
 

Kort Nieuws 
Garantiefonds 
Als je de uitzending van meldpunt 
MAX hebt gezien afgelopen maand 
dan blijkt het maar weer hoe 
belangrijk het is om bij een 
organisatie te boeken die een 
garantiefonds heeft. Alleen dán kan 
je pakketreizen aanbieden en ben je 
verzekerd van de juiste dekking voor 
je kostbare centjes. 
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Verslag van de overtocht van Kees, Nicole en Jan van ”Yoldaş” 
We zijn al ruim twee maanden thuis, maar nog genieten we na van het avontuur die we dit jaar 
voor de tweede keer mochten beleven! In 2007 hebben wij “Arkadaş” (Bavaria 39) overgevaren 
en in maart van dit jaar zijn grotere vriend 'Yoldaş' (Bavaria 41). 
Arkadaş is al ruim 8 jaar een gewild schip binnen de vloot en daarom mag ze nog even blijven. 
Maar een nieuwe vriend erbij, was zeer welkom. Arkadaş is Turks voor 'vriend' en dat heeft te 
maken met onze vriendschap, want wij; Kees, Jan en Nicole zijn al jaren vrienden. In Turkije is 
deze naam destijds ontzettend leuk ontvangen en zodoende was het kiezen voor een nieuwe 
Turkse naam een logische keuze. Dit keer is het Yoldaş geworden: kameraad/boezemvriend. 
Want ook deze vriend wordt vast weer een goede kameraad! Het overvaren van je nieuwe schip 
is niet alleen leuk, maar ook een avontuur. Nu, 8 jaar later, weet je wat je onderweg enigszins 
kunt verwachten. In ieder geval dat hoop je... Met 3 nieuwe schepen zijn we op 9 maart 
vertrokken vanuit Koper met ruim 1000 mijlen voor de boeg! Helaas iets later als gepland, maar 
zeker- en veiligheid voor alles. We maken van de nood een deugd en bezoeken Koper en 
gebruiken onze tijd om boodschappen te doen. (vervolg blad 2) 

Het wordt steeds leuker ! Afgelopen jaar hebben al veel mensen 
bij ons gevaren, die een GoPro camera bij zich hadden, wel of niet 
onderwater waar we ontzettend veel plezier mee gehad hebben en 
leuke opnames mee hebben gemaakt en gedeeld. Dit jaar is er een 
nieuwe dimensie bij gekomen…..de hoogte in! 
In de laatste week van Mei waren er 5 heren op onze Bavaria 46 
“Hediye”, die een drone mee hadden genomen en daar geweldig 
mooie opnames mee hebben gemaakt. Het was al een heel leuke 
belevenis, hoe zij de drone bestuurden en de resultaten van hun 
kunsten mogen er zijn. Op facebook zijn er al een aantal 
gepubliceerd en wij kijken uit naar de gehele collectie opnames, 
zodat we die kunnen gaan gebruiken voor onze website! 
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Nieuwe dimensies bij de 
flottielje van SailBest 

Routes 2016 
Het programma voor 2016 is klaar! 
Seizoen 2015 is nog maar nét 
begonnen maar we krijgen al veel 
vragen wat we in 2016 op het 
programma hebben staan….het is 
puzzelen geblazen maar het is 
wéééééér gelukt om een nieuw 
programma te brengen! 

 Aankomstbiertje van de 
bemanning van Yoldas  

Nieuwe dimensies 
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  Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije ! 
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Afgelopen maand zijn we druk geweest achter de 
schermen. Om de wissels op alle locaties goed en soepel te 
kunnen laten verlopen, hebben we de voorwaarden 
geschapen om effectief te kunnen werken. Het magazijn in 
Göçek is ingericht met nieuwe stellingen en verdeelbakjes. 
Ook een gedeelte van de voorraad onderdelen is naar 

Tot zover de vakantie...want de dagen daarna gaat het echt beginnen. Het is geen vakantie, 
maar een werkvakantie. Want het heerlijke zeilen, van de zon genieten en relaxen zoals we in 
Turkije doen is er niet bij. Er moet gewerkt worden! De bemanning van Yoldaş bestaat de 
eerste week uit 4 personen; Rob, een Amsterdammer die ook jaren zeilt bij Sailbest en wij. De 
tweede week sluit Leendert, die er tijdens de eerste overtocht ook bij was, aan.  
Overdag gaat de tijd sneller en blijf je wat langer op, maar 's nachts is het soms vechten tegen 
de slaap en de kou. We motoren veel (bijna altijd met zeil) want je moet ongeveer 6-7 mijl per 
uur maken. Maar zodra het maar even kan, gaat de motor uit en genieten we van de 
zeilprestaties van ons nieuwe schip! Onderweg tikken we soms 8,2 knopen aan (zonder 
motor)! Het eerste stuk van Koper naar Italie supersaai, alleen maar water, golven, wind en 
nog meer water. Maar zodra de overtocht van Italie naar Griekenland wordt gemaakt, wordt 
het een stuk leuker; eindelijk land in zicht! De eerste stop is op Corfu, Gouvia Marina. Een 
hele grote haven met heerlijke douches (iets waar je echt van kan genieten na een aantal 
dagen zonder douche). Verse groenten en fruit inslaan en genieten van de Griekse keuken. 
Daarna weer de zee op richting Lefkas en de straat van Patras. Voordat we onder de Rion-
brug mogen doorvaren, onze bootnaam in Yankee-taal aan de Griekse brugwachter 
doorgeven. Gelukkig hebben M&A het alfabet uitgeschreven, dus het was een makkie! De 
brug is 's avonds verlicht, dus heel gaaf om onderdoor te varen. Na een dag nog een 
hoogtepunt; het kanaal van Corinthe. Weer treffen we het om met schitterend weer door dit 
indrukwekkende kanaal te varen. Een kanaal van ca. 20 meter breed, 6,5 km lang en 
wanden van soms wel 25 meter hoog! Helaas is het weer aan de andere kant van het kanaal 
een stuk slechter. Zodoende bivakkeren we ruim 2 dagen op Poros. Daarna vervolgen we 
onze weg weer en krijgen we onderweg wederom te maken met (toch nog wel) harde wind 
en hoge golven. Vooral de hoge golven (soms wel 3 tot 4 meter hoog en diep!) maken het 
varen minder plezierig. Bij Serifos besluiten we te overnachten, zodat we de volgende dag 
uitgerust en met goed zicht verder kunnen. Daarna is het relatief gezien nog maar een klein 
stukje; Kos en dan is eindelijk onze thuishaven Marmaris in zicht. Daar waar normaal 
gesproken de cruiseschepen aanmeren, mogen wij inklaren bij de douane. Deze kade ligt 
net iets hoger.. Via grote vrachtwagen banden klimmen we op de kade en halen ons 
stempeltje bij douane. En dan roepen we de Sailbest crew aan; we zijn thuis (want zo voelt 
het inmiddels wel), we hebben het weer gered! Het was (toch) weer een avontuur om 
binnen 2 weken je nieuwe schip ruim 1000 mijlen verder af te leveren. Maar ze is in goede 
handen, want M&A zijn, samen met de Salih en zijn jongens, toppers! 
Uiteraard hebben we Yoldaş gedoopt en haar een behouden vaart gewenst. Wij hopen nog 
vele jaren te mogen zeilen bij en voor Sailbest en hopen dat vele zeilers mogen genieten van 
onze nieuwe aanwinst! 
Kees, Jan en Nicole 

     Druk achter de schermen 

“Geheime” plannen voor 
SailBest in 2016 

Nou ja de plannen zijn niet echt 
geheim hoor maar we gaan ze nog 
niet openbaar publiceren. Als je 
hier op vakantie bent, willen we er 
graag over vertellen want we zijn 
er erg trots op en heel blij mee. 
Het wordt alwéér anders in 2016: 
stilstaan is achteruit gaan in het 
bedrijfsleven dus we doen er alles 
aan om je elk jaar weer te 
verrassen met nieuwe dingen. 
Nieuwsgierig geworden? Dat is 
dan jammer, je zult geduld moeten 
hebben, óf nog dit jaar hierheen 
komen dat kan natuurlijk ook. Als 
je al nieuwsgierig bent naar de 
nieuwe routes dan mag je altijd 
Cees bellen of mailen. 
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magazijn overgebracht…..ja hoor ik hoor in gedachte het commentaar al van onze facebookvrienden… 
ook een biervoorraad staat er….én startpakketten en andere bootschappenvoorraad ;-) 
Maar óók onze basis in Orhaniye is flink aangepakt. Er is een technische werkplaats maar ook  2 
magazijnruimtes ingericht. Ook het kantoor van Adrieenne begint er op te lijken en is op het moment 
van verschijnen van deze editie al een heel eind ingericht en functioneel. Kortom er wordt niet alleen 
vóór de schermen hard gewerkt, ook áchter de schermen gebeurt een hele hoop om de kwaliteit te 
kunnen blijven leveren die jullie van ons gewend zijn. 
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Vervolg van ingezonden stukje van de ervaringen 
van de overtocht van de bemanning van Yoldaş Team Turkije 2015 

Druk met kantoor Orhaniye 


