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Nieuws Magazine
3 stoere jongens op
Equinox
Iedereen weer terug naar school
De zomermaanden juli en augustus zijn weer voorbij gevlogen en de
scholen zijn weer begonnen. Wat hebben we weer veel kinderpret
gehad, ook de grotere jeugd had de vakantietijd van hun leven.
Grote groepen met veel jonge mensen met waterpret, chillen op het
strand, mooie zeiltochten en nog veel meer ( wat de ouders niet
weten). Intussen zijn we aanbeland in de prachtige septembermaand en het seizoen is al ruim 4 maanden verder. September is een
prachtige maand om hier te zeilen, de avonden vallen al wel wat
sneller in maar hierdoor koelt het wel heerlijk af. De watertemperatuur is heerlijk en overdag is het nog warm genoeg om in je
badkleding te zeilen. Dat hebben al veel mensen ontdekt want het
wordt steeds drukker in de laatste 2 maanden van het seizoen.

De “kinderjuf” Caitlin is al weer thuis!
Daar kwam Caitlin aan op 11 juli met haar koffer vol speelgoed om de
allerkleinsten te vermaken. Vol goede zin en dolenthausiast is ze aan
haar vakantiebaan begonnen. “Oooohhhhh ik ben lekker 6 weken hier bij
jullie in Turkije en die duren echt lekker lang” dacht ze dan…….voor je
het weet en 3x met je ogen hebt geknippert waren de eerste weken
omgevlogen en zoals het altijd gaat als je het naar je zin hebt…..de 2de
helft duurt nog veel korter. Ze is inmiddels sinds 22 augustus weer terug
naar Nederland, niet moe maar wél voldaan is ze “ontslagen” van haar
taak en gaat ze door met haar schoolopleiding. Bedankt hoor Caitlin voor
je inzet en plezier wat je in je “werk” had. Namens ons, de kinderen
maar ook zeker namens de jeugd ;-)

Kort Nieuws
Stichting SGRS
Op dit moment wordt de laatste hand
gelegd aan het oprichting van een
nieuwe stichting om de reisgelden te
beschermen als je bij SailBest je
vakantie boekt. Volgens de wet is een
reisorganisatie verplicht om de
betaalde reissom én de terugreis te
beschermen. Stichting Garantie
Reisgelden SailBest zal hier voor
gaan zorgen
Barbecue met Turkse folklore
Op vrijdag 24 juli hebben we een
zeer speciale avond georganiseerd
met barbeque aan het zwembad
van onze basis in Orhaniye met een
heel leuke dansshow met o.a.
Derwisjen. Deze dansgroep heeft
tijdens het eten een geweldige show
opgevoerd en iedereen heeft er van
genoten.
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Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije !

Routes van 2016
We hebben het al een paar keer vermeld in het magazine: de
nieuwe routes voor 2016. De eerste voorboekingen staan al in het
nieuwe boekingsschema.
Doordat onze hoofdbasis is verplaatst naar Palmiye Marina in
Orhaniye zijn er weer nieuwe routes mogelijk!
Allereerst zijn we zeer blij met de super-one-way die we 3 maal
gaan varen op 11 juni, 6 augustus en 27 augustus:
We zullen vertrekken vanuit Orhaniye en gaan via Dirsek en
Bozukale naar de baai van Fethiye maar steken gelijk door
richting Fresh Water Bay om door te varen richting Kaş en
uiteindelijk naar de bijzondere omgeving van Kekova met zijn
welbekende onderwaterstad. Na een dagje in deze prachtige
omgeving te zijn gebleven en diverse uitstapjes hebben kunnen
maken gaan we terug via Kalkan en Karacaören om af te sluiten
in onze basis van Göçek in de Skopea Marina. Een zeer
afwisselde route dus met veel cultuur boven én onder water.
Ook de 2 weekse route richting de Gökova golf blijft bestaan en
ook deze 2 weekse gaan we in het voorjaar én in het najaar varen
op de data 28 mei en 17 september. En last but zéker not least: De
2 weekse zomervakantie one-way van Orhaniye naar Göçek met
groepen die écht 2 weken bij elkaar blijven zodat de gemaakte
vriendjes onder de kinderen niet halverwege af moeten haken.
We hebben 2 weekse én aparte 1 weekse routes in de
schoolvakanties gepland staan.

Turkse folklore in Orhaniye
Onze nieuwe hoofdbasis
in Orhaniye gaat steeds
meer vorm krijgen
De inrichting en stellages van de
magazijnen en werkplaats zijn
bijna klaar. Een prachtige grote
werkbank en mooie ruimtes om
alle zaken goed op te bergen.
Gereedschap, onderdelen, zeilen
en nog heel veel meer! Ook het 2de
kantoor is bijna klaar, nog wat
reclame uitingen en accessoires
toevoegen voordat de verhuizing
kan gaan beginnen. Eind van dit
jaar zullen we de magazijnen verhuizen en in het vroege voorjaar
van 2016 gaat het kantoor verplaatst worden en gaan we de
Netsel Marina na ruim 20 jaar
verlaten.

Handige tips

Ankeren, de voorbereiding
Het ankeren blijft voor veel van onze gasten toch
spannend, maar dat hoeft het niet te zijn als je de juiste
voorbereidingen treft en er een goede communicatie blijft
bestaan tussen de roerganger en de ankeraar. Bereid je
ankerprocedure goed voor. Zorg dat je rem van de ankerwinch in één beweging met de hendel los is en daardoor
de ketting goed in de vrijval naar beneden kan vallen.
Hiervoor draai je de rem goed los maak zoveel ketting vrij zodat het anker half over het boegbeslag kan
liggen ( zie foto) en zet de remschijf dan “ handvast” weer dicht. Laat het anker niet voorbij het
boegbeslag bungelen, hierdoor krijg je onnodige schade. Door de zwaartekracht zal het anker na het
losdraaien van de rem ( tegen de klok in) goed naar beneden storten. Doordat je de rem goed hebt
voorbereid zal de “ sleutel/hendel” niet uit de remschijf gehaald hoeven worden en zodoende blijft de
remschijf onder controle. Als je de ketting af wilt remmen of vastzetten draai je de hendel weer met de
klok mee. Vergeet nooit om de hendel uit de winch te halen als je hem met de afstandsbediening
elektrisch gaat bedienen

Druk

Anker goed
“stortklaar”op je
boegbeslag leggen
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