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NIEUWSBRIEF november 2017  
   

Terugblik.   
Het seizoen loopt op zijn eind nu. We zijn gelukkig om te kunnen melden dat we een goed zeilseizoen 
gehad hebben met veel verschillende lessen en allerlei deelnemers.  
Zo hebben we dit seizoen veel basiscursussen op CWO I (bemanningslid) en CWO II (gevorderden) 
gegeven. Tot groot genoegen van de cursisten. Zowel met veel wind als weinig wind, onder allerlei 
wisselende omstandigheden. Reacties van cursisten onder andere: “de crew van de Witte Waaier 
heeft door hun relaxte maar ook deskundige houding ons weekje tot een succes gemaakt”. Of: “dus 
ook voor ervaren zeilers: zonder meer de moeite waard om deze boot vanuit Wemeldinge een keer te 

boeken. Wij hebben als vanouds weer genoten van een mooie zeiltocht”. Of: “door deskundigen die 

weten waar ze mee werken en varen…De manoeuvres en alle handelingen worden op t gemak 
uitgelegd en geoefend, alle tijd… Nooit gedacht dat zeilen relaxed kon zijn”.. 
Ook hebben we dit seizoen veel les gegeven op eigen schepen van cursisten. Onder meer in Zeeland, 
maar ook op het IJsselmeer.  
We hebben gevaren met allerlei weersomstandigheden. Bijvoorbeeld vorige weekend, met veel wind, 
met als doel een kennismaking met kajuitzeilen op ruim water. De deelnemers hebben een soort 
vuurdoop gehad met een klein beetje regen op zaterdag, en prachtig helder weer op zondag, waarbij 
eigenlijk vooral gevaren is met de nieuwe genua 3. Het grootzeil met het 3e rif was wel voorbereid, 
maar hoefde niet gebruikt te worden. De boot stoof met een rotgang rond de plaat. De zeehondjes 
hebben het schip maar nauwelijks gezien.  
Daarnaast is er dit seizoen aandacht besteed aan de navigatie theorie. Sommige deelnemers hadden 
de theorie al behoorlijk onder de knie, maar vonden het nu leuk om het in het echt, op een bewegend 
schip toe te passen. En dan via de plotter te controleren of de uitgezette positie ook daadwerkelijk 
klopte. En de AIS, met de informatie over de schepen in de buurt was een leuke extra.   
Daarnaast is er een aantal mijlentochten gehouden. Onder meer rondjes om Walcheren, langs de 
Roompot, via Deurloo voor Walchteren langs naar Breskens. En dan via de Westerschelde terug naar 
Wemeldinge. En tochten naar Stellendam, zowel buitenom via de Noordzee, als binnendoor via het 
Volkerak en het Haringvliet. Tijdens de mijlentochten van september en oktober hebben we flink veel 
wind (en regen) meegemaakt waarbij de boot regelmatig een snelheid van 7 kn. op de meter liet zien, 
ook met een tweede rif in het grootzeil. En de cursisten waren, ondanks alle nattigheid, razend 
enthousiast! En na het front, in de avond, konden we hele mooie foto’s maken van een prachtige 
zonsondergang.   
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Ambities deelnemers.  
Dit seizoen was er een opmerkelijk groot aantal cursisten met het plan om daadwerkelijk een boot te 
kopen. En sommigen hebben dat inderdaad gedaan. Anderen zijn nog wat om zich heen aan het 
kijken. Op dit moment zijn er 4 cursisten van Witte Waaier die een eigen boot gekocht hebben, die ook 
nog in de haven van Wemeldinge ligt.  
Een paar tips: 

- Bedenk s.v.p. eerst eens wat het vaargebied zou moeten zijn. Dus is het de bedoeling om in 
de Zeeuwse delta te gaan varen, met soms ook ondiep water, of is het de bedoeling om ook 
de zee op te gaan? 

- Als het de bedoeling is om op zee te gaan, is het dan meer kustzeilen in dagtochten, of gaat 
het ook om meerdaagse en langere tochten? Want met dat laatste loop je de kans langere tijd 
in slecht weer te gaan zeilen. Een boot voor op zee moet in staat zijn om zich vrij te zeilen van 
een lager wal kust, ook bij slechter weer. En een boot voor langere tochten moet voldoende 
stabiliteit bieden zodat het verblijf redelijk comfortabel blijft.  

- Gaat het om snelheid, sportief zeilen, of is er meer behoefte aan comfort? B.v. moet er sta 
ruimte zijn in het schip, en moeten er 1, 2 of misschien wel 3 af te sluiten hutten zijn?  

- En niet te vergeten: hoe groot is het budget? En hoeveel kan men zelf aan werk doen op de 
boot?  

 
 

     
 
 
Planning volgend jaar.  
Volgend jaar gaan we de volgende cursussen en zeiltochten organiseren: 

- Cursussen op CWO I en II niveau vanuit de haven van Wemeldinge. Elke maand te beginnen 
vanaf april, worden er 5 – 10 zeildagen aangeboden. Zowel tijdens weekenden, als op een 
paar doordeweekse dagen.  

- Mijlentochten die bedoeld zijn voor cursisten die minimaal CWO I behaald hebben, dus 
kunnen acteren als een goed bemanningslid. Deze tochten zijn bedoeld om meer ervaring op 
te doen met zeilen op ruim water, langere tochten, onbekend water, nieuwe navigatie en 
vreemde havens. De bedoeling is om elke maand een dergelijke mijlentocht aan te bieden.   

Voor de mensen die nu al weten wat ze graag willen: laat het s.v.p. aan ons weten, dan houden we er 
rekening mee. We hebben nu al gehoord dat mensen graag aan een mijlentocht in het voorjaar willen 
meedoen. Of anderen weten al dat ze meerdere dagen CWO training op eigen schip willen krijgen.  
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(Droog)zeilen in de winter.  
Zeilers kunnen gedurende de winter bijna elke week wel ergens in de Nederland een zeilwedstrijd 
varen. Volgens de organisatie van de Goofie’s race en Kerstrace in Colijnsplaat is wedstrijdzeilen in 
de winter nog nooit zo populair geweest. In Colijnsplaat is al een jarenlange traditie, vanaf november 
1984 wordt de Goofie’s race gevaren, wat neer komt op 200 wedstrijden en dit jaar is voor de 23ste 
keer de Kerstrace. Daarnaast zijn er in Nederland ook andere winterwedstrijden; een bekende is de 
IJspegeltrofee in Scheveningen die ook al bestaat sinds de tachtiger jaren. Uit eigen ervaring weet ik 
dat als je op de goede tijd op de kade staat, dat er een goede kans is dat je een keer mee kunt. Maar 
wel: goede kleren en handschoenen mee.  
Daarnaast, en veel warmer, zijn er in Nederland diverse verenigingen die in de winter bijeenkomsten 
organiseren over allerlei verschillende en heel interessante onderwerpen. Zo wordt door de 
Nederlandse Vereniging van Toerzeilers een mooi winterprogramma georganiseerd met onderwerpen 
zoals meteo- en motor cursussen, theoretische navigatie, en informatie over prachtige tochten naar 
hele mooie verre kusten.  

 

   
 
Uitrusting van de boot.  
Heb je je ooit afgevraagd wat er eigenlijk in principe aan boord moet zijn? B.v. welke veiligheidseisen 
er gelden, en wat er daarbij aan uitrusting vereist is?  
Voor de deelname aan wedstrijden vragen sommige wedstrijdcommissies een opgave van de 
veiligheidsmiddelen en controleren die. Maar hoe zit het als je zelf een tocht gaat doen?  
Door CWO is al een tijd een lijst gangbaar, waar voor vier vaargebieden de uitrusting op een rijtje 
gezet is. Dat geeft in ieder geval houvast. Het gaat om: de uitrustingslijst kajuit- en zee- en jachtzeilen 
De CWO stelt eisen waaraan een instructievaartuig dat gebruikt worden voor instructies in de 
disciplines Kajuitjachtzeilen, Zeezeilen en Jachtzeilen moet voldoen. Er wordt onderscheid 
gemaakt naar het vaargebied waarin wordt gevaren. 

- Vaargebied A: Friese meren, Randmeren, Plassen, etc. 
- Vaargebied B: Markermeer, IJsselmeer, Grevelingenmeer, etc. (ruime niet 

stromende binnenwateren) 
Vaargebied C: Waddenzee, Oosterschelde, Westerschelde, Kustwateren, etc. (binnen 6 uur 
varen van een haven) 
Vaargebied D: Noordzee en overig. Tochten van langdurige aard, meer dan 6 uur verwijderd 
van de dichtstbijzijnde haven waarbij een hoge mate van zelfvoorziening betreffende het jacht 
vereist is. 
 

Link: https://www.cwo.nl/downloads/Handboek%20Opleidingen/  
Het begin van de lijst:  
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Boot uit het water en winterklussen. 
Vanaf half november gaat de boot weer uit het water. Met de takel van de werf van de Rest, onder de 
goede zorgen van Dirk, wordt de boot goed afgespoten, nagezien op mogelijke afwijkingen, en daarna 
op een bok gezet onder een winterdektent. Lekker droog.  
Vooraf krijgt de motor een jaarlijkse onderhoudsbeurt en wordt de motor en het sanitair in de antivries 
gezet.  
Daarnaast zijn er een paar winterklussen: het plan is om:  

o de luiken en het trapje in de salon weer eens goed in de lak te zetten,  
o de isolatie van de motor te vernieuwen,  
o de bedrading van de navigatieverlichting aan de preekstoel te vernieuwen,  
o een stalen strip aan te brengen op de boeg van het schip, boven de waterlijn, en de gelcoat 

weer super strak af te werken,  
o een nieuwe lichtaccu plaatsen.  

Vorig najaar en dit voorjaar was er een aantal geweldige mensen die meegeholpen hebben aan de 
voorbereidende werkzaamheden voor het uit- en het in het water laten.  
Dat gaat dan om het aftuigen van de boot, dus van het grootzeil en de genua, en om het losmaken 
van de giek, de buiskap en de reling. En om het losmaken van de accu’s en het omvaren van de boot 
van de ligplaats naar de takel.  
De planning voor het aftuigen van de boot is waarschijnlijk het weekend van 11 en 12 november. 
Vooral die zondag. De bedoeling is dat de boot op vrijdag 17 november uit het water gaat, en op 
zaterdag 18 november verder gereedgemaakt wordt en onder de winterdektent gebracht.  
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