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Een heel mooi, licht en voorspoedig 2014 toegewenst! 
Het kaartje toont een foto van een snoepwinkel op de kade in Ramsgate, vlak bij de haven.  
 

Programma 2014 CWO zeezeilschool Witte Waaier. 
We hebben veel veranderd dit jaar. De focus ligt dit jaar op het aanbieden van een aantal CWO 
cursussen; b.v. een basiscursus CWO I, een gevorderdencursus CWO II, en natuurlijk op het lekker 
actief zeilen en zeiltochten. We beginnen in april met kennismakingstochten voor beginners in het 
zeezeilen, en met basiscursussen.  
We bieden ook korte cursussen aan, van b.v. 3 dagen met een avondprogramma. Door twee korte 
cursussen te combineren kan het gehele CWO I programma doorlopen worden, en je bent niet 
meteen een hele week kwijt. Maar natuurlijk zijn er ook “volledige” weken (van 5 dagen).  
In het vroege voorjaar is het mogelijk om in 2 zaterdagen je te verdiepen in de theorie. M.n. in de 
Theoretische Kust Navigatie, en het Klein Vaarbewijs deel II.  
Bovenaan deze nieuwsbrief staat nu niet alleen het logo van de Witte Waaier, maar ook het logo van 
het CWO. Gewoon om de certificatie te laten zien en daarmee de borg voor de kwaliteit van de 
cursussen. Die is in oktober getest en goed bevonden! 
Onderaan in deze nieuwsbrief staat een overzicht van de cursussen en trainingen. En op de website 
staat het programma 2014. Zie www.wittewaaier.nl 
 

Planning volgend vaarseizoen voor zeiltochten en rondvaarten 
In de zomer worden er zeker weer zeiltochten van ca. 2 uur aangeboden, op de Oosterschelde. 
Afgelopen zomer, in juli en augustus, was dit een groot succes. Mensen hebben er erg van genoten. 
Het weer zat natuurlijk ook bijzonder mee, maar toch; de Oosterschelde toonde zich fantastisch! Voor 
veel mensen was het een erg leuke kennismaking met zeilen, kajuitzeilen en met de Witte Waaier. En 
deze leuke reclame voor dit prachtige gebied willen we er graag inhouden.   
 

Winterseizoen 
Inmiddels hebben we al een paar flinke stormen achter de rug. Een paar dagen geleden ben ik nog 
eens wezen kijken en de boot lag gelukkig nog stevig op zijn plek. De mensen van de haven hadden 
nog een paar extra lijnen gebruikt voor nog meer zekerheid. Maar in de praktijk valt de wind op die 
plek erg mee. De haven ligt eigenlijk in een diepe kom, en daarmee flink in de luwte voor stormen, 
zeker die uit het zuiden en westen. 
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Alle spullen die niet vochtig mogen worden heb ik van de boot afgehaald. Ook de accu’s heb ik nu 
meegenomen, om ze deze winter een paar te kunnen bijladen.  
Daarnaast wordt het reddingvlot opnieuw gekeurd, en worden de reddingvesten vernieuwd. Ook 
komen er nieuwe vuurpijlen. Nou nog even zien wat we met de oude doen ;)  
In maart gaat de boot op de kant voor een nieuwe laag antifouling. Dat is zeker nodig, want in het 
zeewater van de Oosterschelde gaat de aangroei steeds flink door.   
 

       
Ontmoeting met een duikboot, bij Texel          Onder gennaker over de Noordzee:ruime koers en gaan! 
 
 

Activiteiten Witte Waaier 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 
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 

Theorie cursus 
TKN 

Theorie cursus TKN (Theoretische Kust Navigatie). Voorbereiding 
op het examen in april gedurende 2 zaterdagen. Nadere 
toelichting volgt nog. Tijd: 10 – 17 uur. Incl. lunch.  

Locatie: in de buurt van Utrecht.  

€ 195,- voor 
2 zaterdagen 

Theorie cursus 
Vaarbewijs 2 
(VB-2) 

Theorie cursus Vaarbewijs 2 (VB-2). Voorbereiding op het 
examen in april gedurende 2 zaterdagen. Nadere toelichting 
volgt nog. Tijd: 10 – 17 uur. Incl. lunch.  

Locatie: in de buurt van Utrecht. 

€ 195,- voor 
2 zaterdagen 

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 

€ 290,- 
weekend 

http://www.wittewaaier.nl/
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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). 

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 
cursus 

U traint tijdens deze cursus 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. Een fijne vakantie! 

€ 145,- per 
persoon per 
dag. 

Trainingen 
zeezeilen 

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