwisseling. Tot volgend jaar ! 
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Decembermaand = Feestmaand 

Nieuwe winterrubriek 
Op het plekje van de rubriek 
“Handige tips voor nóg meer 
zeilplezier” hebben we deze winter 
een nieuwe rubriek geplaatst: 
“Verhuisperikelen” waar we jullie 
op de hoogte houden van de grote 
verhuizing van SailBest naar de 
Palmiye Marina in Orhaniye 

Missen jullie de meloen al?  

Het lakwerk gaat weer 
beginnen 
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  Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije ! 
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Wordt vervolgd, had ik afgelopen maand beloofd: 

Petje op had vanavond een winnaar 
Het was er een met heel lang blond haar 
genomen in de zeik, is zij nog niet rijk 
Het weekendje weg was toch niet waar  Lalalalalaaaala Lalalalalaaaala 

Er was hier een stel uit Bruinisse 
die wilde de Unox niet missen 
ze voeren een paar mijl, lekker onder zeil 
en laten af en toe een biertje sissen    Lalalalalaaaaala Lalalalalaaaala 

We mogen straks ook op de Yoldas 
Dat is ook wat onze wens was 
het is maar te hopen, dat Rob niet gaat slopen 
anders blijven we liever op Arkadas   Lalalalalaaaaala Lalalalalaaaaaala 

Met schoonmama op de Hediye 
Ja, Harold moest door zijn knieën 
ze ging lekker mee, met Inge op zee 
Ze hebben het goed met zijn drieën   Lalalalalaaaala  Lalalalalaaaala 

Er was eens een SailBest gastvrouw 
Die stuurde haar appje wel heel gauw 
‘t ging met typefout gepaard,  Hediye werd vrachtvaart 
Iets wat zij nog wel heel vaak nog horen zou   Lalalalalaala  Lalalalalaaala 

Het was een super-eindfeest van het seizoen in Palmiye Marina. 
We hebben veel plezier gehad en kunnen nog heel lang nagenieten van 
deze bijzondere avond. Volgend jaar gaan we in de herhaling, want er zijn 
al veel mensen die hun week nu reeds hebben vastgelegd voor de 
finaleweek van het seizoen 2016. 

Verhuisperikelen 

Routes 2016 

Doordat de hoofdbasis is verplaatst 
naar Orhaniye was het niet zo 
moeilijk om de routes voor 2016 er 
heel anders uit te laten zien. Geen 
Ciftlik op zondag, geen Bozukale 
of Ekincik op donderdag…maar 
andere lokaties vanaf nu. We zijn 
er weer 100% van overtuigd dat we 
veel variatie en mogelijkheden 
bieden. De populaire 2 weekse 
One-Way routes zijn er ook weer 
in de zomervakantiemaanden, 
zónder terug te hoeven naar de 
thuisbasis. De groep blijft 2 weken 
samen. Het blijkt dat dit toch erg 
belangrijk is met name voor de 
kinderen in de groep. Heb jij al een 
route uitgezocht? 
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 Nóg meer limmericken van het eindfeest 

Er staat veel te gebeuren deze winter, ALLES gaat 
verhuisd worden van Marmaris naar Orhaniye. Ok, het is 
maar 20 minuutjes rijden maar we moeten wel érg vaak 
heen en weer rijden ;-)). 
Er zijn al 5 schepen in Orhaniye deze winter aangezien 
hun ligplaatsen in Marmaris in November/December 
afgelopen waren. De laatste kantoormeubelen zijn afgelo- 

pen week geplaatst en de elektra word nu aangepast. We houden namelijk niet van snoeren in het zicht. 
Het kantoor van SailBest wordt wel erg groot hoor! Ruimte zat voor 2 grote bureaus, kastruimtes en niet 
te vergeten de bibliotheek, die moet ook weer mee! Fatsoenlijke ruimte voor gasten om even te zitten als 
de papierwinkel afgehandeld moet worden, dan hoeven we dit ook niet meer op het schip te doen. En 
dan is er nóg ruimte genoeg over! Lekker werken hoor. 
De stellingen in de magazijnen zijn klaar en deze week wordt het complete grote magazijn verhuisd. 
We houden jullie op de hoogte! 
 

Kantoren Orhaniye 

Zwembad achter de boot 


