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NIEUWSBRIEF APRIL 2014 
 

   
 

Het zeilseizoen is begonnen! 
Gisteren, de zaterdag voor Pasen, hebben we de boot weer opgetuigd en vaarklaar gemaakt. Het was 
druk op de haven, met de eerste toeristen lekker in de zon, en een heerlijke temperatuur. Normaal zijn 
we eerder met de Witte Waaier, en hebben we al een paar tochten gedaan, maar door een reparatie 
(zie hieronder) zijn we wat later. Maar nu komt het dan echt! 
 

Eerst mijlentocht 
Volgend weekend, het weekend van 26 en 27 april is er de eerste mijlentocht. Op de planning staat 
een heerlijk weekend met een tocht vanaf Wemeldinge, b.v. via de Roompot om Walchteren heen. En 
dan via Breskens naar Hansweert, of bij Vlissingen naar binnen, en dan naar Veere en het Veerse 
meer verder. Onderaan in deze nieuwsbrief staat een overzicht van de cursussen en trainingen. En op 
de website staat het programma 2014. Zie www.wittewaaier.nl 
 

Korte zeiltochten 
Deze zomer gaan we ook weer de korte zeiltochten houden, bedoeld voor mensen die zin hebben om 
de Oosterschelde eens vanaf een zeiljacht te bekijken. Maar dan wel actief, dus door zelf te zeilen. 
Dat betekent lekker uitwaaien, en kennismaken met het zeilen op ruim water. En kijken naar de kust 
van Zuid- en Noord Beveland, Tholen, en Zierikzee in de verte. En Goese Sas en Yerseke van dichtbij 
bekijken. Genieten van de natuur, de wind en het water. Prijs: 35,- per persoon voor 2 uur zeilen.  
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CWO zeezeilles 
Vorig jaar is de Witte Waaier CWO gecertificeerd waardoor we officieel diploma’s volgens het CWO 
(Commissie Watersport Opleidingen) mogen uitreiken. Dat betekent dat we nu de basiscursus (CWO 
I) en gevorderden cursus zeezeilen (CWO II) aanbieden. De basiscursus is voor mensen die al wel 
kunnen zeilen op plassen en meren, maar nu willen leren zeilen op ruim water. Aan het eind heeft 
men het niveau van iemand die een goed bemanningslid is op een zeegaand zeiljacht. En na de 
gevorderdencursus het niveau van schipper op een korte tocht, b.v. op de Oosterschelde. Zie ook 
www.cwo.nl  Kijk voor de cursussen met de Witte Waaier hieronder. En vraag eens naar de 
mogelijkheden! Juist door de kleinschaligheid en de ervaren en enthousiaste instructeurs is het erg 
leuk? 
 

Mossel-Zeilarrangement 
We starten met een kop koffie bij hotel Wemeldinge www.hotelwemeldinge.nl. Daarna gaan we naar 
de boot en zult u tijdens een zeiltocht van ca. 2 uur de Oosterschelde en het zeilen ontdekken. Prijs 
55 euro p.p. voor het hele arrangement. Vragen: bij Witte Waaier of Hotel Wemeldinge.  
 

Hotel zeilen 
Dit jaar bieden we aan: hotelzeilen. Daar bedoelen we mee: lekker actief zeilen op een goed schip, 
flinke tochten maken, maar ook: overnachten met ruimte voor jezelf, privacy en een lekker bed. En 
dan de volgende dag, afhankelijk van het tij, weer flink door. B.v. van Wemeldinge naar Veere of 
Blankenberge, naar Breskens en dan terug. Het is niet voor de hard core zeilers, maar wel lekker! En 
je ziet ook nog wat van het stadje. Vraag naar de prijzen. 
  

Folders rondgebracht 
Ook gisteren is gestart met het rondbrengen van de nieuwe folders. En we staan als Witte Waaier 
vermeld in de brochure van Wemeldinge met allerlei activiteiten in en om het dorp. Met een 
advertentie voor zeillessen en zeiltochten. Bij de VVV op Camping Linda is de folder ook verkrijgbaar, 
met een overzicht van de cursussen en tochten. Mocht u extra informatie willen: vraag om de folder.  
 

Reparatie aan de boot 
Deze winter heeft de boot in het water gelegen, gewoon in de haven van Wemeldinge, aan de 
Oosterschelde. De binnenhaven is lekker beschut tegen harde wind, vlak bij het dorp en een beetje in 
een kom. Op zout water, dus weinig kans op bevriezen. Het is me goed bevallen. Na een flinke 
poetsbeurt zijn alle algen zo weer weg geboend. Er was wel een tegenvaller, omdat er sprake was van 
corrosie op de saildrive, vanwege het niet goed werken van de zinkanode. Maar dat is netjes 
verholpen door de werf van de Rest + er is een nieuwe schroef geplaatst.  
 

       
Nieuwe klapschroef.             De Witte Waaier in de takel in Wemeldinge 
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Activiteiten Witte Waaier 2014:  http://wittewaaier.nl/home/programma-2014/  

Activiteit Toelichting  
€, -  per 
persoon  

Zeiltocht en 
uitwaaien 

Lekker varen, zeiltocht, uitwaaien, rustig aan, rondtocht van ca. 
2 uur vanuit Wemeldinge. We starten met een kopje koffie, en 
daarna op pad. De tocht is incl. versnaperingen. Kan individueel. 
3 x per dag afvaart.  

€  35,- 

Actief varen, 
individueel, hele 
dag 

Actief zeilen, manoeuvres op zeil en motor, zeiltechniek, 
samenwerking, bezig zijn. Starten in de ochtend met een kop 
koffie, en dan zeilen. Tussendo. or een lekkere lunch. Hele dag. 
Tijd: 10 – 17 uur.   

€ 115,- per 
dag 

Kennismaking 
zeezeilen  

Individuele kennismaking met zeezeilen volgens CWO en 
zeilschool Witte Waaier gedurende een weekend, incl. lunch. 
Bestemd voor mensen die beginner zijn op zeezeilgebied en 
graag eens op een kajuitjacht willen varen. Beginselen van het 
zeilen op ruim stromend water. Tijd: 9 - 17 uur. Zeilpak te huur 
op aanvraag. Mogelijkheid tot overnachten aan boord, of in 
hotelaccommodatie (prijsopgave op aanvraag).  Incl. Cadeaubon 
50,- (te besteden bij Witte Waaier). 

€ 290,- 
weekend 

Basiscursus 
zeezeilen CWO I 

Basiscursus, leidt op tot CWO I diploma: bemanningslid zeezeilen 
(zie ook www.cwo.nl). Afhankelijk van het weer kan na 5 dg 
diploma verkregen worden. Beginniveau: enige zeilervaring, op 
ruim water of binnenwater. Nadruk op zeilmanoeuvres, 
veiligheid, stroming, navigatie, voorrangsregels en weer. Heel 
veel zelf doen, en zelf ontdekken wat het best is. Schipper zie toe 
en zorgt voor veiligheid. Korte of volledige cursus met 
avondprogramma voor theorie. Vanuit Wemeldinge. Tijd: 9 – 17 
uur. Mogelijkheid tot overnachten aan boord, of in 
hotelaccommodatie (prijsopgave op aanvraag).  

€ 145,- per 
persoon per 
dag.  

Gevorderden 
cursus zeezeilen 
CWO II 

Gevorderden cursus zeezeilen, leidt op tot CWO II diploma: 
dagschipper of wachtleider buitengaats (zie ook www.cwo.nl). 
Afhankelijk van het weer kan na 5 dg diploma verkregen worden. 
Beginniveau: CWO I. Nadruk op navigatie, leiding geven, 
samenwerken, aanlopen havens, weer. Korte of volledige cursus 
met avondprogramma voor theorie. Er wordt een tocht gevaren, 
en verschillende havens aangedaan. Bezetting op het schip: 2 - 
max. 4 personen. 

€ 145,- per 
persoon per 
dag. 

Jachtschipper 
CWO III 

Jachtschipper training. U werkt aan uw opleiding op CWO III 
niveau. Beginniveau: CWO II. Mijlen varen en navigatie, 
internationale havens, oversteek. Nadruk op kennis en ervaring 
opdoen, maar ook op leiding geven. Bezetting op het schip: 2 - 
max. 4 personen. 

€ 145,- per 
persoon per 
dag. 

Manoeuvreer U traint tijdens deze cursus intensief vaardigheden als het € 290,- 
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cursus aanleggen aan hogerwal en in boxen, wegvaren van lagerwal en 
sluizen. Het resultaat is dat u meer ervaring, durf en overzicht 
heeft. U vaart met maximaal vier cursisten aan boord. Bezetting 
op het schip: 2 - max. 4 personen. Tijd: 9 – 17 uur.  

weekend 

Mijlentocht 

Mijlentocht, al of niet specifiek met nachtzeilen. Nachtzeilen is 
een aparte ervaring. U ziet veel, maar heel anders. De 
mijlentochten zijn bedoeld om ervaring op te doen, maar vooral 
om heerlijk afstanden te zeilen, mijlen te verzamelen, en 
vreemde kusten te zien. Een fijne vakantie! 

€ 145,- per 
persoon per 
dag. 

Trainingen 
zeezeilen 

Trainingen op maat en privé les, ook op eigen schip.  
Op 
aanvraag.  

  

http://www.wittewaaier.nl/
http://www.facebook.nl/wittewaaier
mailto:info@wittewaaier.nl

