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De zomer begon al heel vroeg dit jaar, in Mei liepen de temperatu-
ren al flink op, met als gevolg dat zelfs Adrieenne half Mei al aan het 
zwemmen geslagen was, een zeer grote uitzondering voor haar hahahaha. 
De temperatuur in Juni was ook zeker boven het normale gemiddelde, een 
hittegolfje in Juli……oeps we waren een beetje bang voor Augustus, zeker 
toen we vernamen dat zelfs in Nederland de temperaturen flink hoog 
waren. Maar dat viel gelukkig reuze mee, Augustus was gemiddeld zo’n 
32-33 graden en heerlijk zeilweer! Dat is zeker onder het gemiddelde van 
de normale warmte in Augustus hier maar niemand had hier klachten 
over ;-))). De dagen waren lekker warm en de nachten koelden al heerlijk 
af, lekker slapen dus. 
De route naar Englisch Harbour was een groot succes, volle bak heen en 
weer met 11 schepen en ruim 40 mensen. De mensen die de heenweg op 
Nomia gevaren hebben wilden zo graag blijven dat ze op het allerlaatste 
moment, al onderweg naar Dalaman, tóch besloten hebben om om te 
keren en Hediye als supersupersuperlastminute te boeken om terug te 
brengen naar Orhaniye. Daar ging het uitje om Hediye terug naar de 
thuishaven te brengen aan de neus van Yalçin en Yilmaz voorbij…..We 
hebben al veel meegemaakt in die 19 jaar maar er komen tóch nog steeds 
nieuwe ervaringen bij. Een boeking van het kleinste schip naar de grootste 
in onze vloot….en wel op het laatste moment op zaterdagmiddag…..dat is 
toch wel heel bijzonder te noemen.  
Superzeildagen gehad in deze route, bijna elke dag van deur tot deur 
kunnen zeilen met wind tussen 10 en 22 knopen. En dan ook nog mooi de 
meeste wind op de voordewindse dagen en de minste wind op de 
aandewindse dagen….als we het zo kunnen bestellen doen we dat zéker! 
Bedankt iedereen voor deze fantastische zomerweken!  De maand 
September gaat weer van start met 2 flottieljes, een met Nescio voor de 2 
landentour en een met Cees in de Hisarönügolf, veel zeilplezier allemaal! 
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Heerlijke temperaturen in 
Augustus 

Programma en boekingen 2019…. 
Sinds het programma bekend is 
komen de aanvragen ongekend veel 
binnen! We hebben nog nooit, zo 
vroeg al zo veel “pre-boekingen” 
gehad als nu. Dat vinden we 
uiteraard heel fijn maar toch ook 
wel bijzonder. 
Als je al weet dat je graag wilt 
komen en je zeker wilt zijn dat het 
schip van jou keuze voor jou 
beschikbaar is, dan kan je een optie 
aanvragen bij Cees. Hij zal je begin 
November aanschrijven of je de 
optie wilt verzilveren en je krijgt 
dan onze unieke vroegboekkorting 
van 15%, én je hoeft maar 10% aan 
te betalen. Dan is het zeer 
aantrekkelijk om er vroeg bij te zijn! 

Bruiloft in Cökertme 

Lange tafel in 
Selimiye 


