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Beste lezer, 
Het WCN Magazine 2018-02 staat op uitkomen. Nog even geduld. 
Maar het zal u maar nauwelijks in staat stellen uw agenda aan te passen en u aan te 
melden voor de Najaarsbijeenkomst. 
Vandaar nog even een Nieuwsbrief. 
 
Tjerk Tjeerde 

 
 
 

Najaarsbijeenkomst 2018 

 
Uitnodiging najaarsbijeenkomst op zaterdag 24 november 2018 vanaf 13:00 tot 17:00 uur 

in de Hilt, Hasselaarlaan 1C, 3755 AV Eemnes, tel. nr. 035-5311887. 
 
Beste mensen, we hebben sinds tijden weer een najaarsbijeenkomst.  
 
Er wordt deze middag een workshop verzorgt door Wim Blankenstijn, de ontwerper van o.a. Quick Tide. 
Hij zal ons meevoeren over het Wad en door alle onderdelen van Nautin, te weten Boeien, Quick Tide, 
Dieptestaat, Kortweer, BAZ en Actueel. Leden van de Westerly Club Nederland, die ook lid zijn van de 
Toerzeilers en/of de Wadvaarders hebben al toegang; zij kunnen inloggen op de app van Nautin. Het is 
iedereen aan te bevelen de app van Nautin te downloaden voor deze bijeenkomst, omdat Wim uitleg zal 
geven over de verschillende onderdelen. Dus smartphone meenemen! 
Wanneer men geen lid is van Toerzeilers of Wadvaarders, heeft men wel toegang tot de informatie, maar u 
kunt niet inloggen en u heeft geen toegang tot boeienposities en Quick Tide (updates). Wim gaat aan de hand 
van een demo Quick Tide toelichten. Uiteraard is dit programma ook geschikt voor de Zeeuwse wateren, het 
Duitse Wad en de Belgische kust. Men kan ook, liefst van tevoren, een vaarplan indienen: dit kan Wim dan 
uitwerken tijdens deze middag. 
Wat kunt u verwachten deze middag? 
 13:00 uur, inloop met koffie, thee en water.  
 13.30 uur: globaal overzicht van de Wadden, getijstromen, geulen, 

banken en wantijen 
 enkele routes bespreken (jullie vaarplan?)  
 informatie die je nodig hebt op het Wad 
 QuickTide demo 
 overige producten van Nautin 
 vanaf ongeveer 16:00 uur napraten 
 
Het belooft een interessante middag te gaan worden, dus meld je aan.  
Dit kan per mail, vóór 17 november bij Sander Kaat, sckaat@zonnet.nl 
De workshop is kosteloos en men kan gratis parkeren voor de deur! 
 
Hartelijke groet,  
Sander Kaat 
 


