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Ligplaats Flevo Marina, Lelystad          Mijlentocht.  
 

NIEUWSBRIEF juli 2022  
  

Halverwege het vaarseizoen.  
Het gaat goed met de Witte Waaier. Er zijn diverse mooie ontwikkelingen te melden. Zie hieronder. 
Daarnaast is het seizoen flink op gang, met mooie trainingen en mijlentochten. Nu, zo halverwege het 
seizoen, hebben we al een heel aantal trainingen en mijlentochten gedaan met elkaar. Zowel vanuit 
Wemeldinge aan de Oosterschelde, als Lelystad aan het IJsselmeer. Zoals de training: basis, 
gevorderden, manoeuvreren, en trainingen op eigen schip volgens de structuur van CWO 1, 2 en 3. 
En mijlentochten op het IJsselmeer met veel wind, een rondje Walcheren naar Breskens, en op dit 
moment naar Duinkerken via de Zeeuwse kust terug. En er staat nog een flink aantal op stapel, zie 
hieronder. Ondertussen is een aantal trainers aan het varen op verre wateren, b.v. bij Hyères in Zuid-
Frankrijk, bij Malta, en langs de Deense en Noorse kust. Ze komen terug met mooie verhalen! 
 
Dus: wil je beter leren zeilen (kennis en ervaring opdoen; vertrouwen tanken): bel of mail ons: 
bert@wittewaaier.nl. Op de site staat de stand van zaken met de mogelijkheden en reserveringen, 
maar het is net zo makkelijk om even te bellen of mailen en we kunnen altijd kijken of er nog andere 
dagen mogelijk zijn.  
 

Korte en lange mijlentochten: er is nog plaats.  
De komende tijd staan er een aantal zeiltochten / mijlentochten gepland waarbij er op een aantal 
tochten nog plaats is! Lekker zeilen en ervaring opdoen! 
Neem contact op met: bert@wittewaaier.nl voor nadere info. Planning: 

nr Periode # dagen Bestemming Plaatsen 

3 za 25 juni - za 2 juli 8 Noord Frankrijk bezig 

4 vr 22 - ma 25 juli 4 Blankenberge/ Scheveningen vol 

5 vr 22 - ma 25 juli 4 Terschelling vol 

6 za 13 - zo 21 aug 9 Harwich Engeland, oostkust 2 plaatsen 

7 do 15 - ma 19 sept 5 Harwich Engeland vol 

8 za 17 - di 20 sept 4 Vlieland 2 plaatsen 

9 za 15 - di 18 okt 4 Blankenberge 3 plaatsen 

10 za 15 - di 18 okt 4 Texel 3 plaatsen 

http://www.wittewaaier.nl/
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Raadsel: weet iemand waar deze plaatjes genomen zijn? Op een mijlentocht kortgeleden. En wie ooit dat gat 
geslagen hebben? Met dank aan Sebastiaan en Aart.  

 

Douane procedure Engeland. 
Engeland post Brexit Douane procedure. 
Mei 2022 zijn we vertrokken naar Engeland; Ramsgate om precies te zijn. Een heerlijke haven om te 
liggen en te passagieren. Ook nu na de Brexit. Ramsgate is er niet door veranderd en de mensen ook 
niet. Wel vraagt het nu wat extra administratie en een telefoontje. 
Dat gaat als volgt: 

▪ Vanaf dat je de 12M-zone binnen bent gevaren hijs je de Q vlag en bel je de ‘National 
Yachtline’ om je in te melden: (Tel 00 44 300 123 2012). 

▪ Deze nemen dan je gegevens op (Boot naam, gegevens bemanning, naar welke haven etc). 
Wel handig als die in het NAVO alfabet kunt spellen! 

▪ Ze belden mij even later terug om te melden dat ik ‘clearance’ had om naar de genoemde 
haven te varen en van boord te gaan. (Het kan natuurlijk ook zijn dat ze zeggen dat je daar op 
je boot moet wachten op de douane om ‘clearance te krijgen’). 

▪ In de haven vul je dan het 1331 formulier in (tijd van aankomst en op welke plaats kan pas 
daar. Al het overige kun je thuis al invullen) en dit stuur je naar het in het formulier duidelijk 
aangegeven E-mailadres. Kijk op https://tiny.one/inklaren 

▪ Bij vertrek niet vergeten het formulier nogmaals te mailen en nu met de vertrekdatum en tijd 
en haven. 

Piece of Cake toch?   Ricks. 

 

Stappenplan eenvoudig manoeuvreren in de haven.  
Eerste stappenplan: gebruik lijnen/ touwen, gebruikmaken van de wind, en aankomen aan een 
steiger. 

▪ Bekijk de boot goed op een foto of tekening. Wat voor kiel heeft de boot? Een smalle diepe of 
een lange kiel? Idem voor het roer: een smal diep roer? En zit de schroef voor of achter het 
roer? Een smalle diepe kiel betekent een kleine draaicirkel. De schroef vlak voor een groot 
roer betekent veel roereffect met de motor aan. Een saildrive betekent meestal weinig 
schroefeffect. Een dubbel roer betekent meestal weinig roereffect en wel schroefeffect. 

▪ Leer eerst goed met de lijnen/ touwen te werken. Vooral: 4 knopen kennen, en goed leren 
gooien met de lijnen. 

▪ De 4 knopen: mastworp (voor de stootwillen vast en los maken), achtje of stopperknoop (voor 
achter op de lijn), belegknoop om de lijn op een kikker te zetten, en mogelijk de paalsteek 
(b.v. voor het bevestigen van de genuaschoot aan de genua). 

http://www.wittewaaier.nl/
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▪ Leer goed gooien met een lijn, vanaf het schip naar een bolder of kikker op de kant. Het is 
echt goed haalbaar om in 80% van de gevallen raak te gooien vanaf ca. 2 m. Dan kan je 
gewoon vanaf de boot je werk doen. 

▪ Hiervoor neem je 3 of 4 slagen in elke hand. De lijn zit aan de ene kant aan het schip vast, en 
aan de andere kant houd je het uiteinde met je pink vast. Houd de handen ca. halve meter uit 
elkaar. Zet de voeten tegen de reling, en houd het touw over de reling. En dan beetje 
zwaaien/zwiepen met de lus van het touw en dan gooien met de handen breed uit elkaar, 
zodat de lus breed genoeg is. 

▪ Vaar af en leg eerst de boot aan de wind. Kijk hoe het schip reageert op de wind. Meestal 
draait vrij snel de neus van het schip weg. Zie hoe snel dat ongeveer gaat. 

 

        
 

▪ Leg nu het schip met de kont aan de wind. Zie dat het schip vrij stabiel ligt en niet veel draait. 
▪ Vaar nu op de motor rondjes, linksom en rechtsom, en kijk naar de draaicirkel van de boot. 

Hoe groot is die cirkel? B.v. een scheepslengte? Of meer? Als de boot linksom beter draait 
dan rechtsom heeft de boot een linksdraaiende schroef, en vice versa. 

▪ Doe dat vooruit varend en achteruit varend. Hoe reageert de boot? 
▪ Een linksdraaiende schroef betekent dat de boot achteruit varend wat naar rechts, naar 

stuurboord trekt. En vice versa. 
▪ Vaar nu naar een hoger wal. Dat is een steiger waar de wind vandaan waait. 
▪ Vaar daar rustig heen, tot op ca. 1 of 2 meter, en leg het schip parallel stil aan de steiger. Zie 

wat de wind met het schip doet: de neus waait vrij snel weg. 
▪ Doe hetzelfde achteruit varend. 
▪ En nu met een langswal waarbij de wind parallel aan de steiger waait. Vaar tegen de wind in. 

En achteruit tegen de wind in. 
▪ Breng voldoende stootwillen/ fenders aan: minimaal 3 per kant, en gebruik de mastworp. 
▪ Kijk van te voren even goed hoe hoog de stootwillen moeten hangen. Bij een drijvende 

steiger: vlak boven het water, en anders 20 cm hoger. 
▪ Vaar nu met een schuine hoek aan op de hoger wal of langswal en leg het schip stil vlak langs 

de steiger. Er moet een eitje tussen kunnen. Dit ook achteruit doen. 
▪ Vaar rustig. Hoe minder het waait hoe rustiger, en als het hard waait wat meer vaart. Houd 

rekening met de wind. 
▪ En nu: doe hetzelfde en gooi een voor- en een achterlijn vanaf het schip over de bolder, en 

beleg de lijn met een belegknoop op de kikker van het schip. Dit ook achteruit doen, tegen de 
wind in varend. 

▪ Wegvaren van hoger wal: gewoon het schip laten wegwaaien van de steiger. 

http://www.wittewaaier.nl/
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▪ Langswal: leg het schip parallel aan de steiger op ca. 2 m. Breng min. 3 stootwillen aan, en 
laat het schip langzaam tegen de steiger aanblazen. 

▪ Voor een goede les hierin: neem contact op met Zeilschool Witte Waaier. We leren het je 
graag. 

Volgend, tweede stappenplan: afvaren van lagerwal, gebruik springen, boxvaren, wat te doen bij meer 
wind. Dat komt volgende keer.  
 

Examens TKN en RRP 
Met Witte Waaier waren we al een paar winters bezig met het organiseren en geven van online 
trainingen TKN (Theoretische Kust Navigatie) en RRP (Reisvoorbereiding, Routering en Planning), op 
basis van de eisen van het CWO.  
In verschillende nieuwsbrieven en op de site https://wittewaaier.nl/zeilschool-witte-waaier-
zeezeilen/praktische-kustnavigatie/ hebben we daar aandacht aan besteed.  
Deze trainingen zijn bedoeld voor de navigatie en routering op zee, en komen bovenop de kennis die 
nodig is voor Klein VaarBewijs 2. Basis is de regelgeving van het SOLAS: het Internationaal Verdrag 
voor de veiligheid van mensenlevens op zee (International Convention for the Safety of Life at Sea.  
Wat nieuw is dat we nu, in samenwerking met de Navigatie Academy het schriftelijk examen TKN 
kunnen aanbieden, de eerste in november dit jaar. Hoe werkt het? Vanuit de Zeilschool Witte Waaier 
kunnen we je aanmelden voor het examen.  
Vanaf september organiseren we weer de online TKN cursus. En daarna de RRP cursus.  
Dus als je belangstelling hebt: geef je op voor de trainingen TKN of RRP, of het examen TKN.  
 

  
Zo kan het ook: vast midden op de Oosterschelde.    Plezier tijdens een rondje avondzelen.  
 
Zeilclub Witte Waaier 
Voor vaste klanten van de Witte Waaier zijn we gestart met een Zeilclub Witte Waaier. Onder meer 
met een Whatsapp groep om onderling contact te maken, onderling te zeilen met eigen schepen, of 
misschien een boot te huren, voor het ervaringen uitwisselen of zelf iets plannen met onze boten, 
maar dat laatste dan altijd met een trainer erbij. Dit begint te lopen, en men is enthousiast! Daarnaast 
wordt een vraagbaak opgestart met vragen over b.v. uitrusting van zeiljachten. Beide in beheer bij 
vaste klanten.  
Mochten er meer ideeën zijn wat er gedaan zou kunnen worden, meld je dan s.v.p.  
Daarnaast is gevraagd of men belangstelling had voor avondzeilen, m.n. op woe avond, vanuit 
Wemeldinge, maar daarvan viel de interesse nog wat tegen. Misschien volgend seizoen nog eens 
vragen? Voor vaste klanten staat ook de mogelijkheid open om last minute met korting nog aan te 
sluiten bij een training of mijlentocht, als er nog plaatsen open staan.  
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Mercatordok Oostende.     Aanloop Den Oever, voor afsluitdijk.  

 

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.  
 

    
Oversteek naar Noorwegen, met dolfijnen, prachtig! Dank aan Ricks.     Boei bij de Steenbanken.  

 

 

   
Haven Den Oever      Haven Medemblik.  
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