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NIEUWSBRIEF mei 2017  
   

Trainingen zijn begonnen! 
Sinds begin april ligt de Witte Waaier weer in het water en zijn de trainingen begonnen. Met over het 
algemeen wel mooi, maar ook nogal koud weer.  
Ondanks dat koude weer hebben we al veel gezeild. Met de Witte Waaier, maar ook op andere 
schepen, via lessen op de “eigen boot”, b.v. met een 34 voeter en met een veel groter schip. Zo zijn er 
cursussen op CWO I en II niveau geweest, met flink wind (windkracht 6 uit het Oosten ! waarbij de 
genua 3 weer goed van pas kwam), maar ook met weinig wind; net genoeg om de zeilen te laten 
bollen.  
Leuk is dat cursisten van vorige jaren weer terug komen om hun kennis en ervaring op stromend 
water verder uit te bouwen. Bijvoorbeeld mensen die vorig jaar CWO I gehaald hebben, en nu door 
willen gaan met CWO II, om daarna zelf in de Zeeuwse delta te kunnen varen. Een ander doel dat 
cursisten noemen is: (nog) meer vertrouwen opdoen en situaties kunnen herkennen, b.v. in het 
binnenkomen van een haven en aanmeren, of het toepassen van voorrangsregels op het water.  
Vermeldenswaardig is dat het aantal vrouwelijke cursisten bijna net zo hoog ligt als het aantal 
mannen. Dat is bijzonder, omdat bij zeilen op ruim water, en ook bij de zeillessen de mannen vaak 
oververtegenwoordigd zijn.  
 
Wat wel jammer was, met de koude avonden en ochtenden in april, was dat de kachel in de boot het 
begaf. Zoals de werf het zei: “de dieselkachel aan boord ”was niet meer”, de gaten stonden erin”. En 
bibberend van de kou hebben we bij de watersportwinkel aan de haven, de Boateak, een echte 
moderne petroleumkachel gehaald. Een beetje een bakbeest aan boord, maar wel heerlijk warm ! En 
vanwege de reukloze brandstof stonk het niet eens; toch?  
 

3 of 4 daagse tochten in juni, juli, augustus en september.  
Dit voorjaar gaan we door met kennismakingsdagen voor beginners en gevorderden met het zeilen op 
ruim water. Bijvoorbeeld korte tochten van 3 of 4 dagen naar b.v. Roompot Marina, Breskens, 
Stellendam of Scheveningen. Het gaat om een kennismaking met zeezeilen volgens CWO en 
zeilschool Witte Waaier gedurende verschillende lange weekenden, incl. 2 of 3 overnachtingen aan 
boord. Bestemd voor mensen die wel kunnen zeilen, maar nu ook eens een langere toch willen varen.  
Er worden verschillende tochten van 3 of 4 dagen aangeboden. Zie  
https://wittewaaier.nl/home/programma-2017/  
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Bijvoorbeeld: 
- 26 tot 28 mei 
- 9 – 11 juni 
- 20 – 23 juli 
- 17 – 20 aug 
- 15 – 16 sept 

 

   
 

Mijlentochten in augustus en september.  
Voor de mensen die graag een langere tocht willen zeilen, en daarmee hun ervaring in zeemijlen 
willen vergroten, andere havens willen verkennen, routering en tochtplanning willen leren, en hun 
Theoretische Kust Navigatie (TKN) willen toepassen, organiseren we augustus en september 
mijlentochten. Niveau: CWO 2 en 3.  
Data: 3 – 9 augustus: en 4 – 10 september (beide tochten: 7 dagen met 6 overnachtingen). 
Gedurende die 7 dagen liggen doelen zoals Nieuwpoort of Texel binnen bereik.  

 
Gezocht: instructeurs.  
Als Zeilschool willen we graag wat uitbreiden met het aantal instructeurs. Op dit moment geven Bert 
en Edwin les, maar indien mogelijk zoeken we er nog een instructeur (m/v) erbij. Dat is dan een 
instructeur op CWO niveau jachtzeilen tidal (stromend water). Dat betekent dat de instructeur niet 
alleen zelf goed moet kunnen zeilen op de CWO niveau, maar natuurlijk dat hij of zij ook goed moet 
kunnen passen in het profiel van de zeilschool.  
We geven les op maat, op de persoon, dus we luisteren vooral naar de klant, en willen dat de klant 
met plezier, kundig en veilig leert zeilen. Mensen bij ons leren door het vooral zelf te doen en door zelf 
hun sterkten en verbeterpunten te ontdekken. Het principe is “active based learning”. De instructeur 
begeleidt dus eigenlijk meer dan dat hij of zij aan het lesgeven is: “met je handen in je zakken” , kijken 
wat er gebeurt en inspelen op de kennis en vaardigheden van de klant en die verder verbeteren. 

 
Manoeuvre man-over-boord 
In contacten met andere zeezeilscholen in Nederland blijkt opnieuw dat er wel verschillen zitten in de 
opvattingen wat nu de beste methode is om na een “man-over-boord” calamiteit te handelen. Het is 
natuurlijk een ramp als zo iets gebeurt. Maar wat doe je dan? Een aantal methoden (in het kort): nadat 
de joon en/of reddingsboei gegooid zijn, zo snel mogelijk:  

- de motor starten, het grootzeil snel strijken, de genua laten klapperen, en ongeveer halve 
wind naar de drenkeling toe varen en deze aan loef benaderen, contact maken, en via de 
zwemtrap aan boord krijgen (indien mogelijk), 

- de motor starten, het grootzeil strak zetten maar niet strijken, de genua oprollen, 3 
scheepslengten benedenwinds komen van de drenkeling en hoog aan de wind naar de 
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drenkeling toe varen en deze aan loef benaderen, contact maken, en via de zwemtrap aan 
boord krijgen (indien mogelijk), 

- een m.o.b. manoeuvre doen zoals op de open zeilboten, dus: afvallen tot voor de wind, de 
motor starten, daarna oploeven, door de wind gaan, en aan de wind met klapperende zeilen 
aankomen bij de drenkeling, contact maken, en via de zwemtrap aan boord krijgen (indien 
mogelijk), 

We gaan met Witte Waaier dit jaar opnieuw onderzoeken wat nu de beste methode is. Volgens ons 
methode nr 1, maar we gaan opnieuw kijken. Vereisten: het moet zo snel mogelijk voor de drenkeling 
en het moet zo veilig mogelijk voor de opvarenden. En dat onder alle omstandigheden, dus met veel 
wind en golven, en ook in een druk vaargebied.   
Het daadwerkelijk aan boord krijgen van een zware en slappe drenkeling is nog zeer lastig, maar dat 
is weer een ander verhaal.  
 
 

   
 

Over knopen en zeilen 
Verschillende zeilers lukt het nog wel om elk jaar, aan het begin van het seizoen, een aantal 
zeilersknopen te vergeten. “Hoe ging de mastworp / paalsteek / belegknoop ook al weer ?” Daarom 
hierbij een paar verwijzingen naar YouTube filmpjes of artikeltjes op Internet. Het blijkt dat Internet vol 
staat met goede (en minder goede) aanwijzingen. Maar ook naar een slecht filmpje kijken en het 
nadoen met een eindje touw helpt nog wel. Wat zij konden vinden:  
Over een goed boek voor de knopen:  

- Het cursusboek dat behoort bij CWO: Leidraad voor Kajuitzeiljachten heeft ook een paar blz 
over knopen. Maar dat is erg simpel gehouden. https://www.bol.com/nl/p/leidraad-voor-
kajuitjachtzeilers/666827081/  Het boek zelf is de moeite waard. Het is ook aan boord.  

Daarnaast staat het internet vol met knopen voor zeilers, b.v. zie een pdf van ProSailing: 
http://www.prosailing.nl/downloads/schiemannen.pdf . Of de volgende link geeft een aantal filmpjes: 
http://www.allesovervaren.nl/zeemanschap-hier-vindt-u-alles/knopen-maken/  
 

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 
- 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 
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- 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 

 

      
 

Andere boot huren 
We krijgen regelmatig vragen waar het mogelijk is om een boot te huren om zelf goed te oefenen met 
de kennis en ervaring die verkregen is op de lessen. In het algemeen is dan belangrijk: wat is het 
gewenste vaargebied en wat voor schip is dan het beste? 
Vaargebied: 
Op beginnersniveau is het verstandig om een boot te huren op beschermd water. In Zeeland is dat: 
het Veerse Meer of in mindere mate de Grevelingen. Het Veerse Meer is nog wat beschutter en 
kleiner. Havens aan het Veerse Meer zijn bijvoorbeeld: Wolphaarsdijk en Kortgene, Arnemuiden en 
Kamperland. En aan de Grevelingen: in ieder geval: bij Bruinisse. 
Op gevorderden niveau kan ook aan de Oosterschelde of op Tholen gehuurd worden, b.v. in Yerseke 
of St. Annaland.  
Wat voor boot is dan handig? Dat hangt er natuurlijk van af met hoeveel mensen je gaat. Maar voor 
het zeilen is het vaak beter om niet meer dan een 9 tot 10 meter boot te huren, dus b.v. een 30 tot 32 
voet schip, b.v. van Bavaria, Jeanneau of Beneteau. Maar het is ook wel goed om een handzamer 
jacht te huren, b.v. een Pointer 25 voet (prachtige oefenboot alleen te huren bij Waterfront 
Yachtcharter in Kortgene), of een Fox.  

 
Zeilersforum 
Een handig adres op internet is: http://www.zeilersforum.nl/ Voor zeilers en door zeilers. Met veel 
kennis en reisverhalen. B.v. kennis over allerlei technische zaken.  

 
Veranderingen aan de boot 
De boot ligt nu weer in het water, gelukkig. Wat moet er nog gebeuren?  

- De verwarming, zoals hierboven staat, is helaas kapot. Er moet een nieuwe geplaatst worden.  
- Er moet nog een gasverklikker in de salon geplaatst worden die zowel waarschuwt voor 

koolmonoxide als butaan gas. Dat is nog een aanzienlijk klusje, omdat de verklikker 
aangesloten moet worden op het 12V boordnet.  
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