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NIEUWSBRIEF mei 2021  
  
We zijn weer begonnen! 
Het was koud begin april toen we weer begonnen te varen. De eerste training dit jaar was een 
manoeuvreercursus. Er is uitgebreid geoefend maar het weer was koud en nat. Het was goed om 
weer op te warmen met de kachel aan! Maar de kop is er af.  
Nu zijn de vooruitzichten alweer beter.  
Het is zoals met alles voor ons ook een start met de handrem erop, vanwege Corona. We hebben nu, 
tot het einde van de maand mei een max.aantal deelnemers van 2. En kijken we weer verder. Zie ook 
de website voor de actuele situatie.  
Het wordt een vol seizoen, hopelijk, met korte en lange mijlentochten en hopelijk een lange tocht over 
de Noordzee naar Schotland en Noorwegen. Daar hebben we zin in! 
 
Tochten naar Blankenberge en Stellendam 
Korte mijlentochten: b.v. rondje om Walcheren, langs Roompot Sluis en voor Walcheren langs naar 
b.v. Breskens of Vlissingen. En verder naar Blankenberge of naar het noorden naar Stellendam of 
Scheveningen. Die staan voor dit jaar gepland.  
Voor CWO 2 en 3 is het goed om ervaring op te doen met meerdaagse tochten.  
Zowel de aanloop naar Stellendam, als de invaart van Blankenberge zijn soms wat ondiep en aan het 
verzanden. Stellendam haalde kortgeleden het nieuws omdat zeiljachten in de vaargeul in de buurt 
van SG 8 toch aan de grond liepen met flinke schade. Het bleek dat de zandbank aan de noordkant in 
korte tijd flink de vaargeul ingekomen was. Dus voor info over het Slijkgat kun je opvragen bij onder 
meer Verkeerspost Ouddorp (VHF 25 of telefoonnummer 088 – 7970956), 
https://www.zeilen.nl/actueel/ellende-in-het-slijkgat-door-onbetrouwbare-situatie/  
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De aanloop naar Blankenberge is wel vaker lastig in het voorjaar, na de winterstormen. Vorig jaar was 
de situatie dat de invaart goed te doen was, behalve een uur voor en na laag water. Maar toch is het 
goed om, zeker in het voorjaar, goed bij de havenmeester(s) te checken hoe de invaart is.  
 
Oversteek Engeland.  
Als het kan willen we dit jaar ook weer een oversteek gaan doen naar Engeland. Het hangt helaas wel 
af van de Corona situatie. En zo niet, dan zoeken we een mooi alternatief, b.v. naar Noord Frankrijk.   
   

   
Manoeuvreren, achteruit aanleggen    Zeelandbrug Oosterschelde                              

 
Praktische kustnavigatie thuis, naast virtuele overtocht ook basistraining TKN.  
In februari hebben we ervaring opgedaan met het geven van de cursus, gedurende 3 avonden, met de 
vituele overtocht naar Harwich.  
In feite is het een zo praktisch mogelijke toepassing van TKN (Theoretische Kust Navigatie) en 
Routering en Planning. Nadruk op het routeplan / passageplan. We houden dan rekening met de 
navigatie naar de overkant, b.v. met de verschillende verkeersscheidingsstelsels, met de 
windmolenparken, en natuurlijk ondieptes en zeestroming. En met het weer op langere termijn, en de 
scheepvaart ter plaatse. Gevraagd startniveau van de deelnemers: minimaal goed zijn in TKN.  
Wat we daarmee geleerd hebben is dat er ook belangstelling is voor het oefenen met het basisniveau 
voor TKN. Dat kan b.v. geoefend worden door meer structuur te bieden, en de te oefenen gedeelten 
kleiner te maken, b.v. door nog een keer, hoofdstuk voor hoofdstuk maar dan heel praktisch, de stof 
door te lopen. Maar dan voor een praktische situatie, b.v. een tocht rondom Walcheren. Van 
Wemeldinge via Roompot naar Vlissingen.  
De beide trainingen gaan we nog verder uitbouwen en aanbieden.  
 
Hoe gaan we als zeilschool Witte Waaier 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.  
We hebben er over nagedacht om sneltests aan boord te leggen, maar we weten eigenlijk niet of dat 
veel toe zal voegen.  
Daarnaast zijn we heel voorzichtig tijdens de zeiltrainingen en houden we ons strikt aan het maximum 
van 2 deelnemers, voorlopig, in ieder geval tot eind mei. 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 dit voorjaar deze maatregelen nog nodig blijven. Helaas.  
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Voorbereiding Driehoek Noordzee                                            Halverwege Noordzee, rustig weer.   

 
Lange tocht naar het noorden.  
Dit jaar was de in Nederland bekende Driehoek Noordzee gepland. Maar helaas, zoals zoveel andere 
dingen is deze tocht ook afgelast. Heel jammer, maar begrijpelijk. Op dit moment begin mei geldt er 
voor Schotland en Noorwegen nog een quarantaine plicht bij binnenkomst. We gaan echter toch een 
lange tocht varen, en als het even kan toch naar het noorden.  
De bedoeling was om naar Kirkwall op de Orkney eilanden, boven Schotland te zeilen, en vervolgens 
naar Farsund aan de Noorse zuidkust en van daaruit terug. Ruim1100 Nm in twee weken tijd! Met een 
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 saamhorigheid aan boord. We zullen je op de hoogte houden van onze belevenissen. 
En nog steeds: we hebben er zin in. Wie nog goede ideeën heeft kan het zeggen.  
 

Locatie Lelystad, aan het IJsselmeer.  
De belangstelling voor de trainingen in Lelystad gaat tot nu toe vooral om CWO 1 en 2, dus korte 
trainingen om goed de motor- en zeilhandelingen te leren.  
Maar vooral klanten uit Zeeland valt de grote ruimte van het water op, en dat de haven eigenlijk altijd 
wel in de wind ligt. Dat maakt de manoeuvres alleen nog maar interessanter.  
Voor het reserveren van de tochten in Lelystad: neem direct contact op via info@wittewaaier.nl  

 
Q vlag: bekend van vroeger.  
Dit jaar hebben we sinds lange tijd weer een Q vlag aan boord gelegd. Een geel vlaggetje. Waar was 
die ook alweer voor? Het staat nog wel in de boekjes.   
Die Q vlag is een apart verhaal. Toen we begonnen met zeezeilen, in de tachtiger jaren, werd de Q 
vlag nog echt gebruikt om aan te geven dat je als schip net aangekomen was in een ander land. Als 
we bijvoorbeeld een Engelse haven aanliepen, dan hesen we nog buitengaats de Engelse gastenvlag 
en daaronder de Q vlag. Daarmee gaven we aan, richting de autoriteiten, dat we van buiten kwamen, 
en dat we gecontroleerd konden worden. Maar we hebben het eigenlijk nooit meegemaakt dat we 
daadwerkelijk gecontroleerd werden. We liepen een haven aan, meldden ons bij de havenmeester, en 
we verzochten of hij/zij de douane wilde informeren over onze aankomst en daarmee was het OK. Ik 
weet eigenlijk niet wanneer het gebruik officieel gestopt is. Was dat met de komst van Engeland 
binnen de EU? Of is het gewoon doodgebloed? Officieel staat het nog steeds wel in de regelgeving 
van allerlei landen, en ook in die van Nederland. Vrij vertaald:  
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“De Q vlag is een officiële seinvlag en wordt aan bakboord geplaatst. Met de Q vlag maakt 
men duidelijk aan de overheidsdiensten dat het schip gezond is en kan gecontroleerd worden. 
Na het vervullen van alle inklaarformaliteiten moet men de Q-vlag wegnemen”.  

 
Veranderingen aan de schepen.  
Deze winter is er hard gewerkt aan de schepen. B.v. bij de Zilte Waaier:  

- Nieuwe genua. Een zeil dat weer kraakt van de nieuwigheid.  
- Lazy bag met de tekst: Zeilschool Witte Waaier voor meer bekendheid in de haven.  
- Watertanks en leidingen in de boot vervangen. Geen kans op prut meer.   
- Opnieuw plaatsing van de handset voor de marifoon in de kuip.  
- Nieuwe ankervoorzieningen, nieuwe ketting. Die moeten we nog aan boord brengen. Maar 

deze moet goed passen in de ankerlier. Er komt nog een nieuw extra anker.  
- Elektriciteit, 220, in de hutten. Dus altijd het mobieltje kunnen opladen.  
- En niet te vergeten: vlaggetjes, van Schotland, Noorwegen en de Q vlag.  

 
Veel gedaan dus. En weer flink geïnvesteerd. Laten we er goed gebruik van maken! 
 

   
Varen op de Oosterschelde, happy en safe   Wat ontbreekt hier?  Woolverstone harbour 
 
 
 

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.  
 

  
Orwell river, met een thames barche.    Overtocht naar Zeeland.  
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