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De afgelopen maand was het zoals 
elk jaar weer de “grote 
antifoulingmaand” 
Druk,druk,druk met 16 boten 
tegelijkertijd op de kant. Dat is 
een hele rij, of eigenlijk een 
driedubbele rij anders kon de boel 
niet geparkeerd worden. De 
opstart was een beetje lastig want 
het weer zat op dat moment een 
beetje tegen, veel wind en veel 
regen waardoor het liften een 

probleem werd. We hebben zelfs een aantal schepen even in Bozburun 
stadshaven moeten parkeren. Maar toen ze eenmaal op de kant stonden 
ging het als een speer. Het voorjaarsweer liet zich vele dagen achter 
elkaar zien en toen kon het tempo behoorlijk opgeschroefd worden. 
Twee man gelijk aan het “hullpolishen” geslagen, twee man oude 
antifoulinglagen af schuren, en twee man technische werkzaamheden. 
Martin kon alles op rolletjes laten lopen door het totale overzicht te 
behouden en de voortgang te bewaken. Hierdoor konden we 10 dagen 
vroeger dan voorzien met alle schepen weer het water in. Ook hebben 
we enorm geboft met het terugbrengen naar de thuishaven want het 
weer was in die dagen gewoon zomers te noemen, 24-25 graden in het 
zonnetje….. we konden ons geen beter weer wensen! Nu kan het 
opbouwen weer gaan beginnen. De eerste schepen zijn deze week aan 
de beurt om het deck in de was te zetten. We hebben nog maar 7 weken 
voor het seizoen weer gaat beginnen! 

 Winterwerk…..drukdrukdruk 

     Bezoek aan Bavariawerf 
Op 13 maart gaan we bijna alle 
booteigenaren van SailBest een 
bezoek brengen aan de werf in 
Giebelstadt en daar verheugen we 
ons met zijn allen enorm op!  
   We blijven het zeggen hoor! 
           BOEK VEILIG ! 
Afgelopen editie hebben we er veel 
aandacht aan besteedt, ook de TV 
en ander media besteden er 
aandacht aan, maar nog steeds zijn 
er onbeveiligde websites 
die persoonsgegevens 
versturen en organisaties 
die zonder garantie-stelsel werken:    
PAS OP BOEK VEILIG !!! 

Met z’n allen…. 

Altijd spannend 

De eerste was Zenith 


