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NIEUWSBRIEF juni 2020  
   

We varen weer ! 
Het was lastig, de start van dit seizoen, en het leek eerst zo leuk. We hadden dit seizoen twee mooie 
boten op twee locaties, en we hadden al aardig wat reserveringen voor de maanden april en mei.  
En toen kwam Corona.  
Goede raad was duur, maar met hulp van onze klanten die ons steunden zijn we de eerste maanden 
april en mei toch redelijk doorgekomen. En per medio mei zijn we weer voorzichtig begonnen met 1 op 
1 lessen, om de bekende 1,5 meter te kunnen volhouden.  
Begin mei zijn we met de trainers op de haven bij elkaar gekomen om de mogelijkheden door te 
praten met als resultaat dat we weer voorzichtig gingen beginnen. Per 1 juli gaan we weer met 2 
mensen varen + trainer, en daarna met nog 1 of 2 mensen meer als het tenminste kan. Maar, net 
zoals voorheen, niet meer dan 4 deelnemers om zodoende toch veel zelf te kunnen doen.  
En dat we weer aan het varen zijn geeft een heel goed gevoel. Het is weer heerlijk op het water.  
 
Hoe gaan we als zeilschool Witte Waaier verder om met het Corona virus? 
Bijzonder is dat de maatregelen die in Nederland, België en Duitsland genomen zijn om verspreiding 
van het COVID-19 virus tegen te gaan allemaal een klein beetje verschillen. Zo ging de grens met 
België pas op 15 juni weer helemaal open, en voor sommige Duitsers was Nederland eind mei nog 
een gevaarlijk gebied waar ze als personeelslid niet mocht komen. Ook niet om te zeilen.  
We hebben voor het varen aan boord een checklist opgesteld, overgenomen van de contactberoepen. 
We vragen onze klanten en onze trainers deze Corona verklaring vooraf goed te lezen en er mee in te 
stemmen. Inmiddels komen er weer aanvragen binnen, met name voor juli en augustus, maar we 
hebben zeker nog plaats ! Bijvoorbeeld voor de mijlentochten langs de kust van een week, een 
mijlentocht vanaf 2 aug, en de ander vanaf 23 augustus.  

 
Virtuele oversteek naar Harwich.  
Wat kun je doen als je niet kunt varen? Nou, je kunt de theorie oefenen, maar dan wel graag zo 
praktisch mogelijk.  
Stel: we gaan op een datum, virtueel b.v. op 23 mei, een oversteek doen van Roompot Marina naar 
Woolverstone Harbour aan de river Orwell.  
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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 virtueel varen natuurlijk, met het daadwerkelijke weerbericht, de stroming en een 
inschatting van het scheepvaartverkeer op dat moment, die 23e mei.  
Dat hebben we ook gedaan met een paar deelnemers en een aantal trainers, via beeldbellen. En het 
wel leuk en leerzaam! 
 

 
 

   
 
Hierboven zie je weergaven van Zilt Meteo, van de BBC 4 shipping forecast, en van de AIS app 
Marine Traffic.  
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.  
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We knippen de voorbereiding op in:  
- 1e avond:  

o Kennismaking (indien nodig), de boot (de Zilte Waaier) en welke mensen gaan mee.  
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 bij Inner Sunk en Shipwash.  
o Eten en drinken voorbereiding. Uitrusting van de boot. Doorspreken logboek.  
o Wachtschema met 4 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.  
Tijdens de dag zelf kijk je regelmatig op hoe het weer echt is, naar het verkeer volgens AIS, vul je het 
logboek in, en bedenk je of jouw plan wel echt zou werken.  
Tijdens de 3e avond evalueren we, en gaan we de verschillende scenario’s na op de achterliggende 
overwegingen en hoe ze uitpakten. En proberen daarbij van elkaar te leren bij een passend Engels 
biertje natuurlijk. .  
Zo bleek er op zaterdag 23 mei een flinke windkracht 6 te staan, eerst ZW, maar draaiend naar West. 
En de wind bleek in werkelijkheid wat langer ZW te blijven dan verwacht. En dat was gunstig voor de 
Noordelijke scenario’s.  
Dit najaar willen we het opnieuw gaan organiseren. Mocht je nu al belangstelling hebben, laat het dan 
svp weten. Info@wittewaaier.nl  
 
Reactie van twee deelnemers:  

- 1) Het was een leuke interactieve leerzame cursus. Ik denk, mede door de 1,5 meter 
samenleving welke mogelijk wel zal blijven, dat dit een heel aardig concept is. Enerzijds als 
voorbereiding voor de gevorderde zeezeiler welke dit als voorbereiding voor een oversteek 
kan gebruiken, maar ook als een mini cursus voor de wat minder ervaren zeezeiler, mits 
uiteraard wel bekend met de begrippen. 
Minimaal ingangsniveau VB2 of kennis van TKN of vergelijkbaar. 
De verdeling over 3 avonden is m.i. prima; niet te lang en niet te kort.  
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Waar ik veel van heb opgestoken is de inbreng van de experts, en m.n. ook de voorbereiding 
door Ludo. Hij heeft er veel tijd ingestoken, maar wanneer je deze oversteek vaker gaat doen 
is er al veel voorbereidingswerk gedaan. 

- 2) Nogmaals dank voor de informatieve sessies. Het waren fijne en onderhoudende sessies 
waarin het daadwerkelijke plannen van een (over)tocht eens goed wordt uitgelicht. Dat heb ik 
tijdens mijn TKN cursus en examen toch wel gemist. De kleine groep heeft als voordeel dat 
iedereen zijn zegje kan doen, de instructeurs doen actief mee en geven hun visie en leggen 
op een duidelijke manier uit wat belangrijk is. Zeker een waardevol extra stuk bagage, 
waarvan ik me stukken beter op mijn eerste oversteek voorbereid voel!” 

 
Nieuwe plek in de haven voor de Zilte Waaier.  
De Zilte Waaier ligt op een nieuwe plek in de haven, n.l. in de Oosthaven, aan de kant van de 
camping, in box H 4. Met de Zilte Waaier waren we uit de oude box gegroeid. De nieuwe plek maakt 
dat we het sluisje en het bruggetje kunnen vermijden, en nu direct naar de buitenhaven kunnen varen.  
 

  
 

   
 
 
Eerste deelnemers in Lelystad voor de Witte Waaier.  
De eerste klanten in Lelystad hebben zich inmiddels gemeld. De Flevo Marina is een heel andere 
haven dan Wemeldinge. Het is niet Zeeland, maar het IJsselmeer, maar het uitzicht is ook wijds, met 
ook heel veel water direct voor de haven. Heel in de verte kun je het voormalige eiland Urk zien 
opdoemen. Enkhuizen is nog uit het zicht. De haven zelf is opener dan het besloten Wemeldinge, 
winderiger, en je kunt er makkelijk zaken oefenen zoals boxvaren.  
Een halve dag varen breng je in Enkhuizen of Stavoren. Prachtig ! 
 

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 het bestand.  
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