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NIEUWSBRIEF december / januari 20 /21  
  
Een nieuw zeilseizoen.  
Nu, onder de kerstboom, met de top 2000 aan en in de lockdown in Nederland is het fijn om al weer 
aan het nieuwe zeilseizoen te denken.  
Afgelopen jaar hebben we ondanks Corona toch veel gezeild en heel veel mensen les kunnen geven. 
Eerst niet in april en mei, maar later wel. Vooral juli en augustus waren zeer druk en het seizoen liep 
lang door tot in november. De boten zijn in december uit het water gegaan en liggen nu al weer een 
tijdje uit te rusten, net zoals de bemanning trouwens.   
Geen idee, niemand, en wij ook niet, hoe het nu weer zal gaan komend jaar, maar laten we er van 
uitgaan dat we gewoon vanaf begin april weer heerlijk kunnen zeilen en zeilles geven.  
 
Tochten naar Blankenberge en Scheveningen  
We hebben plannen om de mijlentochten verder uit te breiden. We willen meer 4 daagse tochten gaan 
varen, bijvoorbeeld naar het zuiden, naar de Belgische kust, naar Blankenberge. Dat is net achter 
Zeebrugge. De toegang tot de haven is soms wat ondiep, omdat het snel kan verzanden, maar het is 
een mooie bestemming voor een meerdaagse zeiltocht. Of naar het noorden, bijvoorbeeld naar 
Scheveningen. Dan gaan we de drukke scheepvaartroute van de Maasmond bij Rotterdam over en 
komen we voor de Zeeuwse banken langs. De nieuwe boot, de Zilte Waaier, leent zich goed voor 
langere tochten, met 4 slaapplekken aan boord en de ruimte voor de bemanning. De tochten zijn goed 
voor kennis en ervaring opdoen op zee, met het zeilen zelf, en met de navigatie.  
In de jaarplanning op de site hebben we de meerdaagse tochten apart aangegeven. Elke maand een. 
Kijk ook eens achterop deze nieuwsbrief. 
 
Oversteek Engeland.  
Als het kan willen we dit jaar ook weer een oversteek gaan doen naar Engeland. Die staat nu gepland 
vanaf 14 aug. Heel leuk, een mooie vakantie, en goed voor de ervaring en kennis opdoen van zeilen 
aan de overkant.  
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Haven Zierikzee    Oefenen met veel wind               Voor Domburg               

 
 
Praktische kustnavigatie thuis, virtuele tocht naar Harwich, 3 avonden in februari.  
In deze tijden van Corona en meer thuiszitten bieden we de mogelijkheid aan om de kennis van de 
kustnavigatie een beetje te vergroten. Vooral geschikt voor mensen die Klein Vaarbewijs deel 2 al 
hebben, of ongeveer op dat niveau zitten. Je kunt al wat navigeren en koersen uitzetten, en rekening 
houden met weer en wind. Iets dergelijks hebben we vorig jaar gedaan, en dat gaan we weer 
opzetten.   
  
Hoe doen we een virtuele tocht? Het is een mengsel van zo goed echt mogelijk voorbereiden van een 
tocht en het virtueel varen op een afgesproken dag.  
We nemen kaarten van de Zeeuwse kust, een oversteker, en de details van de aankomst voor 
Harwich. 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 10 febr. 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. Passageplan.  
o Mogelijke scenario’s van vertrek en aankomst i.v.m. weer en stroming.  

- 2e avond: woensdag 17 febr. vanaf 20 uur.  
o Detailgegevens van de Zeeuwse kust, dus van vertrek. Verkeer en stroming. 

Weerberichten van weekend en moment van afvaart.  
o Aankomstgegevens bij Harwich. Verkeer en stroming. Knelpunten zoals de 

verkeersroutes voor Engeland.  
o Eten en drinken voorbereiding. Uitrusting van de boot. Doorspreken logboek.  
o Wachtschema met 4 mensen. 

- 3e avond: nabeschouwing; woe 24 febr. 20 uur.   
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.  
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Planning: woe. 10, 17 en 24 februari 2021. En de “echte” tocht wordt gezeild in het weekend van 20 
februari.  
Wie heeft er belangstelling om de virtuele tocht mee te doen? Het zijn 3 avonden van 2 uur. Via 
beeldbellen. Kosten: 75,-   Opgeven: info@wittewaaier.nl  
 
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. Tot nu toe is iedereen hier tevreden mee.  
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 ook voor volgend jaar deze maatregelen nog nodig blijven. Helaas. 
Maar dat we wel weer kunnen varen.  

 

    
Oude sluis Zierikzee                                            Zwaaien naar de Sailforce           Manoevreercursus  

 
Driehoek Noordzee 
Komend jaar is de bekende Driehoek Noordzee weer gepland. En als zeilschool Witte Waaier is het 
plan om er aan mee te gaan doen ! 
Deze 23e editie van de Driehoek Noordzee Challenge wordt gevaren van 19 juni t/m 3 juli 2021. De 
Driehoek Noordzee Challenge is een echte prestatietocht op de Noordelijke Noordzee, met de nadruk 
op prestatie, grensverleggend, uitdagend en vriendschap. Er is geen wedstrijdelement, de 
belangrijkste waardering is goed zeemanschap.  
De Driehoek start in Den Helder en neemt je mee naar Kirkwall op de Orkney eilanden, boven 
Schotland, vervolgens naar Farsund aan de Noorse zuidkust en van daaruit terug naar Den Helder. 
Ruim1100 Nm in twee weken tijd! Het is de meest uitdagende toertocht van Nederland. 
Deze Driehoek Noordzee is een echte challenge. Ruim 1100 mijl onstuimige zee, kou, korte nachten, 
maar ook een uitgestrekte lege Noordzee met prachtige zonsopkomst en -ondergangen, vogels en 
dolfijnen. Maar vooral intens veel zeilen en tussendoor de gezelligheid en verhalen van de 
medezeilers! 
Met onze boot Zilte Waaier gaan we meedoen aan de toertocht waarbij gevaren wordt met volledige 
bemanning van 4 mensen.  
 

Locatie Lelystad, aan het IJsselmeer.  
Inmiddels hebben al heel wat klanten les gehad op de nieuwe locatie 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 

http://www.wittewaaier.nl/
http://www.facebook.nl/wittewaaier
mailto:info@wittewaaier.nl
mailto:info@wittewaaier.nl


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

www.facebook.nl/wittewaaier                                                               KvK  38022554 

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

 

4 Nieuwsbrief Witte Waaier Zeezeilschool december / januari 20/21 
 

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 in de gaten van de 
Noordzee bij Texel en Vlieland.   

 
Klussen aan de schepen.  
Er is weer een flinke kluslijst voor beide schepen, en al weer begin maart gaat de Zilte Waaier in het 
water. Wat gaan we doen?  

- Watertanks en leidingen in de boot vervangen.  
- Nieuwe handset voor de marifoon in de kuip 
- Nieuwe ankervoorzieningen, nieuwe ketting en ander anker 
- Elektriciteit, 220, in de hutten.  
- Antifouling en weer optuigen van de boot.  

De boot gaat in het weekend van 5 maart weer in het water. 
Mochten er mensen zijn die mee willen doen met de voorbereiding of het klussen, of die gewoon eens 
willen kijken; je bent zeer welkom ! Koffie is klaar ! 
 

  
Box H4 Jachthaven Wemeldinge     De kust voor Harwich 
  

     
 
Routeplanning                  Rondje Zeeland   Westerschelde, oktober 2020 
 
 

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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Jaarplanning Wemeldinge, Zeeland.      De jaarplanning voor Lelystad is op aanvraag.  
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