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NIEUWSBRIEF oktober 2016 
   

Terugblik zeillessen seizoen 2016 
Het seizoen loopt nog tot eind oktober, maar toch is het al leuk om de balans op te maken, en die is 
zeer positief. Na een rustig (en koud) voorjaar begon het echt te lopen met de zeillessen vanaf juni. 
De Zeilschool trok allerlei klanten. Zowel mensen die een eigen boot hebben, als mensen die zich 
willen bekwamen in de praktijk van het zeilen en dan een boot willen huren, of overwegen om een 
boot te kopen, of graag eens willen stappen op een schip en willen zorgen dat ze dan weten wat ze 
moeten doen. De gemiddelde leeftijd? Ook jongere mensen, maar de meeste cursisten zijn ouder dan 
35 jaar en meestal tussen de 40 en 50. Vaak mannen, maar ook vrouwen.  
De oudste deelnemer is trouwens een man die de 75 ruim gepasseerd is. En nog zeer fit is en 
enthousiast voor het zeilen. Klap op de vuurpijl was een deelnemer die een oud klassiek schip 
gekocht heeft in Denemarken en die dat gaat opknappen. Verhouding Belgen / Nederlanders 
ongeveer 50 /50. Dat betekent dat ik een heel rijtje Vlaamse uitdrukkingen geleerd heb. En daarnaast 
heb ik me verdiept in de zeil technische termen in het Duits, Frans en Engels, vanwege klanten uit 
Duitsland en Franssprekend Belgie. Dus wat is b.v. mast, giek, overstag, gijpen, schoot en val in die 
talen?  
De meeste cursisten zijn beginners met het zeilen op ruim water op een kajuitjacht. Dus de meest 
gegeven trainingen waren beginnerscursussen op CWO I niveau; met allemaal tevreden klanten die 
aan het eind met trots hun diploma ontvingen. Kijk svp eens op de site onder de testimonials 
(https://wittewaaier.nl/home/testimonials/ ). Maar daarnaast ook een flink aantal deelnemers die CWO 
II (gevorderden niveau) afgerond hebben.  
Naast de gewone zeillessen zijn er ook lessen gegeven met een speciale nadruk, b.v. manoeuvreren 
op de motor , praktische navigatie (koersvaren, stroming en waterdiepte, waar kunnen we nog varen 
tijdens laagwater), of begin oktober: nachtzeilen en herkennen van verlichting in het donker. Met 
trouwens prachtig weer die nacht en een helder zicht met een kluwen van lichtjes met verschillende 
karakters.  
 

Eenvoudige stappenplannen op CWO I niveau.  
Bij een aantal deelnemers bleek er behoefte te bestaan aan duidelijke stappenplannen voor de 
belangrijkste handelingen bij het zeilen. Die handelingen doe je eigenlijk altijd als je gaat zeilen, en 
staan wel beschreven in de zeilboeken, maar niet tot in detail. Het hangt wel wat van het schip af, en 
de tuigage. Het lijkt simpel, maar toch is het goed om een en ander goed op een rijtje te hebben. 
Bijvoorbeeld: wat te doen bij het hijsen van het grootzeil?  

- Motor aan 
- Controleren of het grootzeil vrij is, goed aangeslagen, en of de smeerrepen vrij zijn 
- Giekneerhouder loos geven 

http://www.wittewaaier.nl/
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- Wagen van de grootschoot midden op de overloop zetten 
- Aan de wind gaan varen, en (met wat meer) wind en golven: in de wind varen 
- Zeilbandjes los en indien van toepassing: grootzeilval gereed maken / van de mast halen 
- Zeil grotendeels handmatig hijsen, zo nodig met hulp aan de mast 
- Grootschoot uit de klem halen 
- Grootzeilval 4 slagen om de lier, in de selftailing, en daarna grootzeil strak hijsen 
- Kraanlijn loos geven (ca. 15 cm) 
- Controleren of grootzeil goed staat 
- Lijnen opruimen / spaghetti klaren 

 

   
 
Mijlentocht augustus: rondje Walcheren 
Midden augustus hebben we een mijlentocht gevaren: een rondje Walcheren. Vanuit Wemeldinge 
door het kanaal van Veere naar Vlissingen, dan over naar Breskens, en vanuit Breskens voor 
Walcheren langs weer terug naar de Oosterschelde.  
De tocht verliep voorspoedig. Mooi weer. In de zon door het kanaal door Walcheren en daarna 
slalommen en rekening houden met de grote scheepvaart en de flinke stroom op de Westerschelde. 
De volgende dag woei het wat harder, een dikke West 5. Maar met een prachtige zon die de golven 
mooi deed uitkomen. Voor Vlissingen langs zeilden we eerst met een kleine genua en 2 reven, maar 
daarna zetten we de motor bij en met flinke zeegang klotsten we door de Geul van Deurloo, met wind 
tegen stroom naar het westen totdat we konden afvallen.  
Tot de grootschoot losbrak van de overloop ! Het bleek dat een bout van de wagen gebroken was. 
Toen we de grootschoot net provisorisch gerepareerd hadden door de schoot met touwen vast te 
zetten, een paar minuten daarna, stopte de motor ermee !. Na een kort overleg, overigens zonder veel 
schrik, werd besloten om gewoon door te zeilen en zeilend aan te leggen aan het platform voor de 
Roompotsluizen. Het werd een prachtige tocht: eerst kruisend langs de banken bij Deurloo (tussen GR 
5 en GR 4), later over de Domburger Rassen voor Walcheren, en toen door de Roompot naar de 
Roompotsluizen. En na het aanleggen lekker even uitblazen. Dat aanleggen op zeil is een manoeuvre 
die we met de zeilschool wel oefenen maar nu ging het in het echt ! En tot ons geluk lag er aan de 
steiger een ander schip met een ervaren monteur die de motor weer aan het lopen kreeg. Er bleek 
zowel verontreiniging in de diesel aanwezig (hij heeft het filter gespoeld), en lucht in de leiding (kwam 
door een lekkend ringetje op de opvoerpomp). Het klotsen op de golven voor de kust zal de situatie 
geen goed gedaan hebben. Later heeft een monteur van de werf de motor nog een keer nagezien. 
Daar is de boot in onderhoud.    
Maar het was een gedenkwaardige tocht. Hulde voor de deelnemers die lekker nuchter op het geheel  
reageerden. In de nabespreking konden we zeggen dat ook deze zaken wel gewoon horen bij 
zeezeilen. Je hoopt dat het niet veel voorkomt, maar je moet als zeezeiler wel met deze situaties 
kunnen omgaan. En dat ging heel goed.      
 

http://www.wittewaaier.nl/
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Mijlentocht september 2016 naar IJmuiden 
Begin september hebben we met de Zeilschool Witte Waaier een mooie mijlentocht gezeild vanuit 
Wemeldinge via de Roompot sluis naar Stellendam, Scheveningen, IJmuiden, Hellevoetsluis, 
Roompot Marina en weer Wemeldinge. We hadden wisselend weer: zowel veel als weinig wind maar 
gelukkig veel zon en haast geen regen.  
De eerste tocht naar Stellendam verliep voorspoedig. Ruime wind achter, lekker windje, en flink de 
vaart erin. Vooral de aankomst in het Slijkgat was prachtig! Er dreigde een flink front met wind en 
regen, maar dat kwam pas toen we al binnen lagen.  
De volgende ochtend zijn we weer langs dezelfde weg vertrokken, nu met laagwater. En wat we niet 
wisten: ook daar liggen de zeehonden op een zandbankje lekker uit te rusten. En te kijken wat er nu 
weer langs komt varen. Daarna zijn we met weinig wind doorgevaren naar Scheveningen. Met een 
heel rustige Maasmond. Meestal is er flink wat scheepvaart te zien, maar nu helemaal niet! 
 
Na een dag verwaaid te hebben gelegen in Scheveningen (flink bezig geweest met onderhoud, b.v. 
van de lieren) zijn we de volgende ochtend met nog flinke wind en golven op weg gegaan naar Den 
Helder. Echter na een aantal uren zakte de wind er helemaal uit, zodat we ergens voor Bergen aan 
zee gekeerd zijn, en bij IJmuiden naar binnen gegaan. Bij het verwaaid liggen in Scheveningen 
hebben we een zeiljacht nagekeken dat ondanks de 7 Bft westenwind de haven uitvoer en dat daarna 
met motorpech en schade aan de zeilen door de KNRM weer teruggebracht werd in de haven. 
Mensen van de KNRM vertelden dat ze het jacht ongeveer van het strand gehaald hadden. Hulde aan 
de redders! 
Tijdens de terugtocht vanuit Hellevoetsluis hebben we in de Oude Roompot een aantal keren 
bruinvissen gezien, die met windkracht 0 ! en water als een spiegeltje heel goed bekeken konden 
worden. Dat gaf een hele aparte atmosfeer, een beetje heiig met een zon die er door heel probeert te 
komen. De laatste etappe was het gewoon erg heet, ook op het water.  
Met als uitsmijter de mededeling dat de Zeelandbrug gestremd was en ook de brug bij Hansweert; en 
dat zijn nou net de meest gangbare manieren om naar Wemeldinge te komen. Maar gelukkig kon de 
Witte Waaier met laagwater net wel onder de Zeelandbrug door.  

 
Uitwisselen e-mails belangstellenden voor samen varen.  
Deze zomer kwam tijdens een zeilles van Zeilschool Witte Waaier bij enkele deelnemers het idee op 
om onderling e-mails uit te wisselen. Het doel was om na het volgen van de CWO I of II cursus bij 
Zeilschool Witte Waaier gezamenlijk te varen, b.v. om samen een boot te huren, op het Veerse Meer 
of op de Grevelingen en te varen met een weersverwachting tot max wind 4 a 5 bft.  
Dat zijn gebieden met ruimer water zonder stroming of druk vrachtverkeer die goed geschikt zijn voor 
deelnemers op CWO I niveau om zelf, zonder ervaren schipper te kunnen varen.    
Dit idee is via een e-mail geopperd aan een aantal mensen, en ook nu via deze Nieuwsbrief wordt er 
op terug gekomen. Natuurlijk zou het leuk zijn als cursisten van Witte Waaier onderling lekker aan het 
varen gaan. Ook goed voor de naamsbekendheid van Zeilschool Witte Waaier.  

http://www.wittewaaier.nl/
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Voor alle duidelijkheid: het moet wel helder zijn dat de Zeilschool niet verantwoordelijk gehouden kan 
worden voor alle mooie of niet zo mooie gevolgen van het samen een boot huren en samen varen. 
Een aantal mensen heeft inmiddels e-mail adressen uitgewisseld. Mocht je belangstelling hebben, laat 
het dan weten aan de Zeilschool.  
Er zijn ook deelnemers die liever alleen met mensen varen die ze al kennen en die dus aan dit initiatief 
geen gehoor geven. Ook dat is begrijpelijk.   

 
 

   
 
Veranderingen aan de boot: AIS systeem 
De Witte Waaier was al uitgerust met een AIS (Automatic Identification System) ontvanger. Dit najaar 
is de boot nu ook uitgerust met een AIS zender, waardoor de boot nu zelf ook zichtbaar is voor andere 
schepen.  
Dat AIS systeem is voor jachten een echte revelatie op het water. AIS is een systeem gebaseerd op 
transponder-technologie waarmee de veiligheid van scheepvaart op zeeën en het binnenwater 
verhoogd wordt. Het is bedoeld om overzicht en informatie te bieden via interactie tussen de schepen 
onderling en met instanties aan de wal. Het is in 2003 voor de zeevaart ingevoerd. Voor het gebruik 
van AIS-apparatuur kan in Nederland volstaan worden met een marifoon-basiscertificaat. De 
apparatuur dient te worden aangemeld bij het Agentschap Telecom, door middel van een 
wijzigingsformulier. AIS-apparatuur valt binnen dezelfde categorie als de marifoon. 
 
Door het systeem kan allerlei scheepvaart, en zeker de grote scheepvaart, heel goed gezien worden 
op de plotter. Voor de beroepsvaart is het AIS systeem verplicht. Voor ons als jachten is dit erg 
belangrijk, omdat we ook bij slecht weer en slecht zicht de beroepsvaart toch goed kunnen zien. 
Bijvoorbeeld bij een oversteek bij de Maasmond is dat erg belangrijk.  
 

Planning boot uit en in het water 
Voor de komende maanden is de planning als volgt: 

- Zondag 20 november: de boot aftuigen. Zeilen en touwwerk opruimen, zeereling en giek 
demonteren, en de boot opruimen.  

- Woensdag 23 november: boot omvaren naar de kraan en daarna uit het water takelen. 
Tevens wordt de motor door de werf Van de Rest nagezien. De boot wordt door de mannen 
van de werf afgespoten en naar de plek op het parkeerterrein gereden.  

- Weekend 26 november: de roerkoning demonteren en schoonmaken, zodat het roer weer 
soepeler loopt.  

- Daarna: de boot winterklaar maken: de dektent over de boot.  
- Weekenden 18 – 19 en 25 – 26 maart: nieuwe antifouling aanbrengen en de buitenkant van 

de boot goed poetsen en in de was zetten.  
- Woensdag 29 maart: de boot weer in het water. Het nieuwe zeilseizoen is weer geopend ! 
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Vooruitblik volgend seizoen.  
Op dit moment zijn we aan het nadenken over de plannen voor volgend seizoen. De nadruk zal 
opnieuw liggen op de zeillessen op CWO I, II en III niveau. Daar is het meest belangstelling voor, en 
dat is erg leuk. Daarbij is het mogelijk om naast de lessen op de Witte Waaier ook les te krijgen op de 
eigen boot.  
Tevens worden korte mijlentochten georganiseerd. Door de Zeeuwse Delta, naar België en langs de 
Nederlandse kust. Dat is vooral om ervaring op te doen met varen op zee, navigatie, routering op weer 
en stroming, en het aandoen van onbekende havens.  
Begin volgend jaar wordt de nieuwe planning bekendgemaakt, te beginnen vanaf april.  
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