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Aankomst haven Wemeldinge                                                       Gennaker op het IJsselmeer 
 

NIEUWSBRIEF september 2020  
   

Seizoen 2020, hoe gaat het ?  
Het is voor iedereen een ander seizoen geworden. In het begin, in maart tijdens het dieptepunt van de 
Corona crisis, dachten we dat zeilen en zeilles geven niet meer mogelijk zou zijn dit seizoen. Dus met 
pijn in het hart hebben we alle reserveringen opgeschort en de klanten gebeld en gemaild met de 
boodschap dat we nog niet wisten hoe het verder zou gaan.  
Zo in juni konden we zo langzamerhand toch weer beginnen met 1 op 1 lessen. Dat had als voordeel 
dat we weer konden varen ! Met de wind in de haren weer heerlijk het ruime water op, ook al was het 
economisch niet geweldig. En in juli zijn we weer met kleine groepen gaan zeilen. We volgden 
nauwgezet wat het RIVM, de HISWA, de veiligheidsregio Zeeland en de havens van Wemeldinge en 
Lelystad aangaven. En toen in juli rolden plotseling een heleboel aanvragen tegelijkertijd binnen voor 
zeillessen, m.n. in augustus. Misschien kwam dat door de reclame voor vakantie in eigen land en het 
varen in Nederland. Eigenlijk te veel om zo snel te kunnen oppakken. Het betekende in ieder geval dat 
de zorgvuldig bedachte planning voor het seizoen flink op de kop lag. Meer dan in andere jaren 
kwamen deelnemers bij elkaar in trainingen van CWO 1 en 2 of in de mijlentochten door elkaar met de 
CWO trainingen.  
Maar het ging goed, en soms was het ook een voordeel, omdat het een extra inkijkje gaf in 
bijvoorbeeld praktische navigatie. En soms konden aanvragen voor Zeeland overgezet worden naar 
het IJsselmeer, waarbij klanten een heel ander zeilgebied voorgeschoteld kregen. Plotseling geen 
prachtig Zierikzee, maar de mooie aanloop van Enkhuizen of Stavoren.  
Tevens hebben we in deze periode ook onze trainersgroep kunnen uitbreiden, waardoor het beter 
mogelijk is om de planning voor elkaar te krijgen. Gijs en Jeroen welkom ! Daarnaast is de grotere 
trainersgroep is erg leuk omdat we allemaal als enthousiaste en ervaren zeilers onze ideeën in 
kunnen brengen over van alles, b.v. over het trainingsprogramma, de beste uitvoering van 
manoeuvres en de uitrusting van de boot. Dat doen we onder meer tijdens bijeenkomsten in voor- en 
najaar die vooral ook erg gezellig zijn.  
 
Rust en ruimte.  
Naast het leskrijgen in zeilen blijkt er belangstelling te zijn voor lekker zeilen en uitwaaien; alleen of 
met vrienden. De rust en de ruimte op het water zijn immens en prachtig om te beleven. Genieten van 
de wind en het water.  
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Iemand zei:  
"Een hele belevenis om met een ervaren schipper het open water op te gaan. 
Voor uitwaaiers een prima kans om heel ontspannen de Oosterschelde of het IJsselmeer eens van 
een heel andere kant te zien. En de kans om zeehonden en heel soms ook bruinvissen te zien.  
 
Najaar zeilen.  
We zeilen door tot begin november. Dan gaan de schepen uit het water. Voor september zitten we al 
aardig vol met lessen, maar voor oktober is nog wel wat plaats. En het kan in november nog heerlijk 
zeilweer zijn. Goed om te oefenen.  
Kijk op de reserveringen op de website, of mail naar info@wittewaaier.nl om te vragen of er nog plek 
is.  
 
Hoe gaan we als zeilschool Witte Waaier verder om met het Corona virus? 
We hebben voor het varen aan boord een Corona checklist opgesteld, overgenomen van het RIVM 
voor de contactberoepen. We vragen onze klanten en onze trainers deze Corona verklaring vooraf 
goed te lezen en er mee in te stemmen.  
Daarnaast zijn we heel voorzichtig tijdens de zeiltrainingen en houden we ons strikt aan het maximum 
van 4 deelnemers, en niet meer dan 3 deelnemers op de korte mijlentochten. We zijn zeker 
voorzichtig met overnachtingen aan boord maar ook met het zorgvuldig schoonmaken, En daarbij 
spelen we in op de wensen van de deelnemers op dit gebied.  
En eigenlijk nemen we aan dat voor het lopende seizoen, en misschien ook voor volgend jaar, deze 
maatregelen nodig blijven. Helaas.  
 

 

    
Hutje mutje in de Grevelingensluis                                            Zeilcursus familiezeilen.  
 

   
Rotweer                               Oosterschelde                 Trainersrondje bij veel wind.  
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Virtueel meedoen met navigatie en routering tocht Vlieland oktober.  
Dit voorjaar hebben we ervaring opgedaan met het virtueel varen van lange tochten. Door b.v. een 
oversteek naar Engeland theoretisch voor te bereiden, vitueel te varen en na te beschouwen. En het 
was leuk en leerzaam! 
 
Iets dergelijks gaan we weer opzetten, maar nu willen we de tocht ook echt gaan zeilen. Daarom geen 
oversteek naar Engeland, maar een tocht van ongeveer dezelfde lengte; het doel: in één keer naar 
Vlieland. Die tocht wordt van vrijdag 2 t/m dinsdag 6 oktober gezeild (en de tocht is al volgepland).  
Voor wie is het virtueel meezeilen bedoeld? Vooral voor mensen die de theorie al beheersen, b.v. 
door het behalen van Klein Vaarbewijs 2, maar die de praktijk eigenlijk nog niet goed genoeg kennen.  
 
Vraag: wie heeft er belangstelling om de virtuele tocht mee te doen? Het zijn 3 avonden van 2 uur. Via 
beeldbellen. Kosten: 75,-  
 

   
Haven Hindeloopen        Haven Vlieland 

 
 
Hoe doen we de virtuele tocht?  
We nemen kaarten van de Zeeuwse kust, een oversteker, en de details van Vlieland. En een aantal 
alternatieve havens. 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: woensdag 23 september vanaf 20 uur.  
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: woensdag 30 september vanaf 20 uur.  
o Detailgegevens van de Zeeuwse kust, dus van vertrek. Verkeer en stroming. 

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

verkeersroutes bij IJmuiden en Den Helder.  
o Eten en drinken voorbereiding. Uitrusting van de boot. Doorspreken logboek.  
o Wachtschema met 4 mensen. 

- 3e avond: nabeschouwing; woe 7 oktober 20 uur.   
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o Uitvoering. Weerbericht tijdens de tocht.   
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; real life door het weer en de stroming. En regelmatig besluiten moeten nemen.  
Tijdens de tocht 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 biertje natuurlijk.  
 

Locatie Lelystad, aan het IJsselmeer.  
Inmiddels hebben al heel wat klanten les gehad in Lelystad. We hebben als zeilschool ervaring 
opgedaan met de haven van Flevo Marina (die is erg ruim en mooi), en de mogelijkheden van het 
IJsselmeer voor lesgeven, en die zijn zeer goed. Meer dan in Zeeland is er de ruimte om allerlei 
zeilhandelingen te doen en te oefenen. En mensen die Zeeland, b.v. de Oosterschelde kennen, 
verbazen zich over de ruimte en de grote afstanden op het IJsselmeer. En de leuke stadjes die toch 
weer heel anders zijn dan de Zeeuwse plaatsen. Een aantal Belgische klanten maakte op deze 
manier kennis met Enkhuizen, Stavoren en Hindeloopen en ze waren direct verliefd.  
 
Het IJsselmeer is geen stromend water (de Oosterschelde wel), maar voor CWO 1 is dat juist wel een 
voordeel in het oefenen. CWO 2 kan op de Wadden geoefend worden, en ook natuurlijk in Zeeland.  

 
Schepen winterklaar maken.  
De planning voor het winterklaar maken van de schepen is als volgt:  

- Weekend 14 en 15 november: Wemeldinge: de Zilte Waaier voorbereiden.  
- Weekend 28 en 29 november: Lelystad: de Witte Waaier voorbereiden.  

De maandag erop gaat de boot dan uit het water. Dat doet de werf, en we zijn er zelf bij.  
 
Wat doen we? Nog een laatste korte tochtje en dan boot omvaren naar de kraan. Kussens omhoog en 
mee naar huis, zeekaarten nakijken, boot schoonmaken. Zeilen eraf, nakijken, naar de zeilmaker. 
Boot nakijken, kleine klussen doen en de kluslijst voor de winter opstellen. Dektent aanbrengen. Witte 
Waaier: reling er af halen.  Motoronderhoud door de werf op maandag.  
 
Mochten er mensen zijn die mee willen doen, of die gewoon eens willen kijken; je bent welkom ! 
 
 

   
Zandkreeksluis         Zilte Waaier in box H4 Wemeldinge 
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Onweer voor Zierikzee   Nachtzeilen       Oefenen met knopen en lijnengooien 
 
 
 

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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