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NIEUWSBRIEF oktober 2018  
   

Zomer 2018 
Wat een zomer hebben we gehad! Van mei tot september was het mooi weer met zon en vaak ook 
een windje. En soms warm, heel warm! Tot 38 graden Celsius in de haven. Pfff. De enige remedie 
was een duik in het water om wat af te koelen. Eigenlijk heel anders dan vorig jaar waarbij we ook wel 
warm weer gehad hadden, maar ook veel vochtig weer met felle buien; ook onweersbuien.  
En we hebben na een rustig begin toch nog veel gezeild; m.n. veel zeillessen van één dag of een 
weekend, of korte tochten van ca. drie dagen.  
 

Dit najaar.  
Dit najaar hebben we, in oktober, nog een paar zeildagen te gaan. Nog gepland staan: het weekend 
van midden oktober, 13 en 14 oktober, voor CWO 1 en 2. Daar zijn nog 3 plaatsen beschikbaar.  
Daarnaast is het nog mogelijk mee te doen aan de korte mijlentocht van 25, 27 en 28 oktober. 
Afhankelijk van het getij en het weer kan dan een tocht gevaren worden. Bijvoorbeeld een rondje 
Walcheren, dus door de Roompot Sluis, voor Domburg en Vlissingen langs naar Breskens, of anders 
een tocht naar Stellendam, door het Slijkgat langs het prachtige strand van Goeree. Ook daar is nog 
plek.  
 

  
 
 

Terugkoppeling deelnemers.  
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Dit jaar hebben we meer dan andere jaren consequent teruggevraagd aan de deelnemers van de 
zeillessen wat ze vonden van:  

- het lesprogramma,  
- de trainer / instructeur, zowel stijl als inhoudelijk,   
- de uitrusting van de boot, zowel buiten als binnen,  
- eten en drinken,   
- communicatie met de zeilschool en informatie over de lessen.  

En wat blijkt? De deelnemers zijn zeer tevreden, en soms zelfs zeer lovend, m.n. over het 
lesprogramma en de trainers. En daar zijn we heel trots op. Bijvoorbeeld:  

- Havenmaneuvers en aanloop jachthaven geoefend met de instructeurs van Witte Waaier. Het 
was niet enkel leerrijk en een geruststelling voor ons, maar bovendien ook superleuk! Een 
aanrader. 

- De verschillende aanpak binnen de zeilschool van de trainers Ludo en Edwin is een vondst ;) 
.  Bijvoorbeeld het zeilen best serieus maken door terecht werk te maken van het plannen van 
een zeiltrip (afvaart, route navigatie, aanleggen), als anderzijds ook duidelijk maken dat je 
binnen marges nog heel veel kan proberen en dat je door het doen het meeste leert. 

- Ik heb enorm genoten en veel geleerd van Ludo. Mooi schip, fijn water, super instructie; alles 
bij elkaar top ervaring! 

- Mijn ervaring met Zeilschool Witte Waaier is heel positief; een aangename en geduldige 
instructeur als Edwin is een hele grote meerwaarde voor een 'groentje' zoals ik ;-) 

 
Het lesprogramma, met de structuur van het CWO maar met de invulling van Witte Waaier werkt 
goed. Het gaat om de opbouw van de les met een goede voorbereiding aan boord, het manoeuvreren 
in de haven, de zeiloefeningen en de vragen over navigatie. Maar met heel veel ruimte voor zelf 
oefenen met max. 4 deelnemers aan boord, en zelf ook ontdekken van de (on)mogelijkheden. 
Randvoorwaarden zijn de veiligheid en het plezier in het zeilen.  
Daarnaast is er veel waardering voor de kennis, het geduld en het enthousiasme van de trainers, de 
uitrusting (het is een goed voorbeeld voor de uitrusting van een schip), de lunch en ook de 
communicatie met “het kantoor”.  
 

   
 
 
Wat we ervan leren? We zijn blij met de positieve feedback. Daarnaast willen we zorgen dat we het 
enthousiasme in het overbrengen van het zeilen kunnen vasthouden.  
Het is wel goed dat we als trainers wel wat verschillend zijn, maar anderzijds herkennen de 
deelnemers ook de gezamenlijke kern bij ons, zoals plezier, kennis en veiligheid. Safe en happy” zoals 
Edwin zegt, dus anders gezegd om veiligheid maar ook om vertrouwen en genieten van het zeilen. 
Dat willen we graag overbrengen. 
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Komende maanden, als het rustig is met zeilen, willen we dat graag verder uitzoeken. En: als u als 
lezer van de nieuwsbrief en deelnemer aan de zeillessen van Witte Waaier daar een bijdrage voor 
heeft: graag natuurlijk, we houden ons aanbevolen.   
 

   
 

 
Ankeren op stroom.  
Ankeren op stroom gaat anders dan op ruim water zonder stroom. Hoe weet je hoe de stroom precies 
staat? Ankeren doe je bijvoorbeeld aan de rand van een plaat of onder een dijk, waar de stroom toch 
wat kan afwijken van de verwachte globale stroomrichting. Dus: eigenlijk is het eerste: vaar een rondje 
op de plek waar je wilt ankeren, leg de boot stil, en zet de motor neutraal of strijk het zeil als dat nog 
stond. Wat doet de boot dan? Heb je landmerken, b.v. staken op de plaat, of een kerktoren in de 
verte: beweegt de boot door de stroom? Dat is goede informatie. En: is er ook nog wind: wat doet die 
dan? 
 
Zodra het anker gereedligt, met de ketting en de lijn goed voorbereid (b.v. in lussen in het gangboord), 
kan het anker overboord gevierd worden. Meet ca. ca. 5 x de diepte in rustig vaarwater, dus b.v. 5 
meter diep is 25 meter lijn, laat de lijn slippen met een slag om de kikker, en wanneer er een flink eind 
lijn gevierd is, beleg de lijn, en zie of het anker houdt, dus ingegraven is. Als er weinig stroom staat 
(b.v. bij laagwater), of wanneer er stroom tegen wind staat, vaar dan de boot m.b.v. de motor naar 
achteren. Maar let op: wees heel voorzichtig dat de lijn niet in de schroef kan komen.  Hoe zie je of het 
anker houdt? b.v. door een kruispeiling op de staak en de kerktoren, of door de positie op de GPS te 
noteren. 
 
Het anker weer ophalen? Als er geen lier is, is dat een echte "work out". Maar het kan wel. Op 
handkracht trek je het schip naar het anker toe. Als het zwaar is, gebruik de motor, maar eerst: weet 
heel zeker (dat kun je wel zien) dat de lijn vrij is van de motor. En hijs het anker op. Op het laatst: 
goed afspoelen; de Zeeuwse klei gaat er niet zo makkelijk af. 
 
 

TKN.  
Een aantal cursisten is van plan om in november of april het TKN (Theoretische Kust Navigatie) 
examen te gaan doen. Dat betekent vooral: heel veel oefenen met het werken in de kaart. Vergeet het 
niet; dit gedeelte telt zwaar mee. Bijvoorbeeld: posities in de kaart, peilingen, Behouden Ware Koers, 
Grondkoers, LLWS Laag Laag Water Spring, etc.  
En lichten leren. Bijvoorbeeld als je op zee vaart: zoekplaatje: Wat zie je hier ?  
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Wensen voor volgend jaar.  
Langzamerhand beginnen we al weer te denken aan volgend seizoen.  
Dit jaar hebben we ook mijlentochten aangeboden, terwijl vooral korte zeiltochten op CWO 1 en 2 
geboekt zijn.  
Misschien ligt het eraan dat een flink aantal klanten nu een eigen boot gekocht hebben; die waren dit 
jaar bezig met zelf varen (met het mooie weer) in de Zeeuwse Delta.  
We willen graag nog beter weten wat de wensen zijn.  
Dus: is er bijvoorbeeld vooral belangstelling voor”: 

- Dagen met zeillessen op CWO 1 (basis jachtzeilen) of CWO 2 niveau (gevorderde en 
dagschipper op stromend water); dus de korte tochten en lessen,  

- Lessen in het manoeuvreren in de haven, b.v. een weekend vooral daarover,  
- Kortere mijlentochten van 3 dagen, met korte tochten naar Breskens of Stellendam,  
- Langere mijlentochten van 5 tot 10 dagen, b.v. naar Nieuwpoort in Belgie of juist naar Texel, 

of wellicht een oversteek naar Engeland, met name gericht op het opdoen van zeemijlen, b.v. 
richting CWO 3. Daarbij moet er minimaal 750 zeemijl gevaren zijn; aantoonbaar.  

- Lessen op eigen schip, b.v. een korte tocht op de Noordzee,  
- Speciale lessen, b.v. nachtzeilen of gebruik van de AIS.  

 
 

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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