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NIEUWSBRIEF april 2015 
 

   
 

Heerlijke opstart van het seizoen 
Met Pasen was het koud, en heel winderig. De boot hebben we met koude handen in de antifouling 
gezet en daarna ook gepoetst (hulp van een stel goede vrienden Hennie en Bo), maar daarna werd 
het prachtig. We hebben inmiddels een heerlijke opstart van het seizoen achter de rug met prachtig 
weer en een paar mooie rondvaarten op de Oosterschelde. Zon en een frisse wind (NO 5).  
 

Actief zeilen en rondvaarten 
Tijdens de rondvaarten is er de mogelijkheid om zo veel mogelijk zelf actief te zeilen en tegelijkertijd te 
genieten van wind en water. Maar voor wie gewoon een rondje wil varen zonder veel zelf te doen: dat 
kan natuurlijk ook. Een rondvaart duurt ruim twee uur, waarbij iedereen zelf goed de mogelijkheid 
heeft om kennis te maken met zeilen op stromend water. En hopelijk nog lekker om zich heen te 
kijken. En misschien nog zeehonden te zien? Het kan maar zo.  
 

Zeilles en CWO diploma’s zeezeilen 
Ook in het seizoen 2015 gaan we weer allerlei cursussen geven die uitmonden in CWO diploma’s. 
CWO is de Nederlandse diploma systematiek, opgezet door HISWA, ANWB en het 
Watersportverbond met als doel een uniform diplomasysteem in te richten. Zo zijn er bij het CWO 
diploma’s voor bijna elke watersportdiscipline (bijv: kielbootzeilen, jeugdzeilen, zeezeilen, 
brandingsurfen etc.). En dus ook voor zeezeilen en kajuitzeilen.  
Witte Waaier is gecertificeerd voor CWO I (basis), CWO II (gevorderde), en CWO III (schipper). En 
natuurlijk geven we die cursussen dan ook. Vorig jaar vooral CWO I en II cursussen en mijlentochten. 
Dit jaar hopelijk een goed vervolg daarop!  
Daarnaast zijn er mensen die graag willen oefenen met manoeuvreren op de motor in de haven, en 
bijvoorbeeld aanleggen als het druk is. Of mensen die juist graag in de praktijk willen leren navigeren 
op stromend water, ook in het donker. Lichtjes kijken, en vooral herkennen. Dat kan ook en dat doen 
we graag.  
 

3 daagse rondvaart 
De combinatie tussen een meerdaagse rondvaart en overnachten in een hotel of op de camping slaat 
aan. Vorig jaar waren er mensen die hierom vroegen, en dit jaar opnieuw. We hebben een 
arrangement opgesteld samen met hotel Wemeldinge waarbij we ervoor zorgen dat overdag heerlijk 
gezeild kan worden, en dat er toch “hoog en droog” overnacht kan worden. Dit is het beste van 2 
werelden, zeilen en redelijke luxe. Op deze manier wordt een meerdaagse tocht mogelijk van 
Wemeldinge, via b.v. de Roompot naar Zierikzee en terug.  
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Wemeldinge en de Zeelandpas 
Wemeldinge als dorp is dit jaar weer reuze actief. Nu al hangt het hele dorp vol met vlaggetjes, lichtjes 
en andere versiering in verband met koningsdag, maar eigenlijk het hele seizoen door zijn er allerlei 
activiteiten. Spin in het web is VVV Wemeldinge gevestigd bij Camping Linda. Er wordt een mooi en 
informatief boekje uitgegeven met het programma deze zomer.  
Daarnaast is dit jaar voor het eerst de ZeelandPas geldig. Deze pas is een initiatief van onder meer 
VVV Zeeland, zie http://www.zeelandpas.nl/info  Met de ZeelandPas krijg je flinke voordelen bij 
attracties, musea, horeca en andere belevenissen. Er zijn in heel Zeeland leuke acties te vinden. Voor 
jong en oud, actief de boer op of lekker relaxen; je ontdekt Zeeland op jouw manier met de 
ZeelandPas. Het gaat over wat er in Zeeland te beleven is; van unieke activiteiten in de Zeeuwse 
buitenlucht tot de rijkdom van de Zeeuwse keuken. 
Ook Witte Waaier doet hieraan mee met een actie in het hoogseizoen. We geven van 13 juli t/m 16 
augustus € 5,50 korting op een zeiltocht van 2 uur (normaal € 35). Graag 2 dagen van tevoren 
telefonisch of via e-mail aanmelden. Max. 5 personen. 
 

Cadeaubon 
Het is goed om in deze nieuwsbrief de mogelijkheid van een Cadeaubon nog een keer te noemen. Het 
is een mooi cadeau, en veel leuker dan geld geven. Idee: als verjaardagscadeau, voor Vaderdag of 
als cadeautje bij een afscheid van het werk? Neem contact op met info@wittewaaier.nl   
 

    
 
 

Verbeteringen aan de boot 
Ook deze winter zijn we druk bezig geweest met de boot, en met de volgende verbeteringen: een 
nieuwe windmeter, een nieuwe bedieningshandel voor de motor in de kuip, en plannen voor het 
plaatsen van een nieuwe plotter en AIS. Voor het navigeren op zee. Maar wees gerust: de nadruk blijft 
liggen op gewoon zeilen en waarnemen, niet op elektronica. Desnoods plakken we de plotter af .  
 

Programma 2015: zo persoonlijk mogelijk. Korte zeiltochten, CWO cursussen 
en minimaal twee langere mijlentochten naar Engeland.  
Nog meer dan in andere jaren kiezen we er voor om het programma zo veel mogelijk op maat te 
maken. Zo persoonlijk mogelijk. Dit beviel goed.  
Van april tot oktober worden alle CWO trainingen minimaal 1 maal en vaak meermalen aangeboden, 
met ook de mogelijkheid om dit in het weekend te doen. Daarnaast ook korte zeiltochten van een paar 
uur en 3 daagse rondvaarten. Zie het overzicht hieronder.  
Maar we gaan ook een paar mijlentochten plannen, weer naar Engeland, België en Frankrijk.  
Bel met +31(0)570-607300 of mail: info@wittewaaier.nl 
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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. 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. Tussendoor een lekkere lunch. Hele dag. Tijd: 10 – 17 
uur.   

€ 115,- per 
dag 

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 cursus. 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. 

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 

http://www.wittewaaier.nl/
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Manoeuvreer 
cursus 

U traint tijdens deze cursus manoeuvreren op de motor intensief 
vaardigheden als het aanleggen aan hogerwal en in boxen, 
wegvaren van lagerwal en sluizen. Het resultaat is dat u meer 
ervaring, durf en overzicht heeft. Deze cursus is geschikt voor 
diegene die gericht met manoeuvreren aan de slag wil. U vaart met 
maximaal vier cursisten aan boord. Bezetting op het schip: 2 - max. 
4 personen. Tijd: 9 – 17 uur. 

€ 290,- 
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.  

€ 145,- per 
persoon per 
dag. 

3 Daagse 
Rondvaart 
Oosterschelde 

Driedaagse rondvaart over de Oosterschelde. Overdag varen, 
aanlopen van verschillende Zeeuwse havens, en overnachting en 
ontbijt in hotel Wemeldinge. Voorbeeld van een tocht: Wemeldinge, 
Sint Annaland, Roompot en terug naar Wemeldinge. 

vanaf € 
465,- 
3 daagse 
rondvaart 
met hotel  

Cursussen 
zeezeilen 

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