Zeilen in de zon

Sailing in the Sun

Zeilen in de zon
Wakker worden in een compleet verlaten
baai. Nou ja, compleet verlaten... Loom
steekt een enorme schildpad zijn kop uit het
water. Draait zijn hoofd meer dan een kwartslag en is weer weg. Een vriendelijke man
komt met een vissersbootje versgebakken
brood brengen.

You wake up in a completely deserted bay.
Well, completely deserted... Slowly the head
of a huge turtle emerges from the water.
A quarter of a turn, and it’s gone again. A
friendly-looking man approaches in a little
fishing boat, bringing freshly baked bread.
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et traditioneel gebakken brood is nog te warm, dus
tijd genoeg om van een kopje koffie te genieten
of een verkoelende duik te nemen. Dit is zomaar een
ochtend aan boord van het zeilschip GanGan, dat
vaart langs de Turkse zuidwestkust. Het schip wordt
bemand door Germaine van Ballegooijen en Gerard van
Genderen. Een Nederlands stel dat als een blok viel voor
de charmes van de Egeïsche Zee en besloot het bedrijfje
ZonnigZeilen op te zetten.
Germaine van Ballegooijen

Sailing in the Sun

Hun banen in Nederland werden opgezegd. De jonge
zeilers vertrokken naar Turkije en bieden nu middels
hun Turkse schoener zeilvakanties aan. Geen vakanties
waarbij enorme afstanden worden afgelegd of waarbij
woorden als ‘afzien’ en ‘strijden met de elementen’
voorkomen. Gewoon genieten van het uitzicht en de
kalmte van de zee, terwijl de GanGan zich door de wind
laat leiden. Op het voor- of achterdek kun je dit alles
in je opnemen, terwijl de gastvrouw heerlijke Turkse
hapjes op tafel zet.
Germaine heeft zich in Nederland om laten
scholen. Was zij vroeger voornamelijk werkzaam op
kantoor, tegenwoordig weet ze als gediplomeerd
schoonheidsspecialiste en masseuse hoe ze haar
gasten in de watten moet leggen. De massagetafel op
het achterdek wordt gebruikt voor hotstone- of klassieke
massages. Na een dag zonnen en zwemmen kan je huid
wel een oppepper gebruiken.
De GanGan is een 22 meter lange houten tweemaster.
Type schoener, in het Turks een
gület genaamd. De vier tweepersoonshutten aan boord
zijn klein, maar knus en hebben elk een eigen toilet >>

he traditionally-baked bread is still too hot, so there
is plenty of time to enjoy a cup of coffee or a plunge
won board the sailing ship GanGan, which plies the
Southwest coast of Turkey. The ship’s crew is composed
of Germaine van Ballegooijen and Gerard van Genderen
– a Dutch couple that fell hard for the charms of the
Aegean Sea and decided to start a company there called
ZonnigZeilen (or SunnySailing).
The young sailors quit their jobs in the Netherlands,
departed for Turkey and are currently offering sailing
holidays on their Turkish schooner. These are not
holidays that chart enormous distances or where words
such as ‘endurance’ and ‘fighting against the elements’
come into play. It’s just a matter of enjoying the view
and the smooth sea while the GanGan’s course is simply
determined by the wind. Passengers can luxuriate in the
experience on the fore or aft deck while the hostess
places delicious Turkish delicacies on the table.
Germaine had herself retrained in the Netherlands.
Whereas in the past she mainly worked in offices,
nowadays she is adept at pampering her guests as a
qualified beautician and masseuse. The massage table
on the afterdeck is used for either hot stone or traditional
massages. After a day of sunbathing and swimming the
skin is ready for one of her refreshing treatments.
GanGan is a 60 feet wooden two-master; a type of
schooner called a gület in Turkish. The four doubleberth cabins are small but snug and fitted with private
toilets and washbasins. The cabins are also fitted with
a showering facility in the from of a washbasin tap that
can be used as a hand shower, but normally the >>

en wastafel. Er kan ook gedoucht worden: de kraan
van de wastafel kan als handdouche worden gebruikt.
Meestal maken de gasten echter gebruik van de
buitendouche op het dek. Na het inzepen een duik in
de azuurblauwe zee nemen en alles en iedereen is weer
fris en fruitig.

onder meer in de rotsen boven de havenstad Fethiye
verheffen. Ooit was Fethiye een invloedrijke havenstad
in het antieke Lycië, een stedenfederatie aan de Turkse
zuidkust. De stad, toen Telmessos geheten, was
opgedragen aan de god Apollo en gold als religieus
centrum.

Het overdekte achterdek biedt plaats aan een ruime
eettafel: eten met uitzicht. Verder aan boord voor de
gasten om zich mee te vermaken zijn: snorkelspullen,
luchtbedden, een kano, visgerei en een kleine
bibliotheek. Op het schip kunnen camera’s, telefoons
en spelcomputers simpel worden opgeladen. Dus hoeft
ook het thuisfront de mooie beelden niet te missen.
De Turkse zuidwestkust is vanaf het water van de
Egeïsche Zee adembenemend mooi. Als Finland het
land van de duizend meren is, dan mag dit deel van
Turkije zich met recht het land van de duizend baaien
noemen. Wanneer de motor zwijgt en de wind zich in
de zeilen nestelt, daalt er een heerlijke rust neer over het
dek. Het enige geluid is dat van de golven, die het schip
kalm langs de Turkse kust voeren. De bergtoppen in de
verte zijn hun sneeuwkap kwijt, het zonnetje brandt op
de huid.
Aan deze mythische kust is de historie overal terug
te vinden. Elk eiland, elke baai bezit wel een ruïne van
antieke Lyciërs, Romeinen, Byzantijnen, kruisridders
of Ottomanen. De bekendste in deze omgeving zijn de
circa 2500 jaar oude Lycische koningsgraven, die zich

Het zeilschip doet eilandjes en plaatsjes aan met
idyllische namen als Cleopatra Bay, Boynüz Bükü en Kapi
Kreek. Germaine verrast de gasten met haar kookkunst.
Haar Indonesische achtergrond verklaart de kookstijl
die zij hanteert. Dit levert in combinatie met Turkse
kruiden en specerijen verrassende en vooral heerlijke
gerechten op. De Turkse keuken wordt internationaal
gezien als derde ter wereld, na de Franse en Chinese.
Daarom wordt er ’s avonds ook regelmatig gedineerd in
typisch Turkse restaurantjes.
Voor wie van vis houdt, is de kleine vismarkt van Fethiye
een must. Je koopt je vis bij een van de handelaren
(wel afdingen - zoals overal, dat hoort gewoon bij het
spel) en laat deze vervolgens bereiden bij een van de
omliggende restaurants. De vis is echt vers en de koks
weten wel hoe ze die moeten klaarmaken.
Of de vis wordt mee aan boord genomen en
gebarbecued. Anders zou het mooiste moment van
de dag gemist worden: wanneer de zon achter de
heuvels zakt, het geluid van de oever verstomt en de
zee verandert in een spiegel, zo glad. Het moment dat
de turkooizen Turkse kust gaat slapen. >>

guests use the outside shower on deck. After soaping
up and plunging into the azure sea everything and
everybody smells of roses again.
On the covered afterdeck there is room for a large table,
enabling diners to enjoy not only their meals but the
views as well. There’s plenty on board to keep guests
occupied, from snorkel equipment, air mattresses, a
canoe and fishing gear to a small library. Cameras,
telephones and game computers can be simply charged
up on board, allowing everyone on the home front to
enjoy the gorgeous views as well.
Seen from the waters of the Aegean, the southwest coast
of Turkey is breathtakingly beautiful. Whereas Finland is
known as the country of a thousand lakes, this part of
Turkey could easily call itself the country of a thousand
bays. When the engine falls silent and the wind nestles
down into the sails, a soul-restoring peacefulness
descends on deck. The only sound is that of the lapping
waves that carry the ship unhurriedly along the Turkish
coast. The distant mountaintops have lost their snow
caps and the sun warms the skin.
History pervades this mythical coast. Every island,
every bay, boasts ruins left by ancient Lycians, Romans,
Byzantines, crusaders or Ottomans. The best-known in
the area are the 2500-year old Lycian royal tombs, which
rise from, among other places, the rocks above the
port of Fethiye. Fethiye was once a powerful port city
in ancient Lycia – a federation of cities on the southern
coast of Turkey. The city, then known as Telmessos,

was dedicated to the god Apollo and was regarded as a
religious centre.
The ship calls on islands and places with idyllic sounding
names like Cleopatra Bay, Boynüz Bükü and Kapi Creek.
Germaine wows the guests with her culinary talent. Her
Indonesian background explains her cooking style. The
result, in combination with Turkish herbs and spices, is
a series of intriguing but, above all, delicious dishes. The
Turkish cuisine is internationally regarded as third in the
world after French and Chinese cuisine; reason enough
to take guests on frequent excursions to dine in typical
small Turkish restaurants.
For those who like fish the small local fish market at
Fethiye is a must. You buy the fish from one of the stalls
(don’t forget to haggle, this is part of the game) and have
it prepared by one of the neighbourhood restaurants.
Fish does not com any fresher and the local chefs know
exactly how to prepare it.
Or the fish is taken back to the ship for barbecuing.
Otherwise, the most magnificent part of the day might
be missed: when the sun sinks behind the hills, the
coastal noises subside and the sea becomes mirror-like
in its smoothness. This is the time the turquoise Turkish
coast prepares itself for the night.
What is a blue cruise?
The sailing trips offered by ZonnigZeilen are also known
as blue cruises. The name is inspired by the azure >>
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Wat is een blue cruise?
De trip die ZonnigZeilen aanbiedt wordt ook wel de blue
cruise genoemd. De azuurblauwe kleur van het water
langs de Turkse kust is hier verantwoordelijk voor.
Turkije heeft een kustlijn van maar liefst 8.333 kilometer.
In het zuidwesten bestaat deze lijn uit een schat van
inhammen, baaien, grotten, stranden en eilandjes waar
je elke nacht privé kan ankeren. Terwijl je van de natuur
geniet tijdens het zeilen waan je je in het paradijs.
Ooit is deze vorm van reizen ontstaan doordat een
visser zijn vissersboot ombouwde. Hij was ervan
overtuigd dat zijn vrienden en familie de schoonheid
van de omgeving moesten zien. Deze mooie plekken
langs de kust kunnen namelijk alleen per schip worden
bereikt.

Cruise met de GanGan
Dag 1
Op het vliegveld van Dalaman staat een vriendelijke
chauffeur klaar om de gasten naar de opstaphaven
van de GanGan te brengen. Na een welkomstcocktail
vertrekt het schip richting open zee. De eerste nacht
wordt doorgebracht in de prachtige baai van Boynüz
Bükü. Het thuis van de schoonmaakvisjes, die – ook al
kietelt het een beetje – de huid zuiveren.
Dag 2
Na het ontbijt en een ochtendduik worden de zeilen
opnieuw gehesen. Op weg naar
Gemiler-eiland, ook wel Sinterklaaseiland genoemd.
Verschillende kerken op dit eiland zijn gewijd aan de
‘goedheiligman’. Het eiland vormt een natuurlijke
haven waar men allerlei watersporten kan beoefenen.
Na de lunch wordt koersgezet naar Aquarium Bay voor
de nacht. Deze baai doet haar naam eer aan en heeft
een fascinerend onderwaterleven.
Dag 3
Het badplaatsje Oludeniz is beroemd door het parasailen.
Vanuit de lucht is er een adembenemend uitzicht op de
lagune. Fascinerend om te doen, maar ook om vanaf de
veilige grond te bewonderen. Iedereen kan hier relaxen,
de lagune verkennen of een sprong in het diepe wagen.
Vervolgens staat Butterfly Valley op het programma.
Afhankelijk van het seizoen zijn hier duizelingwekkend
veel vlinders te bezichtigen. Zeer de moeite waard,
vooral in combinatie met de ondergaande zon.
Dag 4
Heel vroeg in de ochtend zeilt de GanGan naar Tersane,
een bijzondere baai verscholen achter een eiland.
Rond dit eiland worden vaak spelende dolfijnen >>
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waters along the Turkish coast. Turkey has a coastline
of no fewer than 8,333 kilometres. In the southwest it
consists of a wealth of inlets, bays, grottoes, beaches
and little islands where one can drop anchor every night
in private. There is so much natural beautiful to enjoy
that you might well imagine yourself in paradise.
This form of travel originally got started with a fisherman
who converted his fishing boat. He felt that his friends
and family simply had to be able to enjoy and share the
beauty of these magnificent surroundings as well, which
could only be reached by boat.
GanGan cruises
Day 1
At Dalaman airport a friendly chauffeur is ready to take
the guests to GanGan’s port of embarkation. After a
welcoming cocktail the ship sails for the open sea. The
first night is spent in the beautiful bay of Boynüz Bükü.
This is the home of the so-called ‘cleaning fish’, which,
as the name implies, clean the skin, with a bit of a gentle
tickle.
Day 2
After breakfast and a morning plunge, we set sail again,
on our way to Gemiler Island, also known as St Nicholas’
Island. Several of its churches are dedicated to this saint.
The island forms a natural harbour, suitable for all kinds
of aquatic sports. After lunch we head for Aquarium Bay
where we will spend the night. This bay certainly does
justice to its name, with its fascinating underwater life.
Day 3
The seaside resort of Oludeniz is famous for parasailing.
From the air the view of the lagoon is breathtaking.
Although parasailing is fascinating to do, it can also be
admired from the ground. Everybody is able to relax
here, or explore the lagoon or take a plunge into the
deep. After Oludeniz, Butterfly Valley is next on the
programme. Depending on the season, this is the place
to watch the mind-boggling numbers of butterflies. Very
worthwhile, especially in combination with the setting
sun.
Day 4
At the crack of dawn GanGan sets sail to Tersane, a
special bay hidden behind an island. Dolphins can often
be spotted disporting themselves around this island.
Once we have dropped anchor it is time for beauty
treatment or a massage. In the evening the barbecue set
is pressed into service on the beach. The next morning
the permanent ‘inhabitants’ of the island function as
living alarm clocks, ushering in daybreak: the >>
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waargenomen. Eenmaal voor anker is er tijd voor
schoonheidsbehandelingen en massages. ‘s Avonds
gaat de barbecue op het strand aan. Vaste ‘bewoners’
van het eiland fungeren de volgende dag als een levende
wekker: Twee uilen en een boer met zijn schapen luiden
het ochtendgloren in.
Dag 5
Misschien lukt het om een grote vis te vangen voor
het diner. De GanGan passeert namelijk een zeer rijke
visgrond. Niets gevangen? Niet getreurd, want het schip
gooit zijn anker uit in Kapi Creek, waar erg smakelijke
maaltijden bereid worden en het uitzicht bijzonder fraai
is.
Dag 6
Dalyan staat vandaag op het programma. Dit bijzondere
natuurgebied, dat ook wel de Turkse Biesbosch wordt
genoemd, is de broedplaats van de met uitsterven
bedreigde Caretta-schildpad. Ook zijn hier de
beroemde koningsgraven van Caunos te bezichtigen.
Het hoogtepunt van de delta is echter een duik in het
modderbad. Wie wil er nu niet tien jaar jonger uitzien?
Dag 7
Op de terugweg naar Fethiye wordt er gestopt bij Flat
Islands. Waarschijnlijk de meest gefotografeerde plek
van Turkije, maar ’s avonds is het er heerlijk rustig. Hier
worden traditionele pannenkoeken verkocht, gevuld
met honing, chocola en banaan of met spinazie en
feta.

Dag 8
De GanGan zoekt een van haar thuishavens op. Ditmaal
in Gocek, het Monaco van Turkije. Dit is een klein
gezellig dorp met veel winkeltjes, cafés, restaurants en
een boulevard waar men zich de ogen uitkijkt vanwege
de luxueuze jachten. Daarnaast kan men oog in oog
komen te staan met sterren zoals Shakira, Bill Gates en
Brad Pitt.
Vanaf hier is het maar een half uurtje met de bus naar
het vliegveld. Of nog een week langer blijven..., lijkt
ineens niet meer zo’n heel gek plan…

Zeilen met de GanGan en activiteiten in het
zeilgebied
Op de website van ZonnigZeilen.nl is nog veel meer
informatie te vinden. Niet alleen over het zeilen, maar
ook over de beauty- en massagepraktijk van Germaine,
het weblog over de belevenissen en fraaie beelden van
de omgeving.

Wat valt er nog meer te zien en te doen?
KayaköyEen oud Grieks dorp dat sinds 1923 veranderd
is in een spookstad van 1500 verlaten huizen.
Indrukwekkend om doorheen te wandelen. Het
aangrenzende dorpje heeft restaurants waar je heerlijk
kan eten. De lokale bevolking biedt souvenirs, >>

two owls plus the farmer and his sheep.
Day 5
Perhaps we will manage to catch a big fish for dinner,
seeing that GanGan will pass through very rich fishing
grounds. Unlucky? Don’t worry! We will drop anchor at
Kapi Creek, where some very tasty dishes are served
and the views are magnificent.
Day 6
Dalyan is on the programme today. This special
nature reserve features an extensive delta area that
is the breeding ground for the Caretta turtle, which is
threatened with extinction. Here we are also able to
visit the famous royal graves of Caunos. The highlight,
however, is a plunge in the delta’s mud pool. Who would
not want to look ten years younger?
Day 7
On the return trip to Fethiye we stop over at Flat Islands.
Although this is probably the most photographed place
in Turkey, it is blissfully quiet in the evenings. Here they
sell traditional pancakes filled with honey, chocolate and
banana, or spinach and feta.
Day 8
GanGan calls on one of its homeports. This time it is
Gocek, the so-called Monaco of Turkey; a nice, lively
village with lots of shops, bars, restaurants and a
boulevard where one can feast one’s eyes on the luxury

yachts in the marina. If you’re lucky, you might bump
into the likes of Shakira, Bill Gates or Brad Pitt.
From here, it is only half an hour by bus to the airport.
Either that or stay another week, which seems like rather
a good plan come to think of it....
Sailing on the GanGan and activities in the sailing
area
The ZonnigZeilen.nl website contains much more detailed
information. Not only about the cruise itself, but also
about Germaine’s beauty and massage practice. It also
contains a weblog about things experienced and places
visited, with beautiful pictures of the surroundings.
What else is there to see and do?
Kayaköy
This is an old Greek village that has changed into a ghost
town since 1923, with 1500 deserted houses. Impressive
to walk through. In the neighbouring village there are
restaurants that serve some seriously delicious food.
The local population offers souvenirs, tea and Turkish
snacks.
Diving
ZonnigZeilen is in partnership with a Padi diving school.
The cruise can be combined with diving trips. This
applies not only to experienced divers, but >>

Duiken

particularly also to beginners. Places such as Aquarium
Bay and Katranci Bay have a great deal to offer to divers
of all levels.

ZonnigZeilen werkt samen met een Padi-duikschool.
De cruise is te combineren met duiktrips. Dit geldt voor
geoefende duikers, maar zeker ook voor beginners.
Plekken zoals Aquarium Bay en Katranci Bay hebben
voor alle niveaus bijzonder veel te bieden.

Tlos
Tlos is one of the oldest Lycian towns. It is situated on
top of a mountain and is visible from afar. Especially
in springtime it is impressive, with snow-capped
mountaintops rising high above its theatre.

Tlos

White water canoeing
The Dalaman river flows through the mountains of
Dalyan. This is a must for daredevils. After extensive
instructions the non-fainthearted can try to conquer the
wildly swirling waters. During the quieter stretches of
this ride on the wild side the breathtaking views will
certainly appeal.

thee en Turkse hapjes aan.

Tlos is een van de oudste Lycische steden. Het plaatsje
ligt op een berg en is al van verre zichtbaar. Het is
vooral in het voorjaar indrukwekkend vanwege de met
sneeuw bedekte toppen van de bergen. Deze steken
hoog boven het theater van Tlos uit.

Wildwaterkanoën
In de bergen van Dalyan loopt de Dalaman-rivier. Een
must voor de durfal. Na uitgebreide instructies kan
men de wildkolkende rivier proberen te bedwingen.
Tijdens de ru stige stukken van deze wilde rit zal het
adembenemende uitzicht zeker bevallen.

Saklikent
The Saklikent gorge is a special experience. The path
between the rock massifs is no fewer than 12 kilometres
long. By way of footbridges and rocks visitors are able
to walk through the cool gorge. The trained walker could
even go further, if desired. Fresh river trout are served
on floating aprons in the river.

Saklikent

Germaine van Ballegooijen
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De Saklikent-kloof is een bijzondere ervaring. Het pad
tussen de rotsmassa is maar liefst 12 kilometer lang.
Via loopbruggen en rotsen kan een wandeling worden
gemaakt in de koele kloof. De geoefende wandelaar
kan eventueel nog verder. Op de riviervlonders wordt
verse forel geserveerd.

LEZERS AANBIEDING 2009

SPECIAL OFFER 2009

Tweeweekse droomreis! Aanbieding vanaf
EUR 600,- per persoon inclusief gratis
schoonheidsbehandeling of hotstone-massage.
14 dagen Turkije = 7 daagse zonnige zeilcruise
+ 7 dagen verblijf aan land in een knus
appartementencomplex in Fethiye

Two-week dream trip! Special offer, from
EUR 600 per person including free beauty
treatment or hot stone massage.
14 days’ holiday in Turkey = 7 day sunny
sailing cruise + 7 days on land in a comfortable
apartment complex in Fethiye.

7 daagse zeilcruise! Aanbieding vanaf
EUR 490,- per persoon inclusief gratis
schoonheidsbehandeling of hotstone-massage.

7 Days sailcruise! Special offer from EUR 490,per person including free beauty treatment or
hot stone massage.

Deze aanbiedingen zijn exclusief vliegreis.

These special offers are exclusive of flights.

Voor de voorwaarden en voor meer informatie
over de zeilcruise en het appartement kun je
kijken op www.zonnigzeilen.nl/aanbieding
Of bel met Germaine, tel: 0090 53 83 678 999.

For conditions and more information on the
cruise and apartments, visit www.zonnigzeilen.
nl/aanbieding, or phone Germaine at 0090 538
367 8999.
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