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Gelukkig Nieuwjaar!!! 

Website 2018 
Dank jullie wel voor de leuke reactie 
op de facelift van de website, we 
hebben veel complimentjes gekregen, 
daar zijn we erg blij mee :-)))  
We hebben echter wel wat meer 
foto’s en of filmpjes nodig van jullie 
om een leuke galerie te gaan 
publiceren. Iedereen zat de afgelopen 
weken in de December-stemming, 
dat snappen we best wel maar het 
zou leuk zijn om in de maand januari 
met zijn lange avonden, één avondje 
uit te trekken om ons te voorzien van 
genoeg materiaal om er iets moois 
van te maken. 
Doe je best! 

Voyager is in aanbouw 

Er	staat	weer	een	nieuw	jaar	te	beginnen,	2018	is	gestart	en	we	willen	al	onze	
lezers	een	fantastisch	nieuw	jaar	toewensen.	Dat	alles	wat	jullie	wensen	maar	
uit	mag	komen.	Een	jaar	met	weer	2	nieuwe	schepen	voor	SailBest,	maar	wél	
met	de	vertrouwde	crew.	Hans	en	Anouk	komen	weer	in	de	zomer,	Bert	en	
Sheila,	Cees	en	Martin	en	Adrieenne	staan	weer	klaar	voor	jullie	allemaal!	

Flottielje in Sailors 
Paradise 
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  Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije ! 
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Heuse mooringlijnen en een mannetje op de kade die de mooringlijnen 
“bewaakt” en aangeeft. Het grote verschil met Turkije is dat je hiervoor 
moet betalen maar toch, het geeft een stukje minder stress voor iedereen. 
Gelijk nieuwe contacten gelegd voor de routes van 2018. SailBest is 
uniek in het verzorgen van de Griekse route, er is geen enkele flottielje in 
Turkije die ons dit na kan doen. De Griekse route is wederom een succes 
aankomend seizoen, het is vroeg om dit al te roepen maar de plekjes zijn 
bijna allemaal bezet, als je nog wilt moet je niet te lang wachten met 
boeken! O ja bijna vergeten te zeggen: Als je al geboekt hebt voor dit jaar 
en je wilt de nieuwe pilot al digitaal hebben, stuur dan even een mailtje 
naar Cees: info@sailbest.nl! 

In de Winter hebben we ook werk 

We hebben weer een 
“Nescio” 

Eigenlijk was de reden waarom we de 
naam van ons nieuwe moederschip nog 
niet bekend hebben gemaakt, dat we nog 
steeds niet besloten hadden wat het zou 
gaan worden… We hebben er lang mee 
geworsteld, we vonden namelijk “Nescio” 
een van de mooiste namen maar zoals 
velen van jullie weten hebben we die gehad 
van 2009 tot en met 2011. Dus toch een 
andere naam bedenken, toen kwam een 
van de gasten met “Visionaire” en dat 
vonden we ook heel erg leuk, daarna even 
met “Etcetera” in ons hoofd gezeten, 
maaaaaaaar het is toch “Nescio” 
geworden, tijdens het concert van Nits in 
November, keken we elkaar aan en wisten 
het zeker, deze naam past zo goed bij ons: 
Dat gaat tie worden, NESCIO dus! 
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En niet zo’n klein beetje ook 
Deze winter staat zoals gewoonlijk weer helemaal in het 
teken van onderhoud aan de schepen. Het onderhoud waar 
ons bedrijf de naam aan herleid heeft en waar we de hele 
winter met 5 man (en 1 vrouw ) druk bezig zijn om deze 
naam in ere te houden. Als je jezelf SailBest noemt dan 

moet je er ook voor zorgen dat je de beste bent én blijft! En dat zijn we nog steeds, zeker weten! 
Het lakwerk is intussen klaar, de toilet- en ovenservice ook. Yilmaz en Muhammer zijn druk met het 
complete hang en sluitwerk en raamservice en we zijn erg blij dat Yalçin weer terug is zodat de motor, 
dynamo en startmotoren weer heel goed onderhanden genomen kunnen worden en we niet afhankelijk 
zijn van “derden” en alles in eigen hand hebben. Martin stuurt alles aan en is zelf ook druk met o.a. het 
elektra-gebeuren. Adrieenne doet de administratie en is druk met de voorbereidingen van overtocht en 
aanschaffen van alle spullen voor de 2 nieuwe schepen die er aan komen in Maart. En niet te vergeten het 
winterwerk van Cees, het verzorgen van de boekingen is essentieel voor ons bestaan! 

toiletpompen 

   Nieuwe Pilot 2018 staat weer klaar! 

Vorig jaar was het al veel werk, 
maar dit jaar moesten we toch ook 
weer flink aan de bak om de pilot 
“up to date” te houden. Er is in de 
baai van Göçek heel veel 
veranderd. De baaien Sarsala, Kapi 
Creek en Wall bay hebben een 
behoorlijke metamorfose gekregen. 
Maar ook de haven van Körmen is 
bijna klaar en op de Griekse 
eilanden is toch ook wel weer het 
nodige veranderd, zodat de pilot 
van 2018 weer aanpassingen nodig 
had. De grootste verrassing was op 
Kalimnos, waar nu een mooie 
passantensteiger is gekomen wat 
toch een heel stukje handiger is om 
de flottielje aan te laten leggen 

Dynamo’s 


