
 

Kort Nieuws 
Digitale pilot 2015 
De pilot voor 2015 is weer klaar ! 
Alle nieuwe en vernieuwde situaties 
staan er weer in beschreven. Als je 
hem digitaal thuis wilt krijgen kan je 
Cees een mailtje sturen dan ontvang 
je hem in je mailbox thuis! 
info@sailbest.nl 
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Nieuw in 2015: 6 weken lang kinderanimatie voor onze 
kleinste zeilliefhebbertjes tijdens de zomervakanties! 

In de zomermaanden van 2015 zal Caitlin onze jongste zeilliefhebbertjes 
extra aandacht geven. In de ochtend tijdens de briefing en in de late 
middag zal zij met de kleintjes gaan spelen. Veel waterpret uiteraard maar 
op zijn tijd ook rust door voorlezen en knutselen etc. 
Een extra dimensie voor zowel de ouders als de kinderen. De kinderjuf zal 
in de one-way route Marmaris - Orhaniye – Marmaris op het moederschip 
Follow Me aanmonsteren vanaf 11 juli tot 22 augustus. 

 
December, voor iedereen een andere maand. In Turkije zijn de 
meeste met vakantie gegaan eind November. Allemaal een beetje 
gespreid, tenminste Salih en Yilmaz dan. Die gaan om de beurt 
want die moeten de 2 nieuwe jongens Muammer en Mert aan het 
werk houden. Vanaf 21 December is de hele ploeg weer compleet 
aan het werk. In Nederland heeft Cees echt geen tijd voor vakantie, 
die heeft het veel te druk met boeken maar die heeft de feestdagen 
met Kerst en Oud en Nieuw weer vrij. Zo hobbelen we de 
wintermaanden door. Het is wel even een overgang hoor vanuit het 
seizoen de wintermaanden in. Al is het de 15de keer geweest….het 
blijft wennen. Alle medewerkers van SailBest willen graag iedereen 
hele fijne feestdagen toewensen en een gezellige jaarwisseling! 
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Decembermaand voor iedereen 
hele fijne feestdagen gewenst! 

Marketingboost 
Eind November mochten onze  
vaste klanten al de mooie nieuwe 
brochure van 2015 ontvangen maar 
eind December gaan er 195.000 
brochures de deur uit als inleg bij 
vele relevante tijdschriften. “Zeilen” 
uiteraard maar ook bij “Golf” en 
“Arts en Auto”. 

Pilot digitaal op je tablet! 

Caitlin houdt van zeilen 
én kinderen 
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  Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije ! 
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Het gaat er nu echt van komen, na wat aanloopperikelen gaan 
we nu toch onze 2de basis inrichten bij Palmiye Marina in 
Orhaniye. 

Er zal in de aankomende jaren veel gaan veranderen in 
Palmiye Marina. Ons technisch serviceteam zal daar worden 
gevestigd met een eigen technische ruimte en opslagmogelijk-
heden en een eigen kantoorruimte voor de administratieve 
afwikkelingen.  
In Oktober 2015 zal er een botenlift gaan komen zodat de 
schepen ook het water uit kunnen op deze locatie. Dat is een 
“must” om verdere stappen te gaan ondernemen. 

Palmiye Marina heeft nu ruimte voor zo’n 70 schepen, dit zal 
in de toekomst groeien naar 150 schepen. De ondiepten 
worden uitgebaggerd om de uitbreiding van de steiger te 
realiseren. Ook de hotelaccomodatie krijgt in het voorjaar van 
2015 een update en zal in de toekomst een totaal ander gezicht 
gaan krijgen. 
Het heerlijke zwembad zal blijven met de prachtige tuin en bar 
eromheen waar we tijdens de zomermaanden de B in B            
(Barbecue in Badkleding) gaan houden met de flottielje. 
Kortom, grote plannen voor de toekomst! 

Winterwerken 

Göçek en SailBest ! 

Nieuw in 2015: de one-way 
Marmaris – Göçek vise versa. De 
schepen zullen gewisseld worden in 
de Skopea Marina, de 3de basis van 
SailBest. Skopea Marina ligt midden 
in het hartje van het gezellige 
centrum van Göçek en maar 20 
minuten transfer vanaf de luchthaven 
Dalaman. Niet alleen de flottielje’s 
kunnen van deze nieuwe vertrek-
haven profiteren maar ook onze 
bareboatgasten bieden we deze 
mogelijkheid aan. Door onze 3 
vertrekhavens zijn er ongekende 
mogelijkheden voor one-way’s 
tussen Marmaris, Orhaniye en 
Göçek! Informatie info@sailbest.nl 
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Team SailBest 
Turkije op de steiger 

Allemaal die fijne rolgordijntjes met muggenhorren erin. Dus dat scheelt weer een hoop. Intussen is er in 
de bezetting van het personeel ook het een en ander veranderd. Yalçin heeft ons na 7 jaar trouwe dienst 
verlaten, wij wensen hem veel succes in de toekomst. Muammer en Mert hebben ons team versterkt en 
zijn per 1 November bij ons in dienst gekomen. Twee jonge kerels van 22 en 23 jaar die het heel erg leuk 
vonden om bij ons aan de slag te gaan en dat laten ze zien ook! Enthousiaste werkers en leuk passend in 
het team. Yilmaz gaat ook steeds verder met het uitbouwen van zijn kennis en vaardigheden en 
Salih…..ja wie kent Salih nu niet….die gaat gewoon door met het organiseren en regelen.  
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    2de Basis Orhaniye       

De maand December staat  in Marmaris in het teken van 
schuren, schuren, schuren…..je raad het al : het lakken van 
de schepen. Allereerst hebben we in November alle 
schepen winterklaar gemaakt. Zeilen wassen, lijnen  
spoelen, alles wat maar zout is geweest wordt schoon 
gemaakt, tot in de bilges en bakskisten toe. Bekleding 
reinigen, gordijntjes nalopen en wassen. Dat zijn er niet zo 
veel meer als vroeger want alle schepen vanaf 2010 hebben 

SailBest Orhaniye 


