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Nieuws Magazine
’t Is weer voorbij die mooie
zomer
Die zomer die begon zowat in…..25 April voor ons! Maar die 6 en
halve maand zijn alweer voorbij gevlógen. We hebben veel meegemaakt en een ontzettend leuk seizoen gehad.
Wij willen iedereen die hier een steentje aan bij gedragen heeft van
harte bedanken. Bedankt voor alle gezelligheid, we hebben veel
gezeild, gelachen, gezongen, gedanst, lekker gegeten en alles wat bij
een leuke flottielje hoort.
Het seizoen 2015 is afgesloten en de pijlen staan al weer gericht op
het seizoen 2016. We zullen iedereen op de hoogte houden van de
vorderingen van de verhuizing naar Orhaniye, die centraal staat
deze winter in dit magazine en op facebook uiteraard.

Wél gratis maar niet “voor nix” !
Whooowwwww, wat waren ze mooi die 4 gratis dagen van het eind van
het seizoen. Na een paar dagen verwaaid/verregend/veronweerd te
hebben gelegen in Orhaniye hebben we het allermooiste toetje gekregen
wat we maar konden wensen, het mooiste zeilweer, blauwe luchten en
heerlijke temperaturen. Erg jammer voor de mensen die eerder naar huis
moesten in het weekend….volgend jaar gewoon blijven hoor!
Het eindeseizoensfeest in Orhaniye was fantastisch. De petje-op petje-af
kwis had 2 vrolijke winnaars die erg blij waren met hun weekend…. De
dansgroep was verbluffend goed, daarna hebben we de avond afgesloten
met limmerikken en uiteindelijk het seizoen prachtig zeilend afgesloten.
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Anneke heeft een
weekend gewonnen
Kort Nieuws
Vacature
Voor het seizoen 2016 zijn we op zoek
naar een enthousiast flottieljekoppel
die voor ons op Fantasio gaat varen en
de flottielje gaat leiden.
Ken je iemand die hiervoor geschikt
zou kunnen zijn? Wil je ons een beetje
helpen met het vinden van zo’n stel?
We horen het graag!
Seizoen 2016
Nog nooit hadden we al zo veel
boekingen voor het volgende
seizoen als dit jaar. De aanvragen
blijven binnenkomen en de eerste
openingsweek is al bijna
volgeboekt! Nog enkele schepen
zijn beschikbaar! Daar zijn we
uiteraard heel erg blij mee. Maar
eerst gaan we uitrusten van dit
geweldig mooie seizoen 2015.

Folklore dansgroep op
eindfeest
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Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije !
Een aantal limmerikken van het eindfeest

Groepsfoto in Ekincik

We zijn ooit gestart in Marmaris
En weten dat dát nu echt klaar is
En hier is SailBest, Op haar nieuwe nest
En reken maar dat het echt waar is Lalalalalaaaaaala Lalalalalaaaaaala
Er was eens 'n kaptein van een speedboot
Diens mond was bij het zeilen wel heel groot
Ging overstag met een knal, want loste de val
en Jopie zei nog zó: "Neem de grootschoot!" Lalalalalaaaaala Lalalalala
De Escape is een prima schuitje
de kan ook wel tegen een buitje
Met Heino aan ‘t roer, dat staat best wel stoer
SailBest bedankt voor dit uitje Lalalalalaaaala Lalalalalaaaaala
Aan boord van het vrachtschip Hediye
Een schipper, een maat en dat zie je
Een moeder, zo schoon Ze valt niet uit de toon
We zeilen het prachtschip gedrieën Lalalalalaaala Lalalalalaaaala
Wij wilden heel graag met de Yoldas
Maar Cees belde da tie verhuurd was
Voor ons geen problem, we hebben er nóg een!
Zoals jullie weten: Arkadas Lalalalalaaaala Lalalalalaaaaala
In de sauna zat Rob op de planken
Dat had ie aan Jopie te danken
Met zweet op zijn kop, dat is nix voor Rob
Nu kan hij alleen nog maar janken Lalalalalaaaala Lalalalalaaaaala
Met dank aan diverse schepen uit de vloot!
Wordt vervolgd volgende maand.

Ze hebben weer genoten
de jongelui van Aktie- en
Perrysport en Scapino
Het was weer een hele happening,
de incentive van Aktie en
Perrysport. Dit jaar waren voor het
eerst ook mensen van Scapino
erbij. We hebben enorm geboft met
het weer in de derde week van
Oktober, Ok we moesten wél op
zondag vroeg uit de veren om de
zuidoostwind te “omzeilen” en in
een grote ruk naar Kapi Creek te
varen maar we hebben welgeteld
10 minuten miezerspatjes gehad op
een hele week mooi zeilweer!
Zeilen, watersport, Hamam,
scheren, en natuurlijk uitgaan in
Marmaris en Fethiye: Het was
wederom een groot succes

Handige tips voor nóg meer
zeilplezier

Ankerbegeleidingsseinen

Reven of wegrollen van genua
Met veel wind je genua of jib wegrollen moeilijk? Nee
hoor dit hoeft niet moeilijk te zijn. Veel mensen proberen
tegen de wind in, met de motor flink in zijn vooruit de
genua in te rollen. Als je dit op deze manier doet staat er
enorm veel druk in het voorlijk en dat maakt het nu juist
éxtra moeilijk! Als je veel wind hebt en je wilt je voorzeil

reven, val dan flink af, ga ruime- of bakstagwind varen zodanig dat het voorlijk van je voorzeil helemaal
inkilt. Rol dan 1 à 2 meter in, dan krijgt je voorlijk weer even druk, en kan je het trucje nóg een keertje
doen, na 2 keer deze handeling is het voorzeil nog maar zó klein dat je het makkelijk wegrolt. Als je dan
het grootzeil ook wilt reven is het voorzeil al weg en als je gaat oploeven om tegen de wind in te komen
maak je veel minder helling als dat je je voorzeil nog hebt staan. Ga tijdens het reven van het grootzeil
ook geen grote snelheid op de motor maken want dan wordt de winddruk langs je zeil en in je voorlijk
alleen maar groter en gaat het steeds moeilijker. Probeer dit maar eens uit, je zult zien dat je van deze tip
veel gemak hebt.
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