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NIEUWSBRIEF januari 2022  
  

Een nieuw seizoen 2022. 
Heb je weer zin in zeilen? Begint het alweer een beetje te kriebelen?  
Op dit moment zijn we bezig met het inplannen van de eerste zeil cursussen voor dit seizoen. Met de 
kerst kwamen de eerste klantvragen en de eerste mailcontacten alweer, en de eerste bevestigingen 
zijn de deur uit.   
Onderaan in deze nieuwsbrief staat de jaarplanning. De planning voor Wemeldinge staat vermeld, 
maar die voor Lelystad is bijna hetzelfde, zij het dat de bestemming van de mijlentochten wat anders 
is. Het is een “in principe” planning die continue nog wel wat verandert, m.n. vanwege het inplannen 
van de trainers.  
De actuele stand wordt bijgehouden in de pagina Reserveringen op de site: 
https://wittewaaier.nl/home/programma/reservering-zeilschool-witte-waaier/  
Vorig jaar en het jaar ervoor liep de planning door Corona in de war omdat we later konden beginnen 
met varen, en dan nog maar met 2 mensen aan boord; laten we echt hopen dat het dit jaar beter gaat.  
Dus: heb je al plannen om te gaan varen, of heb je nog vragen? Mail ons: bert@wittewaaier.nl  
Ook als de vraag niet helemaal aansluit bij de jaarplanning.  
We geven het liefst les in series van 4 aaneengesloten dagen, zodat je in die periode echt lekker 
vooruit kunt gaan.  
Wat geven we?  
 

  Training  Locatie Toelichting 

1 Trainingen 
jachtzeilen 

Wemeldinge 
en Lelystad 

Trainingen CWO I en II : basisniveau jachtzeilen (CWO 1), 
gevorderd / dagschipper (CWO II).  
Cursusduur: 4 dagen. 

2 Belgische 
kust, 
Scheveninge
n, Wadden of 
oversteek. 

Wemeldinge 
en Lelystad 

Tochten vanuit Wemeldinge naar Blankenberge / 
Scheveningen (4 dagen).  
Lange tochten Wemeldinge - Texel / Vlieland of een oversteek 
naar Engeland (7 dagen).  
CWO II en III niveau, Dagschipper en Jachtschipper.  

http://www.wittewaaier.nl/
http://www.facebook.nl/wittewaaier
mailto:info@wittewaaier.nl
https://wittewaaier.nl/home/programma/reservering-zeilschool-witte-waaier/
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3 Zeilen Rust 
en Ruimte 

Wemeldinge 
en Lelystad 

Zeiltochten Rust en Ruimte, actief zeilen en genieten op het 
water. Naar Zierikzee, of Enkhuizen.  

4 Online 
praktische 
navigatie 

Online  Online trainingen in praktische navigatie op zee als vervolg op 
theorie van Klein VaarBewijs 2:   
a) Theoretische Kust Navigatie, b) Reisvoorbereiding, 
Routering en Planning.  

5 Specials Wemeldinge 
en Lelystad 

Cursus manoeuvreren, privé les.   

 
Sinds dit najaar hebben we twee nieuwe trainers mogen verwelkomen: Ricks Meppelder en Tamar 
Dobbelstein, allebei zeer ervaren zeilers die het leuk vinden om hun kennis en ervaring over te 
brengen en zodoende deelnemers beter te maken als bemanningslid, dagschipper of jachtschipper.  
Daarmee is ons team met trainers uitgebreid naar 8 mensen. Wie? Edwin, Ludo, Sebastiaan, Gijs, 
Jeroen, Ricks, Tamar en Bert. We zijn blij met Ricks en Tamar. Nu zijn we als trainersteam nog wat 
completer geworden, en kunnen we nog wat beter voldoen aan de vraag.   
 

   
Onder zeil op de Noordzee   Boot op de kant bij de Flevo Marina 

 

Theorie cursussen  
Deze weken zijn we bezig met online lessen in de navigatie theorie van het varen op zee. We bieden 
twee soorten cursussen aan: de cursus Theoretische Kust Navigatie, en de cursus Reisvoorbereiding, 
Routering en Planning. We geven beide cursussen twee keer deze winter.  
Met Klein Vaar Bewijs 2 krijg je wel een goede basis, maar soms is die al wat weggezakt. En dan zijn 
de winteravonden heel geschikt om er weer eens in te duiken. 
Het gaat om: 

• Cursus Theorie Kust Navigatie basis (TKN).  
o 3 avonden, online, waarin we een aantal belangrijke onderwerpen van TKN 

doornemen aan de hand van een boek. 
o Oefeningen uit de praktijk, b.v. over waterdieptes en getij, plaatsbepaling, 

kompaskoers en grondkoers, stroming bepalen, of opzoeken van haveninformatie. Zo 
zijn er oefeningen over de diepte van een geul in de Oosterschelde, de Dortsman, de 
aanloop van Roompot Marina of de jachthaven van Vlissingen, of de hoogte van de 
Zeelandbrug.  

o We nemen niet het hele boek door, maar we nemen er een aantal onderwerpen uit, 
vooral over getij en navigatie. Andere gedeelten zoals lichten en boeien kun je zelf 
lezen en bestuderen.  

o Ieder doet bereidt een gedeelte thuis voor, en we bespreken gezamenlijk aan de hand 
van voorbeelden. 

http://www.wittewaaier.nl/
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o Op basis van het boek Kustnavigatie, Handboek voor instructie en praktijk. Auteur: 
Toni Rietveld Adelbert van Groeningen, Co-auteur: J. Bos Jan Bos Janneke Bos 

o Voor wie? Voor mensen die Klein Vaar Bewijs 2 hebben, maar nog niet zo veel 
ervaring op getij en stomend water. Niveau: CWO 1 en 2. 

o Kosten: 75,- per deelnemer voor 3 avonden als we het online doen, anders komen de 
kosten voor het zaaltje erbij. 

o Planning: 3 woensdagavonden b.v. 5, 12, 19 januari (die zit vol), of 3 
donderdagavonden 17, 24 februari + 3 maart. 

 

                     
        Haven Hindeloopen         Drone foto van de Witte Waaier 

 
• Cursus Reisvoorbereiding Routering en Planning: virtuele meerdaagse tocht 

(RR&P).   
o 3 avonden, online, waarin we op een datum een meerdaagse tocht gaan 

voorbereiden, virtueel uitvoeren en evalueren. 
o Met dus een virtuele overtocht naar Engeland. B.v. van Wemeldinge naar Cowes op 

eiland Wight. 
o Die bereiden we dan helemaal voor, met een vaarplan, weerberichten, verkeer, kaart, 

etc. 
o Ieder doet bereidt een gedeelte thuis voor, en we bespreken gezamenlijk aan de hand 

van voorbeelden. 
o En de dagen zelf houden we weerbericht verkeer etc goed in de gaten. 
o In de week erna evalueren we de gemaakte plannen en gaan we na wat er 

waarschijnlijk aan aangepast zou moeten worden. 
o Voor wie? Voor mensen met ervaring in het maken van korte mijlentochten op zee, 

maar nog niet zo met oversteken en meerdaagse tochten. Niveau: CWO 2 en 3. 
o Kosten: 75,- per deelnemer voor 3 avonden als we het online doen, anders komen de 

kosten voor het zaaltje erbij. 
o Planning: 26 jan, 2 en 9 februari (die zit vol), en 9, 16 en 23 maart. 
o  

Waarom zou je het doen? Het is leerzaam, maar ook leuk om gezamenlijk een paar belangrijke 
oefeningen te doen. Het is wel nodig dat je wat tijd hebt voor de voorbereiding. 
Blok 1, de TKN-basis, is goed om met belangrijke onderwerpen zoals getij, diepte en koersen te 
oefenen. 
Blok 2, de routering met een virtuele overtocht, is goed om een meerdaagse tocht te leren plannen, of 
de theorie hierover op te halen, maar dan heel praktisch. Vorige winters hebben we al vaker een 
dergelijk blok gegeven, met een virtuele tocht naar Harwich, en dat werd door iedereen zeer 
gewaardeerd. Blok 1 is nieuw voor ons. We doen dit n.a.v. vragen van een aantal deelnemers, die nog 
wat basis wilden uitwerken. 
Blok 1 is wat meer gestructureerd, met afgescheiden oefeningen en een boek erbij, en Blok 2 gaat wat 
sneller, en is meer gericht op het gehele vaarplan over meerdere dagen. 

http://www.wittewaaier.nl/
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We examineren niet, maar aan het eind krijg je wel een certificaat dat je deelgenomen hebt.       

 

     
Oosterschelde Zilte Waaier    Roompot Sluis   Dikke bui op komst 

 
Een wonder der natuur.  
Het was ergens in september op het Ijsselmeer. Niet echt fantastisch vakantie weer; grijs, klein windje, 
buitjes. Eigenlijk prutweer als je lekker een dag het water op wilt. Maar goed de trek naar buiten is een 
niet te vermijden kracht en wij zijn op weg naar nergens in het ruime sop tussen Urk en Enkhuizen.   
Met Charles, een goede stuurman, die het heerlijk vond weer aan het roer te staan.  
Een aan de windse koers, de boot goed getrimd, alsof de boot op een stuurautomaat voer.  
We hadden onze handen vrij voor een lekker kopje koffie, terwijl onze ogen groot werden van 
verbazing.  
Rondom de boot zagen we rimpels in het water komen en vlak er achteraan een opvliegende vogel. 
Aalscholvers waren het, die na een jacht onder water het luchtruim kozen. En dan niet eentje, maar 
waar je rondom de boot keek in groten getale. We zaten midden op een startbaan van een kolonie 
aalscholvers die alsof ze van een verre buitenland missie teruggingen naar Holland; hun buiken 
helemaal volgevreten.  
 
Afgelopen november nog net voor dat de boot de kant op ging was ik met Conrad ook op weg naar 
nergens in het ruime sop tussen Urk en Enkhuizen. Druilerig weertje, toch was het anders dan de 
vorige keer; nu was het Ijsselmeer helemaal leeg van zeilboten.  
Aan de winds koersje naar de Friese kust, kopje koffie en de boot voer zichzelf. We hadden het prima 
naar ons zin. Het verhaal van die vloot aalscholvers wilde ik wel vertellen aan Conrad, maar ja het 
waren er heel veel en hoe breng je dat dan over? Je mond houden en genieten van de leegheid is ook 
prachtig.  
Tot …… het moment dat we iets zagen op de horizon, waar je geen notie van hebt wat het is. Zijn het 
schepen of bromvliegen, een afvalberg of een laag prut.  
Overstag en ernaartoe. Als het gevoel van overweldiging door aantallen een beeld heeft dan moet ik 
aan dit moment denken.  
Aalscholvers die opgejaagd worden door kokmeeuwen, visdiefjes en andere graaiers. De 
buitenlandse missie had de buiken weer volgevreten met vis en rustig op het water drijven en de vis 
verteren was er niet bij.  
We hebben geprobeerd te schatten hoeveel het er waren. Tussen de duimen en wijsvingers van onze 
handen hadden we een kader gemaakt. Door dit raam telde we heel makkelijk tientallen vogels en dat 
terwijl er van links naar rechts over onze schouders overal vogels opgejaagd werden. Ik heb nog nooit 
zoveel vogels bij elkaar gezien; duizenden aalscholvers moeten het geweest zijn die op hun beurt ook 
weer grote getale profiteurs hebben aangetrokken. Een ketting van leven die je zo maar even 
voorgeschoteld krijgt.   

http://www.wittewaaier.nl/
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We werden er stil van, een ervaring die verder gaat dan ons bevattingsvermogen. Ongeloof is de term 
die hierbij hoort. Een schouwspel dat je pas gelooft als je het ziet. Het noorderlicht of walvissen die uit 
het water springen of een roodborstje dat bij min 15 graden een liedje fluit, zijn gelijke ervaringen denk 
ik. Maar dit op onze boot in ons thuiswater.  
Ik realiseer me hoe wonderschoon de natuur om ons heen is en dat we met beide boten een gebied 
betreden waar we continue deze wonderen kunnen zien.  
Een visdiefje, zwaluw vanuit Marokko, de zilte lucht die ook ergens vandaan komt. De kleuren op de 
Galgeplaat in de Oosterschelde, de heldere luchten, de ruimte die we krijgen. Jan van Genten met 
hun gele vlekken op hun wang die scherend over de golven dansen.   Whooooow, dat wil ik graag met 
jullie weer gaan ervaren volgend jaar.  
 
Tot gauw, Edwin 

  

        
Antifouling Witte Waaier Gennaker en prachtig weer     Lijnen gooien oefenen.   
 

Winterklussen, en de boten eind maart weer 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.  Al kom je maar een bakje koffie meedrinken, goed! 
 

 za 
zo 

15 16 jan 
ZW 
of 
WW 

klusweekend    Werken ad boot Wemeldinge 

 za 
zo 

5 6 febr ZW klusweekend    Werken ad boot Wemeldinge, ook antifouling 

 
vr 
za 
zo 

18 20 maart ZW Wemeldinge    Zilte Waaier gereed maken 

 ma 21 maart ZW Wemeldinge    Zilte Waaier in het water 

 do 24 maart ZW Wemeldinge    Zilte Waaier gereed maken en zeilen 

 vr 
zon 

25 - 27 
maart 

WW Lelystad    Witte Waaier gereed maken 

 ma 28 mrt. 22 WW Lelystad    Witte Waaier in het water 

http://www.wittewaaier.nl/
http://www.facebook.nl/wittewaaier
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Onderhoud en vernieuwing aan de schepen.  
 

 Zilte Waaier   
1 Saildrive Vernieuwing as saildrive, vanwege water in de olie  Werf 

2 Stoppers Nieuwe stoppers op het kajuitdek, BB en SB Werf 

3 Kompas Nieuw groot kompas op de stuurstand, goed te zien 
‘s nachts 

Werf 

 
4 

Stoomlicht Vernieuwing stoomlicht Werf 

5 Gelcoat Reparaties aan de gelcoat Werf  

6 Ankerlier Nieuwe bedieningsknoppen Zelf 

7 Zwanenhals Voor de mast, ter voorkoming van lekkage Zelf  

8 Zeilen en buiskap Reparatie grootzeil en buiskap Zeilmaker 

8 Schoonmaken en 
poetsen 

Schoonmaken binnen en buiten, klein onderhoud, 
poetsen (pff), en antifouling 

Zelf 

 Witte Waaier   

1 Brandstofmeter en 
dieseltank 

Brandstofmeter ipv aflees slangetje naast de tank, en 
tank schoonmaken en opnieuw aansluiten.  

Werf 

2 Verstaging Vernieuwing verstaging: incl. spanners en voorstag. Werf  

3 Roer Vernieuwing lager roerkoning.  Werf  

4 Deklicht Vernieuwing deklicht.  Werf  

5 Vloer kajuit Vernieuwing vloer kajuit voor keukentje Zelf  

6 Zeilen Reparatie genua Zeilmaker 

7 Schoonmaken en 
poetsen 

Schoonmaken binnen en buiten, klein onderhoud, 
poetsen (jaja), en antifouling 

Zelf 

 
 
 
Jaarplanning 2022.  
De planning ziet er ongeveer hetzelfde uit voor Wemeldinge (hier afgebeeld) en Lelystad. Zie verder 
op de site onder reserving, voor een actuele stand van zaken.  
Of mail of bel even: bert@wittewaaier.nl  

 
 

http://www.wittewaaier.nl/
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Eerste helft 2022 
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Tweede helft 2022 

 
 
 
 
 
 
 

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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