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Van de voorzitter
Beste leden van Aegir,
Het is een drukke tijd geweest voor
de bestuurders van Aegir. In de vorige vergaderingen hebben wij u veel
toegezegd en belofte maakt schuld.
Wij wilden graag hebben dat u zou
zien dat er werkelijk iets zou worden
gedaan ten aanzien van het derde
opberggebouw, het achterterrein
alsmede de achtersteiger en de zijsteiger. Over het voorterrein zijn wij
nog in overleg met de gemeente.
Zoals u weet heeft Frits van der Linde afscheid genomen van het bestuur na 18 jaar trouwe dienst. Hij is
dan ook benoemd door de leden en
het bestuur tot lid van verdienste. 18
jaar is een lange tijd en eigenlijk een
groot deel van je leven dat je geeft
om je club te helpen. Frits heel veel
dank en wij zullen nog vaak gebruik
maken van jouw kennis van zaken.
Vera Bergschneider heeft de plaats
van Frits ingenomen en wij verwachten als bestuur heel veel van
haar. Zij is bekend met het wedstrijdzeilen en het organiseren daarvan. Samen met Peter de Wit zal zij
een belangrijke taak vervullen. Ook
de aanname van nieuwe leden alsmede het promoten van Aegir behoren tot haar bestuurlijke taken.
De ledenlening was een groot succes. Binnen twee-en-een-halve week
was hij vol getekend. De leden hebben dus vertrouwen in hetgeen het
bestuur zo graag wil bereiken. Een
Aegir dat weer voor jaren vooruit
kan. Dankzij Ed Snijders is er een
veiling gehouden waarbij hij veilingmeester was en Vera Bergschneider de notuliste. De grap was dat
zowel de veilingmeester als de notuliste een groot deel van de door
de leden aangeboden spullen kochten. Ed Snijders was ook diegene
die een hoog bedrag bood op het
heien van de eerste paal en dat
heeft hij inmiddels gedaan.
Wanneer dit stukje in de Aegir Spiegel verschijnt zal het derde gebouw
van Aegir er zo’n beetje staan en
zijn wij toe aan het pannenbier. Een
feestje alsr het hoogste punt bereikt
is van het pand. Dit moet natuurlijk
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gevierd worden. Het zat wel even
tegen omdat voor het heien bleek
dat de betonplaat waarvan wij wisten dat hij er lag beduidend groter
bleek dan gedacht en daarbij ook
60 cm dik was. Dankzij de aannemer is hier een passende oplossing
voor gevonden en inmiddels zitten
alle heipalen op de juiste plek. Wellicht is het achterterrein nu ook al
opgehoogd en verbeterd. De opdracht is gegeven aan aannemersbedrijf Poot. Er zal een bims laag
worden gelegd met daarover een
zeil en stelcon platen.

Ledenlening
groot succes
Bims hebben een drijfvermogen en
derhalve hopen wij dat wij voor een
lange periode gevrijwaard te zijn
van het ophogen van het achterterrein. Ik wil overigens een compliment geven aan de havenmeester
Randy en de terreinmeester Jaap.
Het valt vaak niet op hoeveel werk
deze twee bestuursleden verzetten
voor onze club. Alle voorbereidingen voor de verbeteringen die nu
worden uitgevoerd hebben zij gedaan. Natuurlijk zijn er andere leden
ook heel dienstbaar geweest. Veel
dank derhalve aan een ieder!

Helaas moesten wij afscheid nemen van de vader van Mike, Theo
Mathot. Theo stierf in het harnas op
het terrein van Aegir en betekende
veel voor Aegir. Hij kwam er graag
en deed allerlei hand- en spandiensten voor onze vereniging. Ook
Joop Rijlart, de vader van Anita is
na een lang ziekbed overleden. Hij
was een aardige man die ook graag
op Aegir kwam. Wij wensen Mike en
Anita en hun familie veel sterkte toe
dit verdriet te dragen.
Het was voor mij weer een eer de
prijzen uit te mogen reiken aan de
winnaars van de combirace. Natuurlijk waren er protesten maar
dat hoort bij deze sport. Ik geniet
altijd van het enthousiasme van
deze jonge mensjes. Wanneer ik
dit stukje afrond is het hoogzomer
en bij het verschijnen van de Aegir
Spiegel lopen wij alweer tegen de
nazomer aan.
Ik hoop dat een ieder een fijne vakantie heeft gehad of nog krijgt en
dat u zult kunnen genieten van een
mooie nazomer bij Aegir.
Aegir werkt aan de toekomst!
		

Henk Heintz,
Voorzitter

Van de redactie
Het heeft even geduurd, maar voor
u ligt de nieuwe Aegir Spiegel. Omdat Peter ons team verlaten heeft
zijn wij op zoek gegaan naar een
plaatsvervanger. Dat was niet eenvoudig, maar wij hebben, denken
wij, een goede gevonden in de persoon van Wieke Troost.
De afgelopen zomer bracht ons
mooie zeilresultaten van de jeugd.
De aanvang van de nieuwbouw met

het slaan van de eerste paal. Rigoureuze opruiming tijdens de zelfwerkzaamheiddagen et cetera.
Helaas zijn er ons ook een behoorlijk aantal leden ontvallen. Wij wensen hun familie heel veel sterkte.
Komend najaar zijn er naast de geplande OC activiteiten veel dingen
te doen bij onze vereniging. Hiervan
zult u op de hoogte gehouden wor-

den via de nieuwsbrief en de Aegir
Mail. Natuurlijk kunt u altijd de vereniging bezoeken om te helpen of
te kijken hoe het met de nieuwbouw
staat en een lekker drankje nuttigen.
Rob, Wieke, Monica, Vera

Data om te onthouden:
Boten uit het water!

In de weekenden van 27 – 28 oktober en 17 – 18 november worden de boten uit het water gehaald. Hierover
wordt u nader geïnformeerd.

Zelfwerkzaamheid:

Bij het uitkomen van deze Aegir Spiegel zijn deze data nog niet bekend. Ook hierover wordt u via de nieuwsbrief en de Aegir mail op de hoogte gehouden.

Inleveren kopij Aegir Spiegel:

Uiterlijk inleveren Kopij Aegir Spiegel: Woensdag 21 november.
Monica Vial

Openingstijden clubgebouw
Tot en met 1 april is het clubgebouw geopend op:
Woensdag 13.00 – 17.00 uur
(alleen als de kaartclub aanwezig is)
Donderdag 19.30 – 24.00 uur
Zaterdag 13.00 – 20.00 uur
Zondag 13.00 – 20.00 uur
Van 17 tot en met 31 december gesloten
1 januari om 16.00 uur Nieuwjaarsreceptie
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Nu al najaar?

Informatie over het najaarsprogramma van de ontspanningscommissie. Jeetje, het najaar. Ik
heb het gevoel dat de zomer nog
moet beginnen. Terwijl ik dit stukje
schrijf, leven we in de eerste echt
mooie zomerse week. Gisteravond
op een terrasje aan de Bergse Plas
was dat ook te merken. Iedereen
dacht waarschijnlijk: 'eindelijk', alles wat kon varen of drijven, was
uit de 'stal' gehaald en voer rond.
Heerlijk om naar te kijken. Ongelofelijk dat we vorige week nog met
16 graden bij de open haard zaten,
terwijl de bomen en de regen tegen de ramen tikten. Maar klagen
doen we niet... Alhoewel, we blijven Nederlanders. Het was vorige
week een goed moment om vast
in de stemming te komen voor het
najaarsprogramma. Wat gaan we
allemaal doen? Moet je van iets afwijken, als het goed loopt en gezellig is? Ik vind van niet. Het grootste

deel van het programma zal daarom geen verrassing zijn, zoals de
mosselmiddag, de puzzeltocht met
kaasmiddag, het sinterklaasfeest
en ook de kienavond. Met de data
hebben we zoveel mogelijk rekening proberen te houden met vakanties en andere activiteiten. Wat
je in het najaar ook kan verwachten
is een feestje pannenbier. Wat is
pannenbier, zult u denken. Zoals u
vast al heeft gemerkt (en kan lezen
in deze Aegirspiegel) wordt er momenteel gebouwd op het terrein.
Er komt een heel gebouw bij. Op
het moment dat het hoogste punt
van dat gebouw is bereikt en de
dakpannen gelegd zouden kunnen
worden, is het tijd voor pannenbier.
Tel je zegeningen en vier wat er te
vieren valt, heb ik altijd geleerd.
Gelukkig zijn een heleboel leden
het met mij eens en daarom komt
er dus ook een feestje pannenbier
drinken. Of daarbij ook een mei-

boom op de nok wordt geplaatst,
is mij onbekend. Kortom, genoeg
te doen in het najaar. Ik hoop dat
u allen weer gezellig van de partij
zal zijn. Even een korte blik op het
voorjaar 2013 (wat lijkt dat toch ver
weg). Naast de nieuwjaarsreceptie
op
1 januari kunt u ook weer een muziekmiddag (met de band LOL)
verwachten en zijn we ook voornemens een (kaas)fonduemiddag
te organiseren. Als u nog leuke
andere ideeën heeft over wat we
zouden kunnen organiseren, neem
dan gerust contact met ons op!
Echter, nu is het eerst tijd voor de
zomer. Dat deze warme dagen met
heel veel zon en veel waterpret
(onder andere om en rond de plas)
nog maar lang mag duren. Tot in
het najaar!
Groet (mede namens Monica),
Barbara Noordermeer-Vial

Winterprogramma 2012 – 2013
Zoals elk jaar hebben wij voor de leden weer een gezellig winterprogramma samengesteld.
14 oktober: Mosselmiddag, 18 november: Puzzeltocht met daarna kaas en wijn, 25 november: Sinterklaasfeest, 9 december: Kienavond, 1 januari 2013:
Nieuwjaarsreceptie, 9 februari: Kaasfondue middag/
avond, 17 maart: Muziekmiddag.
Toelichting op het winterprogramma:
Mosselmiddag: aanvang 16.00 uur. Wij kopen voor u
dan weer onze bekende hangcultuurmosselen.
Puzzeltocht: Peter, Renee en Els organiseren dit jaar
de puzzeltocht die ons vast en zeker weer een mooi
stukje Holland zal laten zien. Wij verzamelen om 9.30
uur in het clubgebouw voor een kopje koffie en aansluitend de start van de puzzeltocht. Voor de puzzeltocht
dient u zich wel op te geven. Dat kan bij Anita aan de
bar of bij Monica Vial (jachtwerf.vial@planet.nl). Na afloop is er voor iedereen, dus ook voor de leden die niet
hebben meegereden, een lekker glas wijn en stokbrood
met Franse kaas.
Sinterklaasfeest: Ook dit jaar bezoekt de Sint weer
ons clubgebouw. Voor kinderen tot 10 jaar brengt hij
cadeautjes mee. De kinderen moeten wel worden opgegeven vóór 21 november bij Anita aan de bar of bij
Monica Vial.
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Peter en Renee organiseren samen met
hun vriendin Nel de puzzeltocht.

Kienavond: Ook dit jaar weer met mooie prijzen tijdens
het kienen en de loterij. Kaarten voor de kienavond zijn
vanaf 1 november verkrijgbaar bij Anita aan de bar. 1
kaart geeft in de 2e ronde recht op 2 kienkaarten. De
kaarten kosten € 3,00 per stuk.
Nieuwjaarsreceptie: Vanaf 16.00 uur kunnen wij met elkaar proosten op het nieuwe jaar.
Over de kaasfondue middag/avond en de muziekmiddag wordt u in de volgende Aegir Spiegel geïnformeerd.
Monica en Barbara

Ivanhoe

De datum 7 mei op uitnodiging van de H.T. commissie (Harlingen Terschelling sloepen race) zijn Fred Bosch, Monica Vial en ondergetekende
‘s middags richting Harlingen getogen teneinde de roeitocht vanaf het
ferryschip 'Midsland' te kunnen meemaken. Dit moest de dag ervoor gebeuren omdat vanwege het tij op een zeer onchristelijk tijdstip gestart zou
worden, dus om vijf uur op, ontbijten en dan lopen naar boord. Tevens
wisten wij dat Kees Jan van Beek die avond uit handen van de burgervader van Harlingen, namens Hare Majesteit de Koningin een lintje zou
ontvangen. Na het eten en de nodige biertjes en wijntjes, ontstond er
klokslag 20.30 uur enig tumult in de lobby van hotel 'Anna Caspari' felle
lampen, televisie Camera's, persfotografen en, ja hoor, Burgemeester
Roel Sluiter. Dan het ZEEEEEER verbaasde gezicht van Kees Jan, toen
hij naar voren werd geroepen.
Het leuke is dat wij al heel lang wisten dat dit zou gaan gebeuren, en
Jaap en ik in het complot zaten. Tevens waren bijna alle inwoners van
Harlingen op de hoogte van dit feestelijk gebeuren, behalve Kees- Jan,
die zag water branden. Na een serie toespraken, foto- en filmsessies
keerde de rust in het hotel terug, waarop wij het feestvarken hebben toegezongen met het bekende lied van Ivanhoe, dat iedereen kent en dat zelfs nu nog met enige regelmaat
word gezongen als we hem ergens tegen komen. Wij, als vriendengroep van Kees-Jan en (natuurlijk) ook Marjo,
feliciteren hen van harte met deze welverdiende benoeming tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. De volgende dag dus zeer vroeg op en wij hebben wederom genoten van de prestaties van de pakweg 120 roeisloepen
met een bemanning met een bemanningsaantal variërend van de 6 tot 10 man/vrouw die, na 3½ tot 6 uur roeien,
de eindstreep haalden. Met bijzondere dank aan het bestuur van de Stichting Harlingen Terschelling voor het
belangeloos/gratis meevaren en de retour tocht met de snelle boten. KLASSE.
Rob Spliethoff.

Veiligheid, vaar- en gedragsregels
op het water
Al 40 jaar vaar ik op het water en
het valt mij steeds vaker op, dat
er veel mensen zijn, die absoluut
niet weten hoe het hoort en welke regels er op het water gelden.

Door deze onwetendheid kunnen
er gevaarlijke situaties ontstaan.
Hoe vaak lezen we niet, dat op de
grote rivieren een 'jacht' door een
binnenvaartschip overvaren is? Of,
zoals vorig jaar: dat in de nacht
jongelui met een speedboot tegen
een varend binnenvaartschip voeren (1 dode?). En hoe vaak niet, dat
zwemmers door speedboten overvaren zijn? Bijna wel elk jaar.
Onwetendheid uit zich vaak ook in
het niet weten om te gaan met je
schip. Men haalt dan soms de raarste capriolen met het schip uit om
maar aan te kunnen leggen. Je kan
soms lachen, maar als deze stuntelaars vervolgens voor de wind recht
op jouw boot af stormen, dan vergaat het lachen je al zeer snel.

Onwetendheid uit zich ook vaak in
het niet onderkennen van gevaren
die bij het gebruik van je schip kunnen spelen. Het is heerlijk om een
keuken (nautische term hiervoor is
kombuis) te hebben, waar je kan
koken en thee of koffie kan zetten.
Alleen, wáár zit die gasfles en hoe
loopt de gasleiding. Hoe controleer

Door onwetendheid
kunnen er gevaarlijke
situaties ontstaan
je ze op lekkages? Waar blijft het
gelekte gas? Wat kan er nog meer
lekken? Ervaren watersporters weten, dat onderin het schip zich gelekte gassen ophopen. Die kunnen
door één vonk (van de binnenboord
startmotor) ontploffen. Daarom is
het dat ervaren watersporters vóór
het starten de motorruimte ontluchten. Je leest elk jaar wel dat - en

meestal vlak na het brandstof tanken - een motorjacht 'zomaar' ontploft en in de brand vliegt.
Ook gevaarlijk is het niet weten van
de vaar- en gedragsregels, die op
het water gelden. Ik krijg de indruk,
dat er mensen op het water recreëren, die denken dat de verkeersregels van de weg ook op het water
gelden: snelverkeer heeft voorrang.
Ofwel: Ik vaar in een motorboot
en de rest moet opzij. Als je dan
een aanvaring voorkomt als zeilboot door uit te wijken, ook al heb
je eigenlijk voorrang (is verplicht,
volgens het Binnenvaart Politie Reglement, de ‘verkeerswet’ op hetwater, die voor veel Nederlandse
binnenwateren geldt), wordt je nog
uitgescholden ook. En dat doet pijn,
als je weet, dat je wettelijk voorrang
had.
Het Binnenvaart Politie Reglement
(BPR), staat onder andere in de
ANWB almanak Deel 1 en is ook
via Google op het internet te vinden.
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Het belangrijkste is, dat op een plas
zoals de onze, motor- en roeiboten
te allen tijde zeilboten (onder zeil)
voorrang moeten geven. Tenzij de
roei- of motorboot rechts houdt (pal
langs de stuurboordwal vaart). Ook
voor zeilboten onderling gelden regels. Deze regels hebben vaak te
maken met hoe het grootzeil staat.

Als voorbeeld noem ik maar de situatie, waarin twee zeilboten beiden
scherp aan de wind opkruisen. De
een vaart met zijn grootzeil over
stuurboord. De ander met het grootzeil over bakboord. Nu is in de BPR
vastgelegd, dat de boot met het
grootzeil over bakboord voorrang
heeft over de boot met het zeil over
stuurboord.
Verder zijn er nog bijzondere verkeersregels voor zeilboten, die
wedstrijd varen, deze internationaal
geldende regels worden ééns in de
vier jaar zo nodig aangepast. Voor
de gewone watersporters, die een
wedstrijdveld tegenkomen geldt eigenlijk één verzoek: blijf uit de buurt
en veroorzaak geen golven. Let
wel: ook voor wedstrijd zeilende boten gelden nog steeds de normale
vaarregels.
Naast deze wettelijke en vastgelegde regels zijn er ook een aantal
ongeschreven regels. Zo moet je
nooit hard varen en hinderlijke golfslag veroorzaken in een haven en
6

bij boten, die langs de kant afgemeerd liggen. Door de hoge golven
van je boot gaan de afgemeerde
boten vaak heel erg slingeren en
aan de landvasten (touwen, waarmee de boten aan de kant of steiger vast liggen) trekken. Als dit vaak
gebeurt, kunnen deze landvasten
breken en ligt zo’n boot los. Wat
óók kan gebeuren is, dat
iemand in een kajuitboot
koffie aan het zetten is. Ik
moet er niet aan denken,
als de boot heftig gaat slingeren, als het water in de
ketel gaat koken. Dat kan
dan allemaal door de kajuit heen slingeren en de
aanwezigen hevige brandwonden bezorgen.
Een andere ongeschreven
regel op het water is, dat je
geen overlast veroorzaakt.
Velen zijn nu eenmaal op
het water voor de rust en
dan past het niet om keihard de radio aan te zetten. En al denk je, dat je
radio zacht staat, bedenk
dan wel, dat op het water
geluid wel heel erg ver
draagt. Eigenlijk gaat het
erom, dat we tijdens ons
verblijf op het water geen
hinder en overlast aan elkaar geven. En naast het voorkomen van
hinderlijke golven en geluidsoverlast zou ik iedereen willen vragen
géén afval overboord te gooien.
Vooral geen plastic, want dat breekt

niet alleen niet af, maar kan ook de
dieren laten stikken én kan in de
scheepsschroeven en koelwater-inlaten vast komen te zitten. Ook glas
en blik kan je beter niet overboord
gooien. Als deze in ondiep water
zinken, dan kunnen de zwemmers
hun huid lelijk openhalen tijdens het
zwemmen. Gewoon alle afval eerst
aan boord in een vuilniszak en dan
in de afvalbak/container of mee
naar huis. De ANWB had jaren geleden een mooie slagzin: “laat niet
als dank voor 't aangenaam verpozen, de eigenaar van 't bos de schillen en de dozen!”
Tenslotte, speciaal voor alle motorboot en sloep eigenaren het verzoek van mij en mijn medezeilers:
Als het mooi weer is, wilt u dan
niet massaal en uitgespreid over
de hele plas voor anker gaan? Wij
zeilers willen ook graag genieten
en niet slalomzeilen tussen alle drijvende en geankerde boten door.
Vroeger waren het maar een paar
boten, maar onderhand ligt de hele
plas vol. Het gaat erom, dat we allemaal kunnen genieten van de plas
en ik hoop, dat ik met dit stuk hiertoe een bijdrage lever. Nu is dit stuk
eigenlijk nog veel te summier dus
mochten mensen nog vragen hebben, dan wil ik die proberen te beantwoorden.
Tom Koenen

Nieuwe brug over het Bergse en Broekse
Verlaat (het bruggetje over het sluisje)

Omdat de brug over het sluisje niet meer voldoet aan de wettelijke eisen en ook behoorlijk is verouderd zal deze worden vervangen
door een nieuwe brug. Deze nieuwe brug zal
lijken op de oude, maar wordt voorzien van
een breder rijvlak, zodat hulpdiensten er makkelijker overheen kunnen. Doordat de brug in
zijn geheel moet worden weggenomen zal er
een tijdelijke brug worden gelegd. Deze tijdelijke brug komt vanaf de Prins Bernhardkade
en loopt naar de punt van het eiland (ongeveer
zoals tijdens het baggeren van de Plas). De
werkzaamheden beginnen half oktober en de
nieuwe brug is half maart 2013 klaar. Informatie kunt u vinden op www.rotterdam.nl/vervangenbrugbergenbroekseverlaat.
Monica Vial

Spaanse kampioenschappen in
Calella de Palafrugell april 2012
Helaas zijn we als Nederlandse Laserploeg geen Spaans kampioen
geworden, hetgeen ons voorgaande jaren wel gelukt is.
Een van de oorzaken van deze uitslag was onder andere het volgende. Op de eerste dag van het driedaags evenement kregen de zeilers
na de laatste wedstrijd een heerlijke
kom soep geserveerd. Op dag twee
was de gehele Hollandse ploeg
ziek! Terwijl de Spanjaarden zelf
nergens last van hadden.
Een andere oorzaak was het zeer
goede zeilen van onze vriend Car-

los Echavarri, de kampioen van dit
jaar. Carlos heeft een aantal jaren in
Nederland gewoond en gezeild bij
de WV De Doordrijvers te Amsterdam. Hij heeft daar pas echt leren
wedstrijdzeilen en is dus ook een
beetje onze kampioen.
De eerste dag was de wind 3 tot 4,
de tweede 4 tot 5, en hard werken
voor de oudere zeilers onder ons,
met op dag drie een rustig lopend
windje van 2 tot 3. We hebben vier
dagen gereisd om drie dagen te
zeilen, maar het was alle moeite
waard.

Uitslagen:
Laser Standaard:
Wilmar Groenendijk: 4
Cesar Sierhuis: 7
Grand Master:
Jaap Mazereeuw: 1
Hans Holterman: 10
Great Grand Masters:
Henk Wittenberg: 3,
Frans Eekhout: 9
Hans Holterman
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De Dutch youth regatta
Ik heb mee gedaan met de DYR
in Workum. Dat is het Open Nederlands Kampioenschap jeugdzeilen, een vierdaagse wedstrijd
waar 20 landen aan mee deden
en wel 500 optimisten!! Maar
ook andere klassen deden mee
zoals lasers, 29-er, 420 etc. Mijn
zus Eline deed mee met een
cadet voor de lol. Op het terrein
was het best druk, maar op het
water merkte je het niet zo. Het
was meer dan een uur varen
naar de startlijn en dan moest
je nog op het goede startgebied
mikken. Het IJsselmeer is best
groot en sommige zeilers moesten helemaal naar Hindeloopen
varen. Er waren ook golven die
waren leuk “voor de wind” maar
“aan de wind” waren ze best wel
lastig. Hozen aan de wind kost veel
kracht. Het waaide helaas niet zo
hard, ik zeil dan meestal beter. Nu
viel het resultaat wel tegen. Toch
heb ik veel geleerd, want ik was er
met het Team Rotterdam: 11 zeilers

van 5 verschillende Rotterdamse
verenigingen met een vaste trainer.
Twee van ons (Lizette en Juriaan)
hebben een prijs gewonnen bij de
Benjamins. We kampeerden vlak bij
de vaargeul, vanaf de tent konden
mijn ouders in de gaten houden of

de boten weer terug keerden. Volgend jaar mag misschien de RS
Feva meedoen, dan doe ik weer
mee. Ik hoop dan wel dat we met
meer Aegirzeilers zijn.
Olivier Tan

Aegir goed op dreef!
Wat een fantastisch seizoen hebben we nu al met de
Combi optimist C achter de rug. We zeilen met een erg
leuke en enthousiaste groep, hebben veel plezier met
elkaar en het zeilen van de wedstrijden is iedere keer
weer spannend. Tijdens de wedstrijden bij de RZV werden een boel prijzen in de wacht gesleept door Aegir.
Zo waren we met maar liefst 4 zeilers bij de eerste 7, en
konden een boel mooie prijzen mee naar huis worden
genomen. Nu nog 2 weekenden voor de boeg. Eerst het
weekend van 1 en 2 september waar de laatste wedstrijd
wordt gevaren in Hellevoetsluis, en dan daarna op naar
het Nederlands Kampioenschap in Hoorn. We hebben er
weer heel veel zin in!
Daan Costermans
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Wereldkampioenschap
RSFeva @Haylingisland, Engeland
Het WK RS Feva, het grootste
en belangrijkste evenement van
de Feva klasse, hier leef je het
hele jaar naartoe.
En het is dan uiteindelijk ook wel
een grote gebeurtenis met van
alles eromheen.
Dit keer was het in Engeland, onder andere omdat de boot hier is
ontwikkeld en het een jubileum jaar
was: het 5e WK ooit.
Wat wel opvallend was dat de opening eigenlijk relatief saai was, iedereen had er veel van verwacht
met een vlaggenoptocht of zo, maar
het bleef bij een kort praatje van de
burgemeester als hoogtepunt.

was echt warm, soms zelfs een tikkeltje te benauwd. Olivier en ik hadden liever de wind gehad van de
week ervoor. Slecht weer en regen
dat wel, maar elke dag zeker 16 knopen, en veel golven.

Deze week hadden wij met een paar
andere Nederlandse boten een
korte trainingsweek van de oud wereldkampioen Feva James Peters,
die dit voorjaar met de Olympische
ploeg van Engeland met de 49-er
heeft mee getraind. Dat was echt
een hele leerzame week, wel soms
nog ingewikkeld door de taalbarri-

In tegenstelling tot de opening was
de prijsuitreiking en de sluiting specta-culair met een luchtshow waarbij
een stuntvliegtuig rakelings over ons
heen vloog met allerlei soorten loopings.
De organisatie had naast het zeilen
voor elke avond iets bijzonders geregeld, zo was er een Italian-, Curryen een Games Night waar allemaal
luchtkussen-achtige speeltoestellen,
rodeostier en suikerspinnen aanwezig waren. We hebben ook mee gedaan met de Hog Roast: het opeten
van een groot varken dat de hele
dag al aan een spit boven het vuur
had gebraden.
Voor wat betreft de wedstrijden zelf,
was alles prima geregeld behalve
de wind.
Ik denk dat tijdens het hele kampioenschap het niet harder heeft gewaaid dan 10 knopen maximaal. De
meeste dagen was het rond de 6
knopen, op de laatste finale dag is
er zelfs niet gezeild wegens te weinig wind.
Omdat de stroming ook 6 knopen
kracht had, moesten we wel veel
rekenen en steeds blijven opletten.
Een bijkomend voordeel was dan
wel weer de zon die elke dag volop
scheen en dat voor Engeland. Het

ère. Heel veel bootonderdelen hebben namelijk een andere naam in
het Engels, zodat wij ons soms met
ons allen afvroegen waar hij het eigenlijk wel niet over had. We wilden
graag het gijpen oefenen voor de
wind. Dat hebben we
geweten, met die harde wind moesten we
heel frequent gijpen
en de boeien lagen
erg dicht op elkaar...
@Spierpijn……….

van dertig Nederlandse boten. Wij
zijn uiteindelijk de 8e Nederlandse
boot geworden, Willem Aarens en
Coen Vierling 9e. Jelle de Vries en
Romeo Pace zijn 6de in de Brons
geworden. Team Rotterdam had 6
boten bij de eerste 9 Nederlandse
boten, daar zijn we best trots op.
Dat komt mede door onze goede
trainer Giel Blokker van De Maas en
het feit dat we veel getraind hebben
in het voorjaar.
Er waren ook volwassen Aegirleden
actief in de organisatie. Naast alles
wat de ouders deden heeft Hans
van Weel het logo en ontwerp van
de T-shirts van de hele Nederlandse Ploeg bedacht en Ellis van den
Berg heeft samen met de sponsoren (onder andereFondel) de gave
polo’s verzorgd. De buitenlandse
zeilers wilden graag een T-shirt met
ons ruilen maar dat hebben we niet
gedaan.
Volgend jaar is het WK in Italië, wij
willen daar graag weer bij zijn. Waarschijnlijk moeten we ons daarvoor selecteren in onder andere. drie weekenden in september. Daar hebben
we al veel zin in, vooral in heel veel
meer wind. Nou ja, ook niet al teveel:
Olivier moet nog groeien.
Eline Tan

Tijdens de kwalificatiewedstrijden lagen
we even op de koers
van de Gold Fleet.
Dat hebben we echter niet vast kunnen
houden en zijn in de
Silver Fleet geëindigd. In totaal waren
er 181 boten, waar9

Nieuwbouw en achterterrein
Er zal de komende tijd een hoop gaan gebeuren op het
achterterrein. Half september gaat de Firma Poot beginnen met het ophogen en uitbreiden van de stelconplaten. Voor hij kan beginnen zullen er onder andere
veel schragen moeten worden afgevoerd. De schragen
waarvan de eigenaars zich niet gemeld hebben zullen
worden over gebracht naar de achterplas, naar het terrein van de O.W.V., waar ze gebruikt worden voor de
winterstalling.

Vrijwiligers
We hebben nog de nodige hulp van onze vrijwilligers nodig, namelijk voor groen snoeien,
bomen rooien, stronken verwijderen, geulen graven ten behoeve
van het elektra, plankier aan de plaskant
demonteren. Ook voor
de inrichting van de
nieuwe berging is nog
veel hulp nodig, zowel
mankracht als materiaal. Wij zullen dan ook
tijdig aangeven wanneer we dit zullen gaan
doen, zodat wij hopelijk op een grote groep vrijwilligers
kunnen rekenen. Als de stelconplaten weer liggen zullen we met vrijwilligers de betonnen plaat van de helling moeten repareren en ophogen, dit moet met spoed
gebeuren anders kunnen we niet met de winterstalling
beginnen. Wie heeft er ervaring met betonwerk en wil
helpen? Ook dit jaar zullen de grote boten die in de
winterstalling de kant op willen bij de O.W.V. gestald
worden, op ons eigen terrein blijven we de mogelijkheid
van knippen en scheren bieden, je kan in overleg een
week de wal op. We zitten nog met wat masten waarvan de eigenaars zich nog steeds niet gemeld hebben.
Meldt u, want we gaan ze afvoeren omdat we niet weten van wie ze zijn en er niets gelabeld is! Voor komend
winterseizoen worden de wel gelabelde masten binnen
opgeslagen. We bieden winterberging voor masten ge-

durende het winterseizoen dus de masten moeten half
april uit de berging zijn. Is er nog een mast van u bij
meldt dat dan zo spoedig mogelijk en label de mast!
Nieuw hek
In oktober wordt het nieuwe hek geplaatst. U kunt het
bedienen met uw mobiele telefoon, daarvoor is het
belangrijk dat u uw mobiele telefoonnummer en email
adres naar de secretaris stuurt. U kunt dat doen via
www.wv-aegir.nl, boven in het menu contact aanklikken en
een mailtje sturen
naar de secretaris.
We zullen servicekosten voor het hek
moeten gaan berekenen.
We zijn er nog niet
uit wat voor kosten
we voor deze service moeten gaan
berekenen. Hierover
volgt later meer.
Walstroom
In oktober wordt het
elektra op de steigers vernieuwd, er komen vaste afsluitbare aansluitingen die bemeten worden en muntautomaten. Voor
een vaste aansluiting zal een basistarief op jaarbasis
worden berekend, vermeerdert met het stroomverbruik.
Ook komen er muntautomaten, waar men de stekker
uit mag halen als er geen stroom afgenomen word.
Winterstalling: Het komende winterseizoen bieden we
op Aegir weer alleen winterstalling aan voor schepen
die met de kraan uit het water gehaald kunnen worden.
Grote schepen gaan wederom naar de achterplas naar
het O.W.V. Voor aankomende winterstalling zal er ook
weer een brief verstuurd worden voor de aanmelding.
Met vriendelijke groeten,
Randy van den Brandhof, havenmeester
Jaap van Herk, technisch Commissaris

Weer een mooi seizoen met de Aegir Racers
Aan het begin van 2012 was het even
spannend. Veel jeugdzeilers waren
de optimist uitgegroeid of vonden
het wedstrijdzeilen toch minder leuk
dan andere sporten of hobby’s. Ook
zijn zeilers doorgegroeid naar de rol
van zeilinstructeur zoals Dirk, Jelle
en Max en worden ze tegenwoordig
aangesproken met “meneer”. Fevawedstrijdzeilers zijn voor het grootste deel gaan meetrainen met De
Maas mede door de verkoop van de
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Aegirboten en ook de schaalgrootte. Door de vele wisselingen binnen
commissies en bestuur was ook de
overgang van het leren zeilen naar
daadwerkelijk wedstrijdzeilen minder eenvoudig geworden.
Toch hebben we met vereende
krachten van veel enthousiaste ouders en trainers in een korte periode
een ijzersterk wedstrijdteam van de
grond gekregen. Natuurlijk kan het
beter en soepeler en zijn de am-

bities torenhoog, maar daar gaan
we in september met elkaar over
praten nadat de laatste belangrijke
wedstrijden achter de rug zijn.
Het wedstrijdteam heeft een heftig
Rotterdam Combiseizoen achter
de rug. Tijdens de trainingen was
er steeds veel wind, maar de eerste wedstrijddag waar helemaal in
Hank gezeild moest worden was
het allemaal maar minimaal.

De zeilers dreven met z’n twintigen
tegelijkertijd over de finish. Maar
tijdens andere weekenden zoals
op de Binnenmaas en bij de RZV
moest alles uit de kast komen om
de boten heel over de streep te krijgen.
Met bewondering hebben we gezien hoe lichtweerzeiler Sebastiaan
de Bruyn van geen opgeven wist
en zich naar de finish worstelde,
Maxim Starmans zeilde echter geweldig als het maar lekker doorwaaide en wist dat bijvoorbeeld te
verzilveren bij RZV. Roderick van
Empel staat nu 7e, maar moest erg
aan het wedstrijdzeilen wennen.
Dat zie je ook aan zijn uitslagen. Hij
gaat steeds beter zeilen. Julius van
Woerkom heeft eerst zijn CWO lessen gevolgd en is later aangeschoven maar vindt zijn plekje al aardig
tussen de andere heren. Volgende
maand met een nieuwe boot op
groot water kan hij er tegenaan.
Uitgangssituatie met nog één wedstrijddag voor de boeg is dat er in
het C-veld 5 Aegirzeilers bij de
eerste 10 zitten, waarvan Daan
Costermans op plek 1 met ruime
voorsprong en Tjeerd Lathouwers
op plek 2, met direct daarachter Oli-

vier Jacquet, die tegenwoordig voor
De Maas zeilt. Het is dus nog erg
spannend. Op 2 september zullen
we weten wie de regiokampioen is
en wie er naar de landelijke combifinale in Hoorn mag. In het B-veld
strijden Stan Niestadt en Josephine
Berrens mee, netjes in het middenveld. Het geweld in deze klasse is
weer wat groter dan in het C-veld.

De banen zijn langer, regels wat
scherper en de messen op het water wat meer geslepen. Daar
lopen deze Aegirzeilers regelmatig
tegenaan: zij zijn zo beleefd op de
startlijn en bij de boeien dat ze de
concurrent vaak voor laten gaan.
Maar wij zijn toch wel heel blij met
hen, want ze vullen het team op een
erg plezierige wijze aan met hun bescheidenheid en open opstelling.

In het A-veld strijdt Olivier Tan mee
met de meest ervaren zeilers uit
de regio. Dit jaar is door vijf Rotterdamse zeilverenigingen Team Rotterdam opgericht: 10-11 zeilers die
samen trainen en naar alle landelijke selectiewedstrijden gaan.
In de uitslagen zijn al deze zeilers in
de top 14 terug te vinden.
Olivier wat achteraan, mede omdat

hij ook graag andere zeilers voorrang geeft, maar erg geliefd op het
water omdat hij altijd vrolijk is en
nooit bang.
En dan nog Britt Oskamp in de
Splash. Zij staat momenteel op een
fraaie 5e plek en hoopt op meer
Splash maatjes volgend seizoen.
De coaching van de zeilers vond
plaats door Robyne van Notten, die
door studie helaas niet altijd kon.
Het vacuüm werd gevuld door Rick
de Bruyn en Jos Lathouwers die
met een eigen rescueboot, theorielessen en ijzeren discipline het niveau verder opkrikten.
Andere ouders wisten zich geliefd
te maken door het meebrengen
van koele wijn, verzorgen van een
grootste barbecue, poetsen en repareren van trailers, bijhouden van
de website, verzorgen van de mooie
Aegirjasjes en fotograferen. Vanuit
de opleidingsgroep hebben we al
2-3 aanmeldingen voor het najaar.
Heb je ook zin om een keer mee
te doen? Wil je meer weten? Wil je
een keer in een laser stappen? Wil
je eens kennis maken met alle kanjers hierboven genoemd? Stuur een
mail naar aegirjeugdzeilen@live.nl
Namens de wedstrijdzeilers
Vera Bergschneider
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Notulen ALV watersport vereniging Aegir
van vrijdag 11 mei 2012
1. Opening
Voorzitter opent de vergadering om
20:07 uur en heet alle leden - de leden van verdienste in het bijzonder
- welkom. Hij ziet, dat de vaste kern
aanwezig is. In de afgelopen periode zijn de leden J.W. Ouwehand
en Peter van Stipriaan overleden en
voorzitter vraagt 1 minuut stilte om
hen te gedenken.
2. Ingekomen/uitgegane stukken
Bericht van verhindering ontvangen
van: B.J. Barendregt, Helen Evenwel, Dave Roodenburg, Dirk van
de Pol, Okke Borggrave, Bob Verhoeff, Henny Walda, Harry van der
Linden, Jip Noordermeer, Jim v.d.
Oever, Nils Spliethoff, Astrid van
Beek, KeesJan van Beek, Marja
van Beek, Monica Vial, Joost Vial,
Alex Buitenkamp en Randy van den
Brandhof.
3. Notulen 18/11/2011 en 8/3/2012
Notulen van 18/11 goedgekeurd.
In de notulen van 8/3 mist Ton v.d.
Cammen de discussie die in de
vergadering gehouden werd over
de financiële onderbouwing van de
nieuwbouwplannen voor de loods.
Het uitgangspunt zijns inziens is,
dat vóór men verplichtingen aangaat, men moet weten hoe deze
financieel te onderbouwen. Notulen
8/3 verder goedgekeurd.
4. Jaarverslag van de secretaris
De secretaris leest het jaarverslag
over 2011 voor.
5. Mededelingen bestuur/uit de
regio
Peter de Wit (Jeugdzeilcommissaris):
Is namens Aegir naar een regionale
vergadering van het Watersportverbond geweest. Er zijn weer financiële problemen. Eind december
2011 bleek een aanzienlijk bedrag
weg te zijn. Aangesloten verenigingen schrokken hiervan en enkele
hebben een brandbrief opgesteld.
In de regionale vergadering werd
beloofd, dat de contributie niet verhoogd zal worden. De directeur van
het Verbond is opgestapt. Uit voor12

lopig onderzoek is gebleken dat
het grootste bedrag via de afdeling
Topsport was verdwenen. Beloofd
wordt, dat de zaak nu diepgaand
onderzocht zal worden om herhaling te voorkomen. Vanuit de vergadering werd opgemerkt dat een
aantal jaren geleden het Verbond
óók al financiële problemen had, en
dat er toen van de verenigingen een
financiële bijdrage gevraagd werd.
Men is benieuwd waar het geld uiteindelijk heen gegaan is. Tenslotte
wordt opgemerkt, dat we nu beter
niet te hard van stapel moeten lopen en eerst maar het toegezegde
onderzoek moeten afwachten, alvorens ons standpunt te bepalen.
6. Financieel verslag 2011
Het huidige meerjarenplan is opgesteld op basis van de te verwachten inkomsten en uitgaven. Bij de
huidige liquiditeit is er een extra uitgave van € 15.000,= een onzekere
factor. We moeten inschatten of de
geplande investeringen problemen
gaan opleveren. Dit blijkt vooralsnog niet het geval, maar we zouden
dit elk jaar moeten controleren. De
opbrengsten zijn met opzet laag
ingeschat: € 15.000 in plaats van
€ 20.000. Dit geeft ons een ruime
marge. In de vorige ledenvergadering gingen we van een benodigd
totaal bedrag van € 267.000 uit.
Door onder andere duurzaam werken en het uitbreiden van het achter terrein met meer stelkonplaten,
stijgt dit bedrag tot € 296.800. Er
zal een strakke begrotings discipline nodig zijn, want we moeten dit
bedrag niet overschrijden. Vanuit
de vergadering wordt op mogelijke
onverwachte uitgaven gewezen en
dat het misschien raadzaam is om
niet alle projecten gelijktijdig uit te
voeren en ruimte te houden om
eventueel een project uit te stellen.
Voorzitter meldt, dat de Gemeente
de aanpak van het voorterrein op
zich neemt. Wij stellen het elektra
project even uit, maar hebben wel
de achterplankier gerenoveerd. Als
het achter terrein klaar is, dan hebben we daar geen uitgaven meer.
Aad Kruijs vraagt zich af of we de

SNS rente in 2012 moeten aflossen
en wil dit eventueel in het najaar
bekijken. Als lid van de kascontrole
cie meent Simon Fortuyn, dat we
niet versneld hoeven af te lossen,
uitgaande van een kaspositie van €
28.000 per 1-1-2014 met een SNS
aflossing van 2 x € 7.000 hebben
we dan ongeveer € 40.000 in kas
en dat is goed. Voorzitter heeft een
gesprek met de stichting Rotterdam SportSupport en gebleken is,
dat Aegir al jarenlang een extreem
hoge huurverhoging heeft gehad.
Ook was Aegir de enige vereniging,
waar deze extreme huurverhoging
is doorgevoerd. Dit is volgens de
huurwet niet toegestaan. Vorige
besturen hebben wel geprotesteerd
en getracht via juridische wegen
hier iets tegen te doen, doch staakte
verzet op advies van de advocaat.
Inmiddels wil de Gemeente aan
alle verenigingen een “kostendekkende” huur vragen en naar blijkt,
zitten veel verenigingen daar momenteel ver onder. Aegir, daarentegen, zit door de huurverhogingen
er ver boven. Ook mogen we weer
subsidie aanvragen en hebben via
de stichting een lijst van kleine subsidieverstrekkers gekregen. Vanuit
de vergadering wordt gevraagd wat
de grond kost. Voorzitter geeft aan,
dat dit afhankelijk is van het gebruik
en dit is daarom moeilijk te bepalen.
7. Verslag kascontrole commissie
De kascontrole cie bestaat uit Simon
Fortuyn en Matthijs van Seventer.
Er zijn een aantal aandachtspunten. Zo zijn de nieuwe bootbokken
niet begroot en het daadwerkelijk
benodigde bedrag groter dan eerst
gemeld. Echter, omdat dit om veiligheidsredenen een noodzakelijke
en onverwachte uitgave is, stelt
de kascontrole cie de vergadering
voor om het bedrag alsnog goed te
keuren. De banksaldi zijn in orde.
Bij de kruisposten zijn de baten en
lasten onvoldoende onderbouwd.
Bij de post ENECO zijn weer grote
verschillen. Bij de posten ledenopbrengsten en steigeropbrengsten
zijn verschillen in de begrotingen.

Na aanvullende uitleg stelt de kascontrole commissie de vergadering
voor om de boeken over 2011 goed
te keuren en het bestuur decharge
te verlenen.
8. Decharge bestuur over 2011
De vergadering verleent het bestuur
bij acclamatie decharge over 2011.
9. Verkiezing nieuw lid kascontrole commissie
Simon Fortuyn en Matthijs van Seventer hebben laten weten, dat zij
beiden gaarne in de kascontrole
commissie willen blijven zitten. De
vergadering stemt hiermee bij acclamatie in.
10. Stand van zaken nieuwbouw,
renovatie terrein, ledenlening
Het bedrijf van aannemer Kraan
voert voor € 165.000 incl. BTW
uit. Ze beginnen medio mei met de
voorbereidende werkzaamheden.
Gelijktijdig wordt ook het achter
terrein aangepakt, waarbij het achterterrein wordt opgehoogd en de
stelkonplaten worden uitgebreid.
De kosten blijven binnen de voorgestelde begroting. De Gemeente
wil – zoals al eerder gemeld – heel
het voorterrein doen en zal dit om
budgettaire redenen spreiden over
eind 2012 en begin 2013. De bouwvergunning is er, maar we moeten
nog wel een ‘toevoeging’ aanvra-

gen, hetgeen door Jan de Bruyn
gedaan zal worden. De ledenlening
was binnen 3 weken vol. Er waren
veel leuke reacties. Inmiddels is het
grootste gedeelte van de toegezegde bedragen al binnen, waarvoor
veel dank.
11. Presentatie en goedkeuring
meerjarenplan
Al eerder in de vergadering behandeld
12. Goedkeuren Statuten
De reden voor het aanpassen van
de statuten was dat de oude niet
meer voldeden aan de huidige eisen; de teksten niet altijd gelijkmatig
waren. Ook moest er meer stroomlijn in de teksten worden aangebracht, diverse procedures moesten worden vastgelegd evenals
diverse technische wijzigingen. En
de nieuwe verplichting, dat bij kinderen onder de 18 jaar, de ouders
lid moeten worden, moest vastgelegd worden.
Naar aanleiding van de nieuwe
concept-statuten, die op de website
stonden en hetgeen hier in de ALV
gesteld is, wordt de vergadering in
gelegenheid gesteld om te reageren. Vanuit de vergadering komt de
opmerking, dat de ontbinding van
de vereniging niet goed vermeld
zou zijn: daar zou 2/3 van de leden

Het bestuur is voornemens om de najaars ALV te houden op vrijdag 9
november 2012, aanvang 20:00 uur.
De definitieve datum en de agenda zal te zijner tijd via het mededelingenbord en het internet bekend gemaakt worden.
Tom Koenen, secretaris

nodig voor moeten zijn. Voorzitter
stelt, dat de huidige formulering
met opzet zo gesteld is. Vanuit de
vergadering wordt gevraagd of de
concep-statuten zodanig aangepast
kunnen worden dat aspirant-leden
en genodigden wél toegang tot de
ALV hebben, maar geen stemrecht.
Voorzitter vraagt Matthijs de concept-statuten op dit punt zodanig
aan te passen. De Voorzitter vraagt
aan de vergadering of zij met inachtneming van de in deze vergadering aangebrachte wijzigingen instemmen met de concept-statuten,
opdat deze naar de notaris kunnen
om deze te laten ‘passeren’.
De vergadering stemt bij acclamatie
in.
13. Rondvraag
Opmerking notulist: tot mijn grote
spijt ben ik de bladzijde met daarop de aantekeningen van de rondvraag kwijt.
Zoiets is mij al die jaren niet overkomen en ik hoop dat het niet meer
zal gebeuren. Mijn oprechte excuus
aan die leden, die van de rondvraag
gebruik hebben gemaakt.
14. Sluiting
Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering om 22:16 uur.
Rotterdam, juli 2012
Tom Koenen, notulist
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Combi Rotterdam 2012 bij Aegir
van Weel, moest geconcentreerd blijven
als er massaal in een
korte tijd werd gefinisht, maar dit verliep allemaal perfect.
De ervaring betaalde
zich dus opnieuw uit.
De voorbereiding van
zo’n combi vergt altijd veel tijd, iets dat
vaak wordt onderschat, want er zijn tijdens de wedstrijden
altijd veel kritische
ogen op je gericht.
Na veel verschuivingen in het regionale combiprogramma konden wij
dit evenement op de door ons gewenste zondag 10 juni organiseren.
Goed weer met een klein windje
vielen ons ten deel, dus dat zat allemaal snor. Met ruim 100 deelnemers hadden we de meeste deelnemers van alle andere verenigingen
en dat was niet voor het eerst, zodat
we kunnen concluderen dat we als
combivereniging best populair zijn.
Het was best spannend want we
hadden op de A/B baan een grotendeels nieuw startcomité onder
leiding van Harm Borrie als wedstrijdleider met Nils Spliethoff als
rechterhand.
Deze jongens aangevuld met vaste
krachten Rick de Bruijn, Jos Lathouwers en de andere nieuwelingen
Harry Dommershuizen en Jaco de
Hoog hebben het geweldig gedaan.
Ik had mezelf dit jaar als walcaptain
ingedeeld, omdat ik het watergebeuren nu eens aan anderen wilde
overlaten na al die jaren op het
startvlot te hebben gestaan, maar
dat vergt wel wat voorbereiding en
overleg voor de overdracht.
Het C-vlot had de vertrouwde bemanning met Frits van der Linden,
Tom Koenen met assistentie van
onder andere de broers Serry.
Het A/B vlot was dit jaar vervangen
door de alom bekende Sploev. De
finishtoren, onder leiding van Hans
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Ook zijn er circa 25 medewerkers
bij betrokken om alles in een goed
vaarwater te leiden. Denk hierbij
aan de startvlotten, de finishtoren,
de inschrijvingen, de trainers, de
rescue’s en last but not least de protestcommissie.
Dit laatste comité, onder leiding
van Monica, is altijd lastig samen te
stellen, maar het is weer gelukt met
speciale dank aan Peter de Weerd
(RZV) en Fred Jacobs (Elfhoeven)
als arbiter, die als doel heeft een
minnelijke schikking te bereiken tussen protesterende partijen en hiermee het protestcomité te ontlasten.
De Optimisten C gaan sowieso niet
verder dan deze arbitrage.

Nu de wedstrijden:

Op de grote baan, waar de Optimisten A&B, Splash, SW en RS-Feva
voeren ging het, zoals gezegd,
goed, maar een aantal zeilers had
toch wat problemen met de baankaart die we dit jaar zodanig hadden gewijzigd om alle klassen zo
kort mogelijk na elkaar te laten finishen, iets dat in de afgelopen jaren
niet goed lukte. Dit behoeft dus nog
wat aanpassing voor 2013. Er waren natuurlijk ook weer de nodige
protesten waar de commissie z’n
handen aan vol had.
Op de kleine baan, voor de Optimisten C, ging het helaas de laatste 2
wedstrijden fout omdat er een aantal zeilertjes niet het voorgeschreven aantal boeirondingen had gedaan. Vervolgens was het voor de
arbitrage, hierbij ondersteund door
het protestcomité, ondoenlijk vast te
stellen wie het wel en wie het niet
goed hadden gedaan, waardoor er
maar één beslissing over bleef, het
ongeldig verklaren van de laatste 2
wedstrijden. Veel teleurgestelde en
soms boze reacties, maar dit kon nu
eenmaal niet anders.
Voor de Aegir zeilers was er In de
Optimist A een 15e plaats voor Olivier, in de Optimist B een 13e voor
Stan en een 15e voor Josephine, in
de Splash een keurige 5e voor Britt
en in de SW een mooie 3e plaats
voor Eline in de Laser 4.7.
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Optimist A: 3e Romeo Pace
De RS-Feva’s, die dit jaar met
4 boten met de training zijn
begonnen en die dus voor het
eerst meededen met de combi, hadden als resultaat een
4e plaats voor Marle, een 6e
voor Daan, een 7e voor Lieve
en een 9e plaats voor Maria.
Zeker een goed resultaat voor
deze beginners in de RS-Feva,
die natuurlijk wel achter Willem

(2e) en Romeo (3e) eindigden,
maar toch niet zo ver.
Dan de C-tjes: We waren als
Aegir met 25 van de 46 deelnemers weer goed vertegenwoordigd en met succes want
we hadden 4 boten bij de eerste 10. Tjeerd en Luuk als 3e
en 4e en Roderick en Sebastiaan als 7e en 8e. Petje af voor
jullie en ga zo door.

De prijswinnaars en de uitslagen van de Aegirboten:
Optimist A: 1e Christopher Bol
(RZV), 2e Sam Peeks (Binnenmaas), 3e Ties Verploegh
(KZC), 15e Olivier Tan (Aegir).
Optimist B: 1e Willemijn Mulder (RZV), 2e Floris Breuking
(De Maas), 3e Ardy Muilwijk
(WSVR), 13e Stan Niestadt
(Aegir). 15e Josephine Berrens (Aegir).
Optimist C: 1e Fleur ten Broecke (RZV), 2e Olivier Jacquet
(De Maas), 3e Tjeerd Lathouwers (Aegir), 4e Luuk ter Haar
(Aegir), 7e Roderick van Empel
(Aegir), 8e
Sebastiaan de
Bruijn (Aegir), 13e Daan Costermans (Aegir) en nog vele
andere Aegir leden.
Splash: 1e Els van der Valk
(Binnenmaas), 2e Lotte de
Weerdt (RZV), 3e Rein van de
Drift (Binnemaas), 5e Britt Oskamp (Aegir).
RS-Feva: 1e Ties van der
Stroom (De Maas), 2e Willem Aarens (Aegir), 3e Romeo
Pace (Aegir), 4e Marle Willemsen (Aegir).

SW-klasse: 1e Rick
van
Wendel de Joode (ZCK), 2e
Thomas Roggekamp (Binnenmaas)
3e Eline Tan (Aegir).
Tenslotte moet mij nog iets van
het hart.
Wij zijn, als Aegir, al jaren lang
goed vertegenwoordigd in de
Optimist-C, die wordt gevormd
door onze CWO 3 en deels
CWO 2 cursisten. De doorstroming naar Optimist-B en later
naar Optimist-A laat echter te
wensen over. We lopen hierbij
duidelijk achter bij de andere
verenigingen. Dat is jammer
en ik denk, dat we er als Aegir
eens goed over moeten nadenken hoe we dit kunnen gaan
verbeteren. We willen daar in
de nabije toekomst meer aandacht aan besteden, maar dat
lukt niet zonder de positieve
inbreng van kinderen en hun
ouders, die de motivatie moeten hebben om ons hierbij te
steunen. Alle suggesties dienaangaande zijn natuurlijk van
harte welkom.
Peter de Wit
Commissaris Zeilzaken
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