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NIEUWSBRIEF juli 2019  
   

Halverwege het seizoen 
We zijn alweer een paar maanden en heel wat zeillessen en zeillessen verder. Er waren onder meer 
zeiltochten in april in Zeeland, en in juni naar de Belgische kust. En met veel nieuwe klanten, die met 
veel plezier gevaren hebben. Dat is telkens weer heel leuk; zie de mooie recensies voor de zeilschool 
Witte Waaier, de boot, ons programma en de trainers, met name Edwin, Ludo, en Bert.  
De zeiltocht naar de Belgische kust bracht ons naar Blankenberge, Nieuwpoort en ook naar de nieuwe 
haven van Cadzand Bad. Dat is qua navigatie nog wel een uitdaging voor kustzeilers, omdat bij halftij 
voor de haven veel stroom staat, de haven wat lastig aangegeven is met een paar kleine boeitjes vlak 
op het strand, en omdat de haven een smalle ingang heeft. Maar eenmaal binnen is het leuk, 
comfortabel en mooi zo vlak bij het brede strand met een paar mooie strandtenten.  
 

Zomer en najaar 2019 
Voor iedereen die (nog) beter wil leren zeilen hebben we het programma 2019 van juli tot oktober. 
Voor ons staan voorop: 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.  
 
Het lesprogramma, met de structuur van het CWO 1, 2 en 3, en daarbij 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 zodat iedereen goed 
aan bod komt om zelf het zeilen te ervaren.  
Voor ons als trainers is het belangrijk om dat principe, van de veiligheid, maar ook van het plezier in 
het zeilen, te delen. 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.  

 

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


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

www.facebook.nl/wittewaaier                                                               KvK  38022554 

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

 

2 Nieuwsbrief Witte Waaier Zeezeilschool juli 2019 
 

Mijlentochten en kustzeilen.  
De volgende mijlentochten staan op stapel en gaan in ieder geval door (er is nog plek): 

- 25 – 28 juli, 4 dagen Zeeuwse en Belgische kust,   
- 8 – 10 augustus, rondje Walcheren,  

Daarnaast bij voldoende belangstelling: 
- 31 aug. – 7 sept, langs de Hollandse kust,  
- 16 – 20 okt., naar Stellendam, 

 
De langere mijlentocht van 8 dagen is gepland in september, en de kortere tochten in juli, aug. en 
oktober.  
 
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.  
 
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 mede afhankelijk van de weerberichten.  
 

     
 

Wat te doen bij voorspelling buien en onweer 
Het komt vaak voor in de huidige zomers: een voorspelling van de volgende dag met buien en 
mogelijk onweer. Je hebt nou net een zeildag gepland; wat te doen? 
Hoe ziet de praktijk er uit op de Oosterschelde, maar ook b.v. bij een kusthaven op de Noordzee zoals 
Roompot, Scheveningen of Stellendam.  
Eerst: houd het weerbericht bij de dagen van te voren. Kijk b.v. op: 

- Lange termijn verwachting van het KNMI, 
- Ziltmeteo  http://ziltmeteo.nl/ met een weerbericht voor de komende dagen, vooral voor op 

zee, waarbij je vooral goed kunt kijken naar de grib files (met de kleuren voor de wind) en de 
weerkaarten,  

Daarna: vlak van tevoren en de dag zelf: 
- KNMI (marifoon) weerbericht; dat is het officiële weerbericht.  
- Het marifoon weerbericht zoals dat wordt uitgezonden via b.v. Post Wemeldinge kan. 68 voor 

de Oosterschelde. Dan krijg je elk uur een update.  
- Windfinder of Windguru, de apps. Afgeleid allebei van de Bracknell windkaarten. Die geven 

voor de kust redelijk nauwkeurig, over de dag, een voorspelling,  

http://www.wittewaaier.nl/
http://www.facebook.nl/wittewaaier
mailto:info@wittewaaier.nl
http://ziltmeteo.nl/
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- Buienradar. Die is voor de kuststrook redelijk nauwkeurig voor de buien als ze over zee 
komen.  

- Zelf kijken naar het weer, niet te vergeten. Wat voor wolken zie je? Hoe staat de wind ?  
Met deze gegevens kun je redelijk goed de buien inschatten en timen wanneer ze daadwerkelijk 
overkomen.  
Daar kun je het plan voor de dag op aanpassen. Op de Oosterschelde is een aantal havens die aan te 
lopen zijn bij het naderen van een bui. In feite bepaal je een window waarbinnen je een aantal uren 
kunt zeilen. Het is een kleine tochtplanning afhankelijk van het weer.  
De navigatie is: waar ben ik, en hoe ver ligt een volgende haven verwijderd? Hoeveel mijl is dat en 
hoeveel uren zeilen rekening houdend met stroom en windrichting? En dan: wanneer kunnen we weg 
en met een goede veiligheidsmarge van b.v. een uur: wanneer moeten we ergens binnen zijn. Dit lijk 
op de routeplanning die we maken van langere tochten op zee. En ook: het is helemaal niet erg om 
weer terug te gaan, als je dat vertrouwen geeft, dus om weer terug te gaan maar de vertrekhaven.  
 
Met deze informatie maak je de afweging: gaan we inderdaad zeilen, of gaan we het in ieder geval 
proberen, of is het verstandiger er maar van af te zien? Hoe lang duurt het om de dichtstbijzijnde 
haven te bereiken. Op de Oosterschelde of de Grevelingen is dat ca. 1 a 2 uur. Op de Noordzee, aan 
de kust afhankelijk van de locatie, b.v. de Zeeuwse of Zuid Hollandse kust, afhankelijk van de stroom 
ca. 3 - 5 uur.  
Als je toch niet gaat zeilen omdat dat veiliger: dan heb je de goede argumenten om het niet te doen, 
b.v. omdat de veiligheidswindow te klein is.  
En als je het wel doet, b.v. alleen de ochtend vanaf 10 uur tot de middag 15 uur omdat het koufront 
met buien dan overkomt, dan heb je toch heerlijk 5 uurtjes gezeild.  
Natuurlijk maak je ter plekke continue een afweging: hoe staan we ervoor? Wat zie ik in de lucht? Kan 
ik de buien zien aankomen en hoe snel gaan ze? En wat zegt de buienradar hierover? Klopt dat met 
mijn idee van de situatie? Als zeiler is dat leuk, en vooral ook erg leerzaam.  
 

   
 

Een boot kopen ? 
Op dit moment is een aantal mensen (relaties van Witte Waaier) bezig om na te denken over het 
kopen van een boot. Maar wat zijn eigenlijk overwegingen bij het kopen van een boot?  
Bij het raadplegen van internet, met name YachtFocus, (https://www.yachtfocus.com/boot-kopen.html) 
en Happy Sailor, http://www.happysailor.nl/1396476000/10_tips_voor_als_je_een_boot_koopt/) wordt 
onder andere het volgende gezegd.  
 
Stap 1: Werkelijk kopen?  
Een boot is een plezierobject. U moet wel een heel fanatieke watersporter zijn om daar werkelijk alles 
voor opzij te zetten, dus: hoe vaak bent u van plan te varen, met wie en wat is uw financiële grens?  

http://www.wittewaaier.nl/
http://www.facebook.nl/wittewaaier
mailto:info@wittewaaier.nl
https://www.yachtfocus.com/boot-kopen.html
http://www.happysailor.nl/1396476000/10_tips_voor_als_je_een_boot_koopt/
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Betrek ook de jaarlijkse kosten van liggeld, reparaties en onderhoud. Er zijn boten in alle prijsklassen, 
soorten en maten. En als je een beetje twijfelt: realiseer je dat je heel goed een jaar boten kunt huren 
om daadwerkelijk een aantal typen zelf uit te proberen. Dat is meestal veel goedkoper hoe gek het 
ook lijkt, dan kopen.  
 
Stap 2: Stem je boot op je vaargebied af! 
Het allerbelangrijkst bij de aanschaf van een schip is het vaargebied. Waar wil jij met je boot allemaal 
gaan varen? Op een open meer kun je prachtig zeilen maar is een jacht een stuk minder interessant. 
Is jouw plan juist om de Waddenzee te verkennen, zoek dan een boot die kan droogvallen. Wil je op 
de Grevelingen of Veerse meer varen, zoek dan een boot met minder diepgang. Je koopt feitelijk een 
ervaring op een bepaald water..... laat de boot van die gekozen ervaring afhangen en niet andersom.  
 
Stap 3: Hoe ga je varen ?  
Ben jij een gezelschapsmens of juist een eenling? Wil je met je hele gezin gezellig het water op of 
alleen met je beste vriend? De samenstelling van jouw vaarcrew bepaalt natuurlijk direct de aan te 
schaffen boot. Bestaat jouw gezin bijvoorbeeld uit 5 personen dan is een klein open zeilbootje niet 
echt handig.... Omgekeerd is dit ook het geval, stel je vaart het liefste alleen.... koop dan geen 12 
meter lange tweemaster of motorkruiser.  
 
Wat voor type watersporter ben jij of denk jij te zijn? Ben je actief en zoek je een boot om lekker mee 
bezig te zijn of ben je meer een echte rustzoeker? Er zijn zeiljachten waarop je flink moet werken en 
er zijn zeiljachten die rustig aan de wind voortkabbelen over het water. Ga je een paar dagen met je 
boot weg of wil je gewoon een middagje op het water zitten bij mooi weer? De juiste vaststelling van 
wat jij zoekt in de watersport zorgt ervoor dat jij voor jezelf het juiste type boot aanschaft. 
 
Ben jij een superdrukke zakenman/vrouw die maar moeilijk tijd kan vrijmaken voor iets maar toch zo af 
en toe wil ontspannen op het water?! Kies dan een boot die ook weinig tijd kost. Een houten boot is 
prachtig maar kost veel tijd aan onderhoud. Een polyester schip daarentegen is direct vaarklaar en is 
nagenoeg onderhoudsvrij. Niets is zo zonde als een door tijdgebrek wegkwijnende boot te bezitten! 
Heb je geen tijd, geen geld en 2 linkerhanden loop dan weg voor een onderhoudsintensief schip. Koop 
iets simpels van polyester met een recente buitenboordmotor en je zit goed. Ben jij een handige Harry 
met plenty tijd dan zijn er veel meer schepen aan te schaffen. Een mooie stelregel is vaak: hoe ziet 
jouw huis er uit? Loshangende keukenkastjes en een overwoekerde tuin? Koop een boot die 
onderhoudsarm is. 
 

  
 

http://www.wittewaaier.nl/
http://www.facebook.nl/wittewaaier
mailto:info@wittewaaier.nl
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Stap 4: Bepaal wat deze nieuwe hobby jou letterlijk waard is! 
Bij de aanschaf van een boot blijft het financieel gezien niet. Bepaal exact wat je per jaar maximaal 
kwijt wil zijn aan je boot. Stel je hebt € 10.000,- en een boot gevonden die past bij waar je gaat varen 
en..... je vrienden kunnen er ook allemaal op. Wat wil je per jaar uitgeven aan die boot? Een houten 
boot kost minder in de aanschaf maar veel meer aan onderhoud.  
Denk bij liggeld zowel om de ligplaats tijdens het zomerse vaarseizoen, als de winterligplaats op de 
wal, mogelijk overdekt.  
Er zijn honderden merken boten, uiteenlopende modellenreeksen, uiteenlopende uitvoeringen van 
kaal tot bomvol opties, en verschillende onderhoudstoestanden. Dit laatste mede doordat boten lang 
meegaan en er vaak geklust wordt. Als beginnende watersporter ziet u door de bomen haast het bos 
niet meer. Zelfs ervaren bootjesmensen komen, als ze zich goed oriënteren, vaak tot verrassende 
keuzen. 
 

  
 
Stap 5: Oriënteren.   
Op een botenbeurs ligt een uiteenlopend botenaanbod op rij, klaar om door u bekeken en vergeleken 
te worden, net als in een botenblad maar dan ‘in real live’. Er zijn botenbeurzen voor nieuwe boten, 
bijvoorbeeld Boot Holland in februari te Leeuwarden, de Hiswa in maart en de natte Hiswa in 
september, Boat Düsseldorf in februari, en de Belgian Boat Show in februari in Gent en in oktober in 
Nieuwpoort.    
Op internet staan boten in de regel veel uitgebreider beschreven dan in een blad mogelijk is. Dus hebt 
u in een blad of op een botenbeurs uw eerste voorkeuren bepaald, dan vindt u op internet diepgaande 
informatie over boten op uw ‘shortlist‘. 
Emotie speelt – zeker bij particuliere verkopers – een rol bij het bepalen van de vermeende waarde en 
dus vraagprijs. De duurste uit de range hoeft niet de beste te zijn en omgekeerd hoeft de goedkoopste 
niet de slechtste te zijn. Bel gerust een verkoper en vraag waarom zijn of haar boot qua prijs zo afwijkt 
van de rest. 
 
Stap 6: Bootjes kijken.  
Jachtmakelaars gaan zeker bij een eerste bezichtiging niet altijd mee aan boord. Als je je vooraf 
identificeert, krijg je soms de sleutel mee en kun je op het gemak rondkijken. 
Voor een eerste bezichtiging is een vluchtige rondgang aan boord voldoende om te bepalen of je 
inderdaad interesse hebt. U hebt echter een onderzoeksplicht als koper, dus als de boot bevalt en 
voordat je wilt gaan bieden moet je verder kijken dan je neus lang is. Bij de tweede bezichtiging geldt: 
bekijk echt alles aan boord, zonder dingen los te maken of sporen achter te laten natuurlijk. Til 
vloerpanelen op. Maak kastjes open. Kruip over het dek. Kunnen deuren, ramen en luiken soepel 
open? Zitten de banken en stoelen lekker? Zijn de bedden lang genoeg (tip: rolmaatje meenemen). 
Bekijk de motor en gebruik de lamp in je smart phone voor alle hoekjes. Bekijk de eventuele zeilen. 
Neem de tijd en maak aantekeningen of foto’s. Bent je tevreden en hebt je serieuze interesse, dan is 

http://www.wittewaaier.nl/
http://www.facebook.nl/wittewaaier
mailto:info@wittewaaier.nl
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het tijd om een derde stap in het kijkproces te doen; namelijk het starten van de motor en diverse 
apparatuur, en bijvoorbeeld het uitrollen van de zeilen. Daar zal de eigenaar of zijn jachtmakelaar 
persoonlijk bij willen zijn. 
 
Stap 7: De staat van een schip.  
Boten kunnen net als auto's in slechte staat verkeren. In de botenwereld is er niet iets als een 
verplichte APK dus er liggen momenteel een aantal slechte schepen te koop. Het vervelende aan een 
boot is dat je lang niet altijd kunt zien of een boot goed of slecht is. Jij hebt eindelijk alle keuzes voor 
jezelf bepaald en weet welke boot bij jou past.... Niets is dan zo dodelijk als een wrak aan te schaffen. 
Heb jij totaal geen verstand van boten neem dan iemand mee die dit wel heeft. Ken jij niemand dan 
zijn er taxateurs die een boot voor je kunnen nalopen, kost iets van € 250,- hetgeen een schijntje is 
aangezien een beetje boot natuurlijk veel meer kost. Ken je de term Osmose? Ja: dan weet je waar je 
op moet letten, Nee? Ga dan alleen bij een polyester schip kijken met iemand die er verstand van 
heeft. Wat een stukje veiligheid biedt is het schip bij een erkende jachtmakelaar/jachtwerf aan te 
schaffen.  
 
Stap 8: Locatie van het schip.  
Waar koop je het schip? Dat kan overal zijn, tot aan Zweden toe. Maar hoe krijg je het naar de haven?  
Wie weet moet je jouw net aangekochte boot wel laten transporteren.... Daar zijn genoeg goede 
bedrijven voor te vinden, maar wel tegen een prijs! Overvaren is voordeliger maar kost veel tijd. Hier 
komt ook ervaring om de hoek kijken. In het geval dat de boot te groot is voor een trailer en 
overgevaren moet worden kun je ook een schipper inhuren.  
 
Stap 9: Criteria voor de boot:  

- Kopen of eerst huren ?  
- Vaargebied? Oosterschelde? Veerse Meer? Noordzee? IJsselmeer of Markermeer? Of ook op 

de Friese Meren of de Waddenzee? Of ook op zee, en dan liever kustzeilen of ook een 
oversteek naar Engeland, of nog verder naar Noorwegen of Spanje? 

- Hoeveel mensen moeten gerieflijk mee kunnen.  
- Hoeveel tijd heb je? Hoe handig ben je zelf ?  
- Diepgang: juist een diepe kiel of juist ondiep zodat je boot ook goed in ondiepe wateren kan 

varen 
- Zeileigenschappen: hoe gedraagt de boot zich in de golven, hoe hoog aan de wind, hoe snel, 
- Comfort binnen: stahoogte, breedte binnen, ruimte, keukenruimte, kastjes, hoeveel aparte 

cabines,  
- Zeilgemak buiten: rolgrootzeil, stuurwiel of helmstok, boegschroef, elektrische ankerlier,  
- Uitrusting: moeten een kachel en koelkast, boiler en douch aan boord zijn?  
- Hoe oud mag de boot zijn / hoe jong moet de boot zijn?  
- Niet te vergeten: max. te besteden bedrag direct, en het jaarlijks onderhoudsbedrag.  

 

http://www.wittewaaier.nl/
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Boot gezocht voor zeilschool Witte Waaier 
Voor de zeilschool onderzoeken we de mogelijkheid van een extra schip in de haven van 
Wemeldinge. Dat kan bijvoorbeeld zijn het gebruik van een boot voor een aantal dagen per jaar voor 
het geven van zeillessen.  
Dat betekent dat de boot en de uitrusting daarvoor gekeurd wordt volgende de CWO regels, en dat de 
boot voor dit gebruik verzekerd wordt.  
Mocht u iemand weten, dan horen we dat graag.  
 

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
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