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NIEUWSBRIEF augustus 2017  
   

Hoogseizoen.   
Het aantal lessen blijft dit seizoen groeien. Cursisten van vorige jaren komen terug en doen de 
volgende stap, b.v. van CWO 1 naar CWO 2. Of ze doen een opfriscursus nadat ze een paar keer zelf 
een boot gehuurd hebben, of dat ze ergens anders, b.v. bij een vriend of kennis, opgestapt hebben. 
Zo heeft iemand meegedaan met de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers, of is iemand mee 
geweest: zeilen met vrienden op Ibiza.  
De afgelopen weken hebben we een aantal keren les gegeven op de eigen boot van cursisten. Onder 
meer in Zeeland, maar ook op het IJsselmeer. Les in manoeuvreren in de haven, maar ook in het voor 
het eerst zeilen op ruim water, namelijk het IJsselmeer. Dat laatste ging bijvoorbeeld om cursisten die 
met een eigen kleinere boot, hun grote trots, er nu aan toe waren om op groter water dan de Friese 
meren te gaan zeilen. En dat waren ze zeker. Ze hadden een vuurdoop gehad met wind 6 a 7 op de 
Fluessen, en nu was een dikke windkracht 4 op het IJsselmeer iets waar ze niet zo van opkeken. 
Alleen: nu moesten ze varend hijsen en strijken op flinke golven, reven en weer uitreven. Dit alles 
terwijl ze ook de buitenboordmotor en zeker het omringede verkeer in de gaten moesten houden.  
Tot nu toe is het een seizoen met zowel heel weinig wind (soms bijna niets) en warm, en soms met 
een flinke depressie en een dikke windkracht 6.  
De reacties trouwens: na wat wennen vinden de cursisten het vaak wel prachtig om met veel wind te 
zeilen. Dat is iets dat veel zeilers zelf wat ontwijken, maar bij nader inzien is het leuk. Al moet je wel 
weten wat precies te doen.   
Daarnaast is het opvallend dat een aantal cursisten na de lessen bij Witte Waaier een eigen schip 
kopen, en het soms ook nog in de haven van Wemeldinge neerleggen. Dat gebeurde kortgeleden ook 
weer. Leuk! 
 

Plannen komende maanden.    
De maanden augustus, september en oktober gaan we gewoon lekker verder met lessen. In de 
praktijk vooral tijdens de weekenden, maar ook regelmatig (in overleg) door de week.  
Het gaat om lessen op CWO 1 niveau, dus het niveau om een goed bemanningslid te worden, en alle 
zeil- en motorhandelingen goed te kunnen uitvoeren, als ook om lessen op CWO 2 niveau, het 
gevorderden niveau. Op dat niveau kan de cursist verantwoord omgaan met het schip en het veilig 
zeilen bij rustig weer tot ca. windkracht 4.  
Daarnaast is er een langere mijlentocht langs de Nederlandse kust, richting Texel. Zie hieronder.  

http://www.wittewaaier.nl/
http://www.facebook.nl/wittewaaier
mailto:info@wittewaaier.nl


                                                   
 
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 augustus 2017 
 

 

  
 

 
Mijlentocht juli.   
Met Zeilschool Witte Waaier hebben we in een lang weekend in juli ’17 een prachtig rondje Zeeland 
gezeild als korte mijlentocht. Om ervaring op te doen met zeezeilen hebben we een tocht gezeild 
vanaf Wemeldinge, over de Oosterschelde via de Zeelandbrug naar Roompot Sluis, rondom 
Walcheren, daarna over de Westerschelde, en terug via het kanaal langs Hansweert naar 
Wemeldinge. Stops in de havens van Roompot Marina en Breskens. Met was heerlijk. Met grote 
sluizen en jachthavens, met harde wind en flinke golven, en met zorgen voor een precieze navigatie. 
 
Zo hebben we op zee voor Walcheren gekozen voor de route via Deurloo. Dat begint met een smal 
gaatje bij de Kardinale ton OG-GR waar de zeegaten van het Oostgat en Deurloo zich splitsen. Met 
een harde wind op kop en de motor aan hebben we dit gevaren. Daarna konden we afvallen en met 
een 2e rif lekker verder zeilen langs de Zeeuwse kust. Denkend aan Blöf natuurlijk. En afmeren in 
Breskens. 
 
Varend op de Westerschelde, in het Middelgat, zagen we een hele donkere bui achter ons opdoemen. 
De lucht zag er bijna zwart uit. We hebben de zeilen geborgen en toen we net klaar waren barstte de 
bui los met windvlagen tot 27 knopen sloeg het zicht dicht. Maar daarna was het weer heerlijk zeilen. 
 
De sluis bij Hansweert blijft niet makkelijk. Oproepen op kanaal 22. Ook nu stond er stroom mee en 
flink wind in de sluis. Daarnaast liggen de potjes toch ver uit elkaar zodat je met de afmeer manoeuvre 
daar rekening mee moet houden. Dus bij het afmeren eerst achter vastmaken, maar een beetje vaart 
houden, en daarna de voortros bevestigen. Vaak is er ook groot verkeer, binnenvaart, in de sluis. Dan 
kun je als jacht flink last hebben van de schroefwerking van de schepen, vooral als de schroef lang 
door blijft draaien. 
In het kanaal door Zuid Beveland zelf werden we bij de Postbrug opgelopen door een combinatie van 
Wijsmuller, zo te zien met drie onderdelen van windmolens. Een groot gevaarte dat ook door de brug 
moest. Na drie kwartier wachten mochten wij door de brug met het gevaarte vlak achter ons aan. Het 
paste maar net door de sluis. Daarna direct bakboord uit naar Wemeldinge. En terugkijken op een 
mooie tocht met veel nieuwe indrukken en een hoop ervaring rijker. 
 

Mijlentocht 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 in september een langere tocht, 
een mijlentocht vanuit Wemeldinge in de richting van Texel. We gaan langs de Zeeuwse en Hollandse 
kust, met b.v. haven in Stellendam, Scheveningen, IJmuiden, en Oudeschild op Texel. Het hangt 
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natuurlijk van het weer af, vooral van de wind, of het echt zo gaat lopen, maar dit is wel het plan. Zo 
hebben we vorig jaar het plan gehad om naar Zuid Engeland te komen, maar met een dagenlange 
harde ZW wind hebben we na een aantal dagen een andere koers gekozen. Dat kan nu ook 
gebeuren, maar voorlopig is dit het plan.  
 
Periode: ma 11 – zaterdag 17 september.  
Bestemming: Texel.  
Er is nog plaats.  

 
Onweer op het water.  
Het is weer typisch Nederlands zomerweer: van koud naar warm, van benauwd naar fris, alles komt 
voorbij. Bij die temperatuurschommelingen hoort ook onweer, iets waar vele zeilers toch een beetje 
bang voor zijn. Wat moet je doen om schade te voorkomen en wat kun je nu het beste doen als je op 
het water zit en het onweer niet kunt vermijden? Zie ook de website van Zeilen: 
https://www.zeilen.nl/aan-boord/onweer-op-het-water/  
 
Uitrusting van het schip:  
Hoe beter de geleiding van de masttop naar het water, hoe sneller de lading wordt afgevoerd. Dit 
wordt bijvoorbeeld bereikt door de mast en het want met goed geleidende kabels te verbinden met de 
kielbouten. Een blikseminslag zorgt altijd voor een inductiestroom in alle nabije, geleidende 
materialen, tot op wel 10 meter afstand. Hierdoor kan ook een blikseminslag in de buurboot tot schade 
op het eigen jacht leiden. Door de inductiestroom kunnen bij een inslag ook uitgeschakelde en 
losgekoppelde apparaten beschadigd raken.  
Het in het water hangen van accukabels vanaf de stagen is eigenlijk zinloos door het geringe 
oppervlak van het in het water hangende metaal, tenzij aan de kabel een metalen plaat van minimaal 
een halve vierkante meter hangt (!). Toch hebben we ze wel aan boord en gebruiken ze ook wel. Tja… 
Een met de voorstag verbonden ankerketting en anker (bij voorkeur op de zeebodem, maar anders in 
het water hangend) is wel een goede, extra geleider om de bliksem snel naar het water of de 
zeebodem af te voeren. Dat is iets dat werkbaar is bij een naderend onweer.  
 
En al varend:  
Verklein dan de kans dat een bemanningslid een geleidend materiaal (met name stagen en stuurwiel) 
vasthoudt tijdens een inslag door de bemanning zo veel mogelijk in de kuip of de kajuit te hebben, het 
stuurwiel te isoleren of de stuurautomaat te gebruiken (of nog beter: het stuurwiel tijdelijk vast te 
zetten) en iedereen weg te houden van geleiders. 
En ook: zorg dat de motor draait, zodat je niet afhankelijk bent van de accustroom om deze te starten. 
Strijk de zeilen, zowel uit het oogpunt van brandschade als uit het oogpunt van harde windvlagen 
waarmee onweer gepaard kan gaan.  
 
 

   
 
 

http://www.wittewaaier.nl/
http://www.facebook.nl/wittewaaier
mailto:info@wittewaaier.nl
https://www.zeilen.nl/aan-boord/onweer-op-het-water/


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

www.facebook.nl/wittewaaier                                                               KvK  38022554 

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

 

4  Nieuwsbrief Witte Waaier Zeezeilschool augustus 2017 
 

 
Gezocht: instructeurs.  
Inmiddels hebben we twee instructeurs: Edwin en Bert. En voor de nabije toekomst is Sebastiaan zich 
aan het warmlopen. Maar toch zou het prachtig zijn als nog iemand (M/V) belangstelling zou hebben. 
Als je iemand weet, laat het dan s.v.p. weten.  

 
Zeeziekte.  
Mensen hebben regelmatig vragen over zeeziekte. Bijvoorbeeld omdat je zelf, of je familie, weet dat je 
kwetsbaar bent voor zeeziekte en je je afvraagt of dat tijdens de lessen kan gebeuren. In de praktijk 
tijdens het lessen valt het nogal mee, omdat de golven op de Oosterschelde meestal niet zo hoog zijn, 
zeker half tij of bij laag water. Dit omdat de zandbanken dan als golfbreker dienen. Maar op langere 
tochten op de Noordzee is zeeziekte wel iets om rekening mee te houden.  
 
Symptomen zijn: duizeligheid, misselijkheid, braken, bleke gelaatskleur en zweten. Je voelt je dus 
“onvast”. Ook wel: hoofdpijn, geeuwen en vaak verlies van interesse in de omgeving. Je wordt 
apathisch. De slaperigheid, de afnemende werklust en de futloosheid maken de inzetbaarheid van het 
bemanningslid beperkt. Door plat te gaan liggen en de ogen te sluiten kan de patiënt het conflict 
tussen de ogen, evenwichtsorgaan en de hersenen proberen uit te schakelen. Maar ja, dan is het 
helemaal niet leuk meer. Wat vaak kan helpen: is kijken naar de horizon en frisse lucht. Het sturen van 
het schip kan echt wel helpen.  
Wat maakt dat iemand zeeziek wordt? In ieder geval de eigen gesteldheid die dag. Het helpt om goed 
uitgerust te zijn, en soms helpt het om alvast een nacht door te brengen aan boord. Dan wen je aan 
de bewegingen en wordt de boot verder vertrouwd. Maar dat geldt vooral voor de langere tochten.  
 
Er zijn een paar soorten pillen en pleisters te koop die wel redelijk werken, maar tegen grote klachten 
niet opgewassen zijn. Onderhands zijn er soms wel mengsels verkrijgbaar, maar niet officieel, en ook 
die werken maar beperkt. Medicatie: 

o Cinnarezine: het goedkoopste zeeziektepilletje, zonder recept bij de apotheek verkrijgbaar. Je 
slikt dan niet de kalmeringsmiddelen die in reispillen zitten. 

o Primatour reispilletjes. 
o Scopoderm pleister die je achter het oor kunt plakken. 
o Verder zijn er ook nog Relief Band, acupressuurbandjes en magneetpleisters: mechanische 

middelen die een enkele keer bij een enkele persoon verlichting kunnen geven. 
 

Watersportpaspoort.  
Op verzoek van diverse cursisten zijn watersportpaspoorten verkrijgbaar. In het CWO 
watersportpaspoort, kunnen desgewenst gevaren zeemijlen en bestemmingen bijgehouden worden.  
Dat is bijvoorbeeld nodig voor CWO III. 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. Kosten: 7,- .   Bestellen? Graag een mail naar: info@wittewaaier.nl 
 

   

http://www.wittewaaier.nl/
http://www.facebook.nl/wittewaaier
mailto:info@wittewaaier.nl
mailto:info@wittewaaier.nl

