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Nieuws Magazine
September is toch wel één
van de mooiste maanden
Het is een mooie maand September, naast Juni is dit één van de
mooiste maanden. Heerlijke temperaturen, de avonden koelen
lekker af zodat je weer onder een lakentje kan kruipen, lekker
zwemmen in de zee met lekkere temperaturen…Veel gasten weten
dit ook en daarom wordt September elk jaar drukker. Vroegere jaren
was het duidelijk, hoogseizoen en naseizoen….dit is sterk aan het
veranderen, we hebben het nog net zo druk als in augustus, nog
steeds de hele maand een lege SailBest-steiger in Marmaris…..en dat
gaat nog even door. De laatste week van September een “gewone
flottielje” en de jaarlijkse incentive van Aktiesport en
Perrysport…..het wordt weer gezellig!

De One-Way English Harbour was een groot succes!
Het blijft leuk om ergens vandaan te vertrekken en niet dezelfde weg terug
te varen, vandaar dat de one-way routes zo populair zijn. Maar de 2
weekse one-way English Harbour blijft toch wel érg bijzonder. Zowel de
heenweg als de terugweg waren erg mooi afgelopen Septembermaand.
Práchtige zeildagen, elke dag wind, weinig motoruren, soms ook wel een
beetje stevigere wind. Maar OK, zo worden ook weer ervaringen
opgedaan en grenzen verlegd.
We hebben gewéldig mooi kunnen zeilen, veel gelachen, veel gezongen en
heel gezellige avonden met elkaar door gebracht. Elke avond op een ander
plekje wat ook niet op iets anders lijkt, de afwisseling van aanlegplekjes in
dit gebied is erg groot. Kleine dorpjes, stille baaitjes, vissershaventje….enz
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Aktie/Perry
incentive
Kort Nieuws
Vluchtprijzen 2015 zijn bekend.
De prijslijst voor 2015 is compleet.
Op de (oude) site is hij geheel te zien
en/of uit te printen. Het ontbrak nog
aan de vluchtprijzen maar ook die
zijn nu bekend geworden

Mei 2015 = Voordeelmaand !
Wil je zeilen in het vroege voorjaar
in 2015?
We hebben de gehele maand Mei de
prijzen verlaagd voor het komend
seizoen. Als je er vroeg bij bent en
van de nieuwe kortingen gaat
profiteren kan je voor een mooie
prijs lekker komen zeilen in Turkije

SailBest in Göcek
2015
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Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije !

Website 2015
Onze huidige website draait al weer 5 seizoenen, elk jaar wel
weer een face-lift, upgrade en kleine aanpassingen maar de
“look” bleef gelijk.
Tijd voor iets nieuws zullen we maar zeggen. Creativiteit en
technische kunstjes erop losgelaten en uhhhhh…..ik moet
eerlijk zeggen: we dachten dat we een mooie website hadden
(en dat is ook wel zo hihihi), maar hij kan nog véééél mooier
echt waar!
Al maanden werken we samen aan de website: Pieter en
Marilou van Endless Webdesign voor de leefomgeving te
bouwen, Cees, Martin en Adrieenne voor de teksten, lay-out
en de foto’s. Dus wij zijn eigenlijk al helemaal gewend aan de
nieuwe site.
Nu jullie nog dus…..nog even geduld hoor. Eerst het seizoen
2014 afmaken voor we 2015 geheel gaan publiceren. Er komen
deze maand nog veel gasten en die willen graag nog even
kijken welke route ze gaan varen en zo.
Tetteretteerretttteeeéé, zoals het er nu uit ziet gaan we het
redden om vanaf 20 Oktober de lucht in te gaan!

Basis in Orhaniye 2015

Nee nee nee geen enkel tipje
van de sluier wordt er
opgelicht betreft de nieuwe
website…..geduld geduld
geduld tot 20 Oktober!!!
Incentive Aktie/Perry
Elk jaar keert ze weer terug, de
incentive van Aktiesport en Perry
sport. Alleen maar winnaars die
een weekje mogen komen zeilen
met elkaar en met SailBest.
Bij het verschijnen van dit
nummer is ze in volle gang en zijn
we vandaag in Fethiye met een
smakelijk toetje na de maaltijd. Dit
jaar 12 schepen op pad met 60
winnaars en de nodige schippers.
Hans ( flottieljeleider 2013) Bert en
Ernie (jaaaaa onze instructeurs) en
Salih en Yilmaz natuurlijk. Het
gaat weer een mooie week worden

Tips voor nóg meer zeilplezier

Aan en afmeren het blijft altijd spannend. Dit geldt voor
de meeste mensen zéker als je het niet zo vaak doet. Dat
snappen we als flottieljeleiding ook maar al te goed. Wat
het allerbelangrijkste is: een goede communicatie en een
goede voorbereiding. Neem voor de tijd met de gehele
bemanning de procedure goed door, zodat iedereen weer
wat hij of zijn moet doen. Bij het aanleggen: wéét de
aanlegmogelijkheden, mooringlijn, langszij, anker…
En bereid dan alles goed voor. Stootwillen op de juiste hoogte, achterlijnen gooiklaar en bij de hand het
liefst in 2 delen zodat je niet de gehele lijn hoeft te gooien. Bij een mooringlijn de pikhaak bij de hand, bij
het ankeren het anker goed voorbereiden zodat ze gelijk in de vrijval kan vallen. Zorg dat je de remschijf
goed los kan krijgen bij het seintje “anker vallen”. Knopje ankerwinch aanzetten op het schakelpaneel
….je moet aan zoveel dingen denken….
Het is helemaal niet zo raar om voor elke procedure een kleine checklist te maken. Als je altijd alles goed
hebt voorbereid kan er bijna niets meer mis gaan. Vooral je rust bewaren tijdens de procedure en weten
dat je goed zit, dan is het een kwestie van oefenen en ervaring opdoen.
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