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Het seizoen is weer gestart en wel met een superstart!. Alle schepen weg 
van de basis in Orhaniye. Veertien schepen in flottielje en twee 
bareboot….opperdepop, dus we kunnen ons geen betere start wensen. Een 
goed begin is het halve werk. De steiger in Orhaniye ligt er helemaal 
verlaten bij aan de SailBest kant. Intussen is de eerste week al weer voorbij 
gevlogen en de 2de week is begonnen. Rondje Göçek deze week, en de 
tweede groep weer richting het westen terug naar Orhaniye. Voor je het 
weet zit je weer in de routine van het flottieljewerk…..heeeeeeerlijk.	
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Het was weer een superstart 
voor het seizoen 2016 ! 

Sorry voor de vertraging ! 
Voor het eerst in 3 en half jaar van 
het magazine zijn we een beetje te 
laat met het publiceren. Door de 
drukte van de start van het seizoen, 
extra cursusdagen, en het hele 
mooie zeilweer ( zodat Adrieenne 
niet binnen kan zitten) hebben een 
kleine vertraging opgelopen. 
Sorry hiervoor! 

Een goed begin…… 

SailBest steiger in 
Orhaniye helemaal leeg  

Speciale Mei en Juni aanbiedingen 
Hebben jullie de aanbiedingen site 
goed in de gaten? Voor de maand 
Mei hebben we mooie aanbiedingen 
op de nog beschikbare schepen! 
Ook hebben we nog enkele plekjes 
op de Kekova route van Juni! 

Flottielje route: 8-dagen Orhaniye : Sailors Paradise route.Vertrek: 14, 21 mei, 11 juni, 2, 
9, 13 juli en 27 augustus. 
Deze route is nieuw in 2016. Bij aankomst in Orhaniye voel je al in het "paradijs" en dan 
moet de zeiltocht nog beginnen ! Kenmerkend voor dit fantastische zeilgebied is, dat het 
veel minder druk is dan de omgeving van Göçek en dat de gemiddelde temperatuur in de 
hoogzomer ongeveer 5 graden lager is dan in het Oostelijke gebied. Ook is er tijd genoeg 
om aan de wal veel te ontdekken: 
Dirsek:Een wandeling in de bergen met een prachtig uitzicht over de baai, voor een 
geweldige mooie foto 
Bozburun:  Genieten van de kleine terrasjes langs het intieme haventje, voor de heren een 
scheerbeurt bij de beste (scheerder) kapper in Turkije.  
Bozukale: Te voet naar de resten van de burcht bij de ingang van de baai. Een flinke 
wandeling, maar je kan ook gebracht en gehaald worden met een bootje. 
Ova Bükü: Om hier te komen heb je wat meer tijd nodig, meestal hoog aan de wind en 
dus geweldige zeilcondities. Een rondleiding in de keuken van Ogün's  Place is een 
belevenis op zich en je zal ontdekken, dat een keuze voor de heerlijke gerechten vanavond 
moeilijk zal zijn. 
Sailors Paradise:  De naam zegt het al: een "paradijsje" Na aankomst  verkoeling zoeken 
in het kristal heldere water om te zwemmen en te snorkelen of een stevige wandeling de 
bergen in om de mooiste foto's te maken. Na het diner als het licht van het restaurantje uit 
gaat, kan je van de mooiste sterrenhemel genieten. 
Op alle aanlegplaatsen en onderweg in de vele ankerbaaien kan je altijd zo vanaf je eigen 
boot verkoeling zoeken in het azuur blauwe zeewater. 
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  Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije ! 
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- het nieuwe douchegebouw in Orhaniye met groot enthousiasme is 
ingewijd door de eerste gasten? 

- iedereen op facebook dacht dat de golfjes van de streepjes op de 
nieuwe tegels horizontaal waren? 

- verticaal er toch ook wel heel erg leuk uitziet? 
- de nieuwe kok in Orhaniye wel heel erg goede steaks kan bakken? 
- we altijd gedacht hadden dat de steaks van Caria restaurant in 

Marmaris niet te evenaren waren, laat staan overtroffen konden 
worden? 

- dit dus écht is gebeurd? Ongelooflijk maar waar! 
- we de lekkerste Kavurma schotel ooit hebben gekregen van 

dezelfde nieuwe kok? 
- Hasan (de kok) dus zeker moet blijven? 
- je van harte welkom bent om hem uit te testen? 
- dit de eerste keer is dat het magazine 1 dag te laat is? 
- het strikt genomen gewoon op tijd is omdat we eigenlijk altijd 1 

dag te vroeg zijn? 
- de eerste zeilweek helemaal super was? 
- we 5 dagen perfect zeilweer hebben gehad? 
- we de zesde dag heerlijk konden flierefluiten in de Skopea baai bij 

Göçek? 
- dat eigenlijk ook wel heel erg relaxed was en niemand dit erg 

vond? 
- de one-way route zeer favoriet is bij de mensen? 
- we dat dan ook zeker in de toekomst blijven doen? 
- we komende maand al weer plannen gaan maken voor 2017? 
- als je verzoeknummers hebt dit snel door moet geven? 

Tips voor nóg meer zeilplezier 

Openingseizoens 
barbeque 

We hebben het seizoen 
ingeluid met een barbecue in 
de tuin van het restaurant 
van Palmiye Marina. 
We hebben erg geboft met 
het weer en konden tot in de 
late uurtjes buiten zitten. 
Een geweldig voorgerechten 
buffet en verschillende 
soorten vlees op de barbecue 
met een drankje en 
kennismakingsverhalen 
vulde de gezellige avond. 
Dat was zéker een heel goed 
begin van de heel gezellige 
eerste flottielje van 2016! 

Wist je dat……. 

Ankeren, de voorbereiding 
Het ankeren blijft voor veel van onze gasten toch spannend, 
maar dat hoeft het niet te zijn als je de juiste 
voorbereidingen treft en er een goede communicatie blijft 
bestaan tussen de roerganger en de ankeraar. Bereid je 
ankerprocedure goed voor. Zorg dat je rem van de anker-
winch in één beweging met de hendel los is en daardoor 

de ketting goed in de vrijval naar beneden kan vallen. Hiervoor draai je de rem goed los maak zoveel 
ketting vrij zodat het anker half over het boegbeslag kan liggen ( zie foto) en zet de remschijf dan  
“ handvast” weer dicht. Laat het anker niet voorbij het boegbeslag bungelen, hierdoor krijg je onnodige 
schade. Door de zwaartekracht zal het anker na het losdraaien van de rem ( tegen de klok in) goed naar 
beneden storten. Doordat je de rem goed hebt voorbereid zal de “ sleutel/hendel” niet uit de remschijf 
gehaald hoeven worden en zodoende blijft de remschijf onder controle. Als je de ketting af wilt remmen 
of vastzetten draai je de hendel weer met de klok mee. Vergeet nooit om de hendel uit de winch te halen 
als je hem met de afstandsbediening elektrisch gaat bedienen. 

     Barbeque 
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