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Zeer afwisselend seizoen tot nu toe 
We hebben zeer verschillend weer gehad tot nu toe. Zowel koud en nat (april) maar ook zonnig en 
prachtig weer (mei en juni). Kort geleden, in juli, eerst een hittegolf en daarna een zomerstorm van 
formaat met veel kou en regen erachteraan.   
Maar er is heerlijk gezeild. Zowel met grote groepen (de vereniging All Terrain uit Eindhoven die 
verdeeld over de dag actief aan het zeilen waren, met veel wind), kleinere gezelschappen (2, 3 a 4 
personen) en individuele zeilles. Het was leuk tot nu toe! 
 

Programma 2015: minimaal nog een langere mijlentocht naar Engeland.  
Van 20 tot 29 augustus gaat de Witte Waaier naar Engeland, waarschijnlijk naar Pinn Mill en de 
rivieren van de Oostkust. Bij voldoende belangstelling volgt nog een tocht in september.  
De bedoeling is om veel mijlen te varen, ervaring op te doen met navigatie op zee, nachtzeilen en 
routeplanning. Er is voor augustus nog 1 plaats over.  

Bel met +31(0)570-607300 of mail: info@wittewaaier.nl 
 

Zeilles en CWO diploma’s zeezeilen 
Dit seizoen blijken mensen graag te komen om hun kennis en vaardigheden nog eens aan te 
scherpen. Bijvoorbeeld in het manoeuvreren in de haven, ankeren, basiszaken zoals aanleggen en 
afvaren, knopen leggen het zeilen hijsen en strijken. Eigenlijk vooral om het eigen vertrouwen te 
versterken; om er zeker van te zijn dat het gewoon goed gaat, ook als het moeilijker wordt. 
Bijvoorbeeld in een drukke haven, of voor een sluis. 
En tot onze grote voldoening krijgen we heel goede beoordelingen / terugkoppelingen op de manier 
van lesgeven (ontspannen en duidelijke manier van instructie geven, die je uitdaagt zelf na te denken 
en vooral ook zelf te doen. zie verder http://wittewaaier.nl/home/testimonials/).   
 
De cursussen die we geven monden uit 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. Dit jaar vooral CWO I en II diploma’s. En Bert Oosterlaak, 
eigenaar van Witte Waaier, is zelf gecertificeerd als docent / trainer voor het beroepsonderwijs via het 
CRKBO.   
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Manier van lesgeven 
Tijdens een zeiltocht over de Zeeuwse delta viel de stijl van lesgeven (en het verschil met andere 
stijlen van lesgeven) weer op. Witte Waaier gaat uit van het “Active Learning Principe”, een principe 
waarbij volwassenen leren door het vooral eerst zelf te doen. Door ondervinding en ervaring, en door 
terugkoppeling en sturing, blijken volwassenen het best en het leukst te leren. De schipper / trainer let 
goed op wat er gebeurt, let vooral op de veiligheid, geeft op grote lijnen aanwijzingen, en bespreekt na 
de acties wat er goed ging en natuurlijk ook wat er beter kan.  
Veel mensen vinden dit ook het leukst. Lekker actief zelf zeilen, en leren door het zelf te doen.   
 

Een dag actief zeilen en korte 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? Op de Oosterschelde hebben die dieren hun eigen 
vaste plekje. Daar kunnen we gaan kijken natuurlijk.   
Een hele dag zeilen geeft de mogelijkheid een tocht te maken naar Sint Annaland op Tholen, naar 
Zierikzee of de Roompot. Dus lekker eind op weg te gaan en heerlijk te genieten van zon en ruim 
water.  
 

Verbeteringen aan de boot 
De nieuwe plotter met de AIS is nu echt geplaatst door de werf, van de Rest Nautic. Voor het 
navigeren op zee. De plotter laat de positie van het schip zien op de zeekaart, en ook de andere 
schepen die in de buurt zijn, hun naam, vaart, richting en andere bijzonderheden. Dat is vooral bij 
slecht zicht een hele verbetering. Maar wees gerust: de nadruk blijft liggen op gewoon zeilen en 
waarnemen, niet op elektronica. 
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