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Wie biedt zich aan... 
In de redactie van de Aegir Spiegel hebben zich bin-
nen korte tijd veel veranderingen voltrokken. 
Natuurlijk wisten wij al dat Peter Krins de redactie 
zou verlaten. Dat Frits ook al direct zou vertrekken 
dat wisten we niet. Deze Spiegel is de laatste waar 
zij aan hebben meegewerkt. Wij zij nu op zoek naar 
leden die ons willen helpen de Aegir Spiegel vol te 
schrijven en te helpen maken. 
Wie biedt zich aan……? (Monica Vial: 0623072664). 
Ruim 11 jaar hebben wij met elkaar, met veel ple-
zier, de Spiegel voor u gemaakt. Natuurlijk: Peter 
en Frits bedankt!

Rob, Monica,
 Peter, Frits 

Het wordt een druk jaar waarin er veel staat te gebeuren. 
Wij hebben een nieuw huurcontract van de gemeente 
Rotterdam gekregen met een looptijd van totaal 20 jaar. Na 
deze 20 jaar wordt het contract weer verlengd per jaar of 
per 20 jaar. Het zijn lange onderhandelingen geweest met 
een goed resultaat. Voorheen was de huur per jaar opzeg-
baar. Nu we deze zekerheid hebben kunnen wij de berging 
gaan bouwen en verder gaan met het verbeteren van het 
terrein en de opstallen van Aegir. Het achterterrein zullen 
wij verbeteren door ophoging en extra stelcon platen. 
Mogelijk kunnen wij een polystyreen ondervloer tegen het 
verzakken plaatsen. Wij zullen de steigers en vlonders repa-
reren en waar nodig vervangen. Het achterplankier blijkt 
dermate slecht te zijn dat hier sprake is van een onveilige 
situatie. Daardoor wordt deze nu met voorrang totaal ver-
vangen. Het terras voor ons clubhuis is inmiddels gerepa-
reerd en de verzakking van de voorzijde hersteld. Alles is 
schoongemaakt. Het voorterrein zal beter geschikt worden 
gemaakt om te kunnen parkeren zonder direct vast te zitten 
door gladheid. Er komen nieuwe elektriciteitskasten op de 
steigers en er worden nieuwe kabels voor deze kasten 
getrokken. De situatie is nu ronduit onveilig en moet met 
voorrang verbeterd worden. Een nieuw hek met een gecon-
troleerd systeem dat u met uw mobiele telefoon kan openen 
wordt geplaatst na de bouw van de berging. Er wordt ook 
nog nagedacht om de zolder van het bestaande 2e gebouw 
voor de jeugd in te richten. Dit idee is tot nader orde uitge-
steld want Keulen en Aken zijn ook niet op een dag 
gebouwd. Op 8 maart 2012 heeft het bestuur afscheid geno-
men van Frits van der Linden die na 17 jaar trouwe dienst 
gaat genieten van zijn pensionering en zijn bestuursfunctie 
heeft overgedragen aan Vera Bergschneider die bij acclamatie 
gekozen is als opvolger. Ik heet haar hartelijk welkom. In 
deze ALV is het nieuwe huurcontract besproken en zijn de 
vernieuwingen en verbeteringen punt voor punt doorgeno-
men. De aanwezige leden hebben het bestuur hun vertrou-
wen en akkoord gegeven tot een maximum besteding van 
€ 250.000. Aegir heeft € 100.000 gespaard en gereserveerd 
voor de nieuwbouw. Om de overige kosten te financieren is 
er een ledenlening uitgeschreven die maximaal € 150.000 kan 
opbrengen. De lening loopt maximaal 15 jaar met een rente 
van 4,5% per jaar. De eerste 5 jaar zal er niet worden afge-
lost en daarna 10% per jaar van het totaal bedrag. De maxi-
male besteding aan verbouwing, verbeteringen enz. zal nooit 
meer bedragen dan € 100.000 plus de opbrengst van de 
lening, zodat er geen sprake zal zijn van een financieel risico 
voor Aegir. Inmiddels hebben zich al diverse leden voor deze 
lening ingeschreven. Het bestuur buigt zich samen met een 
aantal deskundigen nog over de bouwoffertes en zal de beste 
optie kiezen. Wij streven er naar uiterlijk eind april te star-
ten met de bouw. 
Het bestuur van Aegir wil graag alle e-mailadressen van de 
leden in de administratie hebben om in het vervolg alle aan-
kondigingen zo veel mogelijk per e-mail te kunnen doen.
Stuur uw e-mailadres en lidnummer aan Tom Koenen 
(tomkoenen@cs.com). Alle gegevens van u zullen wij ver-
trouwelijk behandelen zoals het hoort. Heeft u geen e-mail 
of wenst u geen e-mail te ontvangen meldt u dat dan ook, 
dan blijven wij u per post informeren.
Op 11 mei is de volgende ALV. Volgt u vooral ook de nieuw-
tjes op onze website die regelmatig wordt bijgewerkt 
(www.wvaegir.nl). Wij vertrouwen erop dat u in groten geta-
le zult komen. Ik wens u mede namens mijn mede bestuurs-
leden een mooi voorjaar en veel watersportplezier.

Henk Heintz, voorzitter

Van de voorzitter

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de 
Algemene Ledenvergadering die gehouden zal 
worden op vrijdag 11 mei 2012 om 20.00 uur in 
ons clubhuis.

Agenda
1 Opening
2 Ingekomen/uitgegane stukken
3 Notulen ALV d.d. 18-11-2011 (Aegir Spiegel 
december 2011, blz. 15, 16, 17), extra ALV d.d. 
08-03-2012 (Aegir Spiegel voorjaar 2012)
4 Jaarverslag van de secretaris
5 Mededelingen bestuur / uit de regio
6 Financieel verslag 2011
7 Verslag kascontrolecommissie
8 Decharge bestuur over het jaar 2011
9 Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie
10 Stand van zaken nieuwbouw loods, renovatie 
terrein, ledenlening
11 Presentatie en goedkeuring meerjarenplan
12 Goedkeuren statuten
13 Rondvraag
14 Sluiting

Toelichting op de agenda:
De vergadering is enkel toegankelijk voor leden 
(Statuten, art. 19, lid 1). En slechts leden hebben 
stemrecht (Statuten, art 19, lid 3).

Punt 7:
Het financieel verslag 2011 kan door leden twee 
weken voor de vergadering worden opgevraagd 
bij de secretaris of aan de bar van het clubhuis. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is een 
verslag eveneens verkrijgbaar.

Punt 11 en 12:
De nieuwe statuten en het meerjarenplan staan 
vermeld op de website. Voor diegenen die geen 
internet hebben zijn er gedrukte exemplaren van 
de nieuwe statuten en het meerjarenplan af te 
halen in het clubgebouw. Bent u hiertoe niet in 
de gelegenheid, dan is een telefoontje aan de 
secretaris genoeg om ze toegestuurd te krijgen.

Tom Koenen, secretaris

Uitnodiging ALV 11 mei
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De wedstrijden in 2012 staan in het 
kader maar behoeven hier en daar 
nog wat uitleg.
De Lasers varen een aantal wedstrij-
den op een viertal donderdagavon-
den om de Arjan van der Meer tro-
fee, genoemd naar ons lid en enthou-
siast Laserzeiler, die ons enige tijd 
geleden is ontvallen. Daarnaast zeilt 
deze groep regelmatig op donderda-
gen maar dan meer recreatief en als 
training om op een hoger niveau te 
komen. De Bitterballen-races zijn 
door een paar zeilers in het leven 
geroepen omdat men vond dat er 
tussen de reguliere wedstrijden te 
weinig gebeurde. Deze wedstrijden 
worden gewoonlijk op een zondag 
gevaren en zijn open voor alle klas-
sen. Hier wordt voor de uitslag de 
SW-factor toegepast omdat niet alle 
boten gelijk zijn. 'Bitterballen' is een 
leuk verzinsel daar om een schaal 
bitterballen wordt gezeild in plaats 
van om prijzen. Deze wedstrijdserie 
wordt dit jaar uitgebreid tot 7 of 8 
wedstrijddagen waarbij voor de 
bepaling van de eindrangschikking de 
3 slechtste wedstrijden worden afge-
trokken. Tijdens de Aegir Cup en 
mogelijk tijdens de IJsberen wordt 
ook op zaterdag gezeild.
We hebben ook de 24-uurs als wed-
strijd ingelast waarbij een bonus voor 
het puntentotaal wordt ingesteld. 
Hoe we de wedstrijd tijdens de 
24-uurs integreren weten we op dit 
moment nog niet, maar dat zal bij-
tijds kenbaar worden gemaakt. Het 
doel van deze wedstrijden is eigenlijk 
om zoveel mogelijk zeilers en boten 
op de plas te krijgen. 
Zonder wedstrijdcommissie kunnen 
er geen wedstrijden georganiseerd 
worden. In 2011 vormden Frits, Tom, 
Jaap, Daphne en ondergetekende 
deze commissie, echter Daphne, 
Frits en ikzelf zijn om uiteenlopende 
redenen uit de commissie gestapt. 
Frits is ad-hoc nog wel beschikbaar 
en ik zal de organisatie van de Combi 
op me nemen, maar we hebben drin-
gend opvolgers nodig! Harm Borrie 
heeft toegezegd de grotere wedstrij-
den, de Combi en de IJsberen, te 
doen en met anderen zijn we nog in 
gesprek. We kunnen echter altijd 
enthousiaste leden, die wel affiniteit 
moeten hebben met wedstrijdzeilen, 
goed gebruiken.

Clinic Matchracen
Wat we dit jaar ook gaan doen en 
dat in samenwerking met het water-

De wedstrijden en de wedstijdcommissie

Bergse Voorplas
Laserevenement: 12 en 13 mei, 
Combi: 10 juni, 
24-uurs race: 23 en 24 juni
(start 16:00 uur),
FJ-weekend: 25 en 26 augustus, 
Aegir Cup: 15 en 16 september, 
IJsberen race: 3 en 4 november.

Onderlinge Wedstrijden:
Lasers: 26 april, 31 mei, 21 juni en 
30 augustus (Arjan van der Meer 
trofee). 
SW-klassen: 13 mei, 3 juni, 23 & 24 
juni (tijdens de 24-uurs). 
Bitter-ballentrofee: 12 augustus,
15 & 16 september en 
3 & 4 november. 

En verder
Verder zijn er o.a. de volgende nati-
onale wedstrijden, die van belang 
zijn voor zeilers van Aegir: 
NCK Lelystad (silverfleet): 23 en 24 
juni 
NCK Rotterdam (goldfleet): 20 en 21 
oktober 
Combi Kurenpolder: 13 mei 
Combi Zoetermeer: 3 juni 
Combi Aegir: 10 juni 
Combi Elfhoeven: 16 juni 
Combi Gouda: 17 juni 
Combi Binnenmaas: 24 juni 
Combi RZV: 30 juni en 1 juli  (jubile-
um weekend) 
Combi Hellevoetsluis: 2 september 
Combi finale Hoorn: 9 september.
(NCK = Nederlandse Club 
Kampioenschappen)

Programma wedstrijdzeilen

sportverbond, is het organiseren van 
een Match Race Clinic. Deze zal wor-
den gevaren in de Laser Vago. Hierbij 
varen 2 boten tegen elkaar die elkaar 
de loef af proberen te steken. Het is 
een mooi spel van aanvallen en ver-
dedigen, maar je moet het wel een 
beetje kunnen, vandaar deze clinic. 
Bij de NCK (Neder landse Club 
Kampioenschappen), waar Aegir ook 
aan mee doet, wordt zo ook gezeild 
maar dan met 2 boten van een team 
tegen 2 boten van een ander team. 
Vandaar dat we een aantal van deze 
zeilers ook in eerste instantie hebben 
benaderd voor deze clinic, maar we 
kunnen circa 12 wedstrijdzeilers 
plaatsen. Vindt je dit leuk en leer-

zaam geef je dan bij mij op. “First 
come, first serve”. De clinic wordt 
ook gegeven voor 2 leden, die gelijk-
tijdig een cursus krijgen als organisa-
tor / begeleider van het matchracen, 
opdat wij, als Aegir, dit zelf in de toe-
komst ook kunnen organiseren en 
andere verenigingen kunnen uitdagen. 
Zie je dit wel zitten laat me dat dan 
even weten. De datum is nog niet 
bekend, maar dat willen we afstem-
men met de gegadigden en met het 
verbond.
Ik wens jullie een prettig en succesvol 
zeilseizoen 2012 toe.

Peter de Wit
Commissaris Zeilzaken
peterh.dewit@tiscali.nl
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Bij het uitkomen van deze Aegir 
Spiegel is de CWO-cursus al van 
start gegaan met de zwembadles en 
bootcontrole op 24 respectievelijk 25 
maart. De cursusgroepen CWO 1, 2 
en 3 starten echt op het water op 1 
april waarbij deze voorjaarscursus uit 
10 lesdagen bestaat en doorloopt tot 
eind juni. De najaarcursus start op 2 
september en heeft na 6 lesdagen 7 
oktober als slotdag. De cursus staat 
onder leiding van onze hoofdtrainers 
Thijs en Max, die al een ruime erva-
ring hebben met deze cursus. De 
jeugdcommissie bestaat verder uit 
Harry Dommershuijzen en Anne-Lou 
Slobbe, die u ongetwijfeld vaak zult 
tegenkomen. Met het oog op de 

momenteel geringe bezetting van de 
jeugdcommissie hopen wij dat 
enthousiaste ouders bereid zullen zijn 
onze jeugdcommissie dit jaar te 
ondersteunen. Dat stellen wij zeer 
op prijs. U kunt zich ter plaatse dan 
bij Anne-Lou aanmelden. De lestijden 
zijn van 10:00 uur tot circa 15:30 uur, 
maar de kinderen moeten om 09:45 
uur zeilklaar zijn, houdt u daar svp 
rekening mee. Na de lesdag volgt 
aftuigen en opruimen, waarbij 
ouders, zeker bij de beginners en 
licht gevorderde zeilertjes, verplicht 
zijn daarbij te helpen. Aegir verzorgt 
de lunch, die 30 – 45 minuten zal 
duren. Op de website van Aegir 
www.wv-aegir.nl vindt u de laatste 

mededelingen en wetenswaardighe-
den. Controleer regelmatig of er iets 
is veranderd in het lesprogramma. 
Mocht u vragen hebben dan kunt u 
ons bereiken op e-mailadres: 
jeugdzeilen@wv-aegir.nl. Rest ons u 
en uw leskinderen een mooi voorjaar 
met prachtige zeilomstandigheden te 
wensen en naar wij hopen met veel 
zeilplezier bij de kids.

Peter de Wit
 Commissaris zeilzaken

CWO-cursus Optimisten weer van start

Data voorjaarscursus: 

Zwembadles: 24 maart, 
Bootcontrole: 25 maart, 
Les 1: 1 april (geen grap), 
Les 2: 8 april, 
Les 3: 15 april,
Les 4: 22 april, 
Les 5: 13 mei, 
Les 6: 28 mei, 
Les 7: 3 juni, 
Les 8:  9 juni  (voor CWO 1)
Les 8: 10 juni  (voor CWO 2 en 3) 
– zij varen mee met de Combi 
wedstrijden  waarbij voor CWO 2 
geldt: indien de vordering en het 
weer het toelaten. 
Les 9: 17 juni, 
Les 10: 23 juni (slotdag). 
Reserveles: 1 juli. 
De slotdag wordt afgesloten met 
de uitreiking van diploma’s of vor-
deringstaten. 

Meer dan achttien jaar geleden ben 
door Simon Fortuyn en Carel Vial 
gevraagd om me kandidaat te stellen 
voor de bestuursfunctie van 
Commissaris Zeilzaken van Aegir.
Na wat beraad met mijn vader, die 
het wel tijd vond dat ik ook wat ging 
doen voor de vereniging, ben ik in 
april 1994 gekozen door de ALV. Ik 
was in 1970 samen met Jaap van Herk 
lid geworden en al zwemmend en zei-
lend in mijn Flying Dutchman vlogen 
we over de plas. We konden er wei-
nig van en de toenmalige voorzitter 
John Hofland (6x Regenboogkam-
pioen) moedigde ons aan om in ieder 
geval de wedstrijden helemaal uit te 
varen. Naderhand is het toch nog 
allemaal goed terecht gekomen. Het 
eerste jaar in het bestuur was nog al 
heftig aangezien er een kleine oorlog 
woedde en midden tussen het bou-
wen van het huidige clubhuis overleed 
ook nog eens Henk Lamers, zodat 

we met vier overgebleven bestuursle-
den al het werk moesten doen. In het 
begin ben ik met name door Herman 
Roozenbeek enorm geholpen met de 
zeilwedstrijden, ook Monica Vial en 
Gerard Dillen hebben er toen voor 
gezorgd dat ik nog wat wedstrijden 
met mijn Laser kon meevaren.
Na vijf jaar ben ik toen overgestapt 
naar de functie van Algemeen 
Bestuurslid en ben nog redactielid 
van de Aegirspiegel, voorzitter van 
de Kennismakingscommissie en voor-
zitter van de zeilwedstijdcommissie 
geweest. Ik heb in totaal vijf voorzit-
ters in het bestuur meegemaakt en ik 
weet niet hoeveel bestuursleden zien 
komen en gaan. 
Ik heb nog nooit een dag spijt gehad 
dat ik lid van Aegir ben geworden en 
ik wil hierbij iedereen bedanken die 
me al die jaren hebben geholpen en 
de leden die mij tot Lid van 
Verdienste hebben gekozen. Ik ga in 

ieder geval weer Laseren en hoop 
iedereen weer met grote getale op 
het water te zien. Er zit ondertussen 
haast een geheel nieuw bestuur en ik 
heb er vertrouwen in dat ze al hun 
grote plannen zullen verwezenlijken.

Frits van der Linden

Afscheid van bestuursfunctie na haast 18 jaar 

OPENINGSTIJDEN 
CLUBGEBOUW

Van 1 april tot en met 
30 september is het 
clubgebouw geopend:

Dinsdag  14 – 18 uur
Woensdag  13 – 18 uur
Donderdag  14 – 24 uur
Vrijdag  14 – 18 uur
Zaterdag  10 – 20 uur
Zondag      10 – 20 uur
Maandag gesloten
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In het najaar van 2011 ben ik Frits 
van der Linden gaan polsen of hij al 
met bestuurspensioen wilde, maar 
dat was nog iets te vroeg in de loop-
baan van Frits. Inmiddels heeft hij 
meer dan genoeg uitdagende plannen 
bedacht voor de periode waarin hij 
ook afscheid van zijn werkbestaan 
heeft genomen. Bij ontbreken van 
andere kandidaten ben ik dan ook 
sinds de extra ALV in maart verkozen 
tot Bestuurslid Algemene Zaken. Dat 
klinkt lekker ruim en voor je het 
weet dijt de portefeuille oneindig uit. 
Daarom hebben we binnen het 
bestuur de volgende zaken bij mij 
belegd: PR Aegir. Wat is PR? Het 
bevorderen van het wederzijdse 
begrip tussen Aegir en de omgeving 
en binnen Aegir tussen de verschil-
lende ledengroepen. Dit kan door 
middel van interne en externe media 
zoals De Aegir Spiegel, website, soci-
ale media, nieuwsbrieven maar ook 
door mijn oor te luister te leggen en 
te horen wat er speelt binnen de ver-
eniging. Wat breder hoort hier ook 
de kennismakingscommissie bij en 
contacten met de verschillende 
externe contacten zoals de gemeente 
Rotterdam, bevriende verenigingen, 
watersportverbond etc. Sponsoring: 
er wordt al van veel kanten gul geïn-
vesteerd in Aegir. Dit gebeurt echter 
nog te vaak ad hoc zonder duidelijke 
afspraken. Het idee is om dat dit jaar 
meer handen en voeten te geven. 
Zeilwedstrijdcommissie: het voorzit-
terschap van deze commissie is van 
Frits naar Peter de Wit gegaan. Ik zal 
me binnen de commissie voorname-
lijk bezig houden met het jeugdwed-
strijdzeilen zoals Team Rotterdam, 

AegirRacingTeam, RS Feva team en 
vele leuke wedstrijdactiviteiten voor 
de overige jeugd. 
En wie ben ik dan wel? Ik ben nu 
ongeveer 12 jaar geleden lid gewor-
den samen met mijn man Ted en een 
houten 16m2. Al snel volgden 2 
Optimisten en 1 Laser en kregen de 
kids echt zeilkriebels, waardoor wij 
heel  Europa door reisden met boot-
jes op het dak of aan de haak. Best 
wel gezellig want aan de kant is ook 
genoeg te beleven met alle andere 
gezellige zeilouders. Een paar jaar 
ben ik druk bezig geweest met de 
coördinatie van de jeugdzeilopleiding 
en vorig jaar vooral met de wed-
strijdjeugd terwijl ik Ted als bestuurs-
lid probeerde te overtuigen van alle 
wilde jeugdplannen. Naast het 
bestuur en gezin werk ik ook nog als 
bedrijfsarts en weet ik als geen ander 
dat het actief of passief rondhangen 
op of rond het water erg ontspan-
nend is. Heb je goede ideeën voor 
een van de genoemde punten, aarzel 
dan niet en laat het weten. 

Vera Bergschneider

Even Voorstellen

De vereningssoftware van Aegir is 
een op maat gemaakte database. 
Het gaat hier om de ledenadmini-
stratie, correspondentie, ligplaat-
sen, facturering,  emailmogelijkhe-
den en de bankoverschrijvingen 
met een controle op de betalin-
gen. Het systeem is dynamisch en 
wordt steeds aangepast zoals 
onlangs met de wijziging van het 
gezinslidmaatschap. Een leuke puz-
zel om alles zo efficient mogelijk 
te maken, goede overzichten te 
houden en zoveel mogelijk auto-
matisch te laten verlopen. 
Het bijhouden van het systeem is 
een ondersteunende dienst voor 
het bestuur. De secrataris en 
havenmeester werken zelfstandig 
met het systeem en de penning-
meester meestal samen met de 
beheerder.
De database is gemaakt met het 
programma FilemakerPro.
Na elf jaar is het tijd de zaak over 
te dragen aan een nieuwe enthou-
siasteling. De vereniging is daarom 
op zoek naar iemand die dit wil 
oppakken.
Leden die ervaring hebben met 
andere verenigingssoftware of 
daar mogelijkheden zien, kunnen 
ook reageren.
Reacties graag aan 
peterkrins@tiscali.nl

Peter Krins

Nieuwe kracht 
gezocht voor de 
automatisering en 
administratie
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Sail Caledonia is een recre-
atieve wedstrijd (een raid) 
dwars door Schotland vanaf 
Fort William aan de west-
kust over het Caledonian 
Canal en drie langgerekte 
meren naar Inverness aan 
de oostkust. In de vorige 
Spiegel heeft u deel 1 kun-
nen lezen van Fort Wiliam 
tot Ford Augustus. Deel 2 
gaat over Loch Ness naar 
Inverness.

De volgende dag stond op het pro-
gramma een zeilrace naar Foyers hal-
verwege Loch Ness en voor de fana-
tiekelingen de Loch Ness Challenge. 
Dit is een race over de gehele lengte 
(34 km) van Loch Ness en dan weer 
terug tot halverwege het meer in 
Foyers. Uiteraard wilden we hier 
graag aan meedoen en de Fransen en 
een Zweeds team wilden ook wel. 
Helaas was er die morgen een wind-
kracht 6 tot 7 en de organisatie vond 
het onverantwoordelijk om te gaan 
varen. Daarom kregen we die och-
tend vrijaf om de toerist te spelen in 
Fort Augustus. 
Die morgen had Richard zijn hoofd 
lelijk opengehaald door hem te sto-
ten aan het dekluik van de Fingal. Een 
hoop bloed was het gevolg. Gelukkig 

bleken we niet minder dan vijf artsen 
in het gezelschap te hebben waaron-
der een veearts, een Franse legerarts 
en een Zweedse huisarts. De veearts 
keek er als eerste naar en merkte op 
dat hij nog geen spuitje hoefde, de 
Franse legerarts concludeerde dat de 
verwonding niet fataal was en de 
alleraardigste Zweedse huisarts plak-
te er een verbandje op. 
Die middag was de wind iets afgeno-
men tot een kracht 5. De organisatie 
besluit om een zeilrace te organise-
ren op Loch Ness bij Fort Augustus 
over een driehoeksbaan die over drie 
rondes gevaren moet worden. 
Richard had nog steeds erg pijn in zijn 
hoofd en besluit in zijn kooi te blij-
ven. Gelukkig is er de Britse Osbert, 
schipper van Scratch, die het weer 
voor zijn lichte bootje nog steeds te 
zwaar vindt en graag mee wil. Jean 
Yves, een Franse journalist die nor-
maal op de Propal meevaart, gaat 
ook mee. 

Hoogtepunt 
Deze race ontpopt zich als het hoog-
tepunt van de strijd tussen Lapsus en 
Propal. We zijn bij de start goed weg 
en mijn gelegenheidsbemanning blijkt 
ervaren en mijn commando’s snel te 
begrijpen. Ik hoef gelukkig vaak alleen 
maar ergens op te wijzen en het 

wordt begrepen. Iets 
uitleggen in het Engels 
lukt mij nog wel, maar 
in het Frans is dat 
toch een stuk moeilij-
ker. 
In de eerste ronde 
pakken we een voor-
sprong. Op het start-
schip denken ze dat 
we de Propal al kwijt 
zijn en de race beslist 
is maar toch slagen ze 
er in tijdens de twee-
de ronde er weer bij 
te komen en kort ach-
ter ons de finishlijn te 
passeren. In het aan 
de windse rak van de 
laatste ronde pakken 
ze de leiding. 
De wind is eigenlijk 
een beetje te sterk 
voor het leuke maar 
door te balanceren op 

de wind kunnen we de boot goed 
onder controle houden en met vlagen 
prikken zelfs iets hoger lopen dan de 
Propal. Osbert en Jean-Yves observe-
ren belangstellend hoe ik het uiterste 
uit de boot knijp. We blijven vechten 
om de leiding tot aan het laatste aan 
de windse rak richting de finish. We 
hadden een kleine voorsprong maar 
de Propal kwam sterk achter ons 
opzetten en dreigt ons bovenwinds 
en met zeil over stuurboord in te 
lopen. Nu is mij geleerd dat als je niet 
sneller bent je vooral vervelend moet 
gaan doen. 

Paniek veroorzaken
Ik merk terloops naar mijn beman-
ning op dat het waarschijnlijk een 
hoop paniek aan boord van de Propal 
zal veroorzaken als we nu over stag 
zouden gaan. Ze kijken mij niet 
begrijpend aan waarop ik de boot 
overstag gooi en met zeil over bak-
boord verder ga. De Propal laat zich 
compleet verrassen en ze moeten er 
alles aan doen om op tijd ook over-
stag te gaan. Op het moment dat ze 
ook om waren, draaien we terug op 
de oude koers en gaan door richting 
de finish. Wat er toen allemaal vanuit 
de Franse boot werd geroepen ver-
stond ik gelukkig niet, maar het grijn-
zende gezicht van Jean-Yves zei 
genoeg. Het resultaat was ongeveer 
50 meter voorsprong. 
Vlak voor de finishlijn zaten we in 
een lastige positie. Wij lagen eigenlijk 
net iets te laag om de Valk over de 
lijn te kunnen prikken, een extra slag 
was noodzakelijk. Propal had een 
paar meter meer hoogte en zou het 
waarschijnlijk net wel halen. Ze kwa-
men weer met zeil over stuurboord 
aan loefzijde opzetten om ons voorbij 
te lopen dus ik besloot hetzelfde 
geintje nog maar eens te proberen en 
vlak voor hun neus overstag te gaan. 
Nu waren ze er echter op bedacht 
en draaien achter ons langs. 
Jammer voor hun was alleen dat deze 
actie een paar meter hoogte kostte 
die ze wel nodig hadden. Ze probe-
ren hun boot toch over de finish 
heen te prikken en twee meter voor 
de lijn ligt de Propal hulpeloos te 
deinzen. Wij draaien achter ze langs, 
gaan overstag en pakken in de laatste 
2 meter de race. Deze finish veroor-

Sail Caledonia 2011 ’The Great Glen Challenge’

’Wie niet sneller is moet vooral 
vervelend gaan doen’
Door: Bart Muller, Valk 62 Lapsus    deel 2
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zaakte een hoop hilariteit aan boord 
van het finishschip. Er is zelfs een 
filmpje van gemaakt dat ’s avonds met 
de mededeling ’Jongens, moeten jullie 
nou eens zien’ aan het complete 
gezelschap werd vertoond. (Dit film-
pje staat nog steeds op Facebook). 

Loch Ness Challenge
De volgende dag was het dan toch 
tijd voor de Loch Ness Challenge. Er 
zijn drie boten die zich voor de 
Challenge hebben aangemeld; Lapsus, 
Propal en de Zweedse Sommarvind. 
De rest van de vloot kiest voor de 
zeilrace naar Urquhart Castle iets 
voorbij de helft van het meer. De 
wind is ’s morgens een lekkere kracht 
4, ideaal voor ons en we hebben er 
zin in. Hij komt weer uit het zuidwes-
ten wat betekent dat hij recht over 
Loch Ness ligt. Dit betekent dat het 
tweede rak, over de hele lengte van 
het meer (34 km) recht voor de wind 
is. 
Natuurlijk zijn we als één van de eer-
sten weg bij de start en proberen de 
leiding te pakken. De Propal laat zien 
dat ze de afgelopen paar dagen een 
hoop geleerd hebben en lopen ons 
voorbij terwijl ze er voor zorgen aan 
de andere oever van het Loch ver bij 
ons vandaan te blijven. Als we dat 
toelaten dan zijn we ze kwijt dus we 
sturen de Valk langzaam naar de spie-
gel van de Propal. De Propal is nog 
niet ver genoeg van ons weggelopen 
en we slagen er in haar constant in 
onze vuile wind te houden zodat ze 
niet van ons weg kan komen. Na een 
kwartier of drie is de Propal het zat, 
maakt een gijp en vaart van ons weg. 
Alles is klaarblijkelijk goed, als het 
maar ver van ons vandaan is! Hierna 
weten we een flinke voorsprong op 
te bouwen. 
In de tweede helft van Loch Ness 
trekt de wind aan naar een kracht 6. 
Ook de golven worden steeds hoger 
en we beginnen van golf naar golf te 
surfen. Op de GPS lezen we nu en 
dan een snelheid af van meer dan 20 
km/u! Verderop worden de golven 
nog hoger. Ze liggen zo kort op 
elkaar dat de Valk bij het van de golf 
surfen de boeg in de volgende steekt. 
Eén keer zelfs zodanig dat de boeg 
niet meer vanzelf omhoog komt. 
Door de boot snel dwars te sturen 
voorkomen we dat we over de kop 
gaan. 
Bij de benedenboei zijn de omstan-
digheden echt op het randje. Kort op 
elkaar gaande golven van ruim een 
meter hoog en windkracht 6. De Valk 
heeft zich tot nu toe kranig geweerd 
maar wordt nu moeilijk beheersbaar. 

Jammer dat we die trapeze niet 
mogen gebruiken, daarmee hadden 
we de boot vlakker kunnen houden 
en beter kunnen controleren. 
Aangezien we geen rif kunnen steken 
besluiten we de Genua maar binnen 
te halen. De boot is nu beter te 
beheersen maar we kunnen veel min-
der hoogte lopen. De Protection 
blijkt beter bestand tegen deze 
omstandigheden en komt ons na 
twee slagen voorbij zeilen. Onder 
deze omstandigheden zijn we kans-
loos. De Valk krijgt ondertussen 
klappen die ik niet eerder heb mee-
gemaakt. Het schuim vliegt ons om 
de oren en onder de vlonders staat 
inmiddels een flinke laag buiswater. 
We vragen ons af in hoeverre onze 
Valk bestand is tegen deze afstraffing. 
We kijken elkaar eens aan en beslui-
ten er maar mee op te houden. 
Onder deze omstandigheden zijn we 
kansloos en het wordt gevaarlijk ook. 
De kans op schade is te groot. We 
verlaten de race en zoeken aan het 
einde van Loch Ness een beschutte 
plek op om te gaan lunchen. De 
Zweedse Sommarvind zien we even 
later ook zwaar gereefd voorbij 
komen, die houden het ook voor 
gezien. 
Achteraf blijkt dat we in een tijd van 
2 uur en een kwartier de 34 km leng-
te van Loch Ness hebben gevaren. Bij 
het takelen een dag later bleek dat de 
Valk deze beproeving gelukkig zonder 
schade heeft doorstaan. Blijkbaar 
kunnen we iets meer vertrouwen 
hebben in onze boot. De Fransen 
winnen verdiend de Loch Ness 
Challenge. 

Peddelstunt
Op vrijdag en de laatste dag staat er 
een roeiwedstrijd op het programma 
van Dochgarrog aan het eind van 

Loch Ness naar de zeesluizen in 
Glachnaharry bij Inverness. Deze 
geven toegang tot de Beauly Firth, 
een open zeearm zodat de tocht van 
kust tot kust voltooid wordt. Hier 
staat nog een zeilrace op het pro-
gramma waarna we bij de Inverness 
Marina een afspraak hebben om te 
takelen.
Voor wat betreft de roeirace vonden 
we het toch wel een beetje onspor-
tief dat iedereen zich in het zweet zat 
te werken terwijl we met ons motor-
tje er lui voorbij tuffen. 
Bij de wedstrijdleiding maar eens 
geïnformeerd of peddelen misschien 
ook een vorm van roeien is. Er werd 
verbaasd gekeken en ja, het is inder-
daad een vorm van roeien, dus het 
mag. Kanopeddels konden we lenen 
van de Fingal. Het plan was om de 
Valk vol te stoppen met een stuk of 
acht peddelaars om zo als een soort 
drakenboot vol met indianen het 
water op te gaan. Het ronselen van 
peddelaars wilde echter niet zo en 
we vinden alleen Mike van de 
Feadheanach zo gek om ons te hel-
pen. 
De wedstrijdleiding kijkt verbaasd op 
onze aankondiging dat we dit keer 
meedoen aan de roeirace en merkt 
lachend op dat ’Lapsus has been con-
verted into an Indian Canoe’. We 
slaan tijdens de race niet eens een 
heel gek figuur maar eindigen wel als 
laatste. Onze peddelstunt wordt wel 
zeer gewaardeerd. 

Extra uitdaging: stroming
Na de roeirace moesten we schutten 
in de zeesluis van Glachnaharry. 
Tijdens het schutten werd de schip-
perbriefing gehouden voor de laatste 
race op de Beauly Firth. Deze race 
zou worden gehouden over een drie-
hoeksbaan waarbij als extra uitdaging >
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ook rekening gehouden moest wor-
den met stroming als gevolg van het 
tij. Gemeld werd dat het op dat 
moment hoogtij was en dat de 
ebstroom ieder moment op gang zou 
komen. De start zou zijn aan de wind 
landinwaarts, dus tegen het tij in. 
Ik besluit daarom tijdens de startpro-
cedure bovenwinds en bovenstrooms 
van de startlijn te blijven. De rest van 
de vloot heeft dit nog niet zo door 
en blijft braaf onder de lijn hangen. 
Op het startschip zitten ze zich al af 
te vragen wat die Hollanders toch zo 
ver weg aan het doen zijn. Het lijkt 
alsof we helemaal niet meer mee wil-
len doen. We slagen er in om op tijd 
ons zeil te hijsen en terwijl we het 1 

minuut signaal horen gooien we de 
boot voor de wind en varen met de 
stroom mee naar de startlijn. 
Verassend snel zijn we weer bij de 
lijn. Het startschot gaat, wij gaan 
overstag en zijn als eerste weg. De 
Propal volgt op enige afstand maar 
heeft moeite met het inschatten van 
de stroming. Ze missen een aantal 
keren de boei en moeten daardoor 
extra slagen maken. Nu hadden we 
een afspraak om uiterlijk om 4 uur te 
takelen en de tijd begon te dringen.
Gelukkig werd de baan ingekort en 
was de organisatie zo vriendelijk om 
even de Marina te bellen om te mel-
den dat we ’werden opgehouden 
door de spoorbrug’. Om 7 minuten 

voor vier finishen we als eerste en 
om 1 minuut voor vier arriveren we 
in de Inverness Marina. Het was wel 
apart om de Valk in een 40 tons 
kraan te zien hangen, het was vast de 
lichtste boot die ze ooit hiermee uit 
het water hebben gehaald. 
’s Avonds werd de raid afgesloten 
met een uitstekend buffet, prijsuitrei-
king en Schotse folkmuziek inclusief 
doedelzak. We vielen niet in de prij-
zen maar kregen wel een eervolle 
vermelding en een fles wijn voor 
’showing great sportsmanship’. Ik heb 
moeten beloven om weer terug te 
komen met de Valk. 

Verslingerd geraakt
We hebben genoten van de competi-
tie, het mooie zeilen en de prachtige 
omgeving. Er zijn nog steeds avontu-
ren te beleven met een oude houten 
zeilboot. We hebben heel enthousi-
aste mensen ontmoet, allemaal gek 
van kleine zeilbootjes. Sommigen 
komen ieder jaar terug en doen al 
mee vanaf de eerste editie, nu een 
jaar of tien geleden. Ook ik ben aan 
deze raid verslingerd geraakt. 
Volgend jaar vaar ik mee met Mike 
op de Feadheanach (die nu drie keer 
is omgeslagen, wordt leuk) maar in 
2013 is het de bedoeling dat we er 
met de Valk weer heen gaan. Kom 
op, doe eens wat geks met je boot. 
Wie durft de ’Great Glen Challenge’ 
ook aan?

Voor meer informatie en foto’s kijk op:   
www.sailcaledonia.org

Op 23 en 24 juni gaan we 
er weer tegenaan. 24 uur 
zeilen, dit jaar voor de 42e 
keer.

Start en finish 16.00 uur. De wed-
strijd staat zoals gewoonlijk open 
voor 4 klassen: 
1. open zeilboten tot 5,5 meter; 
2. open boten vanaf 5,5 meter; 
3. kajuitzeilboten;
4. Lelievletten van de Scouting; 
Extra; Jeugd we zijn er nog niet uit 
wat het wordt vermoedelijk de 1e en 
laatste 4 uur; Kielboten van de bit-
terballencup, deelnemers scoren 
beter in het bitterballenklassement. 
En als er een klasse organisatie is die 
met een stuk of 5 schepen komt 
maken we daar gewoon een aparte 
klasse van. Kom op lui, schrijf je in 
en doe mee, want je moet hem één 
keer in je leven gezeild hebben. En 

we willen dit jaar ook de nieuwe 
leden op het water zien, ze zijn ten 
slotte niet voor niets lid geworden 
van onze vereniging. Dus: open zeil-
boten, kajuitjachtjes, geclassificeerd 
of niet, scouting, Optimisten, alles, 
iedereen ’doe mee'! Ook wordt er 
voor de deelnemers weer iets leuks 
georganiseerd en krijgen jullie 
’s avonds wat te eten op het water.
Het mooie zeilweer is al besteld, dus 
schrijf je in 
(www.wv-aegir.nl/wedstrijden) en 
maak er een feest van. Anita heeft 
beloofd om zolang het gezellig is de 
bar tot in de kleine uurtjes open te 
houden. Zaterdagavond is er lekkere 
muziek, wat het wordt blijft nog 
even een verrassing
We hopen dat iedereen bij en na de 
prijsuitreiking blijft, want er komt 
weer een band, welke houden we 
nog even geheim, maar het wordt 
weer een stevig optreden.

Jaap, Fred, Michel

24 uurs-race
Het is vrijdag, we liggen voor het 
eerst van het jaar voor anker op de 
Bergse voorplas. Het is maart en 
nu al zulk lekker weer!! Er is afge-
lopen winter een hoop gebeurd op 
Aegir. Zo is het terras onder han-
den genomen om deze weer voor 
de zomer veilig en betrouwbaar te 
maken. Ook is er aan het jollen-
plankier achter begonnen. Deze zal 
hopelijk voor de seizoenstart klaar 
zijn. De boten liggen nu nog op de 
kant, maar met dit mooie weer 
kunnen we al gaan denken om ze 
het water in te gooien. Mocht je al 
denken, ik wil erin, geef even een 
belletje. Voor alle andere, voor 7 
april willen we alle boten in het 
water hebben. Voor de rest wil ik 
iedereen super goed en gezellig 
vaarseizoen toewensen! 

Randy van den Brandhof
havenmeester

Uit de haven
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Aanwezig: 47 leden.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering 
om 20:06 uur en heet de leden van 
Verdienste en alle andere leden wel-
kom. 
Deze vergadering zal voornamelijk 
gericht zijn op de nieuwbouw. 

2. Ingekomen/uitgegane stuk-
ken
Uitgegaan is op 18 februari jl. de uit-
nodiging/agenda voor deze Algemene 
Ledenvergadering.
Ingekomen berichten van verhinde-
ring: Ismonda Deelen, Monica Vial, 
Henny Walda, Teun van Rietschoten, 
Rob Brink (machtigt tevens Randy 
v.d. Brandhof om te stemmen), Frans 
v.d. Ban, Harry v.d. Linde, Kees-Jan 
van Beek en Mark Verhoeve (beide 
laatsten machtigen eveneens Randy 
v.d. Brandhof om te stemmen).

3. Notulen ALV d.d. 18-11-2011
Worden verschoven naar de regulie-
re voorjaars ALV van 11 mei a.s.

4. Samenstelling Bestuur
In deze vergadering nemen we 
afscheid van Frits van der Linden als 
algemeen bestuurslid. Vele jaren lang 
heeft Frits vele functies gehad en 
leverde de vereniging grote verdien-
sten. Vanwege deze jarenlange inten-
sieve inzet voor de vereniging draagt 
het bestuur hem voor als lid van ver-
dienste. De vergadering stemt bij 
acclamatie in. De voorzitter reikt 
Frits de versierselen en de oorkonde 
uit. Frits dankt het bestuur en de 
leden en memoreert zijn begin als 
Aegirlid; dat hij op een gegeven 
moment in de Zeil Cie. gevraagd 
werd, dat hij de nieuwbouw van het 
huidige clubhuis meegemaakt heeft en 
nu dan uiteindelijk de aanzet tot de 
nieuwbouw van de bergloods mee-
maakte.
Als vervanger draagt het bestuur 
Vera Bergschneider voor en de ver-
gadering stemt bij acclamatie in.

5. Nieuw huurcontract
De voorzitter heeft met de gemeente 
gesproken en na diverse contacten is 
er een 20-jarig huurcontract uit 
gekomen, die daarna weer verlengd 
kan worden. Alle verenigingen zullen 
dit zelfde huurcontract aangeboden 
gaan krijgen en het resultaat van onze 
besprekingen met de gemeente zijn in 
het contract terug te zien. Dit con-
tract is gelijk aan een bedrijfscon-

tract. Er is echter een nadeel: de 
deelgemeente kan zomaar de huur 
verhogen in plaats van de reguliere 
jaarlijkse huurverhoging. Nu zit Aegir 
al aan de maximale verhoging en zul-
len andere verenigingen zeer waar-
schijnlijk hiermee geconfronteerd 
gaan worden. Daarnaast is het nog 
maar de vraag hoelang de deelge-
meente blijft bestaan, gezien de huidi-
ge politieke ontwikkelingen. In ieder 
geval kunnen we nu door het 20 jarig 
huurcontract gaan bouwen.
De vergadering stemt in met het 
nieuwe huurcontract. 

6. Nieuwbouw

7. Buitenterrein

8. Uitschrijven ledenlening
Naast de nieuwbouw berging hebben 
we gemerkt dat het achterterrein 
opgehoogd moet worden, de jollen-
plankier bij de haveningang vervangen 
moet worden, evenals de elektra 
kabels die slecht zijn en het toegangs-
hek dat vervangen moet worden. Er 
is advies van een Bouw Cie. bestaan-
de uit o.a. Ton v.d. Cammen, Jan de 
Bruyn, Jan van Gelder, Peter de Wit 
ingewonnen. De voorzitter dankt de 
commisie voor haar inzet. Het 
bestuur wil een besluit nemen over 
de bouw van een berging met punt-
dak, waarbij voorlopig wordt afgezien 
van een jeugdhonk en balkon. Er zijn 
drie offertes ingewonnen. In de afge-
lopen jaren is er € 100.000 gespaard, 
terwijl we € 157.000 nodig hebben en 
moeten we dus nog € 57.000 finan-
cieren. Sloop materiaal is meegeno-
men bij de offertes van de aannemers 
en het materiaal wordt gebruikt voor 
landversteviging.
Er is een aanbod via de gemeente om 
het achterterrein op te hogen door 
middel van polystyreen, doek, stel-
conplaten. Kosten € 57.000. Mogelijk 
is er een subsidie hiervoor te verkrij-
gen.
De jollenplankier bij de haveningang 
is slecht. Geschatte kosten € 10.000.
Elektrakasten € 20.000 (mogelijk 
zelfs € 15.000). Nog onderzocht zal 
worden welke manier van afrekening 
het beste zal zijn: munten of individu-
eel (erg duur).
De waterleiding zal gelijk worden 
meegenomen i.v.m. legionella.
De totaal geraamde kosten bedragen 
circa € 250.000 (dit is het bedrag 
waarmee we alles menen te kunnen 
realiseren).
Het terras is al gerenoveerd, met 

dank aan W.A. Groendijk voor diens 
inzet.
Het bestuur wil de vergadering toe-
stemming vragen om in te stemmen 
met een ledenlening met certificaten 
van € 500 en € 1.000 en met een 
looptijd van 15 jaar tegen een rente-
percentage van 4,5% in te stemmen. 
De eerste 5 jaar wordt niet afgelost. 
Daarna wordt per jaar 10% lineair 
afgelost.
Eerst zal de inschrijving voor de 
lening bekeken worden of we het 
gewenste bedrag halen, daarna zal 
pas de bouwopdracht gegeven wor-
den. De lening is all-over: d.w.z. voor 
de nieuwbouw, het opknappen van 
terrein en steiger. Hierbij zal de prio-
riteit liggen op de meest essentiële 
punten.
Eventuele subsidie-aanvragen dienen 
we voor het eind van het jaar in te 
dienen. Bij instemmen met het plan 
zullen we een gezonde financiële situ-
atie behouden.
De vergadering stemt in met de 
ledenlening. Alle leden krijgen het 
aanmeldingsformulier voor de leden-
lening toegestuurd en kunnen daarop 
hun keuze aangeven.

8. Rondvraag
Fred Bosch dankt het bestuur voor 
haar inzet. Vraagt of er digitale ver-
sies zijn van de oude Aegir films. 
Antw.: Ja, Randy werkt daaraan.
Hans Holterman vraagt mede namens 
Hans Krol of er geen baanveegmachi-
ne kan worden aangeschaft voor de 
volgende winter. Antw.: Wellicht kun-
nen we een sneeuwschuiver voor de 
tractor monteren.
Ton v.d. Cammen vraagt [1] zijn er nog 
reacties binnengekomen op de 
tariefswijzigingen?; [2] is er een nieuw 
meerjarenplan? Antw.: [1] Neen, geen 
enkele; [2] Ja, deze komt in de regu-
liere voorjaars ALV.
Jim v.d. Oever Sr. dankt het bestuur.
Joost Vial maakt zich zorgen over de 
bomen op het achterterrein.
Jolanda Vermeulen vraagt of we geen 
digitale rekeningen kunnen sturen? 
Antw.: Ja, daar wordt al aan gewerkt.  

9. Sluiting
Verder niets aan de orde zijnde, sluit 
de voorzitter onder dankzegging aan 
de aanwezigen voor hun komst, 
inbreng en het in het bestuur gestel-
de vertrouwen, de vergadering om 
21:56 uur.

Tom Koenen, secretaris 

Notulen extra ALV 8-3-2012
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MASTER
OPLEIDINGEN

CURSUSSEN
VOOR BEDRIJVEN/PARTICULIEREN  

HBO/BACHELOR
OPLEIDINGEN

VMBO/MBO
OPLEIDINGEN

DMS
DIPLOMA MANAGEMENT STUDIES

OPEN DAGEN EN LOCATIES ZIE WWW.STC-GROUP.NL

Lusthofstraat 56 - Rotterdam - tel. 010-4145782 - www.devrieswoninginrichting.nl

40
jaar

 laminaat  linoleum  parket  PVC-vloeren  tapijten  gordijnen
 zonwering  complete slaapcomfort afdeling Maandag gesloten!


