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Naseizoen 
Vanochtend begon mistig, maar daarna was het prachtig weer met een Oosterschelde die je tegemoet 
schittert. Een zonnetje, en niet zo veel wind. Een heerlijk naseizoen op de Witte Waaier. Tijd voor een 
korte terugblik op het seizoen 2014.  
 

Rondvaarten 
Deze zomer, eigenlijk vooral vanaf juli, hebben veel mensen deelgenomen aan het rondvaart / actief 
zeilen programma. Bijna elk weekend in juli en aug. waren er wel zeiltochten. De nadruk bij die 
zeiltochten lag op het zelf actief zeilen en genieten van wind en water. Met flinke wind hebben we 
lekker sportief gezeild, en als de wind wat minder was hebben we haventjes verkend (Yerseke en 
Goese Sas), en bij laagwater gekeken naar de zeehonden. En 3 x hebben we bruinvissen gezien, 
soms zelfs pal voor de ingang van de haven van Wemeldinge. Bij een rondvaart was er altijd wat 
lekkers te snoepen, b.v. een zeeuws bolus, een kop soep, of cola en knabbels.  
 

Eerste CWO diploma’s uitgereikt 
Dit jaar zijn de eerste vorderingsstaten uitgereikt. En nu ook de eerste erkende CWO diploma’s, zowel 
op basisnveau (CWO I), als gevorderden niveau (CWO II). Deze diploma’s worden uitgegeven door 
het CWO. De Stichting CWO is een samenwerkingsverband van de ANWB, het Watersportverbond en 
de HISWA. Deze stichting stelt zich tot doel een uniform diplomasysteem voor vrijwillige 
vaaropleidingen in te richten en in stand te houden. Zo zijn er diploma’s voor bijna elke 
watersportdiscipline (bijv: kielbootzeilen, jeugdzeilen, zeezeilen, etc.).   
 

Mijlentocht Engeland 
Van 8 – 14 september hebben we een prachtige mijlentocht gezeild. Van de Oosterschelde 
(Wemeldinge, en daarna Roompot Marina), gingen we direct over naar Ramsgate; een tocht van ca. 
300 mijl. Om ca. 1 uur ’s nachts waren we in Engeland. Vlak bij Dover, tussen grote windmolenparken 
door, en omdat het springtij was, met een flinke stroom van bijna 3 knopen dwars. Daarna zijn we 
doorgevaren, de Thames monding in, richting Chatham (vlak bij Londen), aan de rivier de Medway. 
Dat is de plek waar zeeheld de Ruyter ooit huisgehouden heeft. We hebben een goede haven 
gevonden in de marina bij Gillingham. 
Het was heiig die dag van de zeiltocht naar de Medwey, zodat we op de heenreis eigenlijk niet veel 
van de kust gezien hebben. Wel weer veel stroom en eerst nog knokken aan de wind. Op deze pagina 
staan foto’s van die tocht, onder andere van typische schuilhutten op palen zoals die op een zandbank 
in de Thamesmonding staan. Op de terugweg zijn we in de middag vertrokken, nu bij veel beter zicht. 
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En tegen een flinke NO 5 in teruggezeild naar de Belgische kust. Dat was hakken tegen de wind in, 
maar de boot en bemanning hielden zich goed. ’s Nachts kruisten we de deepwater zone met druk 
scheepvaartverkeer, en in de ochtend waren we in Oostende. Die avond hebben we heerlijk mosselen 
en vis gegeten in het centrum, en daarna door naar Oosterschelde, weer via de Roompot. Al met al 
een heerlijke tocht. En meteen heel veel ervaring rijker, genoeg voor een CWO II diploma ! 
 

Nachtzeilen in het naseizoen 
Nu de dagen korter worden is het een goede gelegenheid om de navigatiekennis over het zeilen ’s 
nachts weer eens op te halen of te vergroten. Op de Oosterschelde is het zeilen in het donker een 
aparte belevenis. Als je hier belangstelling voor hebt: laat van je horen.  

         de joon     
 
 

Hotelzeilen 
Dit seizoen hadden we voor het eerst “hotelzeilen” op ons programma gezet.  
Het idee is dat mensen een meerdaagse tocht van 3, 4 of 5 dagen kunnen zeilen, heerlijk op het 
water. En dat men tegelijkertijd op het eind van de middag, tegen de avond, de benen kunnen 
strekken lekker ergens in de luxe van een eigen kamer in een comfortabel hotel. Of in een huisje op 
een camping.  
Bijvoorbeeld een tocht door Zeeland; Witte Waaier zorgt dan voor het vervoer naar het hotel of 
camping, en ’s ochtends voor een heerlijk ontbijtje. En daarna weer een dag heerlijk zeilen.  
Op deze manier is het twee vliegen in één klap; zowel heerlijk buiten zijn, buiten genieten, en een 
goede comfortabele overnachting. Een goede combi tussen lekker zeilen en comfortabel overnachten.  
  

Vernieuwing aan de boot: de joon 
Voor de tochten op zee, en dan vooral voor de mijlentocht naar Engeland is er een zogenaamde joon 
geplaatst. Zo een joon is eigenlijk een lange, uitschuifbare staak met een vlaggetje eraan. In hogere 
golven is de staak makkelijker zichtbaar, waardoor een drenkeling in flinke zeegang makkelijker terug 
te vinden is. Goed om mee te oefenen, maar we hopen hem nooit nodig te hebben...  
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