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NIEUWSBRIEF januari 2016 
   

Een nieuw jaar: 2016 
Om te beginnen: een goed en gelukkig nieuwjaar toegewenst!  
Wat zal het jaar 2016 brengen? Lekker zeilen? Minder werken en meer op het water zijn of juist harder 
werken en je daarna heerlijk uitleven? Samen zeilen, of eerst lekker je eigen dingen doen? En wat 
gaat er voor Witte Waaier komen?  
 
Het komend seizoen komt er bij Witte Waaier meer nadruk op de zeillessen en het leren varen. Goed 
vertrouwd raken met de boot, het water, het roer en alles rondom het varen. En op het weer en de 
weersverwachting. Op de website http://wittewaaier.nl/ staan de cursussen. Het is echter altijd 
mogelijk om een cursus aan te passen en samen met Witte Waaier te kijken wat het beste en leukste 
is. Op maat en persoonlijk; dat is het beste.  
 

Nieuw programma: alvast plannen? 
Als u plannen en ideeën heeft over een cursus of tocht en over een bepaalde periode, neem dan 
s.v.p. nu al contact op via bert@wittewaaier.nl;dan gaan we kijken naar de invulling. Nu is er nog veel 
mogelijk in de planning.  
 

Veranderingen in het weer en hoe hier mee om te gaan.  
Is het weer in de praktijk van het zeilen aan het veranderen? Vorig seizoen bleef de zomer lang nat en 
koud, maar het seizoen daarvoor was de zomer veel warmer. Het is moeilijk te zeggen of er wat 
verandert, en waar die verandering dan in zit. Mijn eigen indruk is dat de kans op onweer toeneemt de 
laatste jaren. En als het dan onweert, dat dan het onweer behoorlijk hevig kan zijn. Zowel het onweer 
dat ontstaat in het warme weer, als onweer dat samengaat met depressies en koude lucht.  
Hoe ga je met veranderingen in het weer om als zeiler? En hoe kan je de weersituatie en de 
weerverwachting het beste interpreteren? 
 
De middelen om het weer te voorspellen nemen alleen maar toe. Via internet heb je goede 
hulpmiddelen zoals de sites en apps van buitenrader, windfinder / windguru, en b.v. ziltmeteo. En 
daarnaast is der de betrouwbare ondersteuning via de marifoon van post Wemeldinge, en de marifoon 
weerberichten van de Nederlandse Kustwacht, Oostende Radio en BBC weather forecast. Verder de 
gribfiles. Maar eigenlijk alles komt van dezelfde bron: weergegevens van weerstation Bracknell in 
Engeland.  
En bovenal: wat zie je zelf? Wat zie je aan de lucht, de wolken, de wind, het water? 
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En: hoe pas je die kennis toe? Want b.v. buienrader ziet bestaande buien wel komen, maar de site 
kan niet voorspellen of buien plotseling ontstaan. Hoe koppel je wat je ziet aan de voorspellingen, en 
heel belangrijk: denk je dat de verwachtingen in de tijd gezien nog kloppen, of komt eventueel slecht 
weer sneller opzetten? 
Dit seizoen wordt hieraan tijdens de cursussen meer aandacht besteed. Wat zie je, wat verwacht je, 
en hoe kan je omgaan met veranderingen in het weer.  

 

   
 
 
CWO  jachtzeilen: wat verandert er? 
De huidige diplomalijnen Kajuitjachtzeilen en Zeezeilen worden in 2016 geïntegreerd en gaan verder 
onder de naam Jachtzeilen. Het onderscheid tussen Kajuitjachtzeilen en Zeezeilen komt terug in de 
aanduiding: Jachtzeilen non-tidal en Jachtzeilen tidal (stromend water).  
Door de samenvoeging van Zeezeilen en Kajuitjachtzeilen is er gezocht naar meer samenhang tussen 
de beide disciplines. Voor Witte Waaier maakt het in feite niet zoveel uit. Het blijft Zeezeilen, maar nu 
gaat het Jachtzeilen “tidal” heten. Daarmee wordt nog duidelijker dat we zeilen op stromend water, n.l. 
het ruime water van de Oosterschelde en de Noordzee. En dat is prachtig! 

 
Windmolenvelden op zee 
Wanneer je op zee zeilt, b.v. een oversteek naar Engeland, dan kom je ze achter elkaar tegen; de 
windmolenvelden. Nederland heeft ze, maar ook België en Engeland. En het worden er steeds meer. 
Binnenkort wordt er een groot veld aanbesteed ter hoogte van Walcheren, het windmolenveld 
Borssele.  
Veel mensen denken dat de Noordzee leeg is, maar eigenlijk zie je altijd wel wat; zeeschepen, 
platforms, en vaak ook windmolens. Zie b.v. de foto linksonder op de volgende pagina.  
Gek genoeg zitten die windmolenparken jou vaak in de weg, dus op de route die je net zou willen 
zeilen. Ermee rekening houden, en dus ook omzeilen wordt steeds gewoner. Want: je mag er niet 
doorheen met de zeilboot. Tenminste: niet in Nederland en België, maar wel in Engeland, Duitsland 
en Denemarken. Als je te dicht in de buurt komt, volgt er een oproep op kanaal 16, en anders komt er 
een werkboot even een kijkje bij je nemen en een waarschuwing geven.  
Met de Witte Waaier hebben we vorig seizoen ook een aantal keren moeten omvaren.  
 
Nu is er wel goed nieuws, want door de Nederlandse overheid is het voorstel om doorvaart door 
windmolenvelden onder voorwaarden toe te staan goedgekeurd. De voorwaarden zijn onder meer dat 
de boot niet langer mag zijn dan 24 meter, en dat het overdag gebeurt. Zie 
http://www.watersportverbond.nl/nieuws/2015/december/doorvaart-windenergieparken-op-zee-onder-
voorwaarden-toegestaan/ 
Het argument is dat wanneer zeilschepen steeds meer moeten omvaren dit leidt tot gevaarlijke 
situaties, omdat sommige parken gesitueerd zijn in de nabijheid van drukke vaarroutes voor 
zeeschepen. Het risico is dat deze kleine scheepvaart nu onnodig dicht bij een vaarroute komt.  
 

http://www.wittewaaier.nl/
http://www.facebook.nl/wittewaaier
mailto:info@wittewaaier.nl
http://www.watersportverbond.nl/nieuws/2015/december/doorvaart-windenergieparken-op-zee-onder-voorwaarden-toegestaan/
http://www.watersportverbond.nl/nieuws/2015/december/doorvaart-windenergieparken-op-zee-onder-voorwaarden-toegestaan/


                                                   
 
www.wittewaaier.nl                                                                               Tel: +31(0)570-607300 

www.facebook.nl/wittewaaier                                                               KvK  38022554 

info@wittewaaier.nl                                                                               twitter: /twitter.com/BertOosterlaak 

 

3  Nieuwsbrief Witte Waaier Zeezeilschool januari 2016 
 

 
Het beleid is, dat er in 2016 een test gehouden gaat worden met de doorvaart, en dat vanaf 2017 in 
principe in alle operationele windparken op zee doorvaart onder voorwaarden mogelijk gemaakt wordt. 

 
Boot in het water: wie doet mee? 
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 onder andere: antifouling aanbrengen, schoonmaken, in 
de was zetten, de reling aanbrengen, 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  
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