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NIEUWSBRIEF april 2018  
   

We zijn weer begonnen ! 
Vorig weekend zijn we weer begonnen met de lessen, en we hadden er prachtig weer bij. Het zeilen 
was lekker, ook al was het op het water nog fris. Vrijdag was het nog een flinke wind (kracht 5 uit het 
zuiden), maar zaterdag en zondag stond er een lekker lopend windje; mooi om te oefenen.  
Sinds de zeilschool begonnen is in Wemeldinge is er wel wat veranderd. Zeker 6 klanten hebben nu 
een eigen boot gekocht, die ook nog vaak in Wemeldinge ligt. Dat betekent dat we regelmatig boten 
van klanten om ons heen hebben. B.v.toen de boot op de kant stond en we aan het klussen waren, 
dat er ook klanten bezig waren met hun eigen boot. B.v. met antifouling, of met roest op de kiel etc.  
Op dit moment zijn we met 4 trainers: Bert, Edwin, Ludo en David. Bert en Edwin waren al bekend, 
maar nu sluiten Ludo en David ook aan; hele goede en enthousiaste instructeurs. Ze kunnen zelf goed 
zeilen, en nog belangrijker: ze kunnen het goed overbrengen. We geven les vanuit het principe dat je 
al doende leert, zeker als volwassene, dus dat je zeilen op zee het beste kan leren door het gewoon 
goed te oefenen. En vooral: doordat je zelf de mogelijkheid krijgt om (binnen grenzen natuurlijk) fouten 
te maken en vertrouwen te krijgen. De instructeur zit natuurlijk goed op te letten, m.n. op de veiligheid, 
maar zorgt ervoor dat je zelf kennis en vooral ervaring op doet in allerlei situaties op de boot. B.v. bij 
het zeilen, wanneer de wind snel toeneemt en er gereefd moet worden, of als het druk is met bootjes 
in de haven, en er strak gemanoeuvreerd moet worden. Dit alles wel vanuit de structuur van het CWO, 
van de opleiding Jachtzeilen op zee, op stromend water.  
Veiligheid: de instructeur let b.v. op het gevaar van de giek, hoe mensen (aangelijnd) door het 
gangboord lopen, en dat we als team opletten op elkaars veiligheid.  
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. Dat is vaak nog gewoon het makkelijkst.  
 

Mijlentochten dit jaar.  
Dit jaar is er in de planning veel aandacht voor de mogelijkheid van mijlentochten, b.v. een rondtocht 
om Walcheren, een tocht naar Stellendam, of een tocht langs de Vlaamse of Nederlandse kust. We 
hebben deze tochten op het programma gezet, vanwege vragen vorig jaar van diverse klanten.  
Het doel kan onder andere zijn: heerlijk een langere tocht zeilen en genieten van water en de wind, of: 
kennismaken met zeilen op zee, of: de geleerde theorie over Kust Navigatie in de praktijk brengen.  
Voorwaarde is wel dat je CWO 2 niveau hebt. Dus graag: kijk er nog een keer door, en reageer !  
 

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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Programma 2018.    
Concreet betekent dit dat we in 2018 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 met CWO 2 niveau, 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 / 
Westerschelde etc. op. Zie het stukje op de volgende blz.   

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.  
 

  
 
 

Manoeuvreren in de haven.  
Een van de zaken die heel belangrijk zijn bij het varen met een kajuitjacht is het manoeuvreren in de 
haven; op de motor. Het gaat er dan eigenlijk om dat er bij de schipper, en ook bij zijn bemanning, het 
volle vertrouwen is dat wat er ook gebeurt het altijd wel goed zal gaan. Zonder gedoe, en zonder 
stress aan boord. En dat betekent eigenlijk:  

- Eerst begrijpen wat er gebeurt in de haven, vooral met het spel van de boot en de wind, 
- Begrijpen wat andere boten aan het doen zijn, b.v. hoe die ruimte nemen en wat hun 

bedoelingen zijn, 
- Ervaring opdoen met hoe de eigen boot reageert op roer, vaart, schroef (schroefeffect), en 

hoe de wind vat heeft op vooral de boeg van het schip,  
- Dus: bochtjes draaien, vooruit en ook achteruit; hoe vaart het schip eigenlijk achteruit? 
- Daarna: oefenen met aan- en afmeren, bij hogerwal, lagerwal en langswal. Wat te doen bij 

wegvaren bij lagerwal? Voorspring, achterspring of een lange lijn? Hoe dan ? 
- En een (grote) box invaren; werken met lijnen en springen.  

Maar vooral dus: oefenen, ervaring, en kennis en vertrouwen opdoen.  

http://www.wittewaaier.nl/
http://www.facebook.nl/wittewaaier
mailto:info@wittewaaier.nl
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Manoeuvreren is bij onze zeilschool altijd al een vast onderdeel van het programma van de lessen, 
maar op verzoek willen we er graag een heel weekend van maken. Dat geeft dan rust ! 
Het staat niet apart in de planning opgenomen, maar als er vragen zijn; bel er s.v.p. over of mail ons.  
 

Communicatie tijdens het varen.  
Tijdens het varen lijkt het vaak zo simpel, communiceren. Bijvoorbeeld: iemand bereidt een handeling 
voor, hij / zij brengt dat op een of andere manier over / communiceert daarover, en de ander(en) 
begrijpen dat, geven een reactie en dan loopt het gewoon.  
Wanneer we gaan zoeken op internet op b.v. communicatie op zee is het vooral een technische zaak. 
Zo worden er vooral technische communicatie systemen besproken. Van marifoon tot AIS tot allerlei 
andere zaken, b.v. procedures en certificaten zoals het Basiscertificaat Marifonie, de module GMDSS,  
module HF/MF, Nautisch Engels, Marcom-A etc.  
De vraag aan boord is hoe we elkaar goed kunnen begrijpen, ook als er snel wat moet gebeuren. 
Bijvoorbeeld bij een zeilhandeling tijdens windkracht 5. Dan gaat het schip al bewegen, ligt het onder 
helling en maakt de wind al wat lawaai, zeker wanneer aan de wind gevaren wordt. Dan is het al wel 
moeilijker geworden om elkaar goed te begrijpen.  
Bijvoorbeeld wanneer iemand bij de mast staat wanneer het zeil een stukje gestreken moet worden, 
en er iemand in de kuip met de grootzeilval in handen staat van datzelfde zeil. Hoe begrijp je dan wie 
wat wanneer doet?  
Of bijvoorbeeld bij het aanleggen. Wie doet dan wat met welke lijn? Of de communicatie tussen de 
navigator die binnen zit, en de roerganger in de kuip.  
Eenvoudige principes: om te beginnen: kijk elkaar even aan, en praat naar elkaar toe (zeker als er 
wind staat), zodat je elkaar daadwerkelijk kunt verstaan. En reageer dan even met b.v.: ja, begrepen.  
Dit oefenen we ook aan boord. Niet overdreven, maar wel zo dat het duidelijk is dat we van elkaar 
weten wat we gaan doen.    
 

  
 

Voor de eerste keer de 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 de Roompot, Hansweert of Den Oever door, en dan door de geulen de zee, 
de Westerschelde of in het noorden 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 

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

 
 
 

  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: jaarplanning 2018 
Zie volgende blz.    

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