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Een nieuw seizoen: meer lessen  
Dit seizoen met Zeilschool Witte Waaier willen we meer lessen gaan aanbieden. Vorig seizoen 
merkten we dat mensen zeilen leuk vinden; genieten van wind en water, maar dat het toch ook erg 
leuk is om meer van het zeilen zelf te leren. Bijvoorbeeld betere zeilmanoeuvres doen, de dingen 
goed van te voren zien aankomen, of beter leren navigeren op stromend water en de zaken die je 
buiten ziet kunnen herkennen in de kaart. Daar leggen we nog wat meer de nadruk op. Dat doen we in 
het kader van de diplomalijn van CWO (Commissie Watersport Opleidingen) niveau I t/m III. Dus van 
beginner tot zelf schipper zijn in de Zeeuwse Delta. Kijk eens op de site voor de verdere uitleg over de 
trainingen en de planning https://wittewaaier.nl/home/programma-2016/ . 
 

Nieuwe site:  
De site van Zeilschool Witte Waaier is helemaal vernieuwd. Technisch is er voor een ander 
uitgangspunt gekozen, waardoor we nog meer mogelijkheden hebben om leuke berichten te posten, 
koppelingen te maken met Facebook en Twitter, en het programma te laten zien via Google agenda. 
We hebben nu de site een paar maanden geprobeerd, en het werkt goed! Bijvoorbeeld kun je nu veel 
beter een reactie geven op een pagina of een bericht op de site. Daarnaast kunnen foto’s beter 
geplaatst worden, en b.v. nieuwtjes of een overzicht van zeilboeken.  
Ga maar eens kijken www.wittewaaier.nl .  
 

Programma met vier mijlentochten. 
In het programma staan dit jaar minstens vier mijlentochten gepland. De bedoeling van de 
mijlentochten is natuurlijk om lekker vakantie te vieren, en tegelijkertijd een langere zeiltocht te maken. 
Goed voor je ervaring op zee. Met uitgebreid nadruk op navigeren, routeplanning, weerberichten, 
onbekende gebieden, koken op zee (en lekker eten) en wachtschema’s. Het gaat om: 

- Mijlentocht mei: tocht van 4 dagen naar Scheveningen, Stellendam, of Blankenberge en 
Breskens.  

- Mijlentocht 17 – 25 juni: rondom de langste dag. Tocht naar de Engelse Oostkust: Harwich, 
Ipswich, en de rivieren Orwell, Stour en Deben. Met natuurlijk een bezoek aan de Butt & 
Oyster.   

- Mijlentocht 25 juli – 6 aug. Zomertocht naar de Engelse zuidkust en Noord Frankrijk. Naar 
Dover, Eastbourne, de Solent, Dieppe, Boulogne.  

- Mijlentocht 2 – 10 september. Tocht naar Ramsgate, de Medway en Nieuwpoort en Oostende. 
De bestemmingen zijn natuurlijk afhankelijk van het weer en de windrichting. Heb je belangstelling: 
neem svp contact op. bert@wittewaaier.nl.   
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Boekje Wemeldinge zomer 2016 
Door enthousiaste mensen uit Wemeldinge is voor dit jaar 2016 het boekje over de activiteiten in 
Wemelinge samengesteld. Met het zomerprogramma waaraan ook Zeilschool de Witte Waaier 
meedoet met een aantal korte kennismakingszeillessen op maandagen in juli en augustus in de 
zomervakantie. Het doel: mensen nog verder te interesseren voor het zeilen op ruim water. En de 
Oosterschelde leent zich daar prachtig voor. Verder staan er en allerlei verschillende activiteiten in 
zoals  buitenritten te paard en de kunst- en natuur route. Zie 
http://mkbwemeldinge.nl/zomerprogramma-wemeldinge  

 
Veranderingen aan de boot 
Deze winter hebben we opnieuw een aantal verbeteringen doorgevoerd aan de boot. Zo is er een 
nieuwe genua 4 aangeschaft die goed geschikt is voor zeilen bij een krachtige tot harde wind. Vooral 
bij een tocht op zee waarbij de wind wat doorzet is dat een heel geschikt zeil. Dat maakt de uitrusting 
van de Witte Waaier met een genua 1, 2 (high aspect) en 4, en een gennaker nog completer.  
Afgelopen week is het zeil tijdens een kennismakingstocht goed getest en het zeil stond er prachtig 
bij.Daarnaast is het elektrische systeem goed nagekeken waarbij een nieuwe acculader geplaatst is 
en allerlei lampje in de kajuit vervangen zijn voor led lampjes. Tevens hebben we plannen voor een 
echte koeling aan boord. Het apparaat is al aangeschaft; nu nog even installeren  .  

 
Training manoeuvreren 
Net zoals vorig jaar biedt Zeilschool Witte Waaier een aantal keren een weekend training 
manoeuvreren aan. Dat is veel oefenen met aan- en afmeren, gebruik van de motor, gebruik van de 
lijnen, knopen, hogerwal, langswal en lagerwal en sluismanoeuvres. Het weekend van 23 en 24 april 
is een dergelijk weekend gepland voor leden van de club van eigenaren van Winner zeilschepen. 
Maar ook daarnaast zijn er veel mogelijkheden. Neem dan contact op: bert@wittewaaier.nl  
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