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Reisverslag 1 2008 

 

In Fethiye is het zeilseizoen alweer aangebroken, de 

ankerplaats wordt drukker en drukker. De eerste 

boten vertrekken alweer van onze winterplek, de 

jetty van Hotel Mediteran. De temperatuur zit flink 

in de lift en de hoge bergentoppen rondom de baai van 

Fethiye verliezen in ras tempo hun sneeuw. 

In onze korte broek en topje en het bruine kleurtje 

steken we aardig af tegen de hordes spierwitte, 

redelijke gevulde meestal Engelse toeristen die de 

laatste tijd de stad weer bevolken. Ons 

“overwinterverhaal” sturen we vlak na het vertrek, 

gelukkig komt er nog wat zullen jullie wel denken! 

In Zeezwaluw vlucht nemen we jullie mee op onze 

winter neuzelbelevenissen. 

 

Verschillen tussen de twee overwinteringen 
De overwintering van 2007-2008 was leuk, maar heel anders dan de vorige keer. Er waren minder live-

a-boards aan de steiger en diegenen die er zijn, gaan net als wij, voor kortere of langere tijd naar hun 

thuisland. De “Engelse stayers” blijven hun oude (t)huisgewoonte voortzetten, elke middag van 4 tot 9 

uur naar de “pub” om te ……? Wij hadden/hebben daar geen behoefte aan. 

Ons sociale winterleven is dit jaar veel rustiger. Deze winter is kouder en natter dan de vorige en de 

dieselkachel en het winterdekbed hebben weer uitstekend dienst gedaan. De winterjassen zijn gelukkig 

niet nodig om ons warm te houden. Onze uitgaansactiviteiten / ontdekkingstochten blijven dit keer 

beperkt omdat we vorig jaar zelf of samen met het vele bezoek uit Nederland, al veel hebben gezien in 

de wijde omgeving van Fethiye. Dit jaar zijn we naar Nederland geweest en hebben geen bezoek van 

“thuis” gehad. 

 

Aankomst Fethiye, planning Nederland en ….Vista 

November staat in het teken van onze aankomst aan de steiger bij Hotel Mediteran en onze reis naar 

Nederland. Na aankomst in Fethiye begroeten we de oude bekenden die voor ons zijn gearriveerd met 

als gevolg gezellige bijpraatavonden 

vergezeld van hapjes en drankjes. 

Als de Zeezwaluw eenmaal op de eigen plek 

aan de steiger is afgemeerd, wordt ze 

omgebouwd van zeilboot naar winter-woon-

boot. Het plastic servies wordt omgeruild 

voor het Wedgwood equivalent (ja, ja nog 

steeds!), de computers kunnen weer op de 

tafel blijven staan. Het regententje gaat 

over het kombuisluik zodat we frisse lucht 

hebben wanneer er stortregens 

overtrekken terwijl het elektrisch 

kacheltje de killere avonden aangename 

warmte geeft. 

 

Riens zijn rijbewijs verloopt eind november en bij het informatie inwinnen (internet) ontdekken we dat 

een nieuw te verkrijgen exemplaar alleen aan te vragen is in je woonplaats in Nederland, Dat wordt dus 

een reisje boeken naar Nederland! 
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Na uitgebreid vlooien op het internet, wordt een vliegaanbieder gevonden die ons halverwege november 

voor acceptabele prijzen naar Bremen (D) vliegt. In Bremen huren we gelijk een autootje, via het Web 

vanuit Turkije geregeld, zodat vervoer naar alle windstreken in Nederland geen probleem is. 

 

Zodra we vliegdata en de duur van ons verblijf weten, wordt een heel reisschema in elkaar gezet om 

zoveel mogelijk familie, vrienden en kennissen in 

Nederland te bezoeken zonder uit het oog te verliezen 

dat het noodzakelijke nieuwe rijbewijs aanvragen in het 

schema is opgenomen. 

Nadat we het schema (van noord naar zuid en van oost 

naar west) zo goed en zo kwaad als het gaat hebben 

rondgebreid, informeren we bij iedereen of ons bezoek 

uitkomt en of we wel of niet kunnen blijven overnachten etc. Gelukkig kunnen we ons schema volgen, 

iedereen plooit en past ons in zijn/haar drukke agenda in, niet te geloven! Er valt slechts één bezoek 

uit, maar dat wordt onmiddellijk door een ander ingenomen. We verheugen ons erg op het weerzien met 

iedereen, want 3 jaar weggeweest is toch best lang. De boot wordt opgeruimd, de 2 parkieten gaan uit 

logeren op de GanGan van Germaine & Gerard en op de 11de november vertrekken we. 

 

Omdat we naar- en van Bremen in Duitsland vliegen, starten en finishen we bij Ineke’ zus in Gieten. In 

de 16 dagen dat we in Nederland waren, zijn we als vorsten door iedereen ontvangen, 

vreselijk verwend, hebben we heerlijk gegeten, (thuis of uit. Heel veel gekletst en 

zijn weer min of meer weer op de hoogte van het leven/werken/wonen in Nederland 

en ieders avonturen in de afgelopen 3 jaar. Lieve familie, vrienden en kennissen, 

nogmaals heel erg bedankt voor alle goede zorgen, het was heerlijk jullie weer te zien. Het felbegeerde 

rijbewijs werd met spoed aangevraagd in Haler en kon de volgende dag al tegen een meerprijs, vanwege 

de tot werken aangezette ambtenaren, worden afgehaald, we zijn helemaal gelukkig. 

 

Op de voorlaatste dag van ons verblijf in Nederland, geeft onze laptop bij het opstarten de melding; 

“operating system not found”, uiteindelijk lukt het na ..tigX om het systeem aan 

de praat te krijgen. Omdat alle communicatie en administratie met de 5-jaar oude 

laptop wordt gedaan, zijn we niet blij met dit gezeur. We gaan naar Groningen en bij de 

mediamarkt vinden we een geschikte laptop voor een redelijke prijs. Nu hebben we 

tenminste een Nederlandstalig toetsenbord en Windows versie. Dat werkt toch simpeler 

dan de Engelstalige versie op een in het buitenland gekochte laptop. Deze heeft als enig nadeel, het zo 

verfoeide besturingssysteem Windows Vista. We hebben geen tijd om Windos-XP te laten instaleren 

en roeien met de riemen die we hebben. Vista dus, over een paar jaar moeten we toch, nietwaar?. 

 

Gebukt onder 2 laptops, 2 rugzakken en nog een zware handbagagetas, de rest van de aangekochte 

hebbedingetjes zitten in 2 andere bagagetassen, reizen we af naar Turkije. We komen midden in de 

nacht in Antalya aan, terwijl de gereserveerde huurauto (bijna) klaar staat. Via een schitterende route 

door de volle maan belichtte besneeuwde bergen komen we om 5 uur ‘s ochtends aan, De Mediteran 

steiger is nog in diepe rust. De Zeezwaluw ligt nog rustig op haar plek te 

schommelen, de sleutel draait om in het slot, de tassen gaan naar binnen 

en we nemen een wijntje terwijl ons bezoek aan Nederland nog even de 

revue passeert. Na 16 dagen duiken we weer ons eigen bedje in, zalig! 

De volgende morgen verlossen we Gerard en Germaine van onze 2 

luidruchtige en rotzooi makende parkieten 

Zelfs Dirkie, de scheepshond haalt opgelucht adem nu de herrieschoppers 

weg zijn en ze weer de volle aandacht van haar baasjes geniet. 
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Vista ontzenuwen, Kerst en een nieuw boudoir 
December is voor de nieuwe laptop met Vista en de Kerst en Nieuwjaarvoorbereiding. Vista leren 

kennen is een verhaal op zich, velen weten dat uit ondervinding. Wat een ellende, het 

opnieuw ontdekken waar “normale” dingen zitten bij de verjongde versie van Word, Excel 

en de Vista applicaties. 

Ons veel gebruikte en geroemde C-map blijkt niet meer te werken onder Vista. Via, via kunnen we 

MaxSea bemachtigen die na wat knutselwerk gelukkig werkt. Zo zijn er vele uitdagingen die aardig wat 

van onze tijd opsnoepen. 

Terwijl Riens druk doende is met de installatie van alle programma’s en het uitzoeken van de Vista 

problematiek, doe ik verwoede pogingen om de vestibule cq. slaaphut nieuw leven in te blazen. De 

huidige bekleding is versleten. Via Arzum, de man die vorig jaar de kussens van de kajuit opnieuw heeft 

bekleed, worden de matrassen van  nieuw schuimrubber en stof. Met wat extra gekochte stof, zien 

gordijntjes, sierkussentjes en een heus bedsprei na intensief naaimachinewerk, het levenslicht 

 

Nadat ook de flatscreen TV en de Dvd-speler een nieuw jasje hebben gekregen, past alles weer mooi 

bij elkaar en is onze vestibule een heus boudoir geworden. Dit door het ietwat Turkse karakter. 

 

In december worden ook de plannen voor het nieuwe zeilseizoen concreter, wat resulteert in het 

sturen van een email naar onze verzekeringsagent met vragen tav de geldende regelingen als we naar 

Cyprus en Israël willen. 

 

Intussen gaan de voorbereidingen van het Kerstdiner verzorgd door de Engelse locals, van start en 

helpen we mee met het versieren van het restaurant. De Kerstmaaltijd waaraan diverse nationaliteiten 

deelnemen wordt al in de namiddag van 25 december gestart en is goed verzorgd 

en smakelijk. Na het diner volgt de ontvangst van Santa, het uitpakken van de 

cadeautjes, waarna een quiz en het optreden van 2 aanwezige zangeressen 

(zeilers) de gezellige avond afsluiten. Rond 22 uur dunt het gezelschap aardig uit 

en ook wij verlaten het feestgedruis om thuis nog een slaapmutsje te nemen voor 

we te kooi gaan. Als 2007 overgaat in 2008, zijn we gezellig met ons 2tjes. 

De rest van de steigerbewoners vertoeft in het buitenland. We ontkurken de champagne op het 

voordek en toosten op het nieuwe jaar en alle spannende zeilavonturen. 

 

Akkoord zeilplannen, faseliften voor hut en start met klussen 
Januari brengt uitsluitsel over onze zeilplannen, yes! We kunnen naar Israël, er zijn geen beperkingen 

om met ons eigen bootje te gaan. De zeekaarten en de pilots worden te voorschijn gehaald terwijl C-

map en de passageplanner aandachtig worden bestudeerd voor een leuke en veilige route. Het klimaat in 

het meest oostelijke stukje Middellandse Zee wordt vanaf nu via weersites gevolgd evenals de 

weersomstandigheden. Vooral windrichting en –sterkte en golfhoogte en –richting hebben onze 

aandacht. We genieten met volle teugen van deze voorbereiding en 1 mei wordt onze start datum. 
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Intussen beginnen we ook met de normale onderhoudsklussen aan de boot. De motor krijgt een hele 

grote beurt, in de kajuit wordt wat hout gelakt, het voortoiletbrilletje krijgt een fris kleurtje en wat 

fitwerk (connecties van aan-/afvoerpijp) vernieuwd. De ruimte onder de vloer voor uitbreiding van 

gebruiksaccu’s wordt voorbereid. De bekleding in de voorhut wordt vernieuwd, dezelfde als in het 

boudoir en alle kasten en opbergruimtes worden uitgeruimd, schoongemaakt en bevrijd van alle, niet 

gebruikte goedbedoelde rotzooi, voor we ze weer inruimen. 

 

Waterwerkzaamheden en midwinterbreak op Rhodos 
In februari hebben we een midwinterbreak. Voor onze 3 maandelijkse visa-run, plannen we half 

februari een bezoekje aan Rhodos. Niet alleen om boodschappen bij de Lidl en varkensvlees 

te kopen, maar ook om bij de uitstekend uitgeruste watersportzaak vlak bij de haven inkopen 

te doen. O.a. groetvlaggen van Cyprus en Israël en bestellingen voor eind april te plaatsen. 

Dit voorjaar moeten we namelijk, na 3 jaar weer eens de kant op om het onderwaterschip 

opnieuw in de antifouling te zetten. 

 

Voor we naar Rhodos kunnen, moet Riens eerst te water om de flink aangegroeide bijna onherkenbare 

schroef schoon te maken. Hij gaat te water in zijn 5mm dikke wetsuit met handschoenen aan want het 

is tenslotte februari. Omhangen met Pieters duikspullen, worden in een paar uur de schroef(as) en de 

wind/waterlijn van enorme schelpen ontdaan terwijl met een schroevendraaier alle bijna 

dichtgegroeide huiddoorvoeren (toiletten en motorkoelwater inlaat openingen) worden vrijgemaakt. 

 

Zoekend naar een gunstig weerwindow om te gaan, zien we dat over 2 dagen een zuidoost 4-5 wordt 

voorspeld. We benutten dit window en bij het eerste licht gaan de lijnen los en tuffen we de nog stille 

baai uit. Al snel kan de genua uitgerold en de motor af. Met de koers van 255° komt de wind eerst 

achterin, neemt iets toe en komt heel ruim in zodra we buiten zijn. Met een snelheid tussen de 6-8kn 

knettert de Zeezwaluw slechts onder genua, richting Rhodos. In recordtijd, 7,5 uur inclusief uitvaren 

en afmeren, leggen we de afstand van 50 Nm af. 

 

We liggen afgemeerd aan de buitenkade in de Mandraki marina, samen met nog wat andere Visa-

runners, ook drukdoende met inkopen. Nadat we voor de duur van 2 dagen een autootje hebben 

gehuurd, worden eerst de verplichte 

boodschappen gehaald, waarna een rondje “rondom 

het eiland” wordt gedaan. 

 

Het zuidelijke puntje van het eiland hebben we in 

het verleden nooit bezocht, want “daar is nix” 

zegt de autoverhuurder steeds. 

Wel, dat vinden we juist schitterend, een weids 

landschap doorsneden met enorm brede 

afwateringskanalen, af een toe een stevige berg 

waar je op en afgaat om daarna weer in bosachtig 

landschap te verzeilen met af en toe een huisje.  

Inderdaad geen hordes toeristen maar dat is niet 

erg! 

De terugreis naar Fethiye is zonder wind en moet volledig op de knorrepot worden gedaan, jammer 

maar we hebben intens genoten van deze midwinterbreak! 
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Conditietraining en ontdekkingswandeltochten in de hevels van Fethiye 
Om in conditie te komen/blijven en niet te veel “winterkilo” te verzamelen, gaan we meestal lopend naar 

de supermarkten en de markt. Heen en terug met bepakking naar de Migros, dat is de verste is 7km. 

Ons kortste loopje is algauw 4 km! 

Als we iets minder gemotiveerd zijn, pakken 

we lekker de dolmus. Hoewel het 

conditietraining is, vinden we het ook erg 

gezellig om naar en door de stad te lopen. 

 

Je kunt diverse routes nemen, één met veel 

kleine winkeltjes, boetiekjes en knusse 

straatjes of via het waterfront langs de 

marina en kades met de vele afgemeerde 

Turkse Gullets.  Naast de verplichte 

boodschappenloopjes, maken we ook 

regelmatig lange wandelingen. Soms met Dirkie, de hond van G&G in de heuvels rondom Fethiye. 

 

Ongeveer 12 km van Fethiye, ligt Kaya Köy het dorp waar sinds de uitwisseling van Grieken en Turken in 

1923, 400 Griekse verlaten huizen zonder dak staan. Er zijn twee verschillende wandelroutes die we 

beide hebben gelopen. Via Google Earth hebben we de route door de bergen en bossen gevonden. De 

hand-GPS geprogrammeerd met de coördinaten en vervolgens heerlijk door de bossen 

wandelen. Bij splitsingen van zandpaden wordt de 

GPS geraadpleegd en gekeken welke “arm” we 

moeten volgen. Waar Google Earth al niet goed 

voor is! 

 

In de heuvels hoor je niets anders dan natuurgeluiden, schilpadden 

lopen rustig over het zandpad en de processierups heeft volop de ruimte om zich te verplaatsen. 

Richard is bioloog en van hem leren we veel over de aanwezige bloemen en planten.  

 

Op Ineke’s verjaardag 

hebben we samen met 

Heidrun en Richard van 

de “SY Maid” een 

heerlijke wandeling 

gemaakt naar Kaya Köy 

en koffie gedronken bij 

daar wonende 

kennissen. 

 

Deze mensen hebben als huisdier een ezel, Mabel genaamd! 

 

Een andere wandeling (ook met H&R) brengt ons na 14km bij een ruïne van een Grieks klooster, hangend 

aan een rots. Het laatste stukje lopen, is steil omhoog langs een smal paadje bezaaid met losse keien. 
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Boven aangekomen ben ik (Ineke) helemaal buiten adem en plof op het eerste stukje gras neer en kom 

het eerste uur niet meer overeind! Riens wandelt in zijn eentje, na wat uitrusten richting klooster, steil 

bergafwaarts, hij maakt er schitterende foto’s van, voor hij dezelfde weg weer steil omhoog moet. 

Blond hè, 14km lopen en dan nog het klooster niet gezien! We lunchen op de top 

van de berg met een schitterend uitzicht over 

de zee en de lagere bergen om ons heen. 

 

Grote klussen, kleine klusjes 
Maart en april worden de echte klussen op de boot aangepakt. De mast verven staat al sinds de aankoop 

(1999) van de Zeezwaluw op de wensenlijst. Riens gaat dagen achtereen de mast in, schuurt en 

schildert eerst de kale plekken waarna plamuren, opnieuw schuren en 2 lagen Turkse hamerite de mast 

weer van top tot dek doet glimmen. De hele procedure kost meer tijd dan we gedacht hadden. Alleen al 

het afplakken van de op- en aangebouwde lieren en kikkers op de mast, is een dagtaak. 

Bovendien kun je niet uren achtereen op een kaal houten plankje in de mast hangen! Gelukkig is het heel 

mooi gelukt en we hopen dat het nooooooooooit meer hoeft! De bakskisten worden uitgeruimd, 

schoongemaakt en van een nieuwe verflaag voorzien, evenals de steun van de buitenboordmotor en de 

zwarte delen van de joon. 

 

Als Heidrun en Richard half maart voor een weekje naar de UK gaan, brengen wij ze naar het vliegveld 

van Dalaman in de door hen gehuurde auto. Het is een leuke onderbreking van de 

klussenperiode. 

Omdat we nog de rest van de dag over de auto kunnen beschikken, maken we een 

schitterende tocht naar de allerhoogste bergen rond Fethiye. Alsmaar klimmend 

over smalle kronkelige wegen komen we hoger en hoger in de bergen. De 

autothermometer vertelt ons, dat de buitentemperatuur gestaag daalt naarmate 

we hoger komen. De wegen worden steeds smaller en stiller, geen auto meer te 

zien, zelfs geen ezel maar wel een bok! 

 

Tot overmaat van ramp moeten we hoog in de bergen een 

wegomleiding,in het Turks bewegwijzerd volgen i.v.m. 

wegwerkzaamheden. Het asfalt verdwijnt nu helemaal en 

gaat over in modderpaden. We zien nu ook regelmatig 

sneeuw aan de schaduwkanten van de berghelling liggen, 

gelukkig niet op de weg. In de auto wordt het ook steeds 

stiller. We passeren een paar bergdorpjes waar de huizen 

hoofdzakelijk uit hout bestaan en waar nog met de hand 

wordt geploegd. 

De oorspronkelijke vorm van de huizen is lang geleden 

verloren gegaan doordat de reparaties elkaar overlappen. 

We zien weinig mensen, nog minder auto’s en helemaal geen tankstations. Hoewel slechts 80 km van 

Fethiye, is dit een ander gezicht van Turkije. 
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Omdat we niet weten hoe de wegen verderop zijn/worden, tanken we in het eerstvolgende dorpje en 

raadplegen de kaart of we de route kunnen vervolgen. Vooral om te bepalen of we voor het donker een 

snelweg kunnen bereiken of dezelfde smalle weg terug moeten naar Fethiye. 

Op de kaart lijken de wegen breder te worden en de hoogste berg (2300m) hebben we  gehad. Vol 

goede moed besluiten we de route te vervolgen i.p.v. terug te rijden. Vanaf dat moment worden de 

wegen inderdaad alleen maar breder en zien we ook meer auto’s. Eenmaal op de doorgaande weg kunnen 

we relaxen en genieten van de ondergaande zon die het landschap in een schitterende gloed zet. In het 

laatste licht wordt de Zeezwaluw veilig bereikt. 

 

Overtollig materiaal en nuttig hergebruik 
Als het wat warmer wordt gaat het bij ons kriebelen qua opruimen en schoonmaken. Net als bij de 

andere live-a-boards, de voorjaars-opruim-woede is overal zichtbaar. Wat de 

één niet meer nodig heeft kan de ander vaak weer gebruiken. Zo krijgen we de 

bijna nieuwe blauwe zonnetent van de GanGan, de kleur past niet meer bij hun 

boot maar perfect bij de onze! 

Omdat we een nieuwe bimini nodig hebben wordt de naaimachine op tafel 

gezet en van de zonnetent maak ik een mooie blauwe bimini met aanritsbare 

zijpanelen van speciaal gaas, wat de zon tegenhoudt maar de wind doorlaat. 

Nieuwe hoesjes voor buitenboordmotor, ankerlier, marifoon en kompas gaan in 

één moeite door. De Zeezwaluw staat er weer perfect op en als ook de nieuwe 

witte zonnetent door Arzum wordt geleverd, zijn we helemaal klaar voor het seizoen. We hebben nog 1 

dag te gaan voor vertrek en de boot wordt omgebouwd tot de zomeruitvoering. 

 

Donderdag 1 mei vertrekken we naar Rhodos, waar we inmiddels zijn aangekomen. We halen de 

bestelling bij de watersportzaak op voor we in Olhanja vlak bij Marmaris voor 10 dagen de kant op gaan 

om hard te werken. Zodra we weer in het water liggen, bezoeken we eerst nog een paar Griekse 

eilanden die voor de deur van Turkije liggen, Deze mooie kleine eilanden hebben we vorig seizoen 

steeds gemist. Vervolgens zakken we naar het zuiden af langs de kust van Turkije en steken daarna 

over naar Cyprus. Hier willen we ook uitgebreid rondkijken voor we naar Israël gaan.  

Kortom in de volgende reisverslagen laten we jullie weer meegenieten van onze reisavonturen. 

 

___/)___ 


