
'Het leuke van een zeitvakantie is dat je onbeperkt het
anker uit kan gooien in de rustigste baaien, bij

maagdelijke stranden en onbekendere kustptaatsjes.'

Bodrum wordt wel eens het 'Saini-Tropez'van Turkije
genoemd, en ats je kijkt naar het aantal luxe-jachten -

ÍLatgebouwen op het water zijn het bijna - dat hier aan-
gemeerd ligt, dan gaat die vergeLijking zeker op. l'.4ijn
vriendin en ik ztrn zojuist met de taxi van de Luchthaven
in Bodrum opgehaatd en naar de jachthaven van Bodrum
gebracht, waar we 0ns vergapen aan de geëtaLeerde
weeLde. Er tigt één lacht waatv00r continu een breedge-
schouderde bodyguard staat geposteerd, in votledig kos-
tuum, bU 35 graden Celsiusl Als ik de man vraag waar de
eigenaars van de boot vandaan komen, vertett h1 - zicht-
baar btij dat hrj wat aanspraak heeft - dat het Emirati
ziln, een heel gezin btqkbaar, want voor de Loopptank
staat een doos vol speciale bootschoenen in alle maten.
Even later flaneert de dochter des boots, in avondkleed
en gLamourous gecoiÍfeerd, de Loopptank af. Waarzijn
we ook atweer, en met welke valuta kan 1e hier betaten?'
vraagt ze [uidkeels over haar schouder naar iemand in de
kajuit. liehier hoe de happy few leeft: iÍ it's Iuesday this
must be Bodruml
l'4aar ook wie niet beschikt over een jacht kan hetzelfde
gevoel van luxe en vrijheid beleven, voor een stuk min-
der getd, en met veel meer stijt ats je het m1 vraagt. Een
eindje verder in dezelfde haven ligt de Naviga 1 te btin-
ken tussen de andere houten guLets en ketches. [)eze
traditionete Turkse houten zeiLboten met hun vier mas-
ten zijn stuk voor stuk plaatjes in de stijl van een pira-
tenschip, en in mijn ogen zoveeI mooier dan die drijven-
de potyester flatgebouwen.
0nze koffers worden voor ons aan boord getitd, en zetÍ
wiebeten we wat onwennig over de loopplank naar het
achterdek. Ook het interieur van de Naviga is om door
een ringetje te haten, met een up-to-date design met
een Loungy sÍeer. Dikke crèmekleurige kussens op een
daybed, gestiLeerde waskommen en power showers in de
badkamers Ietke kajuit heeft zijn eigen ensuite privébad-
kamerll, design sÍeerverlichting... het ziet er altemaaI
Luxe en sfeervol uit. In onze cabin vinden we een assorti
pareo, die naast onze bikini zo ongeveer het enige nood-
zakelijke onderdeel van onze zeiLoutÍit uitmaakt.
ALs kind had ik een vriendinnetje dat uit een familie van
zeiters kwam. ELke zomer trokken zil naar Friesland, waar
m1n vriendin, getooid in een regenbroek en een zuidwes-
ter, uren en uren doorbracht in een optimistje. Een zomer
ging ik met haar mee en lange tqd stond zeiten voor mij
getijk aan in de striemende regen Laveren over het
Slotermeer. Later kwam daar een btlna traumatiserende
ervaring trldens de Antwerp Race, waarbij ik gevraagd was
om 'ats baLast' mee te zeiten op wat Later de winnaar van
de race bteek te zijn. Bont en blauw was ik toen we de
finish bereikten, en ik kon geen 'overstag!' meer horen.

lk ben Loes Douze, eigenares van een eigen vloot gutets
en ketches in Bodrum nog altrld dankbaar dat ze mijn
beetd voorgoed heeft bijgesteld. Loes Douze staat aan het
roer van SCIC, votuit Sailing Cruises in ComÍort een 0fga-
nisatie die garant staat voor véé[ zeitmomenten Ihetgeen
niet bij ath'zeit'vakanties het gwat isl) én een ongeloof-
lrjke service aan boord. 0e crew van de Naviga I legt ons
vanaÍ het eerste uur schandelijk in de watten. E[ke dag
tovert Ati, de cheÍ-kok, andere goddelijke gerechten uit
de kleine kombuis, waarbij hq enorm veel werk maakt
van de presentatie. Je gtas is nog niet [eeg, of daar is
Servet ["Yes, like a napkin!'] om het bij te vullen, terwijl
scheepsmaatje Baresh de cabins elke dag spic and span
houdt. Loes vertelt dat zrl haar bemanning zéLf heeft
opgeleid en hen het hele jaar door aan het werk houdt,
waardoor ze kan vertrouwen op een constante service en
toyatiteit. 0ok geen evidentie in deze weretd, waar er veel
kapers op de ku$zqn en waarje in elke haven welwordt
aangesproken door allerhande boekers van zogenaamde
zeiltochten. Het is al de tweede keer dat ik met SCIC
meetlaar, en na de eerste keer wrst ik: zeilen is Leuk!
VooraI aLsje het niet zelÍ hoeft te doen, maar het voorlou
wordt gedaan en jij lekker lui met een cocktail op het
achterdek mag tiggen zonnebaden. léLÍ zeiten is tijdens
deze reis een optie, zeker geen must. De Naviga-crew is
zo'n goed geóliede machine, dat er geen helpende hand
nodig is.'ZeLfs de meestÍanatieke zeiLers beschouwen dit
eerder ats een getegenheid om een ander eens het werk
te laten doen'. vertelt Loes. A[s we de haven van Bodrum
zrln uitgevaren, er een fijne bries opsteekt en de zeilen
worden gehesen, posteer ik me strategisch op de voor-
pLecht, waar de grootzeiL niet alteen dienst doen als
windvangel maar ook als schaduvmrerper zodat ik deze
eerste dag niet té erg verbrand.

Luieren en lezen
Aan boord is het aI Luieren, lezen en zonnen wat de ktok
slaat en aan land nt miln - zrivare - taak er deze week in
bestaan een keuze te maken tussen lokanta's of kaÍeni-
ons, raki of ouzo, bira oÍ retsina, Turkish deLight oÍ
Griekse Loukoumia...
DiezelÍde middag zetten we al koers naar Geren Kuyu,
een rustige baai niet ver van Bodrum, waar we [unchen
en uitgebreider kennismaken met de bemanning en de
andere passagiers. Die zijn zeer uiteenlopend van profie[,
hoeweL het grootste deel bestaat uit dertigers en veerti-
gers. De 12 passagiers van de Naviga bestaan deze week
uit eigenares Loes, drie Engetsen, een Be[g drie
Nederlanders en vier Neder-Betgen {waaronder ikze[Íi.
De jongste is37 de oudsteeen krasse knarvan B0 dieaL
een keer eerder meezeiLde! De meeste passagiers zijn
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