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

www.facebook.nl/wittewaaier                                                               KvK  38022554 

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

 

1 Nieuwsbrief Witte Waaier Zeezeilschool februari 2018 
 

  
 
NIEUWSBRIEF februari 2018  
   

Plannen voor het nieuwe seizoen.  
Op dit moment zijn we druk bezig met de plannen voor het komende seizoen. Zo willen we veel 
aandacht besteden aan de zeilcursussen voor beginners en gevorderden op CWO 1 en 2 niveau. Dit 
seizoen komt er meer nadruk op de mijlentochten. We hebben in de afgelopen jaren een flink aantal 
mensen opgeleid die nu ook belangstelling hebben voor een meerdaagse tocht op zee. Langs de 
Nederlandse of de Vlaamse kust, of wellicht een oversteek naar Engeland. Via de mijlentochten is er 
nu de mogelijkheid om meer ervaring op te doen.   
Concreet betekent dit dat 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 
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.   

Daarnaast gaan we in op andere vragen die we de afgelopen jaren gekregen hebben: 
- Zeillessen op eigen schip. Dat doen we graag. Het liefst in combinatie met een zeilles op de 

Witte Waaier, om goed te kunnen vergelijken hoe de inrichting en uitrusting van de boot zou 
kunnen zijn.  

- Het begeleiden van tochten onder de noemer: voor de eerste keer de zee / Waddenzee / 
Westerscheld etc. op. Zie het stukje op de volgende blz.   

Voor de mensen die weten wat ze graag willen: geef het s.v.p. zo snel mogelijk aan ons door, dan 
kunnen we er rekening mee houden.   
 
De cursussen en mijlentochten hebben we in een jaarplanning samengevat. Zie onderaan bij deze 
nieuwsbrief. De groen aangegeven dagen zijn de mijlentochten; de geel gekleurde data de CWO 
cursussen.  
 
Er zijn nog een paar nieuwe zaken. Vorig seizoen hebben we gevraagd om trainers, en gelukkig, en 
daar zijn we blij om, hebben we een aantal hele goede mensen gevonden !  

http://www.wittewaaier.nl/
http://www.facebook.nl/wittewaaier
mailto:info@wittewaaier.nl
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Zo is ons team uitgebreid, en bestaat het team van zee zeilschool Witte Waaier nu uit meerdere 
trainers, en niet zo maar trainers, maar zeer ervaren in het zeilen op zee en het lesgeven op zee. Voor 
de namen en achtergronden: zie de website onder trainers.  
Daarnaast is de website vernieuwd. Het belangrijkst is dat het nu mogelijk is om de les data te 
reserveren. Zie https://wittewaaier.nl/home/programma/reservering-zeilschool-witte-waaier/  
Natuurlijk kan ook gewoon contact opgenomen met info@wittewaaier.nl of telefonisch via +31-
570607300.  
 

Voor de eerste keer de (Wadden) zee op met eigen schip.  
Voor veel mensen is het best een grote stap. Voor de eerste keer met de eigen boot de Waddenzee 
op. Dus: de sluizen van Kornwederzand of Den Oever door, en dan door de geulen het wad op. Kijken 
naar de lucht, het getij, de zandbanken, de diepte, de golven en het zilte water. 
 
Of voor de eerste keer het IJsselmeer op, of buitengaats bij Den Helder, IJmuiden, Stellendam of 
Roompot Sluis, of de Westerschelde op. De golven zijn anders, er is stroming en grote scheepvaart, 
de marifoon staat bij, en vaak begin je op de Nederlandse kust aan lagerwal, de navigatie is nu zeer 
belangrijk, evenals de voorbereiding. En waar moet je rekening mee houden? Specifiek op je eigen 
boot? Met het schip, de uitrusting, de bemanning, de zeilen, de navigatiemiddelen, de 
veiligheidsmiddelen ?  
 
De trainers van zeezeilschool Witte Waaier gaan met je mee, op jouw schip. We helpen je met de 
voorbereiding, bijvoorbeeld met de zeekaart, maar ook met de uitrusting, maar we laten je zelf de sluis 
doorgaan en zelf navigeren en zeilen. We geven je aanwijzingen en letten op de veiligheid, en 
bovenal: we dragen bij aan het vertrouwen in jezelf en je schip. 
 
Zo hebben we vorig jaar begeleiding gedaan met een klein zeiljachtje voor de eerste keer op het 
IJsselmeer, met een groter zeiljacht voor de eerste keer op het wad naar Oudeschild op Texel, en een 
tocht buitengaats rondom de Banjaard vanuit Roompot Sluis. 

 

  
 
Blog van trainer Edwin.  
Hieronder volgt een blog van Edwin Kolkman, trainer van Witte Waaier. Het stukje staat ook op de 
site. Trouwens: als er cursisten zijn die een blog willen schrijven: graag natuurlijk ! 
 
Midden in de winter, midden in een periode van niet zeilen, daar zitten we nu. Maar dat wil niet 
zeggen dat “mijn zeilen” ook stil staat. Welnee mooie plannen maken en voorbereidingen treffen om 
mijn eigen bootje te water te kunnen laten. En zo nog veel meer. Zo volg ik ook de zeilrace om de 
wereld met de 65 voet boten. Dat is wel erg extreem zeilen, maar toch heeft het wel iets weg van 

http://www.wittewaaier.nl/
http://www.facebook.nl/wittewaaier
mailto:info@wittewaaier.nl
https://wittewaaier.nl/home/programma/reservering-zeilschool-witte-waaier/
mailto:info@wittewaaier.nl
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zeilen zoals wij dat beleven. Er zijn 2 overeenkomsten tussen de Witte Waaier en die ragbakken; ze 
drijven allemaal en worden door de wind voortbewogen. Verder zijn er eigenlijk alleen maar 
verschillen. Wat ik mooi vind om te zien is dat de beslissingen tijdens die race in een mini-mini-mini 
vorm bij ons ook plaatsvinden.  Door een plan te maken en dat op tijd uit te voeren wordt een race 
gewonnen. De uiteindelijke winnaars kregen een bonus waardoor zij door een hoge drukgebied 
vooruit werden geduwd, terwijl er andere boten waren die juist achter deze wind aan moesten 
knokken. 
Bij ons aan boord moeten er ook plannen gemaakt worden en beslissingen genomen worden. Wat en 
wanneer je iets gaat doen dat moet je bedenken en vervolgens hoe je het gaat uitvoeren en wanneer. 
Ik verwacht dat we dit spelletje wel een aantal keren kunnen gaan doen. Oh wat zal het heerlijk zijn 
om ons aan die bonussen te laven. 
 
2018 zal een jaar zijn met veel ruimte om mooie dingen te gaan beleven. 
Groeten Edwin  
 

Voorbereiding TKN 
Wie heeft er belangstelling voor een cursus TKN: Theoretische Kust Navigatie ? Op 7 april is de 
volgende examendatum. We denken erover om een dergelijke cursus aan te bieden in een e-learning 
vorm, met een gezamenlijke opstart, en verder begeleiding op afstand. Het examen geeft recht op het 
TKN-certificaat is een door de overheid erkend Nederlands getuigschrift dat verklaart dat de houder 
zich theoretisch heeft bekwaamd in het navigeren op Europese kustwateren, dat tevens recht geeft op 
het ICC coastal waters en op vrijstellingen van een groot deel van de examenstof van Klein 

Vaarbewijs 1 en 2. Zie http://www.watersporters.nl/kustnavigatie/  

 
Zeeziekte, vervolg op bericht uit de nieuwsbrief van aug. 17.    
Zeeziekte is vervelend. Op de Oosterschelde komt het nauwelijks voor dat men er last van heeft, maar 
op zee kan het wel voorkomen. Daarom is het goed om er nogmaals op in te gaan. Het blijkt dat er 
nog veel vragen over zijn. Ook na de nieuwsbrief van augustus 2017.  
Van reisziekte (kinetosis) zijn er volgens Wikipedia verschillende vormen, de bekendste zijn 
wagenziekte en zeeziekte. De schommelbeweging tijdens het vervoer met bijvoorbeeld een auto, een 
boot of een vliegtuig is de oorzaak. Zeeziekte komt bijvoorbeeld voor wanneer een schip over de 
lengte- en breedte as beweegt bij ruwe zee. Een schip kent verschillende bewegingen waarbij de 
draaibeweging met de wind en golven schuin van achteren het meest vervelend zijn in dit verband. 
Het begint ermee dat iemand een beetje gaperig en zweterig, en later wat duizelig wordt. De signalen 
van het evenwichtsorgaan en de waargenomen horizon komen niet meer met elkaar overeen. 
 

    
 

http://www.wittewaaier.nl/
http://www.facebook.nl/wittewaaier
mailto:info@wittewaaier.nl
http://www.watersporters.nl/kustnavigatie/
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Doorgaans begint de patiënt op te knappen zodra de beweging stopt, een malaisegevoel kan echter 
nog uren blijven bestaan. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer het schip in de luwte komt, in vlak water. 
Of zodra de patiënt voet aan land zet. Op de Oosterschelde is het water vaak niet zo ruw als op zee, 
vanwege de aanwezigheid van zandbanken bij half tij of laag water. Maar op zee kunnen de golven 
best oplopen. Daarbij zijn lokale omstandigheden belangrijk. Bijvoorbeeld kan bij een NW wind de zee 
voor Cadzand ruw zijn, en als het schip doorvaart naar Breskens is de zee al een stuk rustiger door de 
luwte van Walcheren, en de zandbanken. Of kan een schip zich heel onrustig gedragen in de Oude 
Roompot of bij de Banjaard, omdat daar de golven onrustig kunnen zijn. Ervaren schippers hebben 
het over een "klotsbak". Hetzelfde geldt voor de situatie bij de ingang van de geul van Deurlo, voor 
Westkapelle, zeker bij een ZW wind. Dan is maar gewoon een kwestie van doorbijten ... 
Zelf ken ik een apart gevoel als ik na een tijd weer op land stap. Dan heb ik een tijdje een raar gevoel 
alsof ik nog lig te zwaaien.  
 
Reisziekte kan worden beperkt door recht naar voren te kijken in de richting waarin het schip 
gaat. Over het algemeen geldt dat bij elke handeling waarbij de persoon met klachten zelf actief de 
besturing overneemt van zijn omgeving, dus in dit geval van de boot, de klachten flink kunnen 
afnemen. De persoon wordt dan feitelijk gedwongen zich beter op de omgeving en op de horizon te 
oriënteren en om actief te anticiperen op komende bewegingen. Men ziet bijvoorbeeld aankomen dat 
de boot een golfdal in duikt. Door dit te doen neemt de discrepantie tussen wat iemand voelt en wat 
iemand ziet af, waardoor ook de reisziekte afneemt. Dus dat is belangrijk: als het kan, laat dan iemand 
sturen. 
En als dat niet meer lukt, dan is plat liggen soms nog wel een oplossing. Maar zeker niet gaan zitten, 
en helemaal niet met het hoofd naar beneden. Dus als iemand dan naar beneden gaat: probeer zo 
snel mogelijk te gaan liggen. Naar de WC gaan op een onrustig schip maakt het dan niet 
makkelijker.... 
 
Symptomen (Wikipedia):  
Draaiduizeligheid 
Misselijkheid en braken, vergrote speekselproductie 
Vermoeidheid 
Hoofdpijn 
Zweten, bleekheid 
 

   
 
 
Het is belangrijk om goed uitgerust te zijn, en wat eten in de maag te hebben. Soms wordt aan een 
zeiltocht begonnen terwijl men moe is, of gehaast. Of wordt er de avond ervoor een beetje veel 
gegeten (en gedronken). Wat ook wel helpt is het schip al wat te kennen, bijvoorbeeld door de avond 
ervoor al aanwezig te zijn op het schip, en de beweging en de geluiden van het schip zelf al te leren 
kennen. Gehaast weg te "spuiten" helpt ook niet altijd. Naast de puur fysieke zaken gaat het ook om 
dingen als evenwicht en vertrouwen. 

http://www.wittewaaier.nl/
http://www.facebook.nl/wittewaaier
mailto:info@wittewaaier.nl
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In het eerste bericht, van juni 2017, is meer aandacht besteed aan mogelijke middelen, zoals pleisters 
achter het oor, of reisziekte pilletjes. 
 
 

Winterklussen en boot in het water.  
Vanaf eind maart begint het seizoen weer. Eerst met het werken aan de boot. Dus onderwaterschip 
behandelen met antifouling, en het schip zelf poetsen in de wax zetten. De boot staat nu nog onder de 
wintertent op de kant. Op een bok.  
Intussen is de motor in zijn geheel gereviseerd. De motor had het goed gedaan tot nu toe, maar nu 
was het nodig. Daarbij is ook de isolatie rondom de motor vernieuwd.   
De winterklussen zijn:  

o de luiken en het trapje in de salon weer eens goed in de lak te zetten,  
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 voorjaar en dit najaar heeft een aantal geweldige mensen meegeholpen aan de voorbereidende 
werkzaamheden voor het in het water laten. Als er weer mensen zijn die mee willen doen: ja graag 
natuurlijk. Het plan is om de laatste weekenden van maart aan het werk te gaan.   
Daarna wordt de boot opgetuigd. De reling wordt aangebracht, de giek, en daarna worden de zeilen 
aangeslagen.   
De planning voor dit werk aan de boot is waarschijnlijk het weekend van 17 en 18 maart.  
En dan beginnen we weer met varen op 24 en 25 maart. De eerste lessen zijn op 8 april.  
 
 

  
 

 
 
Bijlage: jaarplanning 2018 
Zie volgende blz.    

http://www.wittewaaier.nl/
http://www.facebook.nl/wittewaaier
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Jaar 2018

maandweeknr ma di wo do vr za zo

april 14 2 3 4 5 6 7 8

trainersdagentrainersdagenCWO I / II

15 9 10 11 12 13 14 15

16 16 17 18 19 20 21 22

CWO I / II CWO I / II CWO I / II CWO I / II CWO I / II

17 23 24 25 26 27 28 29

27 April – 1 mei: 4 dg: rondje Walcheren: 

Roompot, Blankenberge ?, Breskens, terug via 

Hansweert

Mijlentocht april / mei

mei 18 30 1 2 3 4 5 6

mijlentocht april mei CWO I / II CWO I / II CWO I / II

19 7 8 9 10 11 12 13

10 – 13 mei:  Hemelvaartsdag: 4 dagen: Roompot, 

Stellendam, Willemstad, Wemeldinge

Mijlentocht hemelsvaartdag

20 14 15 16 17 18 19 20

CWO I / II CWO I / II

21 21 22 23 24 25 26 27

CWO I / II CWO I / II

juni 22 28 29 30 31 1 2 3

CWO I / II CWO I / II

23 4 5 6 7 8 9 10

24 11 12 13 14 15 16 17 14 – 20 juni: 7 dagen: mijlentocht Nieuwpoort

Mijlentocht juni

25 18 19 20 21 22 23 24

CWO I / II CWO I / II CWO I / II

juli 26 25 26 27 28 29 30 1

CWO I / II

27 2 3 4 5 6 7 8

CWO I / II CWO I / II CWO I / II

28 9 10 11 12 13 14 15

CWO I / II

29 16 17 18 19 20 21 22 16 – 22 juli: 7 dagen: oversteek Harwich

Mijlentocht juli

30 23 24 25 26 27 28 29

CWO I / II CWO I / II

aug 31 30 31 1 2 3 4 5

CWO I / II

32 6 7 8 9 10 11 12

Mijlentocht aug

33 13 14 15 16 17 18 19 11 – 17 aug: 7 dagen: tocht naar Texel

Mijlentocht augustus

34 20 21 22 23 24 25 26

CWO I / II CWO I / II CWO I / II

sept 35 27 28 29 30 31 1 2

CWO I / II CWO I / II CWO I / II

36 3 4 5 6 7 8 9 3 – 9 sept: 7 dagen: tocht naar Oostende

Mijlentocht sept

37 10 11 12 13 14 15 16

CWO I / II

38 17 18 19 20 21 22 23

CWO I / II CWO I / II CWO I / II

39 24 25 26 27 28 29 30

CWO I / II ?

okt 40 1 2 3 4 5 6 7

CWO I / II

41 8 9 10 11 12 13 14

CWO I / II CWO I / II CWO I / II

42 15 16 17 18 19 20 21 17 – 21 okt: 5 dg: tocht Zeeuwse Delta

Mijlentocht oktober

43 22 23 24 25 26 27 28

CWO I / II CWO I / II

44 29 30 31

is CWO I en II training

is Mijlentocht om ervaring op te doen. Vanaf CWO II niveau. 

http://www.wittewaaier.nl/
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