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NIEUWSBRIEF september 2019  
   

Een nieuw schip: de Zilte Waaier.  
We zijn een prachtschip rijker: weer een schip van de Winnerwerf, nu een Winner 11.20. Zie de foto’s; 
we zijn er heel trots op.  
De Winner 11.20, die we “Zilte Waaier” gaan noemen, lag al een tijdje te koop, en na een tijdje wikken 
en wegen ging de kogel door de kerk, we doen het !  
 
De test van het blad Zeilen zei in het voorjaar van 2011 het volgende.  

De Winner 11.20 is een stevig toerschip waarvan de details verraden dat de ontwerpers en 
bouwers over veel zeilervaring beschikken. Het is een solide gebouwde, snelle boot, die 
geschikt is voor lange reizen. De uitvoering en afwerking zijn van hoog niveau.  
De boot, een Van de Stadt ontwerp gebouwd door Winner Yachts, is herkenbaar door haar 
elegante lijnen, hoge tuigage en grote koersstabiliteit die voor snel en gemakkelijk zeilen 
mogelijk maken. De brede gangboorden verhogen de veiligheid. De grote, gezellige salon met 
teakhouten betimmering heeft genoeg ruimte om comfortabel te zitten. De navigatiehoek met 
flinke kaartentafel en goede stoel heeft voldoende ruimte voor uitgebreide 
navigatieapparatuur. Verder wordt koken eenvoudig in de kombuis met zijn royale omvang, 
opslagruimte en goede stahoogte. 

 
Tijdens de proefvaart bleek dat de boot dat heel goed waar kon maken. Zowel in op de motor in de 
haven, als tijdens het zeilen. Belangrijk was ook dat de trainers erg enthousiast waren over het nieuwe 
schip. 
De Zilte Waaier is heel geschikt als lesboot, met ruimte aan zeker 4 mensen, ook bij slecht weer, en 
veel ruimte en privacy binnen. De boot is gekocht om er op termijn langere tochten mee te gaan 
varen, b.v. tochten naar Schotland of Denemarken, of naar het zuiden, naar Frankrijk.  
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Voor de koop is de boot uitgebreid gekeurd, van de kiel (die is eraf geweest, zie de foto, tot de motor, 
de elektriciteit, de mast en de tuigage. Met dank aan de werf, van de Rest Nautic, en dan vooral Rinus 
en Martin, aan Albert de keurmeester van AyeAye.nl en aan Loek van Blaauwhof Jachtmakelaardij. En 
het oordeel was: een mooi, en goed onderhouden schip !  
De afgelopen weken hebben we de boot goed nagelopen, de zeilen bekeken en aangeslagen, en al 
flink geoefend met het schip. Nu gaan we er heerlijk mee lessen.  
 

 

     
 

    
 
 
Lelystad.  
En nog groot nieuws: we krijgen er een nieuwe locatie bij, n.l. Lelystad. We gaan ook lesgeven vanuit 
Flevo Marina, direct aan het IJsselmeer net ten noorden van Lelystad.  
De Witte Waaier, de Winner 9.50, ligt vanaf eind september aan steiger 18A in de Flevo Marina. Dat is 
bij de blauwe pijl op de foto. En dan komen havens zoals Enkhuizen, Medemblik, Urk en Stavoren 
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binnen bereik, en wat verder ook het zoute water van de Waddenzee, Texel, Vlieland en Terschelling. 
Dus als je eens verandering van vaargebied wilt, dat is dat nu bij Witte Waaier mogelijk, (alhoewel de 
Zeeuwse Delta natuurlijk ook prachtig is).  
Achterliggende reden was eigenlijk dat Lelystad vanuit Deventer (woonplaats van Bert) beter 
bereikbaar is, waardoor hij weer beter aan varen kan toekomen. Maar nu het besluit genomen is, is 
het leuk om gewoon te beginnen aan het IJsselmeer.  
In dezelfde haven kunnen ook zeiljachten gehuurd worden, bij Flevo Sailing, om het getrainde nog 
eens goed in de praktijk te brengen.  
 

 
 

   
 
 

Najaar 2019 
Zoals altijd zeilen we door tot eind oktober begin november.  
Van vrijdag 20 t/m ma 23 september is er de mijlentocht van Wemeldinge naar Lelystad om de Winner 
9.50 naar Lelystad te varen. Een erg leuke tocht langs de Zeeuwse en Hollandse kust, langs de 
Banjaard, over de aanloop van Rotterdam (pilot Maas), langs Scheveningen naar IJmuiden, en dan 
langs Amsterdam over het Markermeer naar Lelystad, Flevo Marina.  
 
Daarnaast gaan onze lessen in Wemeldinge gewoon door, en starten vanaf eind september de lessen 
in Lelystad.  
Er is een aantal lessen gepland in het weekend, maar ook door de week zijn er nog genoeg 
mogelijkheden met vrije plaatsen. Neem svp contact op voor de precieze data.  
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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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