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Nieuws Magazine
De kop is er weer af van het
seizoen 2016 !
Time flies when you having fun…..wat gaat de tijd toch hard, je zit weken
naar de start van het seizoen uit te kijken en voor je het weet zijn er 6
weken om. En wát voor weken ! Wat hebben we toch een mooi zeilweer
gehad de maand Mei. Superwind, soms wel een beetje veel in de middag
maar door op die dag een beetje vroeger te vertrekken hebben we heel veel
kunnen zeilen. Weinig motoruurtjes allemaal…..slecht voor de aandelen
Shell zou Cees zeggen ;-)
De temperaturen zijn nog heerlijk. ’s Avonds zelfs nog een fleece vest
nodig maar daardoor is het heerlijk slapen.
De maand Juni staat in het teken van de specials: de eerste special is al
onderweg en gaan in 2 weken naar Englisch Harbour en weer terug. De
2de special is de vernieuwde Kekova route en start op 11 juni. Het nieuwe
aan deze route is dat hij in Orhaniye start en in Göçek eindigt. Dit is ook
een 2 weekse aaneengesloten route met 2 weken dezelfde groep mensen,
geen moederschip die even af moet haken en de groep in tweeën splits,
meestal onstaat er in zo’n route een hechte groep met nieuwe
vriendschappen. Martin en Adrieenne begeleiden zelf deze Kekova route,
door hun ervaring kunnen ze goed inspelen op de diverse weersituaties.
Langere zeildagen afgewisseld met kortere zeildagen, voldoende
relaxmomenten inbouwen en een dagje overblijven in Üçağiz om van
deze bijzondere en mooie omgeving te kunnen genieten. Snorkelen tussen
de schildpadden en de sarcofaag, een wandeling naar het kasteel, een
tochtje met een glasbodemboot om de resten te zien van de verzonken
stad, óf een bustochtje van een half uurtje maken om naar de stad te gaan
waar Sint Nicolaas zijn bisdom heeft gehad: Myra. Dit is een leuke
afwisselende dagexcursie met bezoek aan de opgravingen van Myra en de
kerk van Sint Nicolaas.

Snorkelen bij de Sarcofaag

Kort Nieuws
Cees heeft nu echt de zomerkolder
is zijn hoofd!
Het voorjaar in Nederland gaat niet
helemaal lekker van start, hier in
Turkije zijn de temperaturen al
heerlijk en vooral het zeilweer is
super geweest tot nu toe! Vandaar
dat Cees de zomerkolder heeft
gekregen en strooit met enorme
kortingen op de beschikbare
weken. Wees er snel bij en houd de
website goed in de gaten!
Wil je zeker weten dat je geen
aanbieding mist dan moet je je
even abonneren op dit magazine
via de site dan ontvang je als eerste
deze knetterende aanbiedingen in
je mailbox

Verzonken stad Kekova
www.sailbest.nl
1|2

info@sailbest.nl telefoon: 0321-38 14 01

2
1

Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije !
Wist je dat…..
-

We enorm veel zin hebben om de juni specials te gaan varen ?
Bert en Sheila ons deze maand komen versterken ?
zij zondag begonnen zijn aan de Englisch Harbour special ?
Cees het behoorlijk de zomer in zijn bol heeft gekregen ?
de kortingen zeer hoog op kunnen lopen als je er snel bij bent ?
de beschikbare weken en boten wél beperkt zijn ?
je dan ook beter een abonnement kan nemen op de
nieuwsbrief/magazine ?
Je dan als eerste op de hoogte bent van die bijzondere kortingen ?
de eerste maand een heel mooie zeilmaand is geweest ?
we het record van het minste aantal motoruren met de gehele
flottielje hebben verbroken ?
bijvoorbeeld Iskander maakt 8 liter brandstof nodig had ?
je dat al nodig hebt om aan en af te meren ?
hij de rest dus allemaal gezeild heeft ?
we die week toch dik 120 mijl af moesten leggen ?
dat zeker een felicitatie waard is aan Ruben en Maria ?
we steeds meer complimentjes krijgen dat we niet alleen een
zeilvakantie verzorgen maar ook een culinaire super trip ?
we echt niet in slechte restaurants komen ?
wij deze restaurants met grote zorg selecteren en desnoods gaan
skippen ?
Martin en Adrieenne nog steeds de wandelende reclamezuilen zijn
voor de goede eetgewoontes hier ?
zij ook nog steeds van het heerlijke eten op onze aanlegplekken
houden ?
zij er dan ook geen dieet op na kunnen houden tijdens het seizoen ?
deze rubriek weer altijd leuk is om te maken
voor je het weet al weer aan de laatste regel moet beginnen

Opname van film en
foto’s met de drone
Ja hoor, de vijf vrienden
Koen en consorte zijn weer
geweest en hebben hun
drone weer meegenomen. Én
hele mooie fotoshoots
gemaakt. We zijn er erg blij
mee, mede omdat het een
heel leuke week was met hen
in de flottielje, we hebben
veel gelachen, spelletjes
gespeeld…..zélfs Martin
deed 3 avonden mee, nou
daar heeft Adrieenne de
mannen een vet compliment
voor gegeven want dat is
haar in al die 40 jaar nooit
gelukt…

Tips voor nog meer zeilplezier

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

We gaan zeker weer door met deze rubriek met handige
tips. 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 staat kan je 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 zetten 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, we komen hier nog een keer op terug !
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