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Seizoen is begonnen: direct al veel lessen 
Het seizoen 2016 begon in april eigenlijk wat koud. Af en toe hebben we de kachel aan boord flink 
nodig gehad. Maar toch lieten gelukkig diverse dappere cursisten zich niet tegenhouden en we zijn 
begonnen met zeillessen. Ofwel beginnende zeilers die wel ervaring hebben op open zeilboten of met 
kleine kajuitjachtjes op kleiner water, b.v. het Veerse Meer, en die nu zin hebben om hun vaargebied 
te vergroten. Of ook ervaren zeilers die zin hebben om de kennis en ervaring die ze hebben op ruim 
water verder uit te bouwen en nog eens te toetsen aan de praktijk. Maar het was heerlijk! Want 
ondanks de lagere temperaturen was de lucht vaak helder en het windje prima? Dus er is weer heerlijk 
gezeild en genoten van de lessen.  
Er was ook een cursist die graag les wilde op haar eigen boot vanuit Breskens. Ook een prachtige 
haven natuurlijk, alleen wel een lastige haven vanwege de sterke stroom bij halftij voor de 
havenhoofden.  
Deze ontwikkeling van meer lessen willen we graag doorzetten. Dus we blijven meer nadruk houden 
op de lessen voor beginners en gevorderde zeilers op  het ruime water.  
 

Bij het CWO gaat Zeezeilen binnenkort Jachtzeilen “tidal” heten.  
Met ingang van volgend jaar, 2017 verandert er wat in het systeem van de CWO (Commissie 
Watersport Opleiding, de erkende Nederlandse instantie) opleiding op het gebied van Zeezeilen. Dus 
precies de lessen in het Zeezeilen die bij Zeilschool Witte Waaier nu al gegeven worden, omdat de 
Oosterschelde als Tidal water geldt.  
De verandering zit eigenlijk meer in de benaming van de zeilopleiding dan in de inhoud. Het komt erop 
neer dat de benaming verandert van “Zeezeilen” naar Jachtzeilen “Tidal” (stromend water). Als je 
verder kijkt op de CWO site onder disciplines & eisen staat het verder uitgelegd 
https://www.cwo.nl/disciplines-eisen/# .  
Zeilschool Witte Waaier wordt hiermee dus een zeilschool voor Jachtzeilen Tidal.  
Toelichting:  
Jachtzeilen: diploma Jachtzeilen I: het diploma CWO I is bestemd voor personen van 16 jaar of ouder, 
die onder verantwoordelijkheid van de schipper als bemanningslid op (zeegaande) zeiljachten kunnen 
functioneren.  
Het diploma Jachtzeilen CWO II is bedoeld voor personen die blijk hebben gegeven de bij de diploma-
eisen vermelde functies onder verantwoordelijkheid van de schipper te kunnen uitvoeren als 
dagschipper van een zeiljacht. Zij moeten in staat zijn zelfstandig manoeuvres uit te voeren onder 
eenvoudige omstandigheden. NON-TIDAL: Het vaargebied betreft uitsluitend de (ruime) niet 
stromende binnenwateren. De vereiste ervaring voor dit diploma is 150 mijl.  

http://www.wittewaaier.nl/
http://www.facebook.nl/wittewaaier
mailto:info@wittewaaier.nl
https://www.cwo.nl/disciplines-eisen/


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

www.facebook.nl/wittewaaier                                                               KvK  38022554 

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

 

2  Nieuwsbrief Witte Waaier Zeezeilschool juni 2016 
 

TIDAL: Het vaargebied betreft alle getijde wateren, zoals: de Waddenzee, Westerschelde en 
Oosterschelde ten zuiden van de lijn Bruinisse-Anna-Jacoba polder, Eems/Dollard en de kustwateren. 
De vereiste ervaring voor dit diploma is 250 mijl waarvan minstens de helft op zee/stromend water. 
 
Het diploma Jachtzeilen CWO III is bedoeld voor personen die blijk hebben gegeven de bij de 
diploma-eisen vermelde functies te kunnen uitvoeren als schipper van een zeiljacht onder 
omstandigheden tot en met 6 Beaufort. Men wordt verondersteld zelfstandig, veilig en verantwoord te 
kunnen varen, manoeuvreren en navigeren. Men moet hierbij onder alle omstandigheden leiding 
kunnen geven aan de bemanning. NON-TIDAL: het vaargebied betreft de (ruime,) niet stromende 
binnenwateren. De vereiste ervaring voor dit diploma is 750 mijl, waarvan minimaal 250 mijl na het 
behalen van diploma Jachtzeilen II non-tidal. TIDAL: De vereiste ervaring voor dit diploma is 750 mijl 
waarvan de helft op zee/stromend water en waarvan minimaal 250 na het behalen van het diploma 
Jachtzeilen II tidal.  

       
 

Mijlentocht mei.  
In mei hebben we een mooie mijlentocht van 4 dagen gezeild. Van Wemeldinge over de 
Oosterschelde naar Roompot Marina. We begonnen met een lekker lopend windje en we kwamen aan 
met een ZW kleine 6 op kop. Op het laatst twee reven en de high aspect een stuk opgerold. Best veel 
wind. De dag over de Noordzee naar Stellendam was een lekker zeildag. Verder uit de “post” op de 
website van Witte Waaier: 
…. voor de Banjaard langs en daarna via het Slijkgat bij Goeree. Het was een mooie tocht met een 
paar opmerkelijke dingen. Nadat we de verkenningston bij Goeree in zicht hadden zetten we koers op 
de groene ton SG1 om daarna de geul te gaan volgen, goed betond met rode tonnen bakboord, 
groene tonnen stuurboord. Rond hoogwater Hoek van Holland en een dwarsstroom op de geul. Een 
pracht van een baai langs het strand van Goeree met in het noorden de schoorstenen van de 
Maasvlakte. 
 
In de verte echter naderde een baggerschip. Intussen was het wat harder gaan waaien, van 
windkracht 3 a 4 naar een 5 a 6 ZW, dat is een ruime wind in de geul. Die wind komt over het strand 
en wakkert lekker aan. Na het strijken van het grootzeil gingen we op de genua verder. Dichterbij 
gekomen draaide het baggerschip vlak voor onze neus (ca. 100 meter) bij de SG4 het slijkgat in en 
ging daarna in de geul aan het werk. Waarschijnlijk had het schip ergens het zand geloosd en ging nu 
verder met baggeren. Daarbij kwam zoveel zand omhoog wervelen dat de dieptemeter rond 1 meter 
aangaf. De wind nam nog wat toe, en met de joggers op het strand in zicht voeren we verder de geul 
door. En na een ruime bocht bij de P1 kwamen we uiteindelijk bij de “Kwade Hoek” recht in de wind op 
de motor de haven van Stellendam binnen. Ook hier stroom meer dwars op de geul dan puur tegen. 
De Goereese sluis draaide vrijwel meteen na de oproep. De hoogte van de mast maakte dat de beide 
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bruggen moesten draaien. En daarna was het Haringvliet opmerkelijk rustig. En de Marina van 
Stellendam heerlijk comfortabel. 
 

       
 
Mijlentochten juli en september. 
In het programma staan dit jaar nog twee 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. Het gaat om: 

- 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 contact op. bert@wittewaaier.nl.   
 
 

Veranderingen aan de boot 
En opnieuw staan er wat veranderingen aan de boot op stapel. Het belangrijkste is dat het reddingvlot, 
dat tot nu toe in de hondenkooi vlak bij de slaapplek van de schipper bewaard werd, achter op de boot 
naast de zwemtrap geplaatst gaat worden. Dat is niet helemaal ideaal vanwege een extra gewicht 
helemaal achterop de boot, maar beter dan de andere alternatieven zoals de plek op het dek voor de 
sprayhood. Dat is een sta-in-de-weg en vervelende windvang. Dus weer een stapje beter!  
En trouwens: de koelkast doet het: lekker luxe met een koud biertje na het zeilen.  
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