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Zilte Waaier tijdens het rondje Oosterschelde bij de Steigerborrel       Gennaker op de Texelstroom voor Oudeschild.    
 

NIEUWSBRIEF oktober 2022  
  

Najaar 2022.  
Het is begin oktober, najaar, en nog 2 maanden te zeilen voordat de boten weer het water uit gaan. 
We draaien een goed jaar. Heerlijk! Met prachtig zeilweer en vooral: veel tevreden deelnemers. De 
afgelopen seizoenen zijn we alweer bijna vergeten, maar voor ons als zeilschool was het spannend. 
We hadden net een nieuwe boot gekocht en in de vaart gebracht, najaar 2019, en toen: je weet het.  
Nu hebben we een heel mooi zeilseizoen met bijzonder weer. Veel zon en een lekker windje! 
We hebben veel deelnemers dit seizoen die hun basisvaardigheden goed op orde gekregen hebben, 
en een CWO diploma behaald hebben. Zowel in Zeeland, Wemeldinge, maar ook in Lelystad, en daar 
zijn we trots op. De klanten geven zelf aan wat ze willen, en daar spelen we dan op in. En dat wordt 
zeer gewaardeerd, zo blijkt. En we zijn begonnen met avondzeilen: in het donker ziet alles er heel 
anders uit. Nu, vanaf september, gaat het weer ouderwets waaien en regenen. De laatste weken 
hebben we weer wind en hebben onze deelnemers het zeilpak weer nodig gehad. Nou ja, dat hoort er 
dan ook bij.  
 

Korte en lange mijlentochten: hoe ging het?  
Dit seizoen hebben we meer korte mijlentochten gehouden, en het was zeer naar wens. Naast de 
korte mijlentochten in de Zeeuwse Delta, b.v. een rondje Walcheren of Stellendam, ook korte 
mijlentochten naar de Waddenzee, naar Vlieland en Terschelling.  
De mijlentochten op het Zeeuwse water zijn vooral voor mensen die nu echt op zee ervaring willen 
opdoen met het zeilen en de navigatie daar. Dat is eigenlijk net zoals op de Oosterschelde, maar net 
wat anders, omdat de ruimte groter is, de golven wat hoger, en de schepen wat groter. We doen dan 
vaak ook de Westerschelde aan, en het drukke verkeer daar is ook een goede ervaring.  
De mijlentochten naar de Waddenzee geven ook ervaring op zee, maar dan toch weer anders. Eerst 
de wijdte van het IJsselmeer met de korte golfslag daar, en dan de Wadden met de stroming en de 
ondiepten en de bijbehorende navigatie. En dan zie je de eilanden in de verte opdoemen. Prachtig. De 
havens van Harlingen, Vlieland, Terschelling en Oudeschild zijn een mooie ervaring. Zie ook het 
verslag van Jean-Pierre hieronder, als deelnemer aan de mijlentocht naar Vlieland van september 22.  

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                                                                             

 

2 Nieuwsbrief Witte Waaier Zeezeilschool oktober 2022 
 

 
Daarnaast hebben we een paar lange mijlentochten gedaan naar Duinkerken en naar Harwich. Dit om 
nu ervaring op te doen met meerdaagse lange tochten op zee; b.v. met het opstellen van meerdaagse 
vaarplannen, wachtdraaien, het oversteken van de verkeersscheiding stelsels midden op zee, en 
vooral: rekening houden met het weer. Deze tochten zijn vooral bedoeld voor de gevorderde 
cursisten, om de kennis en ervaring van het zeilen op zee uit te breiden. Als korte vakantie ook niet 
verkeerd trouwens!  
 

  
Stavoren: de natte boel drogen.    Alleen met genua op de Boontjes bij Harlingen. Met dank aan Tamme van der Wal    
 

Mijlentocht Vlieland, september 22. 
Door: Jean-Pierre.  
De mijlentocht naar Vlieland was een zeer leerzame ervaring om zelfvertrouwen op te doen om 
zelfstandig lange tochten te maken. 
De eerste dag (Lelystad à Hindeloopen) met windkracht 5/6 was goed om te ervaren hoe een boot 
zich houdt in deze windsterkte. We begonnen met 1 rif en moesten opkruisen. Nadat we veel vlak 
lagen hebben we een 2e rif gestoken wat voor de snelheid veel uitmaakte. Hindeloopen was qua 
binnenlopen even spoorzoeken, maar uiteindelijk redelijk overzichtelijk. 
De tweede dag op de motor naar de Konwerderzandsluis, tegenwinds, en dan vervolgens met af en 
toe de fok bij naar Vlieland. Helaas was dit ook zoals in de eerste planning, maar dan niet met 
windkracht 7 in het gezicht. We konden de Konwerderzandsluis zo invaren en er werd gelijk geschut. 
Wachttijd was er dus niet!!  De rest was op de motor naar Vlieland. Uitgang sluis waren de rode 
boeien links en moest er een scherpe bocht naar bakboord gemaakt worden. Dit is voor de 
onvoorbereide bootbestuurder verwarrend. Een sloep voor ons zat vast en wij moesten 
uitwijken. Verder geen bijzonderheden, met 5 knopen waren we rond 18:00 in de haven. 
 
De derde dag terug van Vlieland met bijna geen wind. Veel op de motor en nog wel de fok bijgehad, 
maar dit gaf niet veel power. Met een vlak IJsselmeer op de motor naar Stavoren gevaren.  
Na twee dagen Biefstuk was het vandaag tijd voor een heerlijke hamburger  
Dag 4 begon aanvankelijk goed. Windstil de haven uitgevaren en opgekruist naar Lelystad. De Witte 
Waaier liep lekker, 4 tot max 5,8 knopen maar dit duurde niet heel lang. Na twee uur ongeveer kon de 
motor weer bij en hebben we de zeilen netjes opgeborgen in de hoezen. In Lelystad is de boot 
afgetankt, en was het uiteindelijk verbruik goed te controleren met het journaal van de reis. Onze 
inschatting was 30 liter, rekening houdend dat we alles zeilend zouden doen op de laatste dag. Dit 
was niet zo en de uiteindelijke hoeveelheid aan de pomp was 33 liter. Hiermee verbruikt de boot idd 
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ongeveer 1,5 l/uur. Aanmeren tussen de palen was uitdagend, er is veel ruimte tussen de palen en de 
touwen aan de zijkant hielden de boot niet binnen het vak.  
 
Wat ik leerzaam vond is het plannen en uiteindelijk ervaren hoe het dan in werkelijkheid 
gaat. Natuurlijk is het weer veranderlijk en komt dit anders uit dan gedacht. Het binnenvaren van 
havens is iets wat voorbereid moet worden omdat het niet altijd heel vanzelfsprekend is, maar ook niet 
ondoenlijk en op het IJsselmeer heeft het minder impact. Vlieland voeren we in en uit met milde 
stroming wat het eenvoudiger maakte. Ik had wel verwacht 1 dag te hebben waar we de motor 
moesten gebruiken, maar niet twee tot drie. Hiermee bleven we wel op de vijf knopen gemiddeld  
De witte waaier is een hele fijne boot die scherp kan varen en bijna altijd 5 – 6 knopen vaart. Vooruit 
en achteruit stuurt de boot ontzettend nauwkeurig. Het steken van een rif is interessant om te zien hoe 
dit op deze boot gedaan moest worden en de lazy jacks zijn “een soort van makkelijk”. De plotter 
hebben we beperkt gebruikt. Als deze op het dek zou zitten zouden we deze ook meer gebruiken. De 
windmeter lijkt niet te werken. Diepte meter en snelheidsmeter wel. Verder heb ik bij thuiskomst een 
walstroom aansluiting besteld zoals deze op de witte waaier ook zit, tot nu toe heb ik mijn boot nog 
niet aangesloten op het net, maar heb nu accu’s moeten vervangen waar ik hoop dat dit voorkomen 
kan worden voor de volgende 7 jaar met deze oplossing. 
Ricks, Bert en Pieter, allen bedankt voor deze leuke ervaring. Het geeft mij meer vertrouwen om 
langere tochten ook zelf te maken. Voorbereiding is alles, dat is duidelijk en het hebben van een 
goede boot is belangrijk voor een fijne tocht.  
 

  
Aanloop Harwich: haven Felixstowe      Mijlentocht bij Cadzand.  

 

Customer Journey 
Met de Customer Journey bedoelen we dat we als zeilschool een aanbod hebben voor de deelnemers 
waarin alles aangeboden wordt, zowel praktisch als theoretisch; van beginner tot schipper op zee.   
Als beginnende zeiler kun je eerst de basisvaardigheden oefenen met CWO 1, dan kun je als 
gevorderde zeiler de kennis en vaardigheden uitbreiden om een goede dagschipper te worden op 
stromend water, b.v. op de Oosterschelde of Waddenzee; dat is CWO II. En daarna schipper op de 
kustwateren van de Noordzee; CWO III. Telkens tussendoor de cursussen kun je de kennis en 
ervaring uitbreiden door zelf een boot te huren of bij anderen op te stappen en mijlen te maken.  
Voor CWO III is het certificaat KN (Kust Navigatie) nodig als theoretische onderbouwing, net zoals het 
Marcom B certificaat. De theorie van RRP; Reisvoorbereiding, Routering en Planning is de volgende 
stap. Maar de bedoeling is dus: als Zeilschool Witte Waaier kunnen we het hele scala bieden. En daar 
zijn we zelf, maar ook onze klanten, blij mee.  

 

Nieuwe ideeën wat we voor je kunnen doen als zeilschool.  
Waar zou u als klant behoefte aan hebben? Zeg het ons via bert@wittewaaier.nl . Misschien?  

http://www.wittewaaier.nl/
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▪ Manoeuvreren in de haven op de motor. Maar dan aan de mensen met een ligplaats in de 
havens in Wemeldinge en Lelystad, van de watersportvereniging of klasse organisatie (b.v. X 
jachts, Winner club etc.). Misschien in overleg met de jachthavens? We hebben dit in ieder 
geval bij de jachthaven Wemeldinge ter sprake gebracht. De bedoeling is om zelf meer 
vertrouwen te krijgen in het aanleggen en weer wegvaren, ook bij hardere wind, als het 
lastiger wordt. En ook als er veel bekijks is.  

▪ Samen de zee op. Hulp en ondersteuning bij de reisvoorbereiding, routering en planning van 
de eerste zeiltocht op zee. B.v. naar Blankenberge vanuit Wemeldinge of Vlieland vanuit 
Lelystad. Eerst samen de reisvoorbereiding doen en kijken wat er nodig is voor schip, 
uitrusting, bemanning. En dan de navigatie voorbereiden, b.v. de route, het weer en de 
planning en eventuele vluchthavens.  

▪ Samen eens door het eigen schip heen lopen en een eind varen, om te zien of we 
opmerkingen hebben over wat praktisch is, en hoe het misschien beter kan? Bijvoorbeeld 
opmerkingen over zeiltechniek, uitrusting en manoeuvreren?  

▪ Les op eigen schip om de zee op te gaan. Helpen met een goede voorbereiding van schip, 
uitrusting, bemanning en eten en drinken. Assistentie met de praktische navigatie, routering 
en het weer. B.v. op afstand.  

 

KN en RRP cursussen: vanaf januari 23, KN examen 11 februari 23..  
Met Witte Waaier waren we al een paar winters bezig met het organiseren en geven van online 
trainingen KN (Kust Navigatie, vroeger TKN) en RRP (Reisvoorbereiding, Routering en Planning), op 
basis van de recente eisen van het CWO van 2022.  
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 januari organiseren we weer de online KN cursus. En daarna de RRP cursus.  
De cursus KN start op woensdagen in januari 23, online, en RRP eind februari. KN: woe 4, 11, 18 en 
25 jan. 23. en RRP op: woe 8, 15, 22 febr en 1 maart. 23.  
Start: om half 8 tot ca. 10 uur ’s avonds. 
Dus als je belangstelling hebt: geef je op voor de trainingen TKN of RRP, of het examen TKN.  
 

  
Haven Oostende        Zonsondergang op zee.   
 

http://www.wittewaaier.nl/
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Zeilclub Witte Waaier 
Voor vaste klanten en relaties van de Witte Waaier in Wemeldinge en Lelystad 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, op te stappen, 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 de deelnemers zijn enthousiast! Daarnaast wordt een vraagbaak 
opgestart met vragen over b.v. uitrusting van zeiljachten. Beide in beheer bij de leden van de Zeilclub.  
 
Vorige maand, op zaterdag 24 september hebben we een steigerborrel gehouden in Wemeldinge en 
die was erg gezellig. We hebben om 15 uur afgesproken, en daarna zijn we met 4 boten een rondje 
gaan varen op de Oosterschelde. Met windje 4 a 5 was dat lekker. En daarna dus de borrel op de boot 
en de steiger. En als afsluiting was de vraag of we ook gezamenlijk wilden eten, en ja, iedereen ging 
mee. Bij hotel Smits hebben we het heel goed kunnen afsluiten. Met dank aan de mensen van de 
Zeilclub die het georganiseerd hebben, de eigenaars van de boten, en hotel Smits natuurlijk.  
 
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.  

 

   
Steigerborrel op de Zilte Waaier   Rondje varen met 4 schepen. Aan boord van de SEAL van Hugo.    

 
Planning najaar.  
Dit seizoen zeilen we nog tot ongeveer eind november/ begin december. Daarna gaan de schepen 
weer uit het water, de kant op voor de winterklussen.  
We zeilen iets langer door dan de vorige jaren, omdat we tot nu toe gemerkt hebben dat in het najaar 
het soms nog heerlijk zeilen is, en het pas echt koud wordt vanaf december. Het is wel een stuk 
donkerder geworden, dus de zeildag wordt daarmee korter (als je niet wilt nachtvaren), en het risico 
van mist is ook groter.  
En wie weer mee wil doen met het opruimen van de zeilen of het winterklaar maken van de boot is 
van harte uitgenodigd. Of: als je gewoon even aankomt voor een praatje of wilt komen kijken: dan ook 
natuurlijk.  

 
Datum 
tijd 

Plaats Activiteit Toelichting 

http://www.wittewaaier.nl/
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Za 26 – 
ma 28 
nov.  

Lelystad WW uit het 
water 

Weekend: voorbereiden en opruimen; wanneer precies: 
in overleg. .  
Maandag 13 uur: WW uit het water.  

Za 10 – 
ma 12 
dec.  

Wemeldinge ZW uit het 
water 

Weekend: voorbereiden en opruimen; wanneer precies: 
in overleg.  
Maandag 13 uur: ZW uit het water.  

 
 
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.  
 
 

  
Kruisend voor Harwich    .       Zeehonden bij de Zeelandbrug  

    

    
Op IJsselmeer met Witte Waaier      Aanloop Terschelling: de Brandaris ziet alles.    
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