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NIEUWSBRIEF augustus 2021  
  

Zomer en naseizoen 2021. 
Hoogseizoen 2021. We hebben een wisselvallige zomer tot nu toe. Droog in mei en begin juni, maar 
daarna regen en onweer, en afwisselend weinig wind, en soms ook weer veel wind. En omdat zeilen 
vooral ook is: omgaan met weer en wind, is het varen best uitdagend en heel wat anders dan vorige 
zomers. Die waren vooral warm (soms heet) met veel Oostenwind. Maar, misschien komt er nog wat 
stabieler weer, laten we dat hopen.  
In deze Nieuwsbrief een verslag van onze tocht naar Bretagne eind juni, van een belevenis tijdens 
hevig onweer, en nog een paar andere zaken. Maar eerst: we hebben nog plaatsen vrij.  
 
Er is nog plaats op de korte mijlentocht van vr – zo; 17 – 19 september.  
Een aantal keren per jaar organiseren we meerdaagse tochten van 3 of 4 dagen. Zo ook half 
september. Maar nu zijn er nog 2 plaatsen vrijgekomen tijdens die tocht. Doel is om langs de kust te 
varen, op zee, naar het Noorden of Zuiden, dus naar b.v. Stellendam of de Belgische Kust, om 
ervaring op te doen, en zeemijlen te maken.  
 

Lange tocht naar Noord-Bretagne, Roscoff.  
We hadden er lang naar uitgezien. Met een goede bemanning van vier mensen, ervaren, enthousiast 
en op elkaar ingespeeld, een lange tocht te gaan varen. Het doel was om in de Driehoek Noordzee 
vanuit Den Helder eerst naar Kirkwall op de Orkneys te zeilen, en dan via Farsund in Noorwegen 
terug naar Nederland. Maar ja, we weten het, ook dit kon niet doorgaan vanwege Corona. Zowel 
Engeland als Noorwegen hadden in juni nog strenge maatregelen voor inkomende reizigers. Dus 
helaas, dat ging niet. Dat was een flinke tegenvaller.  
Daarop hebben we een ander plan gemaakt, n.l. om naar Bretagne te varen, niet naar het ruige en 
weidse Noorden, maar ook prachtig. Het liefst naar Zuid-Bretagne, bijvoorbeeld Concarneau, maar 
Noor Bretagne was ook goed.  
                            

En zo ging het dus ook. Vanuit Wemeldinge gestart hebben we eigenlijk de hele tocht niet zo veel 
wind gehad, op een aantal dagen na (NO 5 a 6). Meestal tussen windkracht 1 en 4 in, uit variabele 
richtingen, maar vaak ook NO. In totaal hebben we 886 mijl in ca. 2 weken gevaren; gezeild maar dus 
ook wel veel gemotord.  
We zijn via Nieuwpoort, Duinkerken, langs de Engelse kust via Dover naar Cherbourg gevaren, en 
daarna, langs de Kanaaleilanden zoals Alderney naar Roscoff in Noord-Bretagne gezeild. Vervolgens 

http://www.wittewaaier.nl/
http://www.facebook.nl/wittewaaier
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 

 

2 Nieuwsbrief Witte Waaier Zeezeilschool augustus 2021 
 

terug via de Solent en het Eiland Wight, en Boulogne sur Mer, langs de Cap Griz Nez voor Zeebrugge 
langs naar Wemeldinge. Een tocht waarbij we regelmatig nachten door gevaren zijn; het langste 3 
dagen en twee nachten, van Roscoff via Wight naar Boulogne.  
Vooral Roscoff in Bretagne was een mooie haven, en het gebied prachtig, met de rotsige Noord 
Bretonse kust en het Ile de Batz. De oude vissershaven van Roscoff valt bijna droog en is erg 
fotogeniek, en de jachthaven van Roscoff, vlak daarachter, is ook wel een belevenis, omdat er half tij 
een flinke stroom van 1,5 knoop in de haven staat die het manoeuvreren lastig maakt vooral voor de 
binnenkomers die dat nog niet zo goed weten. Het mooist is het om te zien hoe de havenmeesters in 
hun rubberboot, die ze als botsboot gebruiken, allerlei situatie daarbij oplossen.  
Voor zeilers is Roscoff dus leuk, behalve bij harde wind, lagerwal en een flinke deining; dan zal 
aankomen en ook daar liggen behoorlijk lastig zijn. Van een visser hoorden we verhalen over een 
swell van ca. 1 meter die in de haven zelf bleef staan.   
 
We hebben op de tocht veel dingen gezien en beleefd, b.v. de doorgang over de banken vlak voor de 
kust van de Passe de Zuydcoote tussen Nieuwpoort en Duinkerken in een harde NO-wind en de 
aankomst in Duinkerken waarbij de havenmeester ons zeer goed van dienst was met een officiële 
verklaring van binnenkomst in Frankrijk. Dat was van belang i.v.m. de Corona perikelen.  
 

   
 
De route, heen en terug.       Onder zeil  
 
Voor de Engelse kust bij Dover, aan de andere kant van de schipping lane, werden we opgewacht 
door een schip dat een eind met ons meevoer om er zeker van te zijn dat we geen haven gingen 
aandoen. Op de marifoon met waarschuwingen voor een boete van 10.000 pond als je toch voet aan 
land zou zetten voor een boodschap op zo. 
 
We hebben in het Kanaal ten westen van de Kanaaleilanden (Guernsey) dolfijnen naast de boot 
gehad, een paar keer, en dat was prachtig. Ze zwemmen inderdaad een heel eind mee met de boot, 
duikend en dan weer lekker springend in het avondlicht.  
Daarnaast was het aanlopen van de Needles bij het eiland Wight in de schemering vanuit het Westen 
een belevenis, en middernacht op de Solent voor Cowes. Ook was het zeilen op hard stromend water 
bij Cherbourg (in een heerlijk windje) en de Kanaaleilanden (bij Alderney) goed voor de ervaring. Het 
oversteken van het verkeer een eind voor de traffic zones, b.v. die onder Portland bij de Engelse kust 
was ook goed, net zoals het aanroepen van een schip met een kruisende koers om te vragen naar de 
bedoelingen. De flinke mist zodat je de Cap Giz Nez niet kon zien was zeker niet leuk, maar toch ook 
wel weer goed om eens mee te maken.  
Het is niet de bedoeling om alles op te lepelen, maar wel om een sfeerimpressie weer te geven. En de 
sfeer was: heel mooi!  
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Veel wind, hagel en onweer.  
Dit seizoen maken we, misschien meer dan anders, onstabiel weer mee, met soms weinig wind, en 
dan weer met hevige buiten en onweer. En met veel wind in de buien.  
Net buiten de haven van Burghsluis op Schouwen hebben we bijvoorbeeld een flinke bui gehad, 
waarbij de boot ondanks een tweede rif en een kleine werkfok in een plensbui heel scheef ging, 
vanwege hevige wind. Gelukkig zag de bemanning het aankomen en waren de boot (die kan er tegen) 
en bemanning er goed op ingesteld, maar het blijft schrikken.  

 

  
Vertrek haven Duinkerken                                                          Halverwege het Kanaal, in de buurt van Guernsey   

 
Hieronder nog een verhaal van een situatie op de Oosterschelde. Een mijl voor de Roompot Marina 
op Noord-Beveland.    
Die dagen was er al continue melding gemaakt van kans op onweer. We hielden de weerberichten 
nauwlettend in de gaten, zowel het KNMI-marifoon weerbericht, als de berichten van Windfinder en 
ook de Buienradar.    
Gedurende de dag was het weer niet anders dan de dagen ervoor. Dezelfde bewolking, hetzelfde 
patroon. Niet veel wind, bewolkt en zomers warm. Goed om nog wat zeiloefeningen te doen. Het 
begon iets meer te waaien, we zijn gaan zeilen vanuit Zierikzee naar de Roompot Marina. Ging lekker. 
Maar toen betrok de lucht, en ook de buitenradar gaf buien aan. Toch maar even een stuk genua in 
ingerold. De lucht begon zwaar te betrekken. Het werd leger op het water. Voor de boot uit voeren drie 
jachten in dezelfde richting als wij. Uit de sluis bij Neeltje Jans kwamen vier schepen naar ons toe, 
naar nog ver weg. Het werd nog donkerder. De genua toen helemaal weggehaald, niet veel later ook 
het groot zeil en de motor aan. Precies op tijd zo bleek want al snel gingen de weersluizen open en 
begonnen de weergoden samen flink te blazen.  
Het was nog een mijl naar de haven. Rondom veel ruimte, maar wel met verkeer op het water. Het 
ging zo te keer dat we de voorpunt van de boot niet kon zien. Schatting van ca.35 knopen wind. Met 
hagel. We zaten met twee mensen onder de buiskamp, en een roerganger (de gelukkige) in de regen.  
AIS aan, marifoon aan, en dan maar zo veel mogelijk op de positie blijven liggen. Gps check op de 
marifoon. En de bui maar voorbij laten gaan.  
Konden we deze bui ontwijken? Nee, heel moeilijk, of je moet hele dagen niet gaan varen met dit 
onstabiele weer. Soms kun je om de bui heenvaren, als je die van ver ziet komen. Of een bui 
afwachten in de haven. Maar soms lukt dat gewoon niet, helaas. En dan rest er maar één ding: als het 
je overkomt, dan de zeilen plat en dan maar het geweld van het weer doorstaan.  
Wat leren we er verder van? Als zeiler moet je toch ook wel leren omgaan met dit weer, wat soms wel 
een week kan aanhouden. Dus: je moet de risico’s inschatten en jouw momenten kiezen. Bijvoorbeeld 
een inschatting maken van de ruimte tussen de fronten en de buienlijnen. En eenmaal op het water 
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moet je het weer in de gaten houden en als het toch nodig is: je maatregelen nemen. Bijvoorbeeld bij 
nadering van een onweersbui de motor starten omdat de motor dan al draait mocht de elektriciteit 
kapot slaan door de bliksem.  
 

    
 Aanloop Noord Bretagne    Oude haven Roscoff  

 

Bijhouden van gevaren tochten, havens en zeemijlen.  
Voor het behalen van een CWO 3 diploma jachtschipper tidal is het nodig om in totaal 750,- zeemijlen 
gevaren te hebben, waarvan minimaal de helft op stromend water. Dit naast andere eisen, zoals het 
diploma Theoretische Kust Navigatie en Marcom B.  
De zeiltochten waarop dat gevaren is moeten daarvoor bijgehouden worden. Dat gebeurt in het 
logboek, of een kopie daarvan, maar het is handig om daarvan een overzicht te hebben.  
Het gaat om de weergave van de tochten die je gevaren hebt, met de omstandigheden, het schip, de 
rol die je had aan boord en de havens die aangedaan zijn. Max wind 6, b.v. op de Noordzee.  
Dat kan je b.v. met een tabel of Excel doen: b.v.:  

 
jaar schip rol Van haven Naar 

haven 
dag
en 

wind getij nm Nacht-
varen 

Bijzonderheden  

2017 Standfast 
41 

Bemannin
g 

Plymouth Scheven
ingen  

4 4- 7 Ja 380 Ja -  

2018 Winner 
11.20 

Schipper Dintelmond Calais 3 2- 4 Ja 200 Ja Dichte mist 
voor 
Duinkerken 

2020 Friendship 
35 

navigator Wemeldinge, 
Stellendam, 
IJmuiden,  

Den 
Helder 

3 3- 5 ja 90 nee Oversteek 
Maasmond 

 
Je kon tot voor kort ook een papieren Waterpaspoort bij het CWO krijgen met achter in een aantal blz 
met ruimte voor een overzicht zoals hierboven.  
Sinds dit jaar is dit veranderd, en is het papieren paspoort bij het CWO vervangen voor het jachtzeilen 
door een digitaal systeem, ook het digitaal Watersportpoort genoemd. Op verzoek kan vanuit de 
Zeilschool zo’n digitaal Watersportpaspoort (per persoon geregistreerd) aangemaakt worden dat gelijk 
is aan de papieren vorderingenstaat. Echter een de lijst zoals die hierboven staat er niet in. Die moet 
los bijgevoegd worden, samen met de onderliggende logboeken.  

 
Doorvaart Windpart Borssele op zee: alleen in corridor.  
Doorvaart van de Nederlandse windparken op de Noordzee is al een tijd in discussie. Het is 
kortgeleden, als gevolg van het zogenaamde Noordzee-Akkoord vanuit de Nederlandse regering, 
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problematisch geworden. Dit ondanks een succesvolle proef met het toestaan van doorvaart in de 
periode 2018-2020 in drie operationele parken (Egmond aan Zee, Amalia en Luchterduinen). Het 
nieuwe beleid is dat (nieuwe) windparken gesloten zijn voor doorvaart met uitzondering van aan te 
wijzen logische passages en/of corridors. Waarom: omdat er schade aangebracht zou kunnen worden 
aan het windpark ?? 

   
 
De doorvaart in corridors of logische passages geldt dan voor scheepslengtes tot en met 45 meter 
LOA, dus voor de meeste zeiljachten, en doorvaart bij dag en nacht. De eerder toegestane (integrale) 
doorvaart tijdens de pilotfase betrof scheepslengtes tot en met 24 meter LOA en uitsluitend doorvaart 
bij daglicht. Daarmee mogen zeiljachten dus niet meer door de Nederlandse windparken. Alleen nog 
maar door de corridor. Een eind omvaren dus! 
 
Op dit moment wordt door belangenbehartigers van diverse zeilorganisaties (b.v. Kustzeilers) nog 
steeds geprobeerd de beleidsmakers tot het inzicht te brengen dat dit de veiligheid voor de 
recreatievaart niet dient en dat er wel degelijk alternatieven zijn. 
Van de eerder opengestelde parken is doorvaart alleen nog in de parken Egmond aan Zee en Amalia 
toegestaan voor schepen t/m 24 meter LOA en alleen bij daglicht. De toekomst hiervan is onzeker.  
Het recent operationeel geworden windpark Borssele valt al geheel onder het nieuwe regime en 
doorvaart is alleen toegestaan in de corridor.  
Kortom: door de windparken en ook door de verkeersscheidingsstelsels wordt het op zee ook voller. 
Als zeiljacht moeten we daar echt rekening mee houden.  
Bijvoorbeeld als we vanuit de Roompot sluis rechtstreeks richting Dover willen, liggen de windparken 
behoorlijk in de weg. Niet erg, zou je zeggen, het gaat om het zeilen en een beetje omvaren hoort 
erbij. Maar het wordt dan in de ruimte die overblijft ook wel voller met alle verkeer.  
 
In de figuur hierboven staan in geel de Belgische windparken (die liggen er ook nog, en daar mogen 
we ook niet door) en ernaast het windpark Borssele met de corridor. Als zeiljacht kun je er wel 
noordelijk langs, maar dat is dan een langere weg.  

 
Knopen van Edwin. 
Edwin ontdekt mooie nieuwe knopen. Hier is er eentje; zie ook het filmpje.   
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Knoop Edwin      Aankomst Boulogne sur Mer   
 

https://photos.app.goo.gl/YQVUsYGcfNAoteYr6  
 
 
 
 

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.  
 
 
 

    
Team zeiltocht Roscoff: Bert, Edwin, Ernst en Marije        Wachtschema.  
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