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NIEUWSBRIEF februari 2015 
 

     
 

Vroeg voorjaar 
Er ligt nog een beetje sneeuw buiten nu, maar toch is het fijn om weer vooruit te denken, aan het 
komende seizoen. Wat zijn de plannen, hoe gaat het met de boot, en zijn er nog nieuwtjes. Tijd voor 
een kort vooruitkijken op het seizoen 2015.  
 

CWO diploma’s 
Ook in het seizoen 2015 gaan we weer allerlei trainingen geven die uitmonden in CWO diploma’s. 
CWO is een 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 trainingen dan ook. Vorig jaar vooral CWO I en II trainingen en mijlentochten. 
Dit jaar hopelijk een goed vervolg daarop!  
 

3 daagse rondvaart 
Vorig jaar bleek er vraag te zijn naar een meerdaagse tocht over de Zeeuwse Delta. We hebben zo’n 
tocht gehouden over de Oosterschelde en het Veerse meer, waarbij er overnacht kon worden op een 
camping of in een huisje of hotel. Zo’n vraag is natuurlijk leuk omdat het de kans geeft om de mensen 
zelf te laten zeilen en eigenlijk: om enthousiasme over te brengen.  
Daarom organiseren Witte Waaier en Hotel Wemeldinge samen 3 daagse rondvaarten over de 
Oosterschelde met Witte Waaier. Het idee is: overdag heerlijk varen en zelf actief zeilen, de wind en 
het water, het uitzicht, en de havens. Maar ook 's avonds terugkomen op je eigen plek, met je eigen 
spullen in het comfort van een hotelkamer. Dat is het beste van twee werelden. En heerlijk genieten 
van een Belgisch biertje op het terras van Hotel Wemeldinge.  
 

Zeilen in de fjorden in Noorwegen 
We overwegen om meerdaagse zeiltochten in de Noorse fjorden bij Trondheim aan te bieden. Witte 
Waaier organiseert dat, in samenwerking met een Nederlandse Bed & Breakfast daar. De fjorden bij 
Trondheim zijn prachtig, ruim water, beschut tussen de bergen, met een open verbinding met de zee, 
maar toch ver landinwaarts. We zeilen met een 8 meter kajuitjacht, een dagzeiler, waarbij er heerlijk in 
de fjorden gezeild kan worden. Indien gewenst kan er les gegeven worden, maar het is ook mogelijk 
om na een goede introductie zonder instructeur te gaan zeilen. Wel is het de bedoeling om elke avond 
bij de B&B terug te komen. Individueel boeken is mogelijk, maar ook in een (kleine) groep. Enige 
zeilkennis van het zeilen met open boten is vereist. Kortom: wie zou hierin geïnteresseerd zijn? 
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Schatting van de kosten: 800,- pp voor 4 dagen met zeilboot, overnachting en ontbijt + de vliegreis 
van ca. 300,- van Schiphol naar Trondheim. 
 

BOOT Düsseldorf en de HISWA 
Op 20 januari zijn we naar BOOT Düsseldorf geweest. We hebben daar een hele dag rondgelopen en 
ons natuurlijk vergaapt aan alle mooie nieuwe boten. Onder andere aan de nieuwe schepen van 
Winner. Er lagen een nieuwe 8 en een 9 meter schip. Prachtig! Je ziet de ontwikkelingen van de Witte 
Waaier, een Winner 9:50 tot nu. Kijk ook eens op http://www.winneryachts.com. Er werd nog gevraagd 
of we de boot wilden verkopen. Wat dacht je? Maar er was ook een mooi schip van jachtwerf Heeg, de 
Pointer 25, een heel mooi handzaam zeiljacht van 7,70 meter. Deze jachtwerf ontwierp ook de 
bekende randmeer schepen. We zijn uitgenodigd om een proefvaart te gaan maken in april. 
Daarnaast hebben we onder andere ook een nieuw radarsysteem gezien van Furuno waarvoor geen 
extra kabels nodig zijn, maar dat via de wifi werkt, waardoor het met een app op de tablet te zien is. 
Dat is echt een flinke stap vooruit. Al was het maar omdat extra kabels in de mast ook extra gewicht 
betekent. Binnenkort is de 60e HISWA Amsterdam Boat Show, van 11 tot en met 15 maart in 
Amsterdam RAI. Als er mensen meewillen: geef je op, dan gaan we samen er heen.  
 

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.  
 

      
 
 

ZILT magazine  
Is het blad: “Zilt magazine” bekend? Alleen in te zien via de computer of tablet. Dit draait nu al een 
paar jaar en het wordt steeds beter. Kijk eens op: http://www.ziltmagazine.com. Kost niets en is erg 
leuk. Het gaat nu over de Lofoten (in Noord Noorwegen) verkennen, zelf een jacht ontwerpen en 
bouwen, en de allereerste zeiltocht van het jaar.  
 

Onderhoud aan de boot 
Deze winter ligt de boot op de kant, goed beschermd onder een stevige dektent. Dit voorjaar wordt 
het: opnieuw poetsen en zien of de antifoulding nog goed is. Wat er al gebeurd is: de nieuwe anodes 
zitten eronder, en een scepterpot is vernieuwd. Daarnaast is de motor en de verstaging gecontroleerd 
en gekeken of er speling op het roer zat; nee dus gelukkig. Zie de foto’s.  
 

Programma 2015 
Dit jaar kiezen we ervoor om in overleg met de cursisten het programma zo veel mogelijk op maat te 
maken. Zo persoonlijk mogelijk. Van april tot juni en van september tot oktober worden allen CWO 
trainingen minimaal 1 maal en vaak meermalen aangeboden, met ook de mogelijkheid om dit in het 
weekend te doen. In het hoogseizoen leggen we meer nadruk op korte zeiltochten van een paar uur 
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en 3 daagse rondvaarten. Hoewel een CWO training dan ook tot de mogelijkheden behoort. Bel met 
+31(0)570-607300 of mail: info@wittewaaier.nl 
 

   
 
 

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 
tocht 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. Tussendoor een lekkere lunch. Hele dag. 
Tijd: 10 – 17 uur.   

€ 115,- 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  

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 

€ 145,- per 
persoon per 
dag. 
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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. 

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 
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. 

Trainingen 
zeezeilen 

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