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NIEUWSBRIEF JULI 2014 
 

   
 

Hoogseizoen 
Op dit moment is het warm! Dit weekend was het meer dan 30 graden. Afgelopen vrijdag was er een 
zeiltocht op de Oosterschelde waarbij we ons gelukkig konden prijzen dat we snel op het water 
konden zijn. Daar was het nog wat koel. Dan is het toch heerlijk op de boot! 
 

Zomerprogramma Wemeldinge 
Deze zomer doet Witte Waaier mee aan het zomerprogramma van Wemeldinge. Op maandag om de 
twee weken, afwisselend met een ander schip de Sailforce, doen we korte rondvaarten om kennis te 
maken met het zeilen en met de Oosterschelde. Er zijn tochten om 13 en om 15 uur.  
De organisatie van het uitgebreide zomerprogramma maakt Wemeldinge bijzonder, omdat er heel veel 
te doen is. Van alles, van bolussen bakken, boogschieten, en paardenkar tijden, noem maar op. 
Nieuw dit jaar zijn o.a. voetballen, een foto-workshop, vroege vogel safari, amuse wandeling, 
verrassende kookworkshops en nog veel meer! Kijk eens op 
http://www.mkbwemeldinge.nl/zomerprogramma-2014-wemeldinge.html voor nadere informatie.  
 

Verloop van het seizoen.  
Dit seizoen hebben we voor het eerst een volledige planning met alle soorten zeilcursussen 
aangeboden. Dat is voor het eerst, omdat we vanaf dit jaar de CWO diploma’s kunnen uitreiken. We 
waren dus heel benieuwd naar de animo. En nu, halverwege het seizoen, is te zien dat er vooral 
belangstelling is voor de basiscursus CWO I en het kennismaken met zeilen en zeilles. Er is ook zeker 
wel belangstelling voor de gevorderdencursussen en de mijlentochten, maar de nadruk ligt op de 
basiscursus. En eigenlijk is dat mooi. Want een doelstelling van Witte Waaier is om mensen 
enthousiast te maken voor het zeilen op ruim water, en actief te laten genieten van de wind en de 
ruimte. Dat genieten gaat het best als mensen zich zeker voelen op het water, tijdens het zeilen. Op 
die manier heb je het meeste plezier. Kijk eens op http://wittewaaier.nl/home/programma-2014/ 
 

Eerste CWO vorderingsstaten uitgereikt 
Na de certificatie vorig najaar is Witte Waaier nu gerechtigd om het CWO diploma zeezeilen uit te 
reiken. CWO staat voor Commissie Watersport opleidingen, de Nederlandse certificerende instantie 
op het gebied van zeilopleidingen. Zie ook www.cwo.nl  Inmiddels zijn de eerste vorderingenstaten 
ingevuld met een flink aantal afgetekende activiteiten, op weg naar het diploma. Meestal op 
basisniveau (CWO I), maar ook al op niveau gevorderde (CWO II).  
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Het verkrijgen van een diploma is toch een erkenning van het niveau dat je bereikt hebt.   
 

                  
 

Rondvaarten 
Dit jaar is er weer veel belangstelling voor actief zeilen / rondvaarten. Het gaat om lekker varen, 
zeiltocht, uitwaaien, rustig aan, rondtocht van 2,5 uur vanuit Wemeldinge. Meestal in het weekend, in 
het hoogseizoen, of op aanvraag. We starten met een kopje koffie, en daarna op pad. De tocht is incl. 
versnaperingen. Kan individueel of samen met het gezin.  
 

Mijlentocht Engeland 
Van 8 – 14 september, is de volgende oversteek naar Engeland gepland. Afhankelijk van weer en 
wind kiezen we voor ofwel Ramsgate / Dover, ofwel voor de regio van Harwich en de river Orwell. Het 
is een mijlentocht, met nachtzeilen. U ziet veel, verschillende havens, een ander land. 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! 
 

Details over de basiscursus CWO I 
De 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 ziet 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). 
 

Vernieuwing aan de boot 
Na de reparatie dit voorjaar van de saildrive en de schroef (zie de foto’s, is de boot nog verder 
opgeknapt. Er kwam een nieuw sprayhood, weer een witte, hartstikke mooi!  En daarnaast kwam er 
ook nog een nieuwe rolfok, zodat de genua weer heel soepeltjes in- en uitdraait.   
 

       
Nieuwe klapschroef.             Een nieuwe rolfok, met nieuwe trommel en voorstag.  
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