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NIEUWSBRIEF juni 2018  
   

Zomer 2018 
Na de vele mooie dagen in mei en juni voelt het eigenlijk al als zomer, terwijl de “echte” zomer nog 
moet komen. We hebben al mooie dagen gehad en lekker gezeild met diverse CWO 1 en 2 cursussen 
die weer zeer goed gewaardeerd werden door de cursisten. Ook de eerste tocht op zee was mooi met 
een lekkere wind en een prachtige route langs de stranden van Walcheren en Noord Beveland.  
 

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 !  
 

Aanloop Wemeldinge.  
De aanloop van de haven van Wemeldinge is goed beschouwd best lastig, zeker bij zwaardere 
omstandigheden. Dat heb ik voor de zeilschool nog een keer op een rijtje gezet.  
 
Wanneer je met een zeiljacht de haven van Wemeldinge aanloopt heb je als schipper te maken met 
diverse factoren: 

 grote scheepvaart vanuit het Kanaal door Zuid Beveland richting het Brabants Vaarwater en 
terug; deze scheepvaart maakt vlak voor het Kanaal door Zuid Beveland een draai. Daarbij 
verandert de vaarrichting en de snelheid van de schepen. Je doet er verstandig aan om heel 
duidelijk vrij te blijven van deze scheepvaart, en daarbij marifoonkanaal 68 uit te luisteren. 
Post Wemeldinge, 

 drukte door pleziervaart dat de haven aandoet, of op de Oosterschelde vaart naar en van 
Yerseke in het Oosten of richting Kats in het Westen, 

 vissersschepen of schepen met sportvissers naar en van Yerseke, 
 stroming. Er kan vlak voor de haven een flinke stroom staan tot dik 1,5 kn. stroom bij half tij, 
 diepte: de waterdiepte varieert van dik 20 meter diep tot, afhankelijk van het tij (verval is ca. 

3,5 meter), zo’n 4 meter in de buitenhaven, 
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 in- en uitgaande grotere scheepvaart vanuit de buitenhaven van Wemeldinge, b.v. de 
fietsveerpont tussen Yerseke, Tholen, en Wemeldinge, of schepen van Rijkswaterstaat of de 
Waterpolitie, 

 in- en uitgaande jachten of RIB’s van duikers, 
 vissers op de kant die hun hengel uitwerpen in het water van de haveningang, 
 allerlei kijkers op de kant, en in het zogenaamde Proathuis op de West zijde, die veel 

belangstelling hebben voor de gang van zaken aan boord van de jachten, 
 een verlichting van de aanloop van de haven die bij donker soms overschenen wordt door de 

andere lichten op de kant. 
 bij harde N wind, zeker bij hoogwater, is de havenaanloop lager wal. Daardoor kan er een 

flinke deining staan voor de haven. 
 aan de Oostzijde van de haven ligt een drempel die in de Oosterschelde uitsteekt tot aan een 

groene boei, de O 21. Zie ook de kaart. 
Je doet er als jachtschipper goed aan om de haven goed “open” te varen, zodat je kunt zien of er 
daadwerkelijk in- of uitgaande scheepvaart is. Zie het kaartje. En zodat je met een dwarsstroom vrij 
blijft van de havenhoofden. Bij laagwater is de opening een stukje smaller dan bij hoogwater. Maar 
tegelijkertijd moet je er rekening mee houden om uit het vaarwater van het kanaal, de Aanloop 
Wemeldinge, te blijven. Eenmaal in de havenmonding ligt er een ponton tot half in de opening, een 
golfbreker voor de haven. Die maakt de opening wel smaller, zeker bij druk verkeer. 
Bij rustig weer, druk recreatieverkeer en goed zicht kunnen de zeilen makkelijk buiten de haven 
gestreken worden. Maar bij hardere noordelijke wind, en als het rustiger is in de haven, kan de 
buitenhaven gebruikt worden om daar de zeilen te strijken. De meldsteiger van de jachthaven biedt 
plaats aan ca. 5 jachten.  Contact met de havenmeester via: 

 De praatpaal op de meldsteiger 
 VHF 31 
 Telefonisch: 06-16467927 
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Wat zegt de website Varen doe je samen ?  https://www.varendoejesamen.nl 
De voorrangssituatie op de Oosterschelde vanaf het Brabantse Vaarwater richting Wemeldinge en het 
Kanaal door Zuid-Beveland, is aangepast. Dit nieuwe vaarwater heet nu ‘Aanloop Wemeldinge’ (AW) 
en is hoofdvaarwater ten opzichte van het vaarwater Oosterschelde. 

 Noord- en zuidgaande vaart hier voorrang heeft op de scheepvaart op de Oosterschelde. 
 Let dus bij het kruisen van dit vaarwater goed op en luister uit op marifoonblokkanaal 68. 
 Vaar indien mogelijk achter de beroepsvaart langs (of overleg via de marifoon). 
 Kruis de Aanloop Wemeldinge op ruime afstand van de kanaalmonding. 

Het vaarwater is gemarkeerd met twee groene lichtboeien (AW 1 en 3) aan de westzijde en drie rode 
lichtboeien (AW 2, 4 en 6) en een scheidingston (AW 8 – O 23) aan de oostzijde. De monding van het 
Kanaal door Zuid-Beveland is gemarkeerd door een groene lichtopstand met groene, spitse kegel aan 
de westzijde en een rood lichtopstand met een rode stompe cilinder aan de oostzijde. ’s Nachts is de 
verlichting groen en rood, synchroon brandend (iso 4 sec.). 
 
Verkeerspost Wemeldinge 
Aan de oostzijde van de kanaalingang staat de verkeerspost Wemeldinge, het centrale aanspreek- en 
meldpunt van Rijkswaterstaat Zeeland. Deze verkeerspost is continu bemand en zendt ieder uur + 15 
minuten een scheepvaartbericht uit met de actuele wind- en getijgegevens en de windverwachting van 
de komende periode. 
Het scheepvaartverkeer op de hoofdtransportas tussen de Krammersluizen en Hansweert wordt 
permanent in de gaten gehouden met behulp van radaropstellingen. Als u problemen hebt of vragen 
over de navigatie, dan kunt u altijd via marifoonkanaal 68 de verkeerspost Wemeldinge oproepen. U 
kunt ook rechtstreeks een verkeersafspraak maken met een ander vaartuig. De verkeerspost 
Wemeldinge is tevens bereikbaar op: 0113 622 110. 

http://www.wittewaaier.nl/
http://www.facebook.nl/wittewaaier
mailto:info@wittewaaier.nl
https://www.varendoejesamen.nl/
https://i2.wp.com/wittewaaier.nl/wp-content/uploads/2018/04/aanloop-haven-Wemeldinge.png?ssl=1


                                                   
 
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 juni 2018 
 

In het beheergebied van de verkeerspost Wemeldinge varen drie patrouillevaartuigen van 
Rijkswaterstaat. 
Vanaf de Oosterschelde naar de Westerschelde of Noordzee kan via: 

 het Kanaal door Zuid-Beveland; 
 het Veerse Meer (Zandkreeksluis); 
 het Kanaal door Walcheren; 
 de Roompotsluis bij de Stormvloedkering Oosterschelde. Let op: de maximale 

doorvaarthoogte van de vaste brug is NAP + 19,6 m. 
Jachthaven Wemeldinge 

 Houd bij de jachthaven Wemeldinge rekening houden met een sterke dwarsstroming, 
veroorzaakt door het getij. 

 Richting een oostelijke bestemming (bijv. Yerseke of Tholen): kruis dan bij voorkeur het 
hoofdvaarwater bij de lichtboeien AW3 en AW4. 

Zie ook: Wateralmanak 2, Wemeldinge 
 

  
 

Volvo Ocean Race in Scheveningen 
Dit weekend is Scheveningen de gastheer voor een aantal uitzonderlijke zeezeilevenementen 
waaronder de Northsea Regatta, Volvo Ocean Race en het Wereldkampioenschap Zeezeilen. Dit 
heeft wel als gevolg dat alle ligplaatscapaciteit aan deze evenementen beschikbaar wordt gesteld en 
er geen plaatsen beschikbaar zijn voor bezoekers tijdens deze evenementen. 
Kijk voor mededelingen ook op de website, maar ook op die van de Volvo Ocean Race den 
Haag: https://volvooceanracedenhaag.nl/  

De Volvo Ocean Race is de langste en zwaarste zeilrace ter wereld. In juni 2018 eindigt deze 
legendarische race voor het eerst in de historie in Nederland. Na 45.000 zeemijlen is Den 
Haag, de ultieme bestemming. 
De aankomst belooft voor de zeilers en de tienduizenden mensen een onvergetelijk 
sportmoment te worden. Den Haag is trots voor het eerst de finish van de Volvo Ocean Race 
te mogen organiseren. Wereldwijd zullen de ogen van zeilliefhebbers op Nederland zijn 
gericht als de boten, na negen maanden van intense strijd finishen en aanmeren in de haven 
van Scheveningen. 

Tijdens de Volvo Ocean Race zijn er geen ligplaatsen beschikbaar in Scheveningen. 
De dichtstbij zijnde jachthaven is Marina Seaport IJmuiden.   
Het gaat om: 

- 15 juni tot en met 2 juli. (Volvo Ocean Race) 
- 2 juli tot 23 juli (WK Zeezeilen) 
- 23 juli tot 28 juli beperkte opvang mogelijk 
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Windmolenparken voor de Nederlandse kust.   
Vanaf 1 mei 2018 zijn drie windparken voor de Nederlandse kust toegankelijk voor schepen met een 
lengte over alles tot 24 meter. Het betreft het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), Prinses 
Amalia Windpark (PAWP) voor de kust van IJmuiden en windpark Luchterduinen (LUD) voor de kust 
van Noordwijk. 
Na openstelling zijn de windparken alleen toegankelijk onder strikte voorwaarden welke worden 
genoemd in de video zie: 
https://www.facebook.com/kustwacht/videos/2118640778366815/UzpfSTMyODc1MDExNzE1MzEyNj
oxOTk2OTM3NzIzNjY3Njgy/ .  
 
In het Nederlandse windenergiegebied Borssele is een scheepvaartcorridor opgenomen waarin 
schepen kleiner dan 45m mogen varen. Alle Belgische windparken zijn gesloten voor doorvaart. 
 
Overtreden van de voorwaarden of betreden voor openstelling wordt gezien als een strafbaar feit en 
zal als zodanig vervolgd worden. De Kustwacht controleert op naleving van deze regels en coördineert 
hulp waar nodig. Op overtreding van de regels staat een geldboete. Mocht u in de problemen komen 
in een windpark, dan kunt u een noodoproep aan de Kustwacht 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. 
 
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. 
 
 

Ontvangen Nieuwsbrief.  
Mocht je geen prijs meer stellen op het ontvangen van deze nieuwsbrief: graag een kort mailtje naar 
info@wittewaaier.nl met de vermelding: geen nieuwsbrief meer.  
Dan wordt het mailadres verwijderd uit ons bestand.  
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Bijlage: jaarplanning 2018 

  

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
mailto:info@wittewaaier.nl

