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NIEUWSBRIEF april 2022  
  

Het vaarseizoen is begonnen! 
Op dit moment, net na de Pasen, zijn de eerste trainingen al weer achter de rug. Met prachtig weer. 
Een windje en zon, en een sfeer als was het al zomer. Drukte op de havens met veel mensen die hun 
boot nog gereedmaken, en wij gaan al lekker het water op.  
De eerste weekenden, begin april, waren nog wat anders; zie de foto’s. We zijn gaan varen met een 
koude noordoostenwind, net boven nul, windkracht 5 à 6. Dat voelt anders aan! Maar toch was ook 
dat leuk. We hebben gezamenlijk met de trainers een paar rondjes Walcheren gevaren, en daarbij de 
havens van de Roompot Marina, Cadzand en Breskens aangedaan.  
Dit seizoen begin nu echt te lopen qua aanmeldingen. We horen van diverse cursisten van ons die nu 
in het zuiden een boot gehuurd hebben, maar die toch nog eerst bij ons nog wat extra kennis en 
ervaring willen opdoen, in de voorbereiding op het varen daar. Goed natuurlijk. Van mensen die nog 
eerst goed willen oefenen in het manoeuvreren op de motor. En natuurlijk van deelnemers die in een 
serie van 4 of 5 dagen goed willen leren zeilen met een kajuitjacht.  
Daarnaast wordt onze aanwezigheid op het IJsselmeer en de vertrekhaven van Flevo Marina nu ook 
bekender. Op Google komen we daar nu ook meer naar boven, gelukkig. Deze haven, vlak bij 
Lelystad en direct aan het IJsselmeer gelegen, geeft toegang tot heel ruim vaarwater. Je kunt echt 
meteen al uren varen en oefenen met de zeilhandelingen.  
Maar ook op de Zeeuwse Delta kunnen we goed varen. Zoals bekend. Wemeldinge als haven ligt heel 
goed. Niet ver van de snelweg, en goed aan te rijden vanuit Brabant, Zuid-Holland en België. En het 
water van de Oosterschelde ligt voor de deur, direct bereikbaar, en is een geweldig oefengebied voor 
zeilen op stromend water. Dynamisch met alles er op en eraan.  
 
Dus: wil je weer zeilen en zeilles: bel of mail ons: bert@wittewaaier.nl.  
Op de site staat de jaarplanning, en de bezetting met mogelijkheid tot reserveren, maar het is net zo 
makkelijk om even te bellen of mailen en we kunnen altijd kijken of er nog andere dagen mogelijk zijn.  
Zo is er nog plaats in het weekend van 29 en 30 april en 1 en 2 mei. Onder meer voor manoeuvreren 
in de haven.  
 

Theorie cursussen verliepen heel goed.  
In de afgelopen maanden hebben we middels twee ronden met twee cursussen de theorie van het 
zeezeilen flink uitgediept. Dat kwam doordat er vraag kwam naar de theoretische onderbouwing van 
sommige onderdelen.  
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Waar richten we ons op? Op het vervolg op Klein Vaarbewijs I en II, n.l. het gaat om:  
 

    
Onder zeil op de Oosterschelde     Zilte Waaier in de haven van Roompot Marina 

 

• Cursus Theorie Kust Navigatie basis (TKN).  
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 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 De cursus gaat m.n. dieper door op de situatie op de kustwateren, en gaat meer dan 
het KVB in op vaarplan en de aanloop van havens.    

o Voor wie? Voor mensen die Klein Vaar Bewijs 2 hebben, maar nog niet zo veel 
ervaring op getij en stomend water. Niveau: CWO 2 en 3.  

 
• Cursus Reisvoorbereiding Routering en Planning: virtuele meerdaagse tocht 

(RR&P).   
o Met een virtuele overtocht naar Engeland. Nu ging het van Wemeldinge naar Cowes 

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

etc. 
o Daarmee ligt de nadruk, meer dan bij TKN, op de routering en planning van een 

meerdaagse tocht op zee. Meer op het weer, risico’s inschatten, keuzes maken op 
navigatie gebied. Dus meer op het inzetten van navigatie ervaring op zee en leren 
begrijpen hoe zaken uitpakken op een lange tocht.  

o TKN is meer gestructureerd in duidelijke oefeningen, RRP gaat uit van een eigen 
routering en planning naar een gezamenlijk doel voor een meerdaagse overtocht.  

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 3 en 4.  
 

Wat vonden de deelnemers ervan? 
Die waren heel tevreden.  
Vooral met de praktische benadering van de oefeningen, maar op een heel toegepaste manier zodat 
je er aan boord meteen plezier van hebt in je eigen vaartochten. Zo heeft het berekenen van diepte en 
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stroom zeker zin en is het niet louter een theoretische oefening. Het is noodzakelijk als je havens 
zoals Vlissingen, Vlieland of Stellendam gaat aanlopen. Waar moet je dan naar kijken?  
En hoe zou je appjes en informatie van de diverse website in kunnen zetten voor het berekenen van 
de diepte of de stroom.  
Ook waren mensen wel tevreden over het online les krijgen. Al is het toch wel veel leuker om elkaar te 
zien ergens op een locatie en lekker met een potlood een streep over een kaart te kunnen zetten. Net 
zoals in het echt op een boot. Virtueel een tocht uitzetten wel wat minder, maar het is wel erg 
praktisch. Zeker met al het kaartmateriaal dat op de drive beschikbaar gesteld wordt.   
En gelukkig: de deelnemers waren heel tevreden met de docenten! En de manier waarop zaken 
uitgelegd worden, en belangrijker nog: de manier waarop de stof gezamenlijk uitgediept en besproken 
werd. Dus: dat houden we erin. We geven zo interactief mogelijk les. Altijd: in de praktijk al, maar 
zeker ook theoretisch en online.  
 

   
Roompot Sluis  Van welke Franse haven is dit het Oostelijke Havenhoofd? Bekend van film.  
 
Dus: we gaan dit zeker nog weer vaker organiseren. De eerst aanmelding is intussen alweer binnen.  
Misschien dat we nog voor het hoogseizoen een nieuwe ronde kunnen organiseren.  
Als je belangstelling hebt: geef je svp op! Bij bert@wittewaaier.nl   
 

EHBO met Rob Sijbers.  
Als trainers van de zeilschool krijgen we EHBO training door Rob Sijbers van RS Medical Sailing. Rob 
is huisarts en ervaren zeiler, die ook aan vertrekkers les geeft.  
EHBO aan boord is belangrijk. Op zee ben je vooral op jezelf aangewezen. Natuurlijk pas je extra 
goed op en is de kans klein dat er een ongeval plaatsvindt; zeker.  
Maar, als er wel iets misgaat, dan wil je er wel op voorbereid zijn. Een ongelukkige val op het dek of 
snijwond; je wilt er eigenlijk niet aan denken en we proberen het echt te voorkomen door veel nadruk 
te leggen op veiligheid aan boord en op elkaar letten tijdens het zeilen. Het zijn nare situaties die een 
prettige zeilreis in één klap kunnen veranderen. Letterlijk. 
 

 
 
In een vorige nieuwsbrief hadden we een verhaal over een schip vanuit Goese Sas met een 
bemanning die we in de haven van Wemeldinge tegenkwamen die net een geval hadden gehad van 
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een klap gijp en een giek tegen een schouder aan + ook nog een man over boord. Pfff. Die mensen 
waren erg geschrokken. Het was gelukkig goed afgelopen, maar toch.  

 
 

         
        Haven Lelystad             Witte Waaier op het IJsselmeer 

 
 
Door RS Medical Sailing worden EHBO koffers verkocht voor aan boord met de meest noodzakelijke 
zaken en Rob geeft via de online cursus een toelichting op de belangrijkste theorie.  
Voor meer informatie over de EHBO-koffer: zie https://www.rsmedicalsailing.nl/ehbo-koffer/  

 

Manoeuvreren in de haven.  
Eind april staan er een paar trainingen gepland voor het beter leren manoeuvreren in de haven. B.v. 
op 29 april in Wemeldinge. Er is nog plaats. Het is een goede voorbereiding op het komende seizoen 
voor jachtschippers. Dat kan bij ons aan boord, maar ook op eigen schip.  
Wat doen we dan bijvoorbeeld?  
We beginnen met uitvinden hoe de boot precies reageert op het water. Hoe snel reageert de boot op 
de wind en op het roer. We gaan in op het werken met de lijnen, en goed gooien van de lijnen. Liever 
gooien dat afstappen, en ervoor zorgen dat de boot goed stil ligt bij het aanleggen. Je ziet soms dat 
de boot niet stilligt en dat mensen toch llever willen afstappen of soms afspringen. Dat is echt geen 
goede combinatie voor de veiligheid.  
 
We kijken naar het gebruik van voor- en achterspring bij het wegvaren van lagerwal, en het gebruik 
van de lange lijn indien gewenst. Tevens: afhankelijk van de boot: veel zeiljachten varen net zo goed 
achteruit als vooruit, en dan is achteruit aanleggen eigenlijk nog beter. Dat leren we dan, zowel bij 
hogerwal, langswal en lagerwal. En dan ontdek je dat dit manoeuvren op de motor in de haven best 
leuk is, helemaal niet zo spannend, en een belangrijk onderdeel van het varen met een kajuitzeiljacht.  
 
Natuurlijk is het leuk om ook zeilend in de haven aan te komen, maar zeker in het drukke seizoen zit 
de havenmeester daar niet op te wachten. Het is trouwens iets dat een goede jachtschipper wel moet 
beheersen om te kunnen gebruiken als het nodig is, maar dat is een ander verhaal.  
Bij het manoeuvreren op uw eigen schip is het belangrijk dat de uitrusting op orde is; natuurlijk de 
motor zelf, maar ook uitrusting zoals de fenders en de lijnen. Die moeten goed zijn, en er moeten er 
genoeg zijn, inclusief een skippybal voor lagerwal manoeuvres.  
Zie b.v. een filmpje over de havenmanoeuvres: https://wp.me/P2YiFS-4x  
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Aanleggen en afvaren op de voorspring        Lijnen gooien oefenen.   
 

Een dag in het leven van een… zeilinstructeur  
Op een ochtend, half april. De zon schijnt, de wind is matig en de haven ligt er vredig bij. Aan boord 
klinkt de schelle toon van de fluitketel. Het kokende water zal binnen enkele minuten voor de heerlijke 
geur van verse koffie zorgen. De vlag gaat op de hekreling en de benodigde kaarten en boekwerken 
worden klaargelegd. Als de cursisten aan boord zijn, volgt een hartelijke kennismaking. De ervaringen 
worden uitgewisseld en onder het genot van koffie en een stroopwafel worden de verwachtingen voor 
de lesdag doorgenomen. 
Na het bestuderen van het vaargebied en enkele berekeningen is duidelijk geworden wat de dynamiek 
van het varen op de Oosterschelde is. Afstanden, dieptes, snelheid en stroming worden met elkaar in 
verband gebracht. De vaarwegen zijn duidelijk aangegeven met rode en groene betonning en 
obstakels zoals een ondiepe aanloop of de bedieningstijden van de Zeelandbrug zijn in de Almanak 
opgezocht. Alvorens we afvaren inspecteren we de boot: zijn de afsluiters dicht en wat is de conditie 
van de dieselmotor. Ook nemen we de veiligheidsinstructies door en neemt iedereen kennis van 
bediening van de marifoon.  
Het ochtendprogramma wordt vervolgd met manoeuvres in de havenkom. Hoe snel kan de boot over 
bak- en stuurboord wenden en wat is de invloed van wind bij weinig snelheid. Het aanleggen aan 
hogerwal vereist een goede samenwerking tussen stuurman en maat. Gaan we vooruit op spring 
aanleggen? Of kiezen we voor de achterwaartse manier. De cursisten krijgen niet alleen vertrouwen in 
zichzelf, maar je ziet ook het teamgevoel groeien. Tot voor kort onbekenden voor elkaar, hebben er 
zichtbaar plezier in om samen de boot te besturen.  
Na een lunchonderbreking volgt het middagdeel Het grootzeil gaat met vereende krachten in top, de 
genua rolt uit en de wind neemt de boot onder haar vleugels mee de Oosterschelde op. Groene boei 
AW1, rode boei O18, de cursisten hebben profijt van hun voorbereiding eerder op de dag en wisselen 
elkaar af in de rol van stuurman en navigator. De stralende zon doet de rest.  
Weer een geslaagde cursusdag volgens ons motto: Happy & Safe. 
Door: Sebastiaan.  

 

 

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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