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Najaar 2015 
Dit najaar was prachtig tot nu toe! Heerlijke weken met heel mooi weer. En een groeiende 
belangstelling voor zeillessen. Dat is opvallend vergeleken met vorig jaar. In 2014 was er meer vraag 
naar rondvaarten en dagtochten, maar nu zijn er veel mensen die graag (beter) willen leren zeilen. 
Zowel manoeuvreren in de haven, als navigeren en de zeilhandelingen zelf. Of beter vertrouwd willen 
raken met allerlei situaties op het water, en wat je dan moet doen. Bijvoorbeeld een flinke regenbui 
waar ook behoorlijk wind vooraan komt met de bijbehorende draaiing van de windrichting. Dat is 
natuurlijk hartstikke leuk, en we hebben een groot aantal leuke lessen kunnen geven.  
 

Zeilles en CWO diploma’s zeezeilen 
Tijdens de zeillessen zeezeilen op basisniveau gaan we vooral in op het manoeuvreren in de haven 
op de motor. Bijvoorbeeld aankomen hogerwal, lagerwal, langswal, en de voor- en nadelen van 
achteruit manoeuvreren. Kennis van knopen, voor- en achtertros, en het gebruik van springen. De 
boot leent zich goed om te oefenen met reven en weer uitreven, en op het stromende water voor het 
varen van “wybertjes” om de tonnen, het liefst half tij met een flinke stroom. Een apart hoofdstuk is het 
oefenen met de beginselen van de navigatie, waarbij de mooie nieuwe plotter afgeschermd wordt.  
Op die manier leren de deelnemers echt zelf, vanuit hun eigen ervaring te handelen. En zodoende 
steeds meer een beetje vooruit te denken.   
 
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. Dat betekent dat hij precies weet hoe praktische zaken goed overgedragen moeten worden.  

 
Engeland tocht.  
Dit jaar hebben we weer een aantal tochten op zee gemaakt, waaronder een tocht eind augustus naar 
Engeland, naar Harwich, Woolverstone, Pinn Mill en Ipswich. Die tocht naar Engeland was leuk en 
leerzaam, maar toch erg verschillend. De heenreis hebben we gemaakt met een rustig windje en een 
prachtige zonsondergang. We kwamen aan op de Orwell in het holst van de nacht, en de volgende 
dag, een zaterdag met stralend mooi weer bleken we eerst klas te liggen in een wedstrijd “on the river” 
met hele mooie klassieke jachten. De dagen daarna sloeg echter het weer om, met veel wind en 
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regen, waardoor we genoodzaakt waren een dagje Londen er aan te knopen (ook niet vervelend), 
terwijl de boot in de haven in het centrum van Ipswich lag. Dat bleek trouwens wel voor herhaling 
vatbaar; Ipwich heeft een goede treinverbinding met Liverpool station. De terugreis was een stuk 
minder comfortabel; wind 5 - 6 halve wind, met golven die nog doorstonden van de storm van de 
dagen daarvoor. Maar dat vergaten we weer toen we ’s ochtends voor de Zeeuwse kust kwamen.     
 

    
 

 
Vooruitblik naar volgend seizoen 
Met de ervaringen van dit seizoen gaan we nog wat meer nadruk leggen op de zeillessen (basis, 
gevorderde en schipperen) en de langere tochten in de Zeeuwse delta en op zee. Dat betekent dat we 
de folder ook wat aan gaan passen.  
Het is een mooie voldoening als men b.v. zegt dat men veel geleerd heeft over het zeilen zelf. 
Bijvoorbeeld: “het was een onvergetelijke kennismaking met zeezeilen. Ik heb binnen een paar uur 
alle aspecten van het zeezeilen mogen ervaren onder zeer wisselende condities. Het was veel meer 
dan een introductie omdat het heel interactief was waarbij veel handelingen direct zelfstandig 
uitgevoerd konden worden. Deze ervaringen hebben wij op korte termijn mee gekregen van een zeer 
ervaren instructeur die tijd neemt en antwoorden kan geven op alle vragen. Al met al een onvergetelijk 
dag waarvoor ik je nogmaals wil bedanken”.  
 
Natuurlijk blijven we de rondvaarten wel doen, want het is leuk, en de mensen zijn enthousiast. 
Bijvoorbeeld over de mooie tochten over de Oosterschelde, met bezoeken aan Zierikzee of Sint 
Annaland.  
Door de Winnerclub (de vereniging van Winnereigenaren) zijn we gevraagd om mee te doen aan een 
cursus manouevreren in april volgend jaar in Willemstad. Daar doen we natuurlijk graag aan mee.  
 

Boot in en uit het water 
In het weekend van 21 en 22 november tuigen we de boot af, want daarna gaat hij uit het water. En in 
het weekend van 2 en 3 april bereiden we de boot weer voor op het nieuwe seizoen, zodat hij op 4 
april weer in het water gaat. Werkzaamheden in november onder andere: zeilen aftuigen, zeereling 
demonteren, dektent erover, spullen uit de boot halen, winterklaar maken. En in april: antifouling 
aanbrengen, poetsen, optuigen, etc.  
Vraag: mocht u het leuk vinden om dat te zien en ook mee te helpen, u bent natuurlijk van harte 
welkom! Neem dan contact op: bert@wittewaaier.nl  
 

Alvast reserveren 
Mocht u alvast ideeën hebben over lessen of een toch die u zou willen varen: wilt u dat dan alvast 
doorgeven? Dan kunnen we daar rekening mee houden in de planning van volgend jaar.   
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