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EEN WEEK OP HET KLASSIEKE ZEILSCHIP 
VAN MONIQUE CRAMERS EN CARLA ARTS 

BEZORGT PASSAGIERS HET ULTIEME 
VAKANTIEGEVOEL. EN DE ULTIEME VAKANTIEKATER. 
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Met 26 graden op de teller en het zonnetje op mijn linkerarm, rij ik na een 
heerlijk gesprek met ondernemers Monique Cramers, Carla Arts en fotograaf 
Stefan Ammerlaan van Den Bosch naar Woerden. De radio staat aan op Skyradio; 
een zender die mijn zomerse gevoel meestal perfect weet te onderstrepen. Of 
het toeval is weet ik niet, maar uit de speakers klinkt het nummer ‘Sailing’ van 
Christopher Cross, welke het unieke concept van Godiva Sailing Cruises en het 
gevoel dat ik erbij kreeg genadeloos treffend omschrijft. 

reportage

Begin van het avontuur 
Toen Monique Cramers – ondernemer en eigenaresse 
van modewinkel Cramers van Asten - voor de eerste keer 
meereisde met een paar vriendinnen naar Turkije, was ze 
direct verkocht. De vakantie bestond uit een week zeilen 
op een luxe houten boot, met alles erop en eraan. ‘Het was 
een fantastische ervaring, die ik in de jaren daarna vaak 
herhaalde. De organisatie waar wij toen mee gingen, bleek 
na een tijdje uit elkaar gevallen te zijn. Ik zag het als een kans 
om zelf iets soortgelijks op te starten. De kapitein die op 
dat moment de boot bestuurde – Birol – wilde stoppen met 
zijn werk. Dat vond ik geen goed idee en ik stelde voor om 
samen iets te beginnen.’ Monique besluit in 2009 om voor 

de eerste periode een boot te huren: de Cennetioğlu. Maar 
als de eigenaresse komt te overlijden, staat Monique voor 
een moeilijke beslissing. ‘Carla hielp in het eerste jaar al met 
het verwerken van de boekingen. Toen het erop aankwam 
in 2010/2011 dat we moesten beslissen over het kopen van 
de boot, besloten we samen naar een oplossing te zoeken. 
Die oplossing hebben we gevonden. De boot kon gekocht 
worden en wij werden de trotse eigenaren van het prachtige 
schip. Twee Limburgse dames die van de ene op de andere 
dag een schitterende boot voor de kust van Turkije hadden 
liggen. Met de ervaren kapitein Birol aan boord, die samen 
met ons de organisatie ging vormen, kon het avontuur verder 
uitgebouwd gaan worden.’ 

Samen aan het roer 
Terwijl Monique al jaren afreisde naar het Turkse Bodrum, 
was het gebied voor Carla nog iets onbekender. Toch was het 
ook voor haar direct liefde op het eerste gezicht. ‘Misschien 
was het voorbestemd, maar ik ben per toeval in aanraking 
gekomen met de reizen van Monique. Ik was klant in haar 
winkel en via een actie won ik een zeilreis naar Turkije. 
De week verliep uiteindelijk niet zoals gepland, maar de 
omgeving en ambiance bezorgden me een fantastisch gevoel. 
Om het één en ander goed te maken ben ik een tweede keer 
gegaan, samen met Monique. Eigenlijk was dat het begin 
van onze vriendschap en samenwerking.’ Carla en Monique 
bedenken een unieke invalshoek voor hun concept. 
Carla: ‘Wij hebben een heel veilige constructie gebouwd, 
waarbij de boot wel onder Turkse vlag vaart en wij dus 
alle voordelen van de Turkse wetgeving ondervinden en 
tegelijkertijd hebben we een Nederlands bedrijf opgericht. 
Onze Turkse kapitein Birol is daarnaast ongekend ervaren en 
gastvrij en weet als geen ander hoe hij onze gasten het naar 
hun zin kan maken. De combinatie van zijn kennis en kunde 
en ons gevoel voor stijl en ondernemen betekent het succes 
van ons bedrijf. De boot is van ons, de kapitein is onderdeel 
van de organisatie en zo staan wij met z’n drieën aan het 
roer van Godiva Sailing Cruises. Wij zijn één van de weinige 
organisaties die wérkelijk zeilen en niet voortdurend op de 
motor varen.” What you see is what you get.’

Schoonheid
Wat je precies ziet komt op spectaculaire wijze naar voren 
in de fotoreportage die topfotograaf Stefan Ammerlaan van 
de boot heeft geschoten. En hoewel Stefan als geen ander 
begrijpt dat beelden meer zeggen dan woorden, slaagt 
hij er toch in om mij te vertellen hoe uniek zijn ervaring 
was. ‘Ik kreeg van Monique en Carla de opdracht om een 
corporate uitstraling voor Godiva Sailing Cruises te maken. 
Logischerwijs zou mijn week op de Cennetioğlu dus deels 
werk en deels vakantie worden. De voorpret begon echter al 
voor ik ook maar een voet op de boot had gezet. Een week 
voordat mijn partner en ik zouden gaan, kreeg ik post binnen 
over de reis, waardoor ik al een klein voorproefje kreeg. 
De dag voor vertrek ontving ik nog de nodige informatie 
met betrekking tot de vlucht. Ik wist meteen: deze dames 
pakken het professioneel aan.’ Bij aankomst op het vliegveld 
van Bodrum wordt het voor Stefan alleen maar beter. ‘Een 
goedlachse jongeman wacht mij op met een bordje ‘’Godiva 
Sailing Cruises’’. Binnen no-time brengt de taxi mij bij de 
aanlegplaats van de boot in de haven van Bodrum. Wat een 
schoonheid! De vriendelijke bemanning die ons staat op te 
wachten brengt de bagage aan boort en we kunnen gelijk 
aanschuiven. Pure luxe.’ ▷

“Twee Limburgse dames die van de ene op de 
andere dag een prachtige boot voor de kust 

van Turkije hadden liggen. Met kapitein Birol 
aan boord kon het avontuur beginnen.”
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TEKST ROSANNE BADER FOTOGRAFIE STEFAN AMMERLAAN

Jack Sparrow 
Door de vloeiende start van de reis belandt Stefan direct 
in de relaxmodus. De volgende ochtend is misschien nog 
wel beter. ‘Ik heb heerlijk geslapen in een bed waar ik met 
mijn Nederlandse lengte makkelijk in pas. Het opstaan 
is vervolgens ook een heel prettige ervaring. Mijn hut is 
voldoende ruim, waardoor een boom van een vent als ik 
zich makkelijk door de kamer kan bewegen. De badkamer 
en-suite zorgt voor de privacy die ik gewend ben. Eenmaal 
buiten is het decor dat zich voor mij uitstrekt adembenemend 
mooi. Omringd door het water en de prachtige natuur is het 
echt puur genieten. Terwijl kapitein Birol de kaart ’s ochtends 
als een soort Jack Sparrow uitrolt en mij uitlegt welke kant 
we op gaan varen, is de bemanning al druk bezig met het 
verse ontbijt. Na twee dagen wisten ze al dat ik liever groene 
thee bij het ontbijt drink dan koffie. Door dat soort details 
voelde ik me echt de koning van het schip.’ Uiteraard was 
het voor Stefan niet louter ontspannen. ‘Natuurlijk moest 
er ook gewerkt worden en ik kan zeggen: ik heb de mooiste 
foto’s kunnen schieten, van de mooiste boot, op één van de 
mooiste plekken in Europa. We voeren constant langs de 

kust van de Egeïsche zee, die steeds weer veranderde, dus er 
was zoveel te zien! Het uitzicht zorgde ervoor dat ik prachtige 
platen kon schieten en was daarnaast een constante vorm 
van entertainment. Er werd geluncht, er werd gedronken, 
er werd gezwommen, we hebben genoten van de culinaire 
Turkse keuken en er was vooral veel interactie tussen de 
verschillende gasten. Monique en Carla hebben een feilloos 
gevoel voor hoe ze een groep samen moeten stellen. Het 
was ontzettend leuk om de ervaringen van de dag en andere 
verhalen met elkaar te kunnen delen.’ 

Onnavolgbaar 
Toch zat het ultieme geluk van deze reis voor Stefan niet in 
de entertainmentwaarde van de reis of de adembenemende 
uitzichten. ‘Ik kan mijn vinger er niet precies op leggen, 
maar ik denk dat het de wind in de zeilen was die mij een 
ontzettend avontuurlijke en tegelijkertijd rustige beleving 
gaf. De natuur en de elementen om je heen geven een gevoel 
van extreme ontspanning waar geen vijfsterrenhotel tegenop 
kan. Echt, een reis op de Cennetioğlu meet zich naar mijn 
mening moeiteloos met de Rocky Mountaineer-treinreis 
in Canada en het Burj Al Arab-hotel in Dubai. Terwijl ik, 
waarschijnlijk net als vele andere Nederlanders, eerst niet 
wist dat dit bestond, ben ik er nu van overtuigd dat dit je 
pas echt het ultieme vakantiegevoel geeft. Ik heb de hele 
wereld over gereisd en heb alles gezien, maar Godiva Sailing 
heeft al mijn verwachtingen overtroffen. Geloof me, ik heb 
geen aandelen, maar ik kan gewoon niet anders dan hier 
lovend over vertellen.’ Terwijl Stefan het ene compliment 
na het andere uitspreekt, krijgen Carla en Monique een 
steeds grotere glimlach op hun gezicht. ‘Het is ontzettend 
fijn om te horen dat iemand het zo onwijs naar zijn zin heeft 
gehad’, verzucht Carla. ‘En ik moet ook eerlijk zeggen: wij 
doen er alles aan om onze gasten een perfecte ervaring te 

geven en een ieder geeft daar een andere invulling aan. De 
één vaart graag van havenplaats naar havenplaats, terwijl 
de ander graag de rustige baaitjes opzoekt. Weer een ander 
wil graag naar de kapper of winkelen, die ene speciale wijn 
drinken, een Hammam bezoeken, gaan golfen of culturele 
hotspots bezoeken. Veel gasten huren de boot voor hun 
eigen gezelschap: denk aan families (om iets te vieren), 
gezinnen met kinderen, vriendengroepen of bevriende 
stellen. Maar het is ook mogelijk om per hut te reserveren 
en in groepsverband te reizen. Juist die gecombineerde 
gezelschappen kunnen de mooiste vriendschappen 
opleveren. Kortom, alles kan en geen vraag is ons te gek. 
We hebben namelijk nog nooit meegemaakt dat we niet aan 
iemands wens konden voldoen.’

Thuiskomen
Nu hoor ik u denken (ja, ik dacht het zelf ook): ‘’Zo’n reis 
is onbetaalbaar!’’ Wel, niets is minder waar. Monique: 
‘Afhankelijk van de wensen van de klant variëren de 
kosten voor een week op de Cennetioğlu tussen de 1200 en 
maximaal 1500 euro, inclusief vlucht. Dat bedrag is bij ons 
ook werkelijk all-in, want gedoe achteraf, daar houden wij 
niet van. We varen van begin mei tot eind oktober en een 
ieder die zich aangetrokken voelt tot bovenstaand verhaal 
is van harte welkom aan boord. Let wel: een vakantiekater 
is gegarandeerd. Vooral dankzij de kennis en gastvrijheid 
van kapitein Birol komt zeventig procent van de passagiers 
elk jaar terug, wat uniek is. Stefan beaamt de feiten direct. 
‘Het afscheid nemen van de boot, haar bemanning, kapitein 
Birol en de schitterende omgeving viel verdomde zwaar. 
Ik kom dan ook zeker weten terug om het heerlijke gevoel 
nog een keer te ervaren. Om nog een keer te genieten van 
het fantastische eten, de schitterende zonsondergang en 
hopelijk de overweldigende gastvrijheid van Monique, 
Carla, kapitein Birol en de rest van de crew die deze reis 
onvergetelijk hebben gemaakt. Ik weet bijna zeker dat het de 
volgende keer voelt als thuiskomen.’ 

Godiva Sailing Cruises
www.godivasailing.nl
info@godivasailing.nl
+31(0)6 11 95 96 67

“Terwijl kapitein Birol de kaart 
’s ochtends als een soort Jack 
Sparrow uitrolt en mij uitlegt 
welke kant we op gaan varen, 
is de bemanning al druk bezig 

met het verse ontbijt.”

“Alles kan en geen vraag is 
ons te gek. We hebben nog 

nooit meegemaakt dat we niet 
aan iemands wens konden 

voldoen.”

Lezersaanbieding
Tijdens het seizoen 2016 is de Cennetioğlu 
nog enkele weken beschikbaar, ook voor 
privébootverhuur. Wanneer u de gehele 
boot voor uw eigen gezelschap boekt onder 
vermelding van “Belafonte” ontvangt u 25% 
korting op de huurprijs van de boot.

Belafonte|73




