
 

Kort Nieuws 
Website 
Cees kon het niet laten….hij is druk 
bezig om het programma voor 2016 
te publiceren op de website. Nog een 
paar details en wat foto’s wisselen en 
dan is de site weer klaar voor het 
nieuwe seizoen…….maar wij gaan 
nog gewoon een paar weken door 
met het seizoen 2015! Veel te leuk! 
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Stichting Garantie Reisgelden SailBest: SGRS 
Afgelopen weken zijn we druk geweest met het oprichten van de  nieuwe 
stichting SGRS en voldoen we als reisorganisatie uiteraard aan alle eisen 
om pakketreizen te mogen verkopen: Als je een reis bij SailBest boekt 
ben je verzekerd van de bescherming van je betaalde reissom, zelfs tot ná 
thuiskomst van je vakantie. De stichting is onafhankelijk en werkt met 
een “derdegeldenrekening”. Door onze garantieregeling worden de 
gelden pas overgemaakt aan SailBest op de dag nádat je thuis gekomen 
bent. Uiteraard zijn we ook aangesloten bij het Calamiteitenfonds. 
Kijk  voor alle informatie op: www.stichtinggarantiereisgeldensailbest.nl 
BOEK VEILIG !!! 

 
Oktober al weer……de laatste weken van het seizoen zijn 
aangebroken. Op dit moment zitten Wiebe en Yvonne in hun laatste 
one-way route naar Göçek en Martin en Adrieenne zijn bezig met 
de 1 weekse  route aan de westkant. Op 10 oktober mogen we weer 
de incentive van Aktie- en Perrysport verzorgen, deze tocht gaat 
zoals altijd langs hun favoriete baaien aan de Golf van Fethiye en 
Göçek. Het zal weer dolle pret worden die week!  
Daarna gaan alle schepen weer vertrekken voor de laatste tocht van 
het seizoen 2015, een 12 daagse tocht voor de prijs van 8 dagen! 
Wederom dit jaar een groot succes, dus uiteraard weer voor 
herhaling vatbaar in 2016. 
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De laatste loodjes…. 

Englisch Harbour 
Het blijft een mooi gebied, de 
Gökova golf. Het is er rustig qua 
boten, prachtige wind, soms wel 
een beetje grillig maar de routes in 
dit gebied dit seizoen waren weer 
helemaal geslaagd. Volgend jaar 
zeker weer! Alleen wél uit de 
armen van de zeemeermin blijven 
hoor!! Ze blijkt namelijk van plastic 
te zijn 

Niet nadoen hoor  

Incentive Aktiesport 
en Perry sport 
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  Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije ! 
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Handig hulpmiddel voor onze beide nationaliteiten….. 

EEN NEDERBELG SPREEKT 
Wie in nauwe schoentjes zit, zit in de puree   
Word je aan de deur gezet  , krijg je je congé  
Wie plots uit zijn krammen schiet  , schiet ook uit zijn slof   
Zeveraar en ouwehoer   zijn te lang van stof 
Wie met iemands voeten speelt   houdt hem voor de gek 
Wie een broek vol goesting heeft  , heeft veel meer dan trek   
Als je geld als water hebt  heb je geld als slijk   
Veel gezemel en gezaag  is ook veel gezeik   
Als ons kind op kamers gaat,  gaat ons kind op kot 
Wie gebuisd is, is gezakt,  en een dwaas is zot 
Ben je de pedalen kwijt,  dan ook vast de kluts   
En gehannes is geklooi  , broddelwerk gepruts   
Als je iets mispeuterd hebt  , heb je het versjteerd   
at gewild is en gewenst,  is ook zeer gegeerd   
Wie voor jou een boontje heft,  is op jou gesteld    
Wie gevarenpremie krijgt,  beurt zijn bibbergeld  
Wat in zeven haasten moet  , raffelen we af 
Wordt een uitspraak kras genoemd,   dan is die dus straf   
Zo kan ik lang doorgaan, ja  dan doe ik lang voort   
Want die taal van hier en daar   die van zuid en noord  
Is, allee  best wel oké  is gewoon  wreed schoon 

Van Joke van Leeuwen, dichteres des vaderlands 

En zo kunnen we nog een behoorlijk aantal aanvullingen voor Joke 
bedenken !!! 

Handige tips voor nóg meer 
zeilplezier 

Wat veel mensen niet 
weten….. 

Is dat een garantiefonds alleen je 
reissom garandeert als je een 
pakketreis hebt geboekt. Een 
pakketreis bestaat uit meerdere 
elementen van een reis. Dus als je 
alleen een vlucht boekt en verder 
niets, voldoe je niet aan de 
voorwaarden van een pakketreis en 
is je reissom niet gegarandeerd! 
Bij SailBest is dit anders geregeld 
door de SGRS, door de 
garantieregeling die SGRS biedt is 
je betaalde reissom ALTIJD veilig 
gesteld. Tevens zijn wij lid van het 
Calamiteitenfonds, we kunnen het 
niet genoeg benadrukken: 
BOEK VEILIG !!!! 
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     Gesprekstof voor aan de flottieljetafel 

Druk met kantoor Orhaniye 

Reven van het grootzeil tijdens het zeilen 
Als je tijdens het zeilen het grootzeil kleiner wilt maken 
dan hoef je niet noodzakelijk eerst je motor te starten en je 
voorzeil in te rollen om je boot onder controle te houden. 
Je kan het ook op de volgende manier doen: 
Ga heel hoog aandewind varen en zet je voorzeil goed 
strak door. Je kan dan zo hoog varen dat de helling uit je 

schip is. Laat je giek naar lij vieren zodat het voorlijk goed “in gaat killen” en de druk dus weg is uit je 
voorlijk. Nu is het eenvoudig om je zeil op gewenste rif in te rollen. Zet beide valstoppers weer dicht en 
zorg dat je rolreeflijn aan beide uiteinden goed wordt aangetrokken zodat de lijn stevig in de winch op de 
mast vastklemt. Daarna kan je je gewenste koers weer vervolgen de beide zeilen weer op de juiste stand 
trimmen. Met deze manoeuvre is een goede “koersvastheid” wel noodzakelijk.  
Met veel wind je genua of jib reven of inrollen moeilijk? In het volgende nummer hebben we hier goede 
tips voor! 
 

Reven kán gewoon 
terwijl je door blijft 

zeilen 


