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 NIEUWSBRIEF november 2021  
  

Terugkijken op 2021 en alvast wat vooruit naar 2022. 
We hebben als zeilschool Witte Waaier een goed seizoen gedraaid. Dit ondanks Corona, waarbij we 
pas vanaf half mei weer voluit konden varen. En we hebben best goed weer gehad, meestal. Wat 
opviel was dat we, anders dan vorig jaar, niet zulte hete dagen hadden. Maar wel dagen met onstabiel 
weer en onweer, en ook regelmatig weinig wind, vaak net genoeg om te oefenen.  
  
WAT willen we met onze Zeilschool?  

- Onze klanten veilig en vertrouwd leren zeilen op ruim stromend water en kustwateren, 
- Motto: happy en safe zeilen.  

En wordt dat herkend door onze klanten? Ja, voluit. We kregen weer een hoop leuke reacties en 
aanbevelingen van klanten. Kijk maar op de website www.wittewaaier.nl  
 
We zien dat er ook dit seizoen veel belangstelling was voor::  

1. Dagcursussen op het niveau van basis en dagschipper (CWO 1 en CWO 2): dit was weer het 
meest populair. Trainen van handelingen, kennis en ervaringen opdoen.  

2. Mijlentochten: kort (3 of 4 dg). Doel: mijlen maken, ritme krijgen, navigatie, routering en 
planning; minder nadruk op oefeningen doen.  

3. Lekker zeilen, zelf veel doen, maar geen nadruk op dingen trainen of leren. Zeiltochten en of 
actief zeilen: een dag rust en ruimte.  

4. Praktische navigatie via beeldbellen. Dit doen we ook deze winter weer. Op twee niveaus: 
Theoretische Kust Navigatie, en Routering en Planning.          

 
Dit jaar liepen vooral de dagcursussen goed, en we hebben best veel mijlentochten gevaren. Vooral 
vanuit Wemeldinge, Zeeland, en nu ook wel vanuit Lelystad. In het hoogseizoen moesten we tot onze 
spijt nog wel eens nee verkopen. Helaas was dan de vraag groter wat we konden bieden met onze 
planbare dagen. We hopen dat dit volgend jaar wat beter gaat, omdat we nu een paar nieuwe trainers 
erbij krijgen, maar daarover volgende keer meer.  
 
Voor volgend seizoen willen we graag doorgaan in de vorm van telkens een serie van 4 dagen achter 
elkaar. Dat kunnen dat dagcursussen zijn voor CWO 1 en 2, maar ook mijlentochten voor CWO 2 en 
3. Rond de kerst maken we een nieuwe planning.  

http://www.wittewaaier.nl/
http://www.facebook.nl/wittewaaier
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Mijlentocht Vlieland oktober 2021 

Door Sebastiaan.  
15 oktober, prachtig zeilweer en 21 knopen noordenwind! Vandaag is het zover, we vertrekken op de 
Witte Waaier uit Flevo Marina in Lelystad met bestemming Vlieland.  
Met een boot vol proviand en veel goede zin varen we om 8.30 AM UTC uur de haven uit. Al gauw 
merken we dat het een pittig vlagerig windje is en het 2e rif blijkt geen overbodige luxe. Het IJsselmeer 
is wijds waardoor we met lange slagen noordwaarts door de hoge golven kunnen snijden. Na 30 NM 
lopen we om 4.30 PM UTC de haven van Hindeloopen aan. Daarna tijd voor een lekkere maaltijd met 
rode kool en haché. 
Met behulp van de HP33 en de juiste vaarkaarten wordt het plan voor het tweede deel van de tocht 
gemaakt. Bij het eerste ochtendgloren zetten we zaterdagochtend koers naar Kornwerderzand. We 
worden geschut (het is best druk voor de sluis!), de brug van de afsluitdijk gaat open en we zitten op 
de Waddenzee. Na een ontbijt met warme broodjes, verse koffie en gebakken eieren gaan we voor 
Harlingen onder zeil. De stroom is mee en de wind is aangetrokken tot 14 knopen. De Witte Waaier is 
in haar element en vaart met een SOG van ruim 7 knopen via de Blauwe Slenk de Vliestroom op. 
 
Tussen Vlieland en Terschelling voelen we de Noordzee deining. Na 45 minuten ten noorden van het 
eiland gevaren te hebben, zetten we koers richting de jachthaven. De haveningang is smal en de 
stroming is dwars. Voor ons schiet met grote snelheid een reddingsboot van de KNRM naar binnen 
die zoveel zand doet opstuiven dat onze dieptemeter helemaal van slag is. Maar zonder problemen 
leggen we om 1.30 PM UTC aan en zetten we voet op Vlieland! Wat 2 maanden geleden begon als 
een leuk idee, is omgezet in een plan en dat plan is tot uitvoering gebracht.  
Happy & Safe! 
 

     
Sluis Kornwerderzand       De rode kool  

   
Onder helling.       In de Vliestroom 

http://www.wittewaaier.nl/
http://www.facebook.nl/wittewaaier
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Problemen bij het Slijkgat, bij Goeree.  
November 2021 
Het Slijkgat slibt dicht. Dat vormt al langere tijd een belangrijke belemmering voor de doorvaart tussen 
Stellendam/Haringvlietsluis richting Noordzee. Als zeilschool behoort een tocht vanuit de 
Oosterschelde naar Stellendam tot ons vaste repertoire. En dan kom je door het Slijkgat.  
Onder andere het Watersportverbond voert periodiek overleg met Rijkswaterstaat, in eerste instantie 
om een zo veilig mogelijke aanloop van Stellendam te kunnen waarborgen. Dat komt neer op 
periodiek baggeren, goed peilen en waar nodig de betonning aanpassen. Onder andere de 
Hinderplaat ten Noorden van de vaargeul, en het strand bij de Kwade hoek ten Zuiden worden groter. 
Waar oppassen in de vaargeul? Bijvoorbeeld bij de boei SG10A en SG12, maar verder ook oppassen, 
b.v. tussen P3A en P5. 
Er wordt sinds dit jaar nadrukkelijk geadviseerd om het Slijkgat zo veel mogelijk bij hoogwater aan te 
lopen en daarbij het midden van de vaargeul aan te houden. Kruisen tussen de boeien wordt 
afgeraden, er kan zo maar een ondiepte zijn en dan blijft dat meestal niet zonder gevolgen.  
 
Daarnaast is er al veel vaker gezegd, en dat geldt nog steeds, dat het Slijkgat bij een stevige wind, 
vooral vanuit het W of NW, een vaarwater is waar je als jachtschipper echt moet oppassen. Zeker 
vanaf 5 bft. Het is natuurlijk prachtig vaarwater, met een strand vlakbij, heel rustig, en zeehonden die 
op de zandbank liggen net naast de plaat. Maar met wind staan er heel onregelmatige golven met 
brekers vooral bij stroom tegen wind (b.v. uitgaand tij en W wind).  
Aan de andere kant: bij een Z wind en inkomend tij vlieg je bijna over het water met veel vaart en 
weinig golven. Maar ja, ook dan oppassen! Dus b.v. alleen op de genua, midden in de vaargeul, en de 
dieptemeter goed in de gaten houden.  
 

  
Detailkaartje van het Slijkgat. Met bij de pijlen de boeien SG12 en P3A      Dreigende lucht.   

 
Dat de vaargeul open moet blijven, daarover is brede overeenstemming. En dat daarbij gebaggerd zal 
moeten blijven worden, ook. Maar daarmee is de basis van het probleem niet opgelost, immers de 
langzame verzanding met slibneerslag ter hoogte van het badstrand van Rockanje en Oostvoorne 
blijft doorgaan. 

 
Over “ware” wind en relatieve wind 
Door: Edwin.  
Als zeilschool Witte Waaier varen we met cursisten van allerlei niveaus op het IJsselmeer en de 
Oosterschelde. De ervaring van het spel met de wind is fantastisch, tijdens deze cursussen komen 

http://www.wittewaaier.nl/
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dikwijls vragen aan de orde die je het beste met wat theorie kunt beantwoorden. Ons doel is om het 
spel met de wind zo eenvoudig mogelijk uit te leggen.  
Om een zeilboot te laten varen moet je iets met het zeil doen, zodanig dat die wind vangt. Dit kun je 
“slordig” doen of streven naar een optimaal zeil (voor maximale snelheid en minimale slijtage van zeil).  
Dit optimaliseren heet “trimmen”. En als je het over trimmen hebt dan moet je weten dat er een 
verschil is tussen ware wind en schijnbare wind. Over dit verschil gaat dit stukje. Het antwoord is niet 
moeilijk, maar snap je het? Ware wind is waar de wind vandaan komt (niet waar die naar toe gaat), 
een noordenwind komt uit het noorden. Een oostenwind komt uit het oosten. De schijnbare wind is de 
richting zoals jij die ervaart waar die vandaan komt. En dat is wat anders dan de ware wind.  
 
Soms zijn onze cursisten nog niet zo gewend op een boot maar zeer bedreven op een fiets. Een fiets 
of een boot maakt nu niet uit, dus hou ik het op een fiets. Vanaf hier begint de magic; op een 
zonovergoten dag waar er geen zuchtje wind staat ga je fietsen om toch maar wat verkoeling te 
krijgen door “rijwind” als je dan weer moet stoppen merk je dat er gewoon geen wind is. Ga je weer 
fietsen dan voel je een zuchtje wind. Dat is die “rijwind”. Met die “rijwind” rij jij de blauwe horizon 
tegemoet. Bij het stoplicht moet je stoppen en dan merk je dat er van rechts een windje is gaan 
waaien. Dat is een “ware wind” en die maak ik geel. Met je neus kijk je naar de blauwe “rijwind” en op 
je wang voel je gele “ware wind” als je stilstaat. En de optelsom van allebei die komt een beetje schuin 
van voren. Dat is dus de “schijnbare wind” 

 
 
Als je dit snapt stop dan met dit verhaal, als je denkt “dat is wel heel erg simpel” kijk dan verder hoe 
het op een boot werkt. 
De fiets zetten we aan de kant en stappen aan boord. De richting van de “rijwind” (op de boot noemen 
we dat de eigen vaart) is nog steeds blauw, die van “ware wind” is geel en de “schijnbare wind” (blauw 
+ geel = groen) is groen. Om het eenvoudig te houden zijn de “ware wind” & “eigen vaart” even sterk 
en komt de “schijnbare wind” uit het midden, 45 graden t.o.v. de “eigen vaart”.  
De wind die wij op een boot ervaren is de groene “schijnbare wind” en we varen op een aan de windse 
koers. Als het minder hard gaat waaien gaan we ook minder hard vooruit, terwijl de boot niet minder 
zwaar wordt. Dus gaat de boot langzamer en zul je merken dat de groene “schijnbare wind” minder 
groen wordt, maar geel. Totdat de boot stil komt te liggen dan is ie helemaal geel geworden. De 
“schijnbare wind” is “ware wind” geworden omdat de boot stilligt, net zoals die fietser bij het stoplicht.   
 
Een omgekeerd verhaal geldt als je niet half tegen de wind invaart, maar juist voor de wind uit. Net als 
op de fiets merk je dan heel weinig van de wind. Er is een hele kleine “schijnbare wind” die een 
optelsom is van de ware wind in de rug, en de eigen vaart vooruit. Maar als je stilligt merk je die dan 
weer wel. Dat merkt je dat het best wel waait. Dat had je dan nog niet zo gevoeld. Misschien doe je er 
zelfs dan verstandig aan om wat te reven, dus zeil te minderen. Bijvoorbeeld voor als je onverwacht je 
koers zou moeten aanpassen of als er een scherpe bocht in de vaargeul zit.  

 

http://www.wittewaaier.nl/
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Klapgijp. 
Door: Sebastiaan.  
Vandaag, 2 oktober, in Wemeldinge. We liggen aan de meldsteiger, en dan komt er een zeilboot aan 
van ca. 10 meter aanvaren. Dus pakken we de lijntjes aan. Er zijn vijf opvarenden, mannen tussen de 
55 en 79 jaar. Helemaal stil. Dus vragen we of ze lekker gezeild hebben.  
Zegt de schipper dat ze een probleem hadden, een gjip. Ze kwamen uit de Goese Sas en hadden na 
de sluis gehesen, en waren voor de wind weggevaren. Windje 4.  
De gijp bleek een onverwachte klapgijp. Geen buttetalie, nog geen zwemvesten aan en ook niet 
aangelijnd.  
De giek pakt twee van de mannen. Een krijgt hem op het achterhoofd en een tegen zijn wang/jukbeen. 
Die laatste man wordt overboord gesmeten. Gelukkig bij bewustzijn. Rechterwang helemaal open. Met 
een reddingslijn hebben ze hem weer aan boord gehaald, en zijn ze tegen de wind in terug gevaren. 
We schrokken ons kapot van dit verhaal. Dit is een “worst case scenario”, en hiervoor waarschuwen 
we juist zo veel als zeilschool.  
Ze hebben daarna staan kijken hoe we rustig doorgingen met onze oefeningen voor manoeuvreren in 
de haven. Maar die schrik in hun ogen… pff.  
 
 

             
Oefenen met lijnen a/b Zilte Waaier    Bellen met de Iridium Go, ergens in het Kanaal.    
 

Apps voor navigatie en het gebruik van Iridium Go.  
Tijdens de tochten gebruiken we naast de papieren kaarten, gidsen, almanak en de plotter ook een 
paar apps. Het is een aanvulling die in de praktijk best goed werkt, alleen bedenk wel: je moet 
natuurlijk genoeg power in je smartphone of tablet hebben, en vooral: je moet bereik hebben! Zo niet 
dan gaat het hele verhaal niet door. Het is absoluut geen vervanging voor de kaarten en de plotter, het 
kan wel een aanvulling zijn.  
Welke dan? 

- De Vaarkaart Nederland, kost 7,99 per jaar. Voor navigatie en globale routeplanning. 
- My Tide times: even snel HW en LW opzoeken.  
- Dat kan ook met b.v. Het Getij of Getijdentabellen van RWS.  
- Marine Traffic en Vessel Trafic om via AIS je eigen schip en andere schepen te zien. Pas op, 

regelmatig loopt de weergave wat achter.  
- De duurdere “boating” van Navionics. Die is mooier dan de Vaarkaart Nederland, en die geeft 

meer gedetailleerde kaarten. Jammer genoeg geen mix met de AIX van Marine Traffic en 
Vessel Traffic. Dat zou mooi zijn omdat je dan de AIX weergave en de kaarten in 1 scherm 
zou kunnen zien, net zoals op de plotter.  

- Op je telefoon zit ook een losse GPS ontvanger die ook een positie kan geven.  

http://www.wittewaaier.nl/
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Daarnaast: deze zomer hebben we op de lange tocht door het Kanaal naar Bretagne en terug gebruik 
gemaakt van een Iridium Go apparaat. Met het apparaat, via de Satelliet, is het mogelijk om ver op 
zee toch contact te maken met thuis. Het apparaat is een kastje, en doet dienst als een soort hub, 
waar je met je smartphone op kunt aansluiten. Met je telefoon kun je bellen en sms-en. En dat gaat 
heel goed.  
Ook kun je met een app, b.v. met Predict Wind Gribfiles ophalen, maar dat is ons met de Iridium Go 
nog niet gelukt.  
Wat is het mooie? Dat je zonder haperingen contact kunt leggen met de wal. Voor prive zaken, maar 
ook om telefonisch informatie of navigatie te vragen en te overleggen met de wal. Het apparaat is te 
koop, maar ook voor een korte periode zoals een zeilvakantie te huren. Je legt het onder de buiskap, 
eventueel met een extra power bank, en het werkt.  
Omdat je ook ver op zee contact kunt opnemen met de wal is het een mooie aanvulling op de 
veiligheidsvoorzieningen aan boord. Let wel: het is geen vervanging van b.v. een PLB of EPIRB, maar 
in de combinatie werkt het wel.  
 

Haven Stavernisse.  
Naast andere havens aan de Oosterschelde zoals Yerseke, Goese Sas en Kats, is ook Stavernisse 
een leuke bestemming, maar dan net om de hoek van Tholen, aan de Keeten. Het is een smalle 
doorgang in de dijk, en alleen rond HW te bereiken. Je hebt je navigatie vaardigheden erbij nodig! 
Vanuit het zuiden, via het Brabantsch Vaarwater en de Keeten is het goed aan te varen. Het is wel 
even rekenen om uit te vinden welke tijd het beste is. Als je met opkomend tij naar binnen kunt lopen 
is het wel opletten maar diep genoeg. Houd rekening met de stroom en met de diepgang. En heerlijk 
appeltaart eten. 
    

   
Kaartje met Brabants Vaarwater, Keeten en Stavernisse           Witte Waaier onder helling.   
 

 
Winterklussen, de boten uit en in het water:  
Hieronder de planning voor het uit en in het water halen van de boten. Wie mee wil doen is van harte 
welkom.   

 Datum Boot Wat 

1 Vr 19, zo 21 
nov  

Wemeldinge boot gereed maken en omvaren, zeilen eraf, 
opruimen, 

2 Ma 22 nov.  Wemeldinge boot uit het water, dektent erover.  

3 Za 27 nov Lelystad boot gereed maken en omvaren, zeilen eraf, 
opruimen, 

4 Ma 29 nov Lelystad boot uit het water, dektent erover.  

http://www.wittewaaier.nl/
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5 21 maart 22 Wemeldinge boot in het water + weekend ervoor voorbereiding 

6 28 maart 22 Lelystad Boot in het water + weekend ervoor voorbereiding 

 
 
 
 

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.  
 
 
 

  
Goede sfeer aan boord? Zeker!                Klaarmaken voor nachtvaren.  
 

          
Matrassen luchten. Ruikt lekker!        Waar ligt deze boei?         Onder helling. Waddenzee.  
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