
 

Kort Nieuws 
Homepage 
We waren erg blij met onze nieuwe 
responsive website in Oktober 2014 
maar SailBest zou SailBest niet zijn 
als ze er tóch weer vernieuwingen/ 
verbeteringen in kon gaan vinden. 
De goede opletters hebben het al lang 
gezien natuurlijk : We hebben onze 
homepage aangepakt en zijn er erg 
blij mee! 
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De kindervakanties komen er aan! 
De maand juli staat voor de deur en daarmee ook de kindervakanties. 
Caitlin haar tas staat al (bijna) gepakt haar vliegticket ligt al onder haar 
hoofdkussen en ze is al maaaaaaanden aan het aftellen. 
Zij zal vanaf 11 juli, 6 weken onze kleinste zeilers aangenaam bezig 
houden. Tijdens de ochtend briefing zal zij leuke spelletjes met de 
kleintjes doen en na de zeildag tijdens het borreluurtje van de ouders zal 
Caitlin opnieuw haar uitbundige creativiteit met de kinderen gaan delen. 
Uiteraard zal er de nodige waterpret aan te pas komen, maar ook 
knutselen en puzzeltochten. Caitlin heeft tijd genoeg gehad voor de 
voorbereidingen want ze is dit jaar geslaagd voor haar eindexamen! 

Het is cliché maar de meeste cliché’s zijn ooooo zo waar! 
“Time flies when you having fun!” Wat vliegt de tijd toch weer 
voorbij zeg. Zo begin je aan het seizoen en voor je het weet zit het 
seizoen er al voor 1/3 op! 
De maanden Mei en Juni zijn vliegensvlug aan ons voorbij gezeild. 
We hebben prachtige weken gehad, mooi gezeild, goede wind en 
prachtige en zeer gezellige tochten gemaakt. 
Het weer was vanaf het begin al erg mooi en zéker warmer dan 
normaal maar toch niet geheel stabiel. Op en rond het water hebben 
we er weinig tot geen last van gehad gelukkig. 
Adrieenne lag zelfs half juni al in het water!! Bijna het record 
gebroken hihihihihi……. 
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Oepssss…. al weer een maand 
voorbij gevlogen 

Even stil staan bij…. 
Ria, velen kennen haar heel goed, 
fantastische flottieljeleidster, voor 
iedereen een lief woordje en een 
gulle lach….Er is veel gebeurd de 
laatste tijd, schouder gebroken, 
heup gebroken en nu heel moeilijk 
opkrabbelen. Voor wie haar een 
hartje onder de riem wil steken, 
dat kan via info@sailbest.nl  

 Caitlin staat te 
trappelen om de kleinste 

zeilers te animeren  

De kinderpret gaat 
weer beginnen 
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  Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije ! 
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- onze basis in Orhaniye steeds meer vorm gaat krijgen? 
- het eerste kantoortje al is ingericht? 
- er zelfs ook een bibliotheek is in Orhaniye? 
- het de helft is van de boeken in Marmaris? 
- Martin helemaal zijn eigen kantoorruimte krijgt voor het     
technische service point van SailBest in Orhaniye? 
- hij dan op zijn eigen computer zal moeten werken? ;-))) 
- hij dan ook vaker bij de “helpdesk” Adrieenne zal zitten dan op 
zijn eigen plekje? 
- er hard gewerkt wordt aan de 3 magazijn/werkplaatsen 
- de stellingen al staan, en een verfbeurt gaan krijgen voordat er 
de planken op gaan? 
- we erg enthousiast zijn over wat er in Orhaniye op stapel staat? 
- Wiebe en Yvonne een superflottieljestel zijn? 
- alle gasten die met hun meegevaren hebben erg enthousiast zijn? 
- Wiebe zelfs aquarobic lessen geeft? 
- Yvonne vindt dat hij dat zelf toch ook wel nodig heeft? 
- Wiebe dat zelf helemaaaaaaal niet vindt? 
- Yvonne elke keer mee gaat “wandelklimmen” naar het verlaten 
Griekse dorpje? 
- wij erg benieuwd zijn hoe lang ze dit klimmen vol gaat houden? 
- de basis in Göçek een groot succes is? 
- we in 2016 ook weer in Göçek starten met onze flottieljes en 
bareboat? 
 

Handige tips 

Het eerste Lustrum voor 
de incentive van 
Aktie/Perrysport 

Voor de vijfde keer op rij gaat 
SailBest dit jaar in de derde week 
van Oktober de incentive van 
Aktiesport en Perrysport weer 
verzorgen. Dus tijd voor een groot 
lustrumfeest natuurlijk! 
Twaalf zeilschepen van SailBest 
met 66 grote landelijke winnaars. 
Flottieljeleiding en 5 extra 
schippers van SailBest…..dat gaat 
wederom weer een geweldig mooi 
feest worden in de baaien……wees 
gewaarschuwd! Onze 2de flottielje 
gaat dan ook de kant van Orhaniye 
op, voor de broodnodige rust…. 
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Wist je dat? 
SailBest Basis Göçek 

Op veler verzoek een herhaling van een tip uit het 
magazine  van 2014. Het wegvaren kan met zijwind toch 
best wel lastig zijn voor veel mensen. De eerste keer weer 
wegvaren met een boot die je niet kent of waarvan het al 
weer een jaar geleden is dat je erop gevaren hebt is altijd 
spannend. Als er geen wind staat is het heel gemakkelijk 
maar als er wél wind staat die ook nog eens dwars op je 
schip kan staat kan je ook zonder jezelf in problemen te 

Brengen wegvaren. Het belangrijkste is een goede communicatie met de bemanning, wie doet wat en 
wanneer, heel duidelijk de volgorde van lijnen losmaken bespreken met de hele bemanning die hier een 
uitvoerende taak in heeft. Uiteraard eerst de motor starten en in zijn vooruit dan de lijnen goed 
vrijmaken zodat ze goed kunnen “lopen”. Daarna de lijlijn weghalen, dit is de lijn waar de wind naar toe 
gaat. Dan laat je de mooringlijn ±�3 meter vieren maar je houdt hem nog op je schip, kijk wat de neus 
van je schip doet en probeer door meer of minder gas te geven en het roer een beetje bij te sturen het 
schip recht te houden. Als dit lukt, mooringlijn weggooien, de loeflijn slippend houden en rustig weg 
varen…..klinkt makkelijk hé….. 

De slipsteek moet je gebruiken 
om lijnen onder spanning 
onder  controle te houden 


