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2 Landen tour: een groot succes!
De 2 Landen tour…. Hij was heel
bijzonder en we hebben met de hele
groep geweldig genoten van de vele
verschillende facetten van deze
tocht. Eerst even geacclimatiseerd in
Turkije met de baaitjes Dirsek en
Söğut. Die ochtend vertrokken we
eerst naar Bozburun om uit te klaren,
later op de tour zouden we hier nog
overnachten maar nu alleen een half
uurtje afmeren om te wachten op de papierwinkel. In de middag zijn we op
Symi aangekomen in het levendige stadje, de agent zorgt voor de
papierwinkel, dus iedereen kon op zijn gemak het eiland verkennen. Daarna
het eiland Kos aangedaan, gezellig op de boulevard en leuk voor de afwisseling maar geef de groep (ons inkluis) maar lekker de kleinschalige plekjes.
Het eiland Nysiros is toch wel het hoogtepunt van de week, met zijn allen op
de scooters en quads het eiland rondcrossen uiteraard met het centrale punt:
de vulkaan. Vrij voor anker en macaroni gegeten in de baai met het klooster
Panormitis, hadden alleen geen rekening gehouden met het feit dat we op
zondagochtend hier wakker werden…..van het gezang van de monniken, die
om half 8 begonnen en na een koffiepauze van 10 minuten, om half 11 nog
niet uitgezongen waren, maar toen zijn wij doorgegaan naar Rhodos. Een
verwaaidag op Rhodos….je kan het slechter plannen. Het was de reis van de
keuzes, die voornamelijk door het weer bepaald werden. Helaas zijn we
hierdoor Kalymnos en Tilos misgelopen, maar je kan niet alles hebben. We
hebben prachtige zeildagen gehad en heeeeeel weinig motoruurtjes gemaakt.
Kortom: zin in September, dan gaan we weer.
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Kapel hoogste punt

Kort nieuws
Programma 2018
Het programma voor 2018 staat in
de pen….zit in een schema….hoe
je het ook wilt noemen, het
concept staat er. Ik kan wel
verklappen dat de 2 landentour in
Juni weer ingepland staat! Er
staan zelfs al opties op geboekt!
Personele wijzigingen
Na 13 jaar trouwe dienst heeft
Salih afscheid genomen van
SailBest en zijn vleugels uitgeslagen. Uiteraard zijn we op zoek
gegaan naar vervanging en zijn
erg verheugd te melden, dat
Yalçin weer voor ons komt
werken.

Wachten op benzine

