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Flevo Marina Lelystad in de namiddag in november Karakteristiek: de twee molens van Wemeldinge. Foto Ricks.  
 

NIEUWSBRIEF december 2022  
  

Winter 2022/ 23.  
Het is midden december, bijna kerst en alweer bijna 2023. De boten zijn weer uit het water. We 
hebben een hele rij met klussen en klusjes gepland voor het winterwerk, en vooral: we hebben de 
planning voor volgend seizoen rond. Daarnaast zijn er deze winter zijn er weer cursussen theorie: de 
cursus Kust Navigatie (KN) en de cursus Reisvoorbereiding, Routering en Planning (RRP). Beide op 4 
avonden online. Hieronder gaan we in op de planning en de cursussen. En we blikken terug op het 
najaar, met diverse lessen en een najaarstocht naar Ramsgate.  
En natuurlijk: fijne feestdagen en een goed 2023!  
 

Planning seizoen 2023.  
Ook voor komend seizoen hebben we een goed mengsel van dag trainingen en mijlentochten. Elke 
maand op elk van de twee locaties een mijlentocht. Zie de website: het programma,  
https://wittewaaier.nl/home/programma/ of: de reserveringen: 
https://wittewaaier.nl/home/programma/reservering-zeilschool-witte-waaier/  
 
De dag trainingen zijn op het niveau van:  

- Basistraining/ goed bemanningslid: CWO I.  
- Gevorderdentraining/ dagschipper: CWO II 
- Schipperstraining/ schipper op zee: CWO III.  

Natuurlijk zijn die trainingen op maat voor jou als deelnemer, dus we kijken telkens waar iemand staat, 
en we vragen wat iemand wil leren. Maar we gebruiken deze structuur voor het verder inrichten van 
jouw opleidingstraject. Als je die diploma’s helemaal niet nodig vindt dan begrijpen we dat helemaal. In 
de kern gaat het erom dat je goed leert zeilen, dat het veilig is, en vooral ook dat je er plezier in hebt 
en houdt. Meestal duren deze trainingen 4 a 5 dagen, en tussendoor kun je dan zelf varen, b.v. een 
boot huren of meevaren, en verder ervaring op doen.  

http://www.wittewaaier.nl/
http://www.facebook.nl/wittewaaier
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Bij de Basistraining leer je de handelingen aan boord goed doen, zowel op zeil als met de motor. Je 
zorgt dat je zelf goed kunt functioneren als bemanning aan boord. Het is de beginnerscursus, vooral 
gericht op mensen die al wel kunnen zeilen in een open boot, of die al wel meegezeild hebben op 
zeiljachten.  
Bij de Gevorderdentraining leer je op stromend water, b.v. op de Oosterschelde of Waddenzee 
schipperen als dagschipper. Met de haven nog binnen bereik van enkele uren. Je leert plannen, varen 
bij lastiger omstandigheden en onbekende havens aandoen. Nodig: Klein Vaarbewijs 2 en 250 nm 
ervaring.  
In de Schipperstraining leer je leidinggeven aan je bemanning, en tochten varen op zee. Ook: een 
vaarplan maken en het weer inschatten. Verder nodig: KN en 750 nm. Ervaring.    
Voor de Basistraining en Gevorderdentraining geven we op basis van de vorderingenstaat het 
diploma. Alleen voor het Schippersdiploma nemen we een apart examen af.  
We geven deze trainingen in een serie van 4 dagen, omdat je dan het beste in de sfeer van het varen 
komt en je het beste leert.  
Om ervaring op te doen en mijlen te maken, en omdat het leuk is natuurlijk, organiseren we ook korte 
en lange mijlentochten. De korte van 3 a 4 dagen, en de lange van ca. 7 dagen. B.v. een tocht naar 
Stellendam op Goeree of naar Blankenberge aan de Belgische kust, een tocht langs IJsselmeer 
haventjes, of een tocht over de Waddenzee naar Vlieland. En de lange mijlentocht in de vorm van een 
oversteek naar Engeland.  
 
Daarnaast doen we dit jaar mee met de Driehoek Noordzee eind juni tot begin juli in de trajecten:  

- Aanbreng Wemeldinge – Den Helder: 3 dg.  
- Tocht Den Helder – Kirkwall (Orkneys) – Farsund (Noorwegen); nog 1 plaats.  
- Terugreis: die gaat ofwel terug in een directe lijn, ofwel via de Oostzee, het Kielerkanaal en 

Helgoland. Als je hier belangstelling voor hebt horen we het graag. Ca. 7 dagen.  
- Terugtocht Den Helder – Wemeldinge. 3 dg.  

De tocht tussen Den Helder en Noorwegen is dus bezet, maar voor de andere trajecten is nog ruim 
plaats. Niveau: gevorderd zeiler/ CWO II.  
 

  
Haven Ramsgate in de avond. Foto Ricks.     December op de Oosterschelde: heel rustig!  
 

Zeilen in het najaar 2022.  
Dit najaar zijn we langer dan anders doorgegaan met de zeillessen, tot begin december, zowel in 
Wemeldinge en Lelystad. Er was nog best veel belangstelling. En dat leverde prachtige zeiltochten op 
en trouwens ook mooie foto’s met prachtig avondlicht. Want om ca. 17 uur ging de zon al naar de 
horizon. En werd het trouwens ook flink kouder tegen die tijd. Een enkele keer moesten we afzeggen 
vanwege te veel wind, en een keer zat de Oosterschelde potdicht van de mist.  

http://www.wittewaaier.nl/
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Wat leer je dan? Dat zeilen in het najaar ook prachtig is. Je ruikt de herfst met de condens op de boot, 
en je ziet de scheepsverlichting en de verlichting op de boeien aangaan.  
Wist je trouwens dat de wind in het najaar en vooral in het vroege voorjaar zwaarder is dan in de 
zomer? Dit vanwege de luchtvochtigheid die dan hoger is. Er zit meer water in de lucht (dat is de 
vochtigheid), omdat de lucht kouder is. Dus de lucht is zwaarder, dus de wind ook.  
 

KN en RRP cursussen: vanaf januari 23, KN examen 11 februari 23..  
Met Witte Waaier zijn 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 berichten 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. En 
de BVA (regelgeving ter Voorkoming van Aanvaringen op zee).  
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 KN cursus. En daarna de RRP cursus. Online dus.  
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 KN of RRP, of het examen KN. 
 
En daarnaast: mocht je toch meer belangstelling hebben om de trainingen in het echt te doen, ergens 
op locatie, b.v. in Lelystad of Wemeldinge, stuur dan een mailtje. We zijn wel benieuwd of daar, naast 
de onlinecursussen, ook belangstelling voor is. Zelf geven we de cursus ook liever op een locatie, 
maar dan moet de reistijd wel te doen zijn en de belangstelling groot genoeg.    
 

  
Witte Waaier in actie vanuit een drone (door Gijs)   de Brandaris waakt over de Waddenzee.    
 
Zeiltocht naar Ramsgate.  
Door: Edwin.  
In de online training RRP (zie hierboven) kom je er achter wat je allemaal moet organiseren voor een 
veilige meerdaagse tocht. De online RRP cursus wordt daarbij afgesloten met een certificaat voor het 

http://www.wittewaaier.nl/
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deelnemen. Voor een diploma RRP kan je tegenwoordig een meerdaagse tocht voorbereiden en 
daadwerkelijk varen. In de oude opzet RRP van het CWO was dat puur een schriftelijk examen, maar 
nu doen we het vanuit zeilschool Witte Waaier, in overleg met het CWO, via een mengsel van theorie 
en praktijk, afgesloten met een examen. Ricks en Edwin moesten hun RR&P diploma nog halen en 
dat hebben ze dan kortgeleden gedaan door een tocht naar Ramsgate voor te bereiden en te varen. 
 
Als je die tocht gevaren hebt moet je op een later moment kunnen toelichten wat je gedaan hebt en 
hoe en waarom. Immers je hebt vooraf een vaarplan gemaakt en tijdens de tocht en logboek 
bijgehouden en zo'n tocht verloopt altijd anders dan dat je in gedachten had. Dat levert een goed 
gesprek op met een externe examinator.  
Half september hadden we zo'n tocht gepland. We waren de Zeeuwse kust nog niet voorbij en hebben 
gezamenlijk besloten om de windkracht 7 NW lekker aan ons voorbij te laten gaan en af te buigen 
naar Breskens. Maar goed ook. Het bleek een heftig weekend.  
Begin november hebben Ricks, Benny en Edwin een nieuwe tocht naar Ramsgate gepland. Als je 
gaat plannen dan bedenk je een heerlijk lekker lui scenario om lekker fish and chips te gaan halen op 
Engelse bodem. De grote variabele is altijd het weer. Dus plannen is leuk, maar de haalbaarheid 
inschatten ervan een stuk moeilijker, zeker in november met korte dagen en lange herfst nachten. Als 
je ook zo'n tocht gaat voorbereiden zul je merken dat je heel scherp bent op het weer en de 
ontwikkeling ervan. Met een gigantisch groot hogedrukgebied op het Europese continent en een 
verzameling lagedrukgebieden op de Noordzee waren wij er zeker van dat het weer een onstuimig 
weekendje zou worden. Om onze doelstelling {veilige tocht, haalbare planning en fish & chips) te gaan 
halen moeten wij onze planning aanpassen. Niet wachten, maar veel eerder vertrekken. Ricks en 
Benny hebben de boot goed voorbereid en naar de Roompot gevaren, Edwin kwam half negen s 
avonds aan boord en om 21.00.uur zijn we de donkere nacht in gevaren. Toen we eenmaal zeil 
konden zetten op een bezeilde koers ging het om heel vlot. Een paar uur voor op schema liepen we 
Ramsgate aan. Door de Brexit vormt de douane ook weer echt een obstakel. Drukte met grote 
schepen om je heen en in de TSS (de vaarroute voor de grote jongens), tja daar moet je toch goed 
rekening mee houden. Marifoon in combinatie met de AIS is dan een onmisbaar hulpmiddel.  
 
Wij hebben het goed gehad samen met ons drieën, warme soep broodjes, pizza’s, gloeiende kachel. 
Ik heb er nu al wel weer zin in om die tocht opnieuw te doen. Oja, en Ricks en Edwin zijn geslaagd 
voor hun diploma. Ja, een heel leerzame ervaring.  

 

    
Krijtrotsen net voor Dover     Haven Lowestoft    

 
 

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                                                                             

 

5 Nieuwsbrief Witte Waaier Zeezeilschool december 2022 
 

Nieuwe opzet organisatie 
Met het oog op de toekomst hebben we er als zeilschool voor gekozen om de organisatie te 
vernieuwen. Het gaat om een steviger basis om de groei die we doormaken goed aan te kunnen. Daar 
zul je als klant niet veel van merken, alleen de mailtjes worden niet meer alleen afgehandeld door Bert 
maar ook door één of twee anderen. We hebben de nieuwe organisatie in het leven geroepen met een 
aantal trainers om de Zeilschool Witte Waaier te besturen. Het gaat om: Edwin, Gijs, Sebastiaan, 
Ricks en Tamar. En het werkt eigenlijk al vanaf afgelopen zomer. We nemen de komende 3 jaar de 
tijd om de overstap naar een soort vereniging of coöperatie te doen. Bert blijft gewoon coördineren, 
alleen doet hij het niet meer alleen.  
Daarnaast mogen we 2 nieuwe trainers verwelkomen, n.l. Helen en Benny. Welkom! Jeroen moet 
tijdelijk stoppen, vanwege privéomstandigheden.  
 
 

     
Zoek de verschillen: Welke boot is langer? Welke is dieper? Welke zou fijner kunnen varen?     

 
Winterwerk en planning weer in het water. 
Eind maart en begin april gaan de boten weer in het water, maar in de tussentijd gaat er een hoop 
gebeuren aan de schepen, onder andere:  

- Op beide schepen de luiken aan de bovenkant er opnieuw inzetten, vanwege lekkage. 
- Op beide schepen een nieuwe radarreflector halverwege de mast. 
- Een ledlamp in de mast van Zilte Waaier (ZW), voor het driekkleurenlicht i.p.v. gewone lamp 
- Een nieuwe plotter op de Zilte Waaier plaatsen en aansluiten.  
- Tablet plaatsen voor uitlezing plotter buiten bij de Witte Waaier, en zo nodig bij de Zilte 

Waaier. 
- Nog diverse zaken, zoals op de Zilte Waaier accu’s nakijken, koelkast, windmeter, 

polyesterwerk aan de spiegel, stootlijst achterop en nieuwe overloop.  
- Allerlei klein werk op beide schepen, b.v. scharniertjes of greepjes aan de luiken. 

 
Planning en activiteiten schepen weer in het water:  

Datum  Plaats Activiteit Toelichting 

18 en 19 
maart 
23 maart  

Wemeldinge ZW 
voorbereiden 
en in water 

Onderwaterschip, antifouling. Boot poetsen en 
schoonmaken.   
Do 23 maart ZW in het water. Omvaren naar de box.  

25 en 26 
maart 

Wemeldinge ZW zeilklaar 
en varen 

ZW zeilklaar maken en eerste stukje zeilen.  

http://www.wittewaaier.nl/
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1 en 2 
april 
3 april 

Lelystad WW 
voorbereiden 
en in water 

Onderwaterschip, antifoulint, boot poetsen en 
schoonmaken.  
Ma 3 april WW in het water en omvaren naar de box.  

7 en 8 
april 

Lelystad WW zeilklaar 
en varen 

WW zeilklaar maken en eerste stukje zeilen.  

 
 
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.  
   
 

Globale planning Zilte Waaier vanuit Wemeldinge, zeeland.  
1e helft seizoen, voor de rest: zie de site. https://wittewaaier.nl/home/programma/ 
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Globale planning Witte Waaier vanuit Lelystad.   
1e helft seizoen, voor de rest: zie de site. https://wittewaaier.nl/home/programma/ 
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