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Het  seizoen vliegt voorbij, we gaan al weer aan de laatste twee maanden 
beginnen. Toch is September wel een favoriete maand voor veel mensen. 
Je merkt elk jaar de groei van de aantal boekingen voor deze maand. De 
kindervakanties zijn weer voorbij, geen Pokemons meer zoeken en 
vangen, geen brommende dinghy’s meer, en niemand hoeft meer 
“hoognodig” het uitgaansleven in…..Het is altijd reuzeleuk met veel 
jeugd om je heen in de flottielje, maar na 6 weken is het ook weer fijn dat 
de rust een beetje terugkeert met “alleen” volwassenen in de groep.  
Het weer is nog super, overdag is het nog behoorlijk warm maar de 
nachten koelen al een beetje af, je hebt af en toe zelfs een lakentje 
nodig…. 
We zijn op dit moment onderweg voor de derde en laatste Kekova route 
van dit seizoen. Hierna nog een 2 weekse special naar Englisch Harbour 
én de 1 weekse one-way’s naar Göçek en voor je het weet breekt de 
laatste maand al weer aan…. 
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September…een mooie 
periode in Turkije 

Wil je ook nog een zeilvakantie in 
het Oktober? 
Zoals je van ons gewend bent 
leggen we onze gasten voortdurend 
in de (zeil)watten. Maar in Oktober 
in de laatste week van het seizoen 
doen we er altijd nog een schepje 
bovenop met de “ gratis dagen” 
inderdaad Gratis maar zeker niet   
“voor niks”. De laatste afvaart van 
dit seizoen is op 15 Oktober en dan 
maken we er geen 8 daagse reis van 
maar zelfs jaaaaaa, je hoort het 
goed 12 dagen voor dezelfde prijs 
als 8 dagen !. Er zijn nog een paar 
schepen beschikbaar dus…….waar 
wacht je nog op?? 

Sjeik Suleyman en 
zijn architecten 

2 of 4 lamzaccen ? 

Programma	2017	
Héhéhé	het	was	een	moeilijke	klus	maar	we	zijn	eruit	hoor,	met	hulp	van	de	
ingezonden	stukken	met	verzoeknummertjes,	met	“aantafelgesprekken”	van	
de	gasten,	die	de	afgelopen	weken	zijn	geweest,	is	het	besluit	genomen	welke	
routes	we	het	komende	seizoen	2017	gaan	varen.	We	vinden	het	als	SailBest	
erg	belangrijk	om	steeds	nieuwe	dingen	te	verzinnen	voor	onze	vaste	gasten.	
Soms	moeten	we	“dingen	uit	de	oude	doos	halen”	en	dat	hebben	we	dan	ook	
gedaan	deze	keer.	In	2006	en	2007	hebben	we	de	2	landentoer	gedaan	en	die	
hebben	we	weer	tevoorschijn	getoverd	en	in	een	nieuw	jasje	gestoken.	Twee	
maal	gaan	we	deze	route	varen	en	ik	kan	alvast	verklappen,	dat	we	ook	in	de	
schoolvakantie	naar	Englisch	Harbour	gaan	!!	
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  Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije ! 
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Orhaniye is één van de vele baaien, die deel uitmaakt van het gebied 
genaamd: Hisarönü. Vele jaren geleden heette dit gebied: Bybassos. De 
verblijfplaatsen van godin Hemithea Acropolis en Kastabos liggen dicht bij 
Orhaniye en deze historische ruïnes liggen op ongeveer 760 meter hoogte  
aan de zijkant van een berg in een kleine vallei. Het is mogelijk om deze 
nederzetting vanuit Orhaniye te bezoeken, via een steile weg, te voet of met 
een geschikt voertuig. De reis duurt ongeveer 1 uur. Het is wel handig om 
een lokale bestuurder mee te nemen.  
Deze nederzetting was op haar hoogtepunt in ongeveer 400 B.C  en was 
een gerenommeerd medisch centrum,  waar tegen patiënten werd gezegd 
dat ze werden genezen in hun slaap, maar in de 2de eeuw voor Christus 
verloor het zijn belang, als gevolg van de verovering door Rhodos en later 
Rome. Delen van de stadsmuren zijn nog  te zien. De tempel werd gebouwd 
in Ionische stijl met een aantal Dorian elementen, op de funderingen van een 
ouder gebouw. Het was gewijd aan de godin Hemithea, waar hier een 
slapende remedie werd gegeven aan de pelgrims. Er zijn geschriften, die 
beschrijven hoe de zieken werden verpleegd in de tempel en hoe de 
genezing heeft plaatsgevonden. 
In de mythologie is Hemithea de dochter van Staphylus, koning van Rhodos. 
Hij vroeg zijn dochters Molpadia en Parthenos de geoogste druiven te 
oogsten, maar ze vielen in slaap en beren aten de vruchten op. Uit angst 
voor hun vader sprongen ze van de rotsen in de zee.  Apollo redde hen en 
nam Parthenos mee naar Barbassos, waar ze een tempel hadden gebouwd  
en Molpadia naar  Pazarcik, een klein bergdorpje in de buurt.  Molpadia is 
degene, waarvan  wordt gezegd, dat ze de macht had om mensen te 
genezen in hun slaap, zodat de dorpelingen haar Hemitea noemde en 
bouwde voor deze godin een tempel in Kastabos.  
Onder de tempel was het dorp en een theater, waarvan de zitplaatsen nog 
nauwelijks zichtbaar zijn. De Kastabeia festiviteiten werden regelmatig 
gehouden in deze plaats en de historicus Diodorus vertelt, dat deze 
festiviteiten zo druk waren, dat de lokale tavernes de toestroom van 
bezoekers niet konden verwerken. 

Tips voor nog meer zeilplezier 

Twee Landen tour in 
2017 bij SailBest 

Na een lange tijd hebben we de route 
weer uit de oude doos gehaald: we 
gaan in 2017 twee maal deze 
combinatie varen zowel op 10 Juni als 
op 9 September. We varen zowel in 
Turkije als in Griekenland, uiteraard 
met alle verplichte zaken goed geregeld 
te hebben, zoals het in- en uitklaren 
van het schip en bemanning. 
We hebben veel verzoeken gekregen 
voor de “oldtimer” en gaan dan ook 
onze vaste gasten aanschrijven om een 
soort van “ voorinschrijving” te 
plaatsen, zodat we misschien zelfs een 
derde keer deze route in moeten gaan 
plannen. Geef je op als je mee wilt 
gaan en uiteraard welk schip je wilt 
hebben. Vol = Vol !! 
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Druk 

Tell Tales, Lijken, Schoothoek…. 
Zeilen is leuk, ontspannend, je denkt aan nix anders. Je hebt 
verschillende soorten zeilers: zeilers die het wel best vinden 
als ze maar vooruit komen met de stuurautomaat 
ingeschakeld en een boekje lezend van A naar B varen. 
Maar je hebt ook zeilers die alles uit het schip willen halen 
wat er in zit en elke seconde bezig zijn met het trimmen van 

de zeilen. En je hebt alle categoriën wat daar tussen zit. De meest gasten van SailBest zitten ergens in het 
midden en vinden he toch wel leuk om iemand anders in te halen, dat geeft toch wel een kick. Regel 1: 
let goed op je “telltales” = “vertelstaartjes” die heten niet voor niets zo en die vertellen je precies of je 
zeilen wel of niet goed staan. Deze telltales moeten allemaal, ja idd allemaal, recht achteruit waaien bij 
een aandewindse koers wel te verstaan. De laagste tales zijn eenvoudig te trimmen maar om ze echt 
allemaal recht te krijgen daar is precisie werk voor nodig. Dat kun je doen door te werken met je Lijken 
en je Schoothoek. Maar ik merk dat ik het er deze maand niet meer in detail op in kan gaan omdat de 
pagina vol is…..volgende maand ga ik verder! 

Technische ploeg 

 

Trimmen van de 
zeilen….je kan er niet 

genoeg van krijgen 

Hans en Anouk 

  

Een stukje Historie…. 


