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NIEUWSBRIEF januari 2019  
   

Nieuw seizoen.  
Nog een goed 2019 toegewenst allemaal! Met veel vaarplezier. Laten we met de wind in de haren en 
de zon op het gezicht heerlijk gaan zeilen.  
Vooruitkijkend naar het komend seizoen willen we graag weer mijlentochten aanbieden naast de 
trainingen zeezeilen op het niveau van basis, gevorderde en schipper in de kustwateren.  
Vorig seizoen was vooral warm, droog, zonnig, rustig en met veel oostenwind, en dat in tegenstelling 
tot het seizoen 2017 dat ook wel warm was, maar vochtig, onweersachtig met sterk wisselende 
weersomstandigheden. Dus we zijn benieuwd hoe het dit jaar gaat. Voor het zeilen maakt dat veel uit.   
Zo in december kwamen de eerste vragen voor het volgend seizoen. Daarom hebben we nu de 
planning al weer op papier staan. Mocht u vragen hebben, of wensen voor een soort training of een 
planning: laat het s.v.p. weten.  
De foto’s hierboven zijn van Gijs Janssens die met zijn drone prachtige opnamen maakte begin 
november. Een schitterend filmpje staat op de website: www.wittewaaier.nl Je krijgt zin om 
onmiddellijk te gaan zeilen. Een heel goed seizoen toegewenst ! 
 

Programma 2019 
Het lesprogramma, met de structuur van het CWO 1, 2 en 3, 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, de praktische navigatie en de vragen over de theorie. 
Maar met heel veel ruimte voor zelf oefenen met max. 4 deelnemers aan boord, en zelf ook ontdekken 
van de (on)mogelijkheden.  
Einddoelen zijn de veiligheid en het plezier in het zeilen. En om plezier te hebben, is het belangrijk dat 
iedereen aan boord vertrouwen heeft in het zeilen.  
Onderling met de trainers hebben we dat in november uitgebreid doorgesproken. Want voor ons als 
trainers is het belangrijk om dat principe, van de veiligheid, maar ook van het plezier in het zeilen, te 
delen.  

http://www.wittewaaier.nl/
http://www.facebook.nl/wittewaaier
mailto:info@wittewaaier.nl
http://www.wittewaaier.nl/
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Het programma van 2019 gaat ook uit van de structuur van CWO 1, 2 en 3. Zie de bijlage onderaan of 
het programma en de planning op de website: https://wittewaaier.nl/home/programma/  Naast de 
CWO trainingen staan ook andere trainingen aangeboden, b.v. een kennismaking, of 
manoeuvreertrainingen.   
De trainingen voor CWO 1 en 2 staan telkens aangegeven in de planning. De andere trainingen 
kunnen daarnaast gepland worden.  
Voor CWO 3 is het belangrijk om mijlen te maken, dus echt tochten te gaan zeilen. Een voorwaarde 
voor CWO 3 is dat er 750 mijl gezeild is, na afloop van CWO 2. Daarom bieden we mijlentochten aan. 
En natuurlijk ook omdat het leuk is om een langere tocht te zeilen. Kortere tochten van een lang 
weekend, en langere tochten van 8 dagen, langs de Hollandse of Vlaamse kust.  

 
Mijlentochten en kustzeilen.  
We organiseren dit jaar verschillende mijlentochten langs de Hollandse en Belgische kust en als het 
kan een oversteek naar Harwich aan de rivier de Orwell. De langere mijlentochten van 8 dagen zijn 
gepland in mei, juni en september, en de kortere tochten in juli en oktober.  
Op de langere tochten wordt er kennis gemaakt met het zeilen op zee, de navigatie, routering en 
planning en met het leven aan boord. Zodoende kan de kennis van de navigatie goed in praktijk 
gebracht worden. De bestemming is afhankelijk van de weerberichten. Bijvoorbeeld bij een langere 
termijnvoorspelling, b.v. via Ziltmeteo (www.ziltmeteo.nl), met een voorspelling van een wind die eerst 
Z of ZW is, en gaat draaien naar W, is het verstandig om naar het Noorden te gaan, dus richting 
Stellendam, Scheveningen en IJmuiden. En mocht de wind steady in het ZW voorspeld worden, kan 
ook gekozen worden voor een tocht over de Westerschelde richting Breskens, Blankenberge en 
Oostende. Dat is dan voor de Belgische kust wel kloppen tegen de wind op, helaas, maar dat hoort er 
dan ook bij.   
 

Veranderingen aan de boot 
Deze winter wordt het dek van de Witte Waaier vernieuwd. Er komt een nieuwe TBS dek bekleding 
op, zodat er weer een veilig antislib dek op ligt, en de boot er ook nog weer stralend uit komt te zien.  
Daarnaast is het roer er weer uit geweest, omdat vanwege vervuiling aan de roerkoning het roer stroef 
draaide. Maar nu is dat weer verholpen. En daarnaast zijn er kleine zaken gebeurd, zoals het 
vervangen van een scepterpot en deklicht.  
De motor revisie van vorig voorjaar heeft goed uitgepakt. De motor draaide dit jaar weer als vanouds.  
 

 
 

 
Helpen dit voorjaar?  

http://www.wittewaaier.nl/
http://www.facebook.nl/wittewaaier
mailto:info@wittewaaier.nl
https://wittewaaier.nl/home/programma/
http://www.ziltmeteo.nl/


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

www.facebook.nl/wittewaaier                                                               KvK  38022554 

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

 

3 Nieuwsbrief Witte Waaier Zeezeilschool januari 2019 
 

Het plan is dat de boot dit jaar uiterlijk 5 april in het water komt. Dat is een klusje dat door de werf van 
van de Rest gedaan wordt. Daarvoor moet er nog veel gebeuren, onder meer:  

- De buitenkant van de boot poetsen. Dat betekent: schoonmaken en in de was zetten.  
- De binnenkant van de boot, m.n. de hondenkooi, de motor ruimte, de salon met de keuken en 

het vooronder moeten weer goed aangepakt worden. 
- Het onderhoud van de kiel doen, m.n. roetsplekjes, en primer vernieuwen.   
- Het onderwaterschip in de antifouling zetten.  
- Onderhoud van de klapschroef, roerblad en het wieltje van het log.  

Als er net zoals vorig jaar belangstelling is om mee te helpen en daarna gezamenlijk te genieten van 
een heerlijk diner bij Juno, laat het dan s.v.p. weten. Je bent natuurlijk van harte welkom.  
Planning: afhankelijk van het weer: waarschijnlijk het weekend van 30 en 31 maart.  
 

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.  
 
 

   
 

 

http://www.wittewaaier.nl/
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Jaar 2019

maandweeknr ma di wo do vr za zo

april 14 1 2 3 4 5 6 7

boot in water CWO I / II

15 8 9 10 11 12 13 14

16 15 16 17 18 19 20 21 21 en 22 april: pasen

CWO I / II CWO I / II

17 22 23 24 25 26 27 28

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

mei 18 29 30 1 2 3 4 5

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

19 6 7 8 9 10 11 12 11 – 18 mei:  Mijlentocht mei: 

mijlentocht mei 8 dagen: tocht langs Hollandse of Vlaamse kust. 

20 13 14 15 16 17 18 19

Mijlentocht 11 - 18 mei

21 20 21 22 23 24 25 26

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

juni 22 27 28 29 30 31 1 2 30 mei hemelsvaartdag

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

23 3 4 5 6 7 8 9 9 en 10 juni pinksteren

24 10 11 12 13 14 15 16 8 – 15 juni: 8 dagen: mijlentocht oversteek Harwich

Mijlentocht juni

25 17 18 19 20 21 22 23

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

26 24 25 26 27 28 29 30

CWO I / II CWO I / II

juli 27 1 2 3 4 5 6 7

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

28 8 9 10 11 12 13 14

CWO I / II CWO I / II

29 15 16 17 18 19 20 21

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

30 22 23 24 25 26 27 28 25 - 28 juli: 4 dagen 

mijlentocht Breskens mijlentocht Roompot, Blankenberge, Breskens, Wemeldinge

aug 31 29 30 31 1 2 3 4

CWO I / II

32 5 6 7 8 9 10 11

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

33 12 13 14 15 16 17 18

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

34 19 20 21 22 23 24 25

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

sept 35 26 27 28 29 30 31 1

CWO I / II 31 aug – 7 sept: mijlentocht

36 2 3 4 5 6 7 8 8 dagen: tocht langs de Hollandse of Vlaamse Kust

Mijlentocht sept

37 9 10 11 12 13 14 15

CWO I / II

38 16 17 18 19 20 21 22

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

39 23 24 25 26 27 28 29

CWO I / II ?

okt 40 30 1 2 3 4 5 6

CWO I / II

41 7 8 9 10 11 12 13

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

42 14 15 16 17 18 19 20 16 – 20 okt: 5 dg: tocht Zeeuwse Delta

Mijlentocht oktober Roompot, Stellendam, Willemstad, St Annaland, Wemeldinge

43 21 22 23 24 25 26 27

CWO I / II CWO I / II

44 28 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
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