Oktober 2016

Nieuws Magazine
Alweer Oktober….waar is
het seizoen 2016 gebleven?
Elke jaar weer, intussen voor de 17de keer voor Martin en Adrieenne
breekt de laatste maand al weer aan….Voor je het weet, en heel veel
gasten en bootwisselingen verder, begin je aan de laatste 3 en halve week
van het seizoen. Het was een vreemd seizoen, eerst het vluchtelingen
probleem tijdens de boekingsmaanden wat toch invloed heeft op het
boekingsgedrag van de mensen, daarna startten de politieke problemen
in dit land…..waar enorm veel “röring” uit voort komt, wat overigens
veel meer merkbaar is in Nederland, met de relletjes tussen de
Nederlandse Turken, dan hier in dit prachtige land zelf.
In de media worden de problemen vaak breed uitgemeten, maar de
oplossingen of de werkelijke toestand in het gewone dagelijkse leven van
het land….daar wordt helaas te weinig aandacht aan gegeven. De stroom
vluchtelingen loopt door Turkije maar absoluut niet in het gebied waar
wij ons bevinden, de politieke problemen….daar hebben we hier, zittend
op het achterdek met een glaasje rosé genietend van het avondzonnetje,
in het geheel geen weet van….het dagelijkse leven gaat hier gewoon
door. Het land Turkije is zo enorm groot met 80 miljoen inwoners en
54 x zo groot als Nederland, natuurlijk zijn er politieke
meningsverschillen onder de bevolking, dat heb je ook al in het kleine
Nederland met zijn 17 miljoen inwoners.
Kortom Turkije blijft een fantastisch vakantieland met een zeer gastvrije
bevolking die blij zijn als je bij hun restaurantje aan hun gammele
steigertje aan komt leggen en bij hen komt eten.
Het gebied aan de zuidwest kust ( en ik ben natuurlijk niet helemaal
objectief meer) is één van de mooiste zeilgebieden van de hele wereld en
we zijn blij dat we hier kunnen werken en vele mensen een fantastische
zeilvakantie hebben mogen geven in 2016! Nog vele jaren !
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Jerney en “onze” Edip

Kort Nieuws
Ook in 2017 geven we weer 50%
korting op de startweek
Goede tradities moet je niet
veranderen, dus op de startweek in
2017 geven we weer 50% korting
weg op de huur van het schip.
Ook de voorwaarden van de laatste
tour worden niet veranderd, dus
ook weer 12 dagen varen voor de
prijs van 8.
Beide akties zijn elk jaar weer zeer
gewild bij veel van onze vaste
gasten, dus die houden we er in.
In 2017 is de startweek in het
Orhaniye gebied en de laatste tour
zal richting het Oosten gaan en
eindigen in Orhaniye

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

we enorm trots en blij zijn dat het programma er weer staat ?
we lang gepuzzeld hebben over de nieuwe routes van seizoen 2017?
we door de afnemende kosten in Orhaniye de bootprijzen voor
2017 hebben kunnen verlagen ?
wij daar erg blij mee zijn ( en jullie ook neem ik aan)?
Martin en Adrieenne gewoon doorgaan met het begeleiden van de
flottieljes ?
zij volgend seizoen zélf de Twee landen tour gaan doen ?
er een maximaal aantal boten van 7 met ons mee kunnen ?
je er dus op tijd bij moet zijn ?
er al een onverwacht aantal voorinschrijvingen zijn ?
we in September al bijna aan het maximaal aantal schepen zitten ?
de website voor 2017 al bijna klaar is ?
we nog druk bezig zijn met de nieuwe foto’s uit te zoeken?
daar best een hoop tijd mee gemoeid is?
we eerst nog allen druk zijn om het seizoen 2016 tot een mooi einde
te brengen voor alle gasten?
we het nog best druk hebben met de laatste loodjes?
we daar nog steeds enorm veel plezier aan beleven?
de gasten ons enorm veel energie terug geven?
we blij zijn om onze gasten zo blij te zien?
onze voormalige werknemer Edip Saypinar afgelopen maand
getrouwd is in Nederland met zijn Jerney ?
zij 2 bruiloftfeesten hebben gehad, een in Turkije en een in
Nederland?
zij al sinds 2009 dolgelukkig zijn met elkaar ?
de vonk tijdens de flottielje van dat jaar is overgeslagen ?
wij hen nog heel veel geluk en voorspoed wensen ?

Vulkaa op Nisiros
Twee Landen tour in
2017 bij SailBest
In het vorige magazine hebben we de
voorinschrijving al aangekondigd en er
hebben al een behoorlijk aantal
mensen gereageerd. De 2 landenroute
wordt zeer positief ontvangen en wij
vinden het dan ook erg leuk om zo veel
positieve reacties van jullie te krijgen.
Allereerst wordt de optie gelegd en na
1 november zullen we contact
opnemen over de eventuele boeking.
Dit geld uiteraard voor het hele
seizoen hoor, je hebt de gelegenheid
om op alle routes een optie te leggen
zodat je zeker bent van de boot van je
keuze. Heb je nog geen mail ontvangen
van Cees met de nieuwe prijzen en
routes? Ze staan al op de website:
www.sailbest.nl

Tips voor nog meer zeilplezier
Tell Tales, Lijken, Schoothoek….

De schoot in het verlengde
van de rode band

Ik had het in het vorige magazine beloofd, om wat meer
aandacht geven aan het trimmen van de zeilen. In alle
SailBest boten vind je in het handboek van het schip ook de
“trimkaarten” met de basisregels van de zeiltrim. Maar je
kan nog veel verder gaan. De telltales vertellen je alles,
maar ook de lijken “zeggen” je of ze juist staan getrimd.

Vaak zie je toch dat het achterlijk een beetje aan het klapperen is…..nu kan ik je wel vertellen: lijken
bewegen niet!! Of althans….dat is niet de bedoeling. Dus als je achterlijk aan het bewegen is dan is er
“iets “ niet in orde. Is het achterlijk van je voorzeil dan zou het kunnen zijn dat de schoothoek niet juist
getrimd staat. Deze hoek behoeft het juiste aantal graden, nu hebben we daar bij SailBest een oplossing
voor bedacht om het onze gasten gemakkelijk te maken: in alle voorzeilen bij SailBest hebben we een
rode strook laten stikken die het verlengde aangeeft hoe de schoot moet lopen. Door de wagen naar voor
of naar achter te zetten kan je de juiste schoothoek bereiken. Oeps alweer de rubriek volgeschreven…tot
volgende maand!
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