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Nieuws Magazine
Nieuwe routes in 2016!
15 daagse One-Way Orhaniye – Göçek

Op weg naar Bozburun

Wat is er nog meer, dan zeilen tijdens deze mooie tocht? Deze route valt in
de zomervakantie, dus op alle schepen zijn veel kinderen van alle leeftijden
en voldoende gelegenheid om te zwemmen, te snorkelen en met vrienden
veel plezier te maken. De dagafstanden zijn relatief kort en hierdoor is er
ook tijd om te land de vele bezienswaardigheden te bezoeken, bijvoorbeeld:
Bozukale: te voet of met een bijbootje naar de resten van het hooggelegen
kasteel bij de ingang van de baai. Vanaf het kasteel een prachtig uitzicht
over de baai en het Griekse eiland Rhodos.
Marmaris: heerlijk vertoeven op de prachtige boulevard, inkopen doen op
de overdekte markt en voor de "jeugd"….die kan lekker naar barstreet !
Ekinçik: Een fascinerende boottocht door de "Biesbosch" van Dalyan naar
de modderbaden of de opgravingen bij Caunos met een zeer deskundige
gids, die dit al 30 jaar voor ons verzorgd.
Fethiye: hier is veel te beleven ! Kleine winkelstraatjes, een grote markt,
vele terrasjes en barretjes, een groot amfitheater in restauratie en veel meer.
Er is ook de mogelijkheid om Saklikent te bezoeken, een snel stromende
rivier in een zeer lange kloof met ook raft mogelijkheden.
Fresh Water Bay: Natuurlijk éérst na aankomst een verkoelende duik in
het glasheldere water. De volgende morgen wat bewegen? Na een fikse
wandeling over de bergrug kom je bij Kale Koy. Dit is een "spookstad", die
door de Griekse inwoners in 1923 is verlaten bij de oprichting van de
republiek Turkije.
Wall Bay: vanaf onze aanlegplaats naar de resten van het badhuis van
Cleopatra met de bijboot of te voet.? Heerlijk snorkelen tussen de resten,
waar eens deze schoonheid heeft gebivakkeerd.
Göçek: het gezellige eindstation van deze trip. De mooie boulevard, vele
winkeltjes en het uitstekend Limon restaurant voor het "laatste" diner.
Deze route wordt ook “tegengesteld” gevaren!
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Kort Nieuws
Gefeliciteerd! 3 Jaar alweer!
Elke maand weer leuk om te
maken en nog steeds genoeg stof
om over te schrijven. Dat hadden
we niet gedacht toen we eraan
begonnen. Iets beginnen is leuk,
maar iets volhouden is veel
moeilijker. Bedankt lieve lezers
voor de leuke reacties elke maand!
Nieuw Sanitairgebouw !
Ze zijn deze week begonnen aan de
renovatie van het nieuwe toilet en
douche gebouw in de Palmiye Marina
Nieuwe indelingen, nieuwe grotere en
ook meer douches, alles naar de
huidige maatstaven van deze tijd. Het
gaat heel erg mooi worden. In de
volgende editie kan ik zeker al een
goede indruk laten zien hoe het gaat
worden!

Het Magazine is jarig!
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Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije !
Heel lang geleden…..er was eens…..
Het was 1987 toen wij (Cees en Ria en dochter Silvy) als eerste Nederlandse
charterbedrijf met Nederlandse flottieljes begonnen in Turkije. De keuze voor
de basis in Göçek was snel gemaakt, aangezien dit op korte afstand van de
luchthaven Dalaman lag en de wegen niet waren zoals ze nu zijn. Göçek "sliep"
nog en was een lieflijk klein plaatsje, één camping, één "supermarkt" en één
zeer eenvoudig restaurantje.
Ook de luchthaven Dalaman was nog zeer primitief, twee kleine barrakken voor
aankomst en vertrek en verder was er niets. Op verzoek van Transavia hebben
wij voor hun eerste chartervlucht op Dalaman een feestje georganiseerd met
hapjes, drankjes en een Turkse dansgroep op het platform. De douane mensen
begrepen er niets van, dat er wild vreemde mensen, wij dus, met drankjes en
hapjes het platform opgingen om de eerste gasten te verwelkomen.
Het was het jaar, dat er net toiletpapier verkrijgbaar was, voor bellen naar
Nederland moest je naar het postkantoortje waar de telefoniste nog met
stekkertjes de verbinding probeerde te krijgen hetgeen als het al lukte wel één
uur kon duren en voor jachten waren er maar weinig voorzieningen. De enigste
aanlegplaats was een betonnen steigertje van 30 meter in het midden van het
plaatsje naast de moskee, geen mooringlijnen, dus altijd met een anker uit. Voor
zuiden wind, storm hadden wij hier geen enkele beschutting en op een
onbewaakt ogenblik kwam er een kort durende storm over ons heen. Landvasten
knapten, kikkers braken af en gelukkig bleven de 12 schepen op hun anker
midden in de baai drijven. Toen hebben wij de Turkse behulpzaamheid ervaren,
zij renden naar een winkel voor lange lijnen, brachten deze al zwemmend uit
naar de schepen om ze later weer naar de kant te kunnen krijgen. De storm
duurde niet lang, maar de schade was enorm, afgebroken kikkers, gebroken zeerelingen, kromme scepters en preekstoelen, afgebroken stootranden en heel veel
polyester schade en dit alles twee weken voor de eerste gasten zouden
aankomen. Met man en macht, in het bijzonder met de hulp van onze Turkse
vrienden, was alles weer op tijd klaar, enkele zaken provisorisch, omdat er een
aantal onderdelen uit Nederland moesten komen…..wordt vervolgd!

Kantoor Orhaniye

Druk met kantoor Orhaniye

Er was eens….
Over de helft !
Zo is het seizoen voorbij en
vóór je het weet zit de helft
van de winter er al weer op.
In Nederland worden de
Carnavalskleren al weer van
zolder gehaald en hier loopt
het winteronderhoud er al
weer snel uit. Na de antifoulingklus kan het
opbouwen van de schepen al
weer gaan beginnen. Maar ja
dan is het intussen al wel
weer eind Februari. Gelukkig
hebben we dit jaar een extra
dag ;-)
Met de verhuizing erbij
hebben we toch onze handen
vol deze winter!

Verhuisperikelen
We zijn al weer een heel stuk verder met de verhuizing. Het
kantoor in Marmaris is helemaal leeg, de ruimtes erachter
ook, alle boutjes moertjes schroefjes en onderdelen zijn
verhuisd naar Orhaniye. Nieuwe kantoor is ingericht en
operationeel! Op de steiger wordt het ook een stuk leger. De
pontonbox is verdwenen en er liggen nog 6 schepen te
wachten tot zij aan de beurt zijn voor de antifouling.

De overkapping ( waar menig ankerbiertje is gedronken) die staat er nog wel…..heel zielig alleen te
wezen. Als die overkapping kon praten….. Na de antifouling behandelingen die in Bozburun plaats
vinden zullen al onze schepen naar hun nieuwe vaste ligplekken gaan in de Palmiye Marina in Orhaniye.
Het weer zit enorm mee tijdens de eerste lichting van de antifouling. De eerste dagen waren erg koud
maar vanaf afgelopen donderdag is het zo’n 17-19 graden, geen wind, zonnetje erbij….. gevoelstemperatuur is “T-shirt aan !” En de voorspellingen zijn ook prima!!! Op naar het nieuwe seizoen!
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