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NIEUWSBRIEF april 2020  
   

Seizoen 2020. 
Wat gaan we doen in 2020?  
Tja, we wilden vooral veel varen, maar op dit moment komt daar niet zo veel van, zoals heel veel 
dingen om de goede redenen niet doorgaan. We zien een verschillende aanpak op onze locaties in 
Wemeldinge en Lelystad, vanwege de verschillende situatie in Zeeland en Flevoland. In Wemeldinge 
mogen we nog niet overnachten op de boot, en veel van onze klanten uit België en Duitsland mogen 
nog niet naar Nederland komen. En in Lelystad kan er wel op de boot overnacht worden, maar is nog 
alle sanitair gesloten.  
De schepen liggen in het water, en er is heel veel gedaan aan beide schepen, maar veel varen doen 
we niet. We hadden al best veel aanmeldingen voor april en mei, en die hebben we helaas moeten 
afzeggen. Gelukkig hebben de klanten begrip voor de reden.   
Wat kunnen we nu doen? We kunnen nadenken over de zeilles zodra we weer kunnen zeilen. 
Hieronder staat een stukje hoe we kijken naar de nabije toekomst nu nog met het Corona virus vlak 
bij.  
En wat kan nog meer ? We kunnen ons verder bekwamen op gebied van de navigatie, en doen alsof 
we een oversteek naar Harwich en Woolverstone gaan doen. Zo realistisch mogelijk, door gebruik te 
maken van het weerbericht en stroming en drukte van het scheepvaartverkeer op een voorgenomen 
weekend. Bedoeld voor mensen die het theoretisch niveau van het Nederlandse Klein Vaarbewijs 
(KVB) B hebben, of Theoretische Kust Navigatie (TKN). Zie het stukje hieronder.  
 

Hoe gaan we om met Corona?  
Hoe gaan we als zeilschool Witte Waaier om met het Corona virus? 
In Nederland, België en Duitsland zijn maatregelingen genomen om verspreiding van het COVID-19 
virus tegen te gaan, en die worden continue wat bijgesteld. Op 23 maart 2020 zijn in Nederland de 
maatregelen verder verscherpt en die worden tot zeker 28 april volgehouden. Als Zeezeilschool Witte 
Waaier volgen we de maatregelen en richtlijnen van het RIVM in Nederland. Dat betekent op dit 
moment nog steeds dat alle trainingen die gepland staan in de periode tot 1 juni 2020 niet doorgaan. 
Dat is erg jammer maar dat is het verstandigst. We volgen de situatie en de maatregelen op de voet. 
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De HISWA-RECRON heeft voor dit moment (eind april) een gedragscode opgesteld voor 
waterrecreanten. En ook voor zeilscholen.  
Er staat op de website: er is opgeroepen om niet met 3 of meer personen (uitzondering gezinnen) bij 
elkaar te verblijven en 1,5 meter afstand te bewaren. Dit is bij veel zeilscholen voor groepsactiviteiten 
nagenoeg niet uitvoerbaar tot deze periode. Andere activiteiten kunnen onder voorwaarden doorgang 
vinden. Het is de verantwoordelijkheid van bij de ondernemer om aan de aangescherpte maatregelen 
van 21 april te voldoen.  
Als mensen het water op gaan, is het belangrijk om dit op verantwoorde wijze te doen. Deze code 
moet ervoor zorgen dat de RIVM–maatregelen ook op het water worden nageleefd.  

Altijd… 
• Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij sluizen en aanlegplaatsen. 
• Ga niet met drie personen of meer op pad (gezinnen uitgezonderd), behalve als je kunt 
garanderen dat je 1,5 meter afstand van elkaar houdt. 
• Vermijd sociale contacten met andere watersporters.  
• Hoest je, ben je verkouden of heeft een gezinslid koorts, blijf dan thuis!  

 
We denken erover na over hoe we  na 1 juni om kunnen gaan met het trainen op een boot in de 
nieuwe “1,5 meter” samenleving. Wat betekent die 1,5 meter op een boot? B.v. gaan we eerst de 
bezetting aanpassen? b.v. voorlopig niet meer dan 1 cursist ?  
En dan nog alleen als we er zeker van zijn dat iedereen gezond is. Hoe weten we dat? En ook voor 
iedereen verplicht zeilhandschoenen en een sjaal dragen? Zo iets misschien.  
We staan open voor suggesties hierover. Begin mei zitten we met de trainers bij elkaar om verder 
hierover na te denken.  
 
De trainingen van april en mei gaan we opnieuw inplannen na 1 juni zodra de situatie het weer toelaat.  

 
 

  
 
Voorbereiding oversteek naar Harwich.  
Stel: we gaan op een datum, virtueel b.v. op 9 mei, een oversteek doen van Roompot Marina naar 
Woolverstone Harbour aan de river Orwell.  
Dat betekent een voorbereiding van de tocht, met de route op de kaart, het weerbericht, de uitrusting 
van de Zilte Waaier, etc.  
En dan gaan we hem in theorie varen natuurlijk, met het daadwerkelijke weerbericht, de stroming en 
een inschatting van het scheepvaartverkeer op dat moment.  
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Vanuit de praktijk zijn er altijd tijdens de voorbereiding en bij de tocht zelf een aantal vooraf te bepalen 
keuzemomenten wat je gaat doen. Daar willen we het graag over hebben. Wanneer zijn die? Wat kun 
je dan doen ?  
De doelgroep zijn mensen die thuis zitten, maar die het leuk vinden om gezamenlijk een tocht te doen. 
Vereiste kennis: niveau KVB B of TKN. En begrip van het weerbericht en inzicht in wat een boot in de 
praktijk kan doen. 
 
Praktische vragen: hoe kom je aan kaartmateriaal? We nemen kaarten van de Zeeuwse kust, een 
oversteker, en de Engelse kust. Liefst zo recent mogelijk. B.v. online kun je kaarten inzien, maar 
misschien zijn er nog wel andere mogelijkheden.  
En informatie over stroming en het weer? Dat halen we van websites. We geven de linkjes.  
We knippen de voorbereiding op in:  

- 1e avond:  
o Kennismaking (indien nodig) 
o De boot (de Zilte Waaier) en welke mensen gaan mee. Uitrusting van de boot 
o Vergelijking kaartmateriaal, almanak, logboek, hoe gaan we het aanpakken.  
o Theorie over aanpak. De mogelijke route van de oversteek.  
o Mogelijke scenario’s van vertrek en aankomst i.v.m. weer en stroming.  

- 2e avond:  
o Detailgegevens van de Zeeuwse kust, dus van vertrek. Verkeer en stroming. 

Knelpunten. Welke zijn dat? B.v. hoe gaan we om met de windmolenparken ?     
o Aankomstgegevens van de Engelse kust. Verkeer en stroming. Knelpunten zoals de 

verkeersroutes voor Harwich.  
o Eten en drinken voorbereiding. 
o Wachtschema met 3 mensen. 

- 3e avond:  
o Uitvoering. Weerbericht.  
o Simulatie van de keuzemomenten voor de tocht.    

 

  
 
Het gaat dus enerzijds om de navigatie theorie en de voorbereiding, maar ook anderzijds om de 
praktische uitvoering; gesimuleerd weliswaar, maar toch real life door het weer en de stroming. En 
regelmatig besluiten moeten nemen.  
 
Wie heeft er zin om mee te doen met de voorbereiding en de uitvoering? Stuur een mailtje.  
Deelname: de voorbereiding via e-mail en op 3 donderdag ? avonden van 1,5 uur met inbellen via 
Zoom om de route te laten zien en discussie te voeren over mogelijkheden. Op bijvoorbeeld avonden 
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in mei van 20.00 tot 21.30 uur. Van te voren kun je e-mails sturen aan elkaar.  Die worden dan 
onderling besproken en via de camera kunnen kaarten gedeeld worden. Hoe het precies gaat spreken 
we dan verder af.   
Wat heb je nodig? Zo recent mogelijke kaarten (Nederlands, Engels of Duits): Zeeuwse kust, 
oversteek, Engelse kust voor Harwich en de river Orwell. Die kun je kopen, b.v. 2e hands via 
marktplaats. Of Online inzien.   
Kosten: eenmalig 25,- om mee te doen. Meedoen? Mailtje naar info@oostadvies.nl   We laten het 
doorgaan bij voldoende aanmeldingen.  

 

  
 
Techniek: heel veel werk verzet aan beide schepen.   
De beide schepen liggen nu weer in het water. Het is prachtig om ze weer te zien “zwemmen”.   
Voor beide schepen was een keuringsrapport opgesteld en daar kwam een heleboel werk uit. Maar ja, 
toch was het wel goed om te (laten) doen. Beide schepen zijn uit het keuringsrapport gekomen als: 
onderhoud: goed (Zilte Waaier) en ruim voldoende (Witte Waaier). Dat is vooral voor de Witte Waaier, 
een Winner uit 1989 een groot compliment. Maar toch wordt er van alles gevonden helaas….  
Het meeste hebben we trouwens zelf gedaan, met name: Edwin, Ludo en Sebastiaan. We zijn er trots 
op.  
Een greep uit het winterwerk:  
Winner 11.20 Zilte Waaier: 

- Plaatsen van een AIS zender in combinatie met een nieuwe marifoon met DSC knop (Distress 
Selective Calling, Dit aangesloten op de plotter, een C80 van Raymarine en met een AIS 
antenne op een flexibele paal op het achterschip,  

- De onder de waterlijn liggende niet gewapende slangen, slangklemmen en vastzittende 
afsluiters verbeteren en iedere doorvoer voorzien, waar nodig dubbele slangkemmen,  

- Gasleidingen nakijken en weer vernieuwen,  
- Kabels en bedrading in de mast vernieuwd.  
- De zeilen laten nakijken en repareren, grootzeil: nieuwe zeillatten, en een 3e rif in het grootzeil 

laten zetten,  
Winner 9,50 Witte Waaier: 

- Roer eruit en nakijken. De aansluiting van de roerkoning op het roerblad is geoxideerd en het 
roer loopt stroef omdat de roerkoning een heel klein beetje ovaal geworden is.  

- Zinkanode en lagerkap van de saildrive vervangen en olie saildrive vervangen,  
- Aansluiting kiel ontroesten en schuren,  
- Bodem van het schip nakeken op haarscheurtjes. Niets aan de hand gelukkig.  
- Drinkwaterslangen vervangen,  
- Lekkages van de ankerbak en nieuwe handgrepen op het kajuitdak zetten, en een nieuwe 

helmstok.  
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- Zeilen laten nakijken, m.n. genua.  
Daarnaast zijn de schepen weer vaarklaar gemaakt dus in de antifouling gezet, en het vrijboord en 
bovenwaterschip weer gepoetst. Ze moeten nog wel goed afgespoten worden, en dat gaan we heel 
binnenkort doen.  
 
 

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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