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2007 loopt ten einde
Een voor de vereniging goed jaar, met een gedeeltelijk
nieuw bestuur dat zich vol enthousiasme op haar taak
heeft gestort en de afgelopen Algemene Ledenvergadering
een schitterende presentatie over hun plannen voor de
komende vijf jaar hield. Het komende jaar zullen we zien
hoe een deel van deze plannen uit zullen pakken.Wij gaan
ook komend jaar weer vier nieuwe Aegir Spiegels voor
u maken die we hopen te kunnen vullen met veel nieuws
en wetenswaardigheden over de vereniging. Wij wensen u
fijne feestdagen en een voorspoedig, maar vooral gezond
2008.
Peter, Rob, Jim, Frits, Monica

Inleveren volgende Aegir Spiegel:
Voor 1 maart 2008. Inleveren via e-mail (jachtwerf.
vial@planet.nl) of op cd, afgeven bij: Monica Vial,
Philips Willemstraat 11, 3051 PL Rotterdam.

Van de voorzitter…
Zo, het vaarseizoen zit er weer op.
Hebt u ook zo genoten? Het was
toch een prachtig seizoen. Alleen
het weer kon beter. Ook bij Aegir
zijn weer de nodige activiteiten ontplooid. Er zijn prachtige wedstrijden
gehouden - de traditionele Aegircup
en de even traditionele IJsberenrace,
die als altijd weer het einde van het
zeilseizoen markeert. Het waren
weer succesvolle evenementen met
een redelijk goede opkomst. Toch
kan de opkomst beter. Zeker voor
de Aegircup kunnen er best nog
meer deelnemers in de SW-klasse
meedoen. Er liggen genoeg boten in
de haven om een vol zeilersveld op
het water te brengen. Volgend jaar
misschien iets voor u?
Voor de IJsberenrace is er altijd het
probleem dat de boten meestal een
weekend eerder het water uitgaan.
Wie zijn boot op schragen stalt,
kan dan niet meedoen omdat het
stallen dan heel lastig wordt. Voor
trailerbezitters ligt dat anders, die
kunnen na de IJsberenrace makkelijk
even hun boot op de trailer zetten
en klaar maken voor de winter. Er
wordt vaak gevraagd waarom de
boten niet na de IJsberenrace uit
het water kunnen worden gehaald.
Het antwoord dat de havenmeester
daarop geeft, is dat het risico op
slecht weer dan veel groter is. De
altijd trouw aanwezige groep vrijwilligers die bereid is – en hard nodig
is – om de boten uit het water te
halen lopen nu al een groot risico
dat ze staan te blauwbekken van de
kou. We kunnen ze het niet aandoen
om die twee dagen in november te
laten klaar staan. Het is trouwens
elk jaar weer een hele organisatie

In memoriam Jan de Koning

16 oktober is wederom een coryfee van onze vereni
ging overleden: Jan de Koning, wie kende hem niet.
Hij zette zich in als bestuurslid en is ook langere tijd
vice voorzitter geweest. Ook als deelnemer bij de
wedstrijdorganisatie heeft hij zijn partij wel meegeblazen. Jan was een gedreven persoon waar je nimmer
vergeefs een beroep op deed. Hij was dan ook lid van
verdienste en dat wordt je niet zomaar. Jan is geboren
op 19 april 1920 en is dus ruim 87 jaar oud geworden. Een leeftijd waarop je niet veel meer te vertellen
hebt. Dit gold ook voor Jan, die de laatste jaren aan
een ernstige spierziekte heeft geleden waar geen kruid
tegen gewassen was. Jan bedankt voor je spontaniteit
en de plezierige samenwerking.
Rust in vrede
Rob Spliethoff

om alles glad te laten verlopen. Voor
de oppervlakkige toeschouwer – die
helaas wel eens moet wachten, maar
het is niet anders – lijkt het wel eens
wat rommelig, maar dat is het beslist
niet! Ik heb heel veel waardering
voor de mannen die elk jaar weer
alle boten op tijd, schoon gespoten
en al, weer binnen twee zaterdagen
een winterplek op het terrein geeft.
De organisatie van de evenementen
was als altijd weer geweldig. De
zeilwedstrijdcommissie is – vaak
onzichtbaar voor anderen – altijd
hard bezig met de organisatie en ze
zijn er goed in! Wat ook misschien
wat onderbelicht blijft zijn de inspanningen van de ontspanningscommissie. Aan het begin van het mosselseizoen zorgt Carel Vial altijd voor
overheerlijke Zeeuwse mosselen, die
gratis voor u worden klaargemaakt.
Alleen de frisse droge witte wijn
erbij is voor uw eigen rekening. Als
u dat nog niet heeft meegemaakt,
moet u nog even wachten op volgend jaar oktober. Maar dan heeft u
wel iets om naar uit te zien. Carel
en Monica Vial hebben voor deze
winter bijna elke week een evenement voor u in petto. Als u op de
website kijkt onder het kopje winter dan kunt u zien dat Aegir niet
alleen staat voor watersport, maar
ook voor gezelligheid en onderlinge
verbondenheid. Het wordt voor ú
georganiseerd, dus kom en maak het
met z’n allen tot een succes.
Ook op bestuurlijk gebied is er het
een en ander te doen. De gemeente
is actief in het aanbieden van cursussen voor verenigingsbesturen
en vrijwilligers(organisaties). Het
bestuur maakt graag van deze gelegenheid gebruik om de kennis te
verhogen. Dus togen bestuurders

naar een cursus over juridische
aspecten van verenigingsbestuur en
naar een cursus over sponsoring en
fondsenverwerving. Nuttig en ook
leuk om te doen. Je leert weer wat
en je hoort hoe anderen het doen.
Daarnaast blijven we op de hoogte
van de ontwikkelingen rond het
ontwerp-bestemmingsplan Kern en
Plassen, waar ons verenigingsterrein deel van uitmaakt en ging Tom
Koenen voor ons naar een informatiebijeenkomst in Lommerrijk.
Ook mocht Aegir in begin oktober gastheer zijn voor een bijeenkomst met zusterverenigingen
uit de regio, belegd door het
Watersportverbond, met als doel
te bezien hoe we op het terrein
van (vooral jeugd-)zeilen met elkaar
kunnen samenwerken. Het was een
eerste ronde, die heel nuttig was.
We hebben een vervolg toegezegd
en het ziet er naar uit dat er iets uit
komt.
Het bestuur is voorafgaand aan de
ALV van 16 november druk bezig
geweest met de voorbereiding
van het vijfjarenplan. Dat was best
wel een klus om alles op tijd klaar
te krijgen. Ik denk dat we mogen
terugzien op een goede ALV. Er
was een goede opkomst en de sfeer
was goed en opbouwend. Fijn dat u
positief reageerde op onze plannen.
Voor ons is dat een stimulans om
door de gaan op het ingeslagen pad.
De donkere decembermaand komt
eraan De feestdagen staan weer
voor de deur. Ik hoop u allemaal in
elk geval te zien op de nieuwjaarsreceptie – 1 januari 2008, om 16.00.
Mocht dat niet lukken, dan wens ik
u en de uwen alvast fijne Kerstdagen
en een voorspoedig 2008 toe.
Matthijs van Seventer, voorzitter
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Kleine club klaart klusdagen herfst
De klusdagen zijn dit najaar
weer volbracht door een groep
toegewijde vrijwilligers. Eind
september was zo’n officiële
’zelfwerkzaamheidsdag’ en
welgeteld zijn er twaalf man
gekomen.
Het laat zich raden dat dit dezelfde
groep was, die altijd voor de club
klaar staat. Dank aan Cocky Beekman,
Astrid van Beek, Leen Sol, Rob
Spliethoff, Jan Tolhuis, Ton van Hees,
Jan Creanen, Jan Onderwater, Mike
Mathot en speciaal aan John Happel,
de vrijwilliger die niet eens lid is, maar
al jaren lang elk jaar voor een tijdje
gast is op onze vereniging en eigenlijk
lid is van de RZV.
Alle bokken zijn vrij gesnoeid waarbij
trailers in diverse stadia van ontbinding zijn gevonden, je voelt je Indiana
Jones in de jungle. Jammer genoeg
bleek de gemiddelde leeftijd, zelfs met
de jonge dames erbij, boven de 60 te
liggen. Dat geeft aan, dat het onderhoud van de vereniging op een ander
manier aangepakt zal moeten worden.
Maar zij zijn niet de enigen die de club
een warm hart toedragen, en dat ook
laten zien door zich aan de afspraak te
houden als lid om soms iets te doen
voor de vereniging. Ook de ouders
van het jeugdzeilen op de zondagen
hebben zich ingezet om onaangename
klussen doortastend aan te pakken
door bijvoorbeeld vogelstront van
onze nieuwe steigers te schrobben.
Els Molenaar en Vera Bergschneider,
die zich inzetten voor het jeugdzeilen
met de Optimisten door voor de
kinderen én de leiding te zorgen, hebben zich ook nog eens serieus ingezet
voor de ondankbare taak van het
hoognodige schoonmaken van de zolder – een hoop muizen, die zich daar
inmiddels tussen de troep gehuisvest
hadden. Zij waren niet blij! Hulde dus
ook aan de zogenaamde ’kouwe kak’

Sushi workshop
Een kookmiddag met als
thema ’Sushi’ onder leiding
van de kok van Anita ’Bart’.
Lekkere kleine hapjes die je
gezellig probeert te eten met
twee stokjes. Oefening baart
kunst.
Bart liet ons met een groot scherp
mes dunne reepjes tonijn en zalm
4

van de Optimistenkinderen.
De tweede klusdag, dit keer op 6
oktober, wordt traditioneel gebruikt
om het terrein voor te bereiden op
het daaropvolgende weekend als de
boten uit het water gaan. Dit keer
werd de dag echter gebruikt om flink
de snoeischaar in het groen te zetten en grof vuil van de zolder, uit de
motorenloods, het magazijn en de
werkplaats af te voeren. Vier of vijf
aanhangwagens vol werden naar het
milieupark gebracht. Alle vuilnismannen daar liepen die zaterdagmiddag
met oude petjes van Aegir. Uit de
motorenloods werden een aantal
verroeste benzinetanks verwijderd.
Duidelijk was dat de eigenaren er al
jarenlang niet naar hadden omgekeken. Deze dag was wat mij betreft een
groot succes, temeer daar de al jarenlang kapotte heipalenbak vervoerklaar
is gemaakt door Rob Spliethoff en
Keesjan van Beek: het ding is daadwerkelijk afgevoerd. Goede actie
mannen!
De rest van de spelers deze dag
waren: Agnes van Zoelen, Martijn
Maas: zij hielden door hun aanwezigheid en inzet de eer hoog voor alle
nieuwe leden: hulde! Verder zagen
we: Niels Spliethoff, Jan Rottmeyer,

Mike Mathot, Henny Walda en
wederom Jan Harrie Tolhuis. Zeer
gewaardeerd werd de inzet van Alex
Buitenkamp, die met zijn bus de volle
aanhangwagens af en aan reed. Bleek
aan het eind van de dag, dat alleen
nog het terrein leeggereden moest
worden. Dankzij de dankbare inzet
van Mathot en Anita hebben we dat
de week erna gedrieelijk op de vrijdagmiddag voor de grote dag van
’boten eruit’ voor elkaar gekregen.
De twee zaterdagen daarna zijn er
zo’n vijftig boten uit het water gehaald
en afgespoten van de aangroei en
op bokken of trailers geplaatst en
afgevoerd. Dat dit gebeurt zonder
ongelukken en schade is te danken
aan de vaste ploeg goed op elkaar
ingespeelde leden, die met elkaar een
best woordje Rotterdams kunnen
wisselen! Het aantal mosselen dat dit
jaar op de schepen was gegroeid leek
groter dan ooit en deze af te spuiten
is in het proces dan ook de logistieke
bottleneck. De vraag rees of het nu
aan Global Warming of aan gewoon
alsmaar schoner water in de Plas lag,
al die mosselen….ik hou het maar op
het laatste.
Frank Berrens

snijden. De kunst was om je vingertopjes heel te laten. De sushirijst
had hij al gekookt en was afgekoeld.
Ja, en als Bart dan een handje rijst
pakt en dun uitsmeert op de ’Nori’
lijkt dat simpel, maar dat spul plakt
enorm, dus moet je je handen nathouden. Een likje ’Wasabi’ dun erop,
een paar reepjes zalm en tonijn in
het midden en rollen maar. Dan
plakjes snijden van anderhalve centimeter dik, dit rechtop zetten en
zowaar ziet het er best goed uit. Een

beetje scheef zo af en toe, maar al
doende ging het steeds beter. Aan
het eind van de middag konden we
al vijf soorten vlot maken. De borrelploeg kwam binnen en zij mochten het resultaat proeven. Dat was
lekker he, Edward?
Anita en Bart bedankt voor dit leuke
initiatief. Meer doen en dan hopen
dat er meer animo is. De thuisblijvers/vergeters hebben wat gemist.
Maggy Spliethoff

Wachtlijstregels haven
De haven ligt nagenoeg vol, dus
er wordt een wachtlijst ingevoerd.
Daartoe heb ik in overleg met de
kennismakingscommissie volgende
beleidsuitgangspunten samengesteld
om het voor iedereen objectief, zo
eerlijk en zo duidelijk mogelijk te
maken. Het bestuur heeft hierover
vergaderd en gaat er mee akkoord.
1. Eerst wordt men lid, dan is er
aanspraak op een ligplaats of plaats
op de wachtlijst. 2. Bestaande leden
gaan voor nieuwe leden. Bestaande
leden worden op basis van anciënniteit gerangschikt. 3. Datum van ingaan
aspirant lidmaatschap is geldig. Bij
gelijke data geldt de datum van aanvraag om lid te worden. 4. Een plaats

Keukenweetjes
Wist u dat…..?
Er een nieuwe kok in de keuken
staat.
Hij Bart heet.
Er een nieuwe kaart is.
Hij heerlijke tapas maakt.
Ook voor de ’normale’ keuken
zijn hand niet om draait.
Er nu iedere zondag een speciaal
menu is.
Het clubgebouw op zondagavond
gevuld is met eters.
Reserveren dan ook noodzakelijk
is.
Hij ook het kerstdiner zal koken.
Het menu in het clubhuis op het
bord staat.
Het er lekker uitziet.
U zich op kunt geven bij Anita in
het clubgebouw.
Monica Vial

op de wal is onafhankelijk van een
plaats in het water. 5. Tweede boot
per lid in de haven – lees box in het
water – wordt niet meer toegestaan.
Diegenen die nu meerdere ligplaatsen
hebben houden deze, maar kunnen
er niet meer bij krijgen. Bij afstand
doen van een tweede of hogere ligplaats, kan deze niet worden teruggevorderd. 6. Ligplaatsen zijn geldig
voor de duur van één jaar. Ieder jaar
wordt stilzwijgend verlengd. 7. Na
het opgeven van een ligplaats vervallen de rechten erop het komende
jaar (dus kom je na twee jaar terug,
dan kom je op de wachtlijst).
Frank Berrens, havenmeester

Winterprogramma
Donderdag 20 december
Klaverjassen om heerlijke wijnen
Zondag
23 december
Kerstdiner dansant met life muziek
1 Januari Nieuwjaarsreceptie vanaf 16.00 uur
Zondag
13 januari
Bidge drive
(alleen bij voldoende deelname)
Zondag
17 februari
Feestmiddag met life muziek
Donderdag 20 maart
Klaverjassen om eieren
Zondag
30 maart
Wijnproeverij

Piet in de Plas
Wat een storm en wat een regen,
en toch kwam de Sint weer over het
water naar ons aller Aegir. Gelukkig
was kapitein Cees, die we allemaal
kennen van zijn reisverslagen met de
Sirene, bereid om de Sint te varen,
want met een open boot was het
geen doen geweest. Eenmaal gezeten en welkom geheten door onze
voorzitter was het tijd voor de kinderen…. En dat waren er dit keer heel
wat. Gelukkig zijn zij het afgelopen
jaar allemaal lief geweest en konden
zij ook goed zingen. Kirsten van Tol
heeft zelfs voor de Sint op de piano
gespeeld! Voor ieder kind was er een
cadeautje en toen die allemaal waren
uitgedeeld vertrok de Sint… Even
leek het er op dat alle Pieten gewoon
aan boord gingen en er gewoon ver-

trokken kon worden, maar nee…
op het allerlaatste nippertje viel de
Hoofd-Piet toch nog in het water. Je
moet er toch niet aan denken in die
kou.
Monica Vial

Limerick
Tijdens de tocht van de familie
Verkerk ontdekten zij in het Canal de
l’ Est een paar bordjes met teksten
van Jan Boerstoel. Een van deze bordjes droeg een limerick, die hen heel
erg aan onze vereniging deed denken.
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Heiboot opgeruimd
Een obstakel dat vele vele jaren
het aanzien van ons haventerrein heeft ontsierd, is nu
eindelijk verdwenen. Maar de
heiboot heeft vele jaren goede
diensten bewezen.
Zo’n veertig jaar geleden hebben, als
ik het goed heb, Cees van der Sluijs,
Rien (XXX) en Piet van Lammeren,
zich ontfermd over de toen (voor
ons) eerste nieuwe heibok. Daar zijn
vele palen mee geslagen en steigers
aangelegd. Vaag herinner ik mij nog
dat een jong team bestaande uit Sjaak
(keboems) Kruithof, Henk van Brecht,
Frans Dingenhouts en Frits Elfrich op
het eerste heibakje hebben gewerkt
en de steigers A, B en C en gedeeltelijk F hebben gebouwd.
Deze heibok was een oud vaartuig
van de Roteb. Op de neus zat een
groot beweegbaar schepnet dat alle
rommel uit het water opschepte en
achterover in het laadruim kiepte.
Huug de Wit heeft er toen een dek
op gefabriekt en een paar heiblokgeleiders aangebracht. Het apparaat was
nogal tuitelig en alleen met kunst en
vliegwerk lukte het om er palen mee
te slaan. Nadat het eerste Roteb-heibakje op de Achter Plas was omgesla-

Het liertje van de eerste heibak is
overgezet op dit ponton. Ook werd
er een hydraulische lier achterop
geplaatst om zwaardere stukken mee
te kunnen behappen. Later, toen we
nog wel eens donaties kregen, kwam
er ook een dieselaggregaat op om
de hydrauliekunit te kunnen voeden.
Voorheen werd dit met elektrische
stroom van de wal gedaan en waren
de werkers niet mobiel genoeg. De
aggregaat is gesponsord door Holland
Diving International. Het aggregaat is
ooit van boord gegleden door een te

gen, is er een andere gekocht. Dat is
het apparaat waar ik nu over schrijf.
De basis van deze tweede heibak was
een soort genieponton en kon met
diverse andere bakken aan elkaar
worden gekoppeld en zo bruggen
of andere drijflichamen vormen.
Ook deze heibak moest de nodige
stabiliteitsverbeteringen ondergaan.
Hiervoor zijn Wil Schnieders en Cees
van der Sluijs in Brabant zijtanks gaan
kopen die er op Aegir aangelast zijn.

zware last. Het werd uit het water
gevist en gewoon weer draaien met
die hap. De laatste werkzaamheden
zijn ermee verricht door de werkploeg aan de grote T-steiger rechts
van de starttoren. Het allerlaatste
klusje was palen trekken bij de Dof E-steiger. Toen ging het mis met
de stutstangen die de geleide palen
rechtop en stabiel moesten houden.
Deze zijn toen door te zware belasting geknikt en werd het te link om

nog met de heibak te werken. Ook
de dieselmotor had geen compressie
meer en wilde niet of slecht starten.
Er moest veel aan gerepareed worden
en besloten werd het ding weg te
doen. Als er nu geheid moet worden
dan zal dat met de bok van UNO
gedaan moeten worden of worden
uitbesteed.
Via het bestuur kreeg ik de opdracht
een baasje voor het ding te vinden
wat heel veel later uiteindelijk is
gelukt. Hij kon echter niet door de
sluis. De hele stellage heiblok en
zijtanks moesten er af. Dat betekende op de zelfwerkzaamheidsdag
voor Keesjan en ondergetekende
aanpakken. Alles hebben we er toen
afgehaald en op het ponton geladen
en zo goed en zo kwaad als het ging
door de sluis gevaren. Met heel veel
pijn en moeite is de hele zaak op een
grote vrachtwagen met kraan geladen.
Het ponton bleek zo zwaar te zijn
dat de 6 tons kraan op zijn grootste
bereik er ernstige moeite mee heeft
gehad. Dit ten koste van enige net
geplante rododendron struikjes, die
we natuurlijk weer netjes terug hebben geplaatst. Het was weer eens een
apart klusje dat je echt niet aan iedereen kan toevertrouwen.
Rob Spliethoff

OPENINGSTIJDEN
CLUBGEBOUW
Van 1 oktober tot 1 april is
het clubgebouw geopend:
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Zondag

13.00
19.30
13.00
13.00

–
–
–
–

17.00
24.00
20.00
20.00

uur
uur
uur
uur
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De Sirene op Tour de France (2)
In de vorige Aegir Spiegel
beschreef ik onze tocht met
de Sirene van Limburg tot aan
de splitsing van de Yonne en
het kanaal de Bourgogne. Nu
etappe twee met 189 sluizen te
gaan tot aan knooppunt Toul.
Bij het plaatsje Joigny verlaten we de
Yonne en schutten de eerste van de
189 te passeren sluizen omhoog. Het
kanaal is ruim honderd jaar geleden,
geheel gegraven om het transport
van goederen als graan en hout naar
Parijs mogelijk te maken. Tot aan de
plaats St. Florentin, passeren we nog
een enkele laadplaats en een geladen
spits (vrachtboot). Het kanaal wordt
vrijwel uitsluitend door de recreatie
bevaren. Ook zogenaamde hotelschepen komen we regelmatig tegen.
Die vervoeren meestal Amerikaanse
toeristen van de Bourgogne. Mocht u
eens per auto op reis zijn voor zaken
of vakantie, dan kunt u bij de plaats
Tenlay zo’n hotelboot reserveren.
Deze schepen zijn meestal luxueus
ingericht en de locatie is werkelijk
uniek. Enige kilometers verderop en
wat meters omhoog (u bent toch met
de auto) ligt een schitterend landschap en het mooiste kasteel van de
regio dat deels ons uitzicht bepaalt.
Hier willen wij dan ook wat langer
blijven liggen. Dat voornemen wordt
door een personeelslid van een hotelboot danig verstoord. Hij wil namelijk
dat wij van onze ligplaats verdwijnen.
Ik maak hem duidelijk dat ik niet
voornemens ben aan zijn opdracht
gehoor te geven en hij druipt af. Enige
tijd later komt de kapitein van de
hotelboot. Hij vertelt ons in vloeiend
Engels dat hij zijn schip wil keren en
de gehele breedte van het vaarwater
nodig heeft. Natuurlijk maken wij
ruimte en later, een fles wijn rijker,
nemen we onze plek weer in.
22 miljoen kuub schutwater
Al schuttend klimmen we omhoog
en passeren zo de plaatsen Montbard
en Venarey om bij het bassin van
Pouilly en Auxios uit te komen. We
zijn nu op het hoogste gedeelte van
het kanaal, dat gevoed wordt door
het Réservoir de Grosbos. Dit meer
ligt enige kilometers van het kanaal en
heeft aan beide zijden van de tunnel
een afwatering. Het bevat 22 miljoen
kubieke liters water. Dat is nodig om
de sluizen die aan weerszijden omlaag
schutten van water te voorzien. Om
de tunnel 3.300 m lang, onverlicht en
8

aan de zijden slechts 2,10 m hoog te
kunnen passeren moeten schepen die
te hoog zijn in een bak worden gevaren. De bak wordt leeggepompt en
door middel van een ketting door de
tunnel getrokken. Met schijnwerpers
op het dak varen we er doorheen
om aan de andere zijde door een stel
hotelboottoeristen enthousiast toegezwaaid te worden.
Op het nu volgende traject is het
vrij stil. Het landschap is afwisselend:
prachtig beboste heuvels, prachtig
groen (dat zal wel door de regen
komen, die veelvuldig valt), dan
weer mais en zonnebloemvelden.
Zo komen we tot aan Dijon, een vrij
grote stad waar we een paar dagen
blijven. We liggen aan de kade in een
park bij een giga obelisk. De jachthaven ligt vol met woonboten en planten die zich binnen de kortste keren
als een enorme tros om je schroefas
wikkelen. Die avond eten we (nou ja)
bij de slechtste Chinees van Frankrijk

en omstreken. Na een paar happen
vraag ik de rekening en verlaten we
de zaak, de pindaman vol onbegrip
achterlatend.
Leesvoer uitwisselen
Het laatste traject van het kanaal is
eentonig recht met aan weerszijden
graanvelden. St. Jean de Losne, we zijn
weer in een ons bekende omgeving,
met de grootste binnenlandse jachthaven van Frankrijk. Zoals altijd een
mijlpaal in onze trip. We ontmoeten
dan ook deze keer weer bekenden
van vorige reizen. Kranten en bladen
(stukgelezen) en boeken wisselen van
eigenaar. Onder het genot van menig
glas worden de nodige ervaringen
uitgewisseld. Na 242 km op het vrij
smalle Canal de Bourgogne gevaren
te hebben, is het fijn de ruimte van de
Petit-Sâone weer te ervaren. Er staat
meer tegenstroom dan ’s zomers
gebruikelijk is. De veelvuldige regen
deze zomer is daar de oorzaak van.
We passeren de ingang van het Rhône
– Rijnkanaal. Bij Corre waar de rivier
in het Canal de l’Est Branch Sud over
gaat is de jachthaven amper 1 meter
diep. Maar dat is voor ons geen probleem.
Epinal, na een sluizentrap draaien we
het zijriviertje in naar deze fraaie stad.
Het park grenst aan de haven en het
restaurant is voor de deur. Als de
voorraden weer zijn aangevuld gaat
de reis verder noordwaarts tot aan
de stad Toul, waar een kruispunt van
vaarwegen is gelegen. Van hier uit kun
je via de Marne, de Moezel of de Maas
de reis vervolgen. Over de route van
hier tot aan onze Plas zal ik in de volgende Aegir Spiegel verslag doen.
Cees Verkerk

Vijfjarenplan
In de algemene ledenvergadering van
16 november 2007 heeft het bestuur
het vijfjarenplan gepresenteerd. Toen
we als nieuw bestuur ongeveer een
jaar geleden aantraden hebben we ons
eerst afgevraagd op welke manier we
de vereniging het best de toekomst
in zouden kunnen helpen. Daarvoor
hebben we een methode gebruikt
die elders heel gebruikelijk is. Een
zogenoemde planning-en-controlcyclus bedacht. Dat betekent dat je
periodiek nadenkt over plannen op de
langere termijn en die plannen jaarlijks
neerzet in concrete doelen met geld
erbij. Die methode heeft als voordeel
dat je op de langere termijn weet
wat je wilt, nagaat waar je het beter
moet of kunt doen en meer structuur
brengt in je plannen.
Hoe hebben we dat gedaan. Eerst
hebben we goed om ons heen gekeken en de leden gevraagd wat ze van
de vereniging vinden en verwachten.
Die enquête is begin dit jaar gehouden. In de ALV van dit voorjaar hebben we u het resultaat verteld. Aan
de hand van de uitkomsten van de
enquête hebben we nagedacht over
de vraag waarvoor je als vereniging
nu eigenlijk stáát en dat geformu-

leerd in een missie. Die missie luidt:
“Aegir is een actieve, herkenbare,
gezonde vereniging, waar watersport
in de breedte, waar mogelijk op
niveau, wordt beoefend, waar leden
trots op zijn en zich thuis voelen en
gezamenlijk bijdragen aan een uitstekende sfeer, goede voorzieningen en
sportieve ontmoetingen.” Vanuit die
missie hebben we een visie op verschillende deelgebieden van de vereniging geschreven. Die visies tezamen
vormen het vijfjarenplan dat we op de
afgelopen ALV hebben gepresenteerd.
Vanuit die visies worden jaarlijks doelstellingen geformuleerd, die dan bij de
begrotingsbehandeling aan de ledenvergadering wordt voorgelegd.
Voor ons is het belangrijk om te
weten hoe de leden denken over dat
vijfjarenplan, zodat wij verder kunnen gaan met de invulling daarvan.
Gelukkig kon de ALV zich vinden
in de plannen en kunnen wij de
komende jaren verder met de uitvoering. Dat betekent natuurlijk niet
dat het allemaal in beton gegoten
is, want deel van het proces is ook
dat we jaarlijks nagaan wat sterke en
zwakke punten zijn en van daaruit
weer verbeteringspunten voor het
komende jaar formuleren. Op deze
manier hopen we voor onszelf, maar
ook voor u wat structuur te hebben

gebracht in de ontwikkeling van Aegir
naar de toekomst. Want wat wij willen is dat Aegir – en dat zijn we met
z’n allen - zijn missie waarmaakt.
U zult zich nu afvragen hoe dat vijfjarenplan eruit ziet. Het zou een
extra editie van de Spiegel vergen om
dat helemaal uit de doeken te doen.
Vandaar dat we zullen proberen om
de presentatie van het plan op de
website te zetten. Heel kort kan ik
het volgende ervan zeggen. Het vijfjarenplan heeft betrekking op het ontwikkelen van watersport: jeugdzeilen
en wedstrijdzeilen, op de ontwikkeling
van haven en terrein, club en catering,
communicatie en contacten met de
omgeving. Daarnaast zijn regels voor
de budgettaire discipline opgesteld,
die helder maken hoe relaties liggen
tussen inkomsten en uitgaven, hoe
wordt geprioriteerd etc. Al met al
toch een interessante exercitie die
nodig is om structuur te brengen in
het richting geven aan de ontwikkeling van Aegir. Het maakt het voor
ons makkelijker om te besturen en
het maakt het voor u makkelijker om
geïnformeerd te zijn hoe het er met
de vereniging voorstaat, wat de plannen zijn en hoe dat allemaal betaald
gaat worden.
Matthijs van Seventer

Puzzeltocht of autorally
Het is maar hoe je het noemt.
Het was vooraf een hele puzzel om een andere rit voor
te bereiden dan een normale
autorally, puzzeltocht. Dat hebben we geweten. Daardoor was
het voor ons ook heel spannend: Hoe zou het uitpakken:
te makkelijk ? Te moeilijk?
Maar het pakte goed uit.

Immanuelschool is niet het zelfde als
Emmanuelschool en zorgt dus voor
de verkeerde letter. Het woord:
Krimpenerwaard werd uiteindelijk
niet geraden. Ja, niet al te makkelijk
natuurlijk, maar door deze instinkertjes erin te verstoppen, kon men de
rit gewoon rijden en had iedereen het

idee dat het wel lukte…. We merkten
dat iedereen een gezellige dag heeft
gehad en wensen Els en Piet veel plezier en sterkte met het organiseren
voor de rit het volgende jaar.
Renee en Peter

We waren zondagavond helemaal
hyper over de enthousiaste opmer
kingen van iedereen. Echt heel leuk
om te horen. Wat voor ons ook heel
tof was, dat Els en Piet onmiddellijk
“ja” zeiden om de rit voor een volgende keer te organiseren. Daarvoor
dank, dan blijft deze traditie voortbestaan. Even wat zaken over de puzzelrit: telefoonnummers bellen …dat
gaf verkeerde informatie (reshare/
leger de heils) en daardoor een verkeerde letter. Ingang yin yang koi is
niet hetzelfde als het adres. Gesloten
is niet alleen dicht van november tot
april, maar ook alle maandagen en
vrijdagen. Klokken zijn kerkklokken
en carillonklokken samen….;
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Aegir’s grote kerstpuzzel

Horizontaal
5. Spatwater tijdens het zeilen
7. Een slag over SB en een slag
overBB
13. Dier en touw op voorsteven
15. Oude zeemans straf
16. Al jaren de Sinterklaas
17. Achternaam Havenmeester
20. Inhalen van een ander vaartuig
22. Type schip “Sorgh en Hoop”
23. Dmv een sluis naar een vaarwater
verplaatsen
25. Dier/uitvoeringsorder aan boord
27. Achternaam Voorzitter Aegir
29. Spoor achter het schip
32. Stuk reling op het voorschip
34. Schaapjeswolk
35. Het plaatselijk klapperen van het
zeil
36. Oprichtingsjaar wv Aegir

Verticaal
1. Werklied van matrozen
2. Gebied met minder wind
3. Voortbewegen van een schip door
achtjes te draaien met een peddel/
riem
4. Achternaam ontwerper 16m2
6. Instrument vroeger gebruikt door
zeevaarders bij de astronomische
plaatsbepaling
8. Geknoopt oog in touw
9. Lijzijde van het schip
10. Persoon verantwoordelijk voor
de fok
11. Oploeven en door de wind gaan
12. Smal looppad aan binnenzijde van
boord
14. Twee touwen, van ongelijke dikte
aan elkaar maken
18. De kajuit op een schip
19. Over het water gijden
21. Sterk bevestigingsoog van het
wand

24. Uitscheppen van water uit de
boot
26. Tropisch hardhout
27. Oog waar de pennen van het roer
invallen
28. De boeg ligt dieper dan het achterschip
30. Verstevigde rand langs het zeil
31. Beroemd Regenboogzeiler uit het
verleden/oud-voorzitter
33. Draaibaar oog aan blok.
Zet de letters 22, 20, 4, 36 en 18 op
de juiste volgorde en vul de ontbrekende letter in. Stuur de oplossing
naar: kerstpuzzle2007aegir@aol.nl
Onder de inzenders met het juiste
antwoord wordt een brunch voor
twee personen verloot. Deze brunch
wordt u aangeboden door: Restaurant
Branco (u weet wel). Uiterste datum
van inzending 07-01-2008.
Bart van Beek
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De wind was inderdaad niet om over
naar huis te schrijven, maar wat doe
je er aan? Zaterdag ging het nog wel,
maar zondag was het zodanig huilen,
dat we zelfs een uur moesten uitstellen met een deadline om 14.00 uur.
Gelukkig kwam er toen wat, de wind

Oudhollandse krakers, waar je een
nostalgisch gevoel bij kreeg. Jammer
dat er naast de zeilers wat weinig animo voor was op de zaterdag. En jammer dat we ze daarom niet op zondag
konden krijgen, maar als je weet dat
dit koor van Flakkee komt dan kan je
begrijpen waarom.
Even wat hoogte- en dieptepunten
van de wedstrijden. Waar waren de
pluizen? Tijdens de wedstrijden deze
zomer hadden ze wel toegezegd.
Volgend jaar gaan we er maar weer
aan trekken. Erik van Zwieten, die
zaterdag als een zwanger nijlpaard
over de plas doolde, ver achter
Michel Serry. Later op de dag bleek
dat de baard onder z’n boot wel grove vormen had aangenomen. Weer
geen protesten; het wordt wat eento-

draaide naar de voorspelde richting
en we konden er nog een korte
wedstrijd uitpersen. Dat er toch nog
vijf wedstrijden gevaren zijn, was
natuurlijk prima voor de serie. Dat
we ’kosten’ noch moeite sparen om
het iedereen gezellig te maken, was
te horen aan het shantykoor met

nig, hoewel er toch een duidelijk protestgeval was tussen Martin van Olffen
en Jos Lathouwers op de startlijn. Wij
nog hopen, maar er kwam niets, jammer. Geert Jan van der Werf, die volgend jaar (65 jaar) niet met een verplicht radiaalzeil wil varen en daarom
overweegt te stoppen. Niet doen, van

ons zal je geen last hebben; wij knijpen wel een oogje toe. Hans Krol, die
dit jaar een opleving kende, maar nu
jammergenoeg weer ver is teruggevallen. Het seizoen duurde kennelijk te
lang om voortdurend te toppen. In de
beide Laserklassen een winnaar met
vijf gewonnen wedstrijden. Een beetje
lullig voor de rest, want het moet wel
een beetje op een competitie lijken.
Misschien dat Cesar en Paul volgend
jaar een aparte top-Laserklasse moeten vormen.
De uitslagen:
1. In de FJ was Bert Wolff vier van
vijf wedstrijden iedereen te snel af
en won de hoofdprijs vóór Ronald
Kalkhoven.
2. Zoals gezegd was Cesar Sierhuis
in de Master Laser ongenaakbaar
en winnaar van de IJsbeer (of is het
nou een ijsmuis?) en wij hopen dat
er volgend jaar wat zeilers komen
(Kinselmeer?), die hem het leven zuur
kunnen maken.
3. Ver na Cesar werden Henk
Wittenberg, Martin van Olffen en
Geert Jan v.d. Werf respectievelijk
tweede, derde en vierde.
4. In de Laser Standaard won ons
toekomstig lid Paul Damen afgetekend
van Patrick Legierse en Wessel Kuik
en ontving de wisselbeker.
5. In de Optimisten A was dit keer
Max Posner in twee wedstrijden
de baas over Joep de Geest. Bij de
Optimisten C waren Joost Vreeken
en Joey Broekema na de zaterdag al
zeker van de eerste twee prijzen.
6. In de SW-klasse is het verhaal
van Erik bekend en won Michel met
twee vingers in z’n neus vóór Erik en
Matthijs van Seventer, die een onrustige zondagmiddag had met zowel
zeilen als installeren van nieuwe leden.
Soms moet je keuzes maken. We
hopen voor volgend jaar op een grotere deelname en hebben daarvoor
ook jullie hulp, zeilers, nodig. Doe je
best, dan doen wij dat ook weer.
Peter de Wit, namens de ZWC

Echte helden

eindeloos geduld uitlegt en zegt dat je
het heel erg goed doet en dat je een
kanjer bent!
Stel je voor, je bent 11 jaar en je vindt
zeilen best tof. Dus heb je besloten
de stap te wagen en deel te nemen
aan de Combi-ploeg van Aegir. Voor
je het weet sta je op zondagochtend
om 7.30 uur bibberend op Aegir
terwijl je boot op de trailer wordt
gelegd, op de achterbank in de auto
nog een beetje stoere praatjes, maar
al gauw wordt het stiller als Hank,

Zoetermeer of Reeuwijk dichterbij
komt. Je boot van de trailer en dan:
is daar een trainer die zegt hoe je
je boot moet trimmen, hoe de baan
gevaren moet worden, waar de wind
vandaan komt, dat je je niet gek moet
laten maken en vooral je eigen race
moet varen. En als je wint ben je een
kanjer en als je niet wint is het volgende keer beter!
Namens alle Opti-ouders: trainers
bedankt, jullie zijn echte helden!
Els Molenaar

Het was weer bere-gezellig
En dan bedoel ik natuurlijk
de IJsberenrace van afgelopen
november. Helaas kwam dat
niet door de kwantiteit, want
een aantal Lasers kwam niet
opdagen terwijl ze er vorig jaar
wel waren. Dit kwam zeker
niet door de kou want we hebben weer geen ijsbeer gezien of
kwam het door het gebrek aan
wind ? Je moet de oorzaak toch
ergens zoeken!

Stel je voor je bent 9 jaar en je
ouders hebben bedacht dat het leuk
is om te gaan zeilen. Een beetje sip en
bibberend kom je op zondagochtend
op Aegir aan. Je sjouwt met een grote
tas met reservekleren, weet niet
waar de kleedkamer is en nauwelijks
waar je je boot moet terug vinden. En
dan: is daar een trainer die alles over
zeilen weet, je precies vertelt hoe je
je boot moet optuigen, die alles met
12

BIC smile 3 in Italië
De derde internationale Bicwedstrijd dit jaar op 8 en 9 september: Italian O’pen Bic cup,
Lago d’Iseo.
Op vrijdag 7 september verzamelen
de zes zeilers: Kiki Boonen, Joep de
Geest, Dirk en Puck Hollenkamp,
Eline Tan en Jelle de Vries zich, onder
begeleiding van zeven familieleden, op
de luchthaven van Eindhoven. Doel is
de Italian O’pen Bic cup op het Lago
d’Iseo in het noorden van Italië. Vanaf
Eindhoven vliegen wij rechtstreeks
op Bergamo. Onderdak hebben we in
mobilehomes op de camping in Iseo.
Een dorp verder, in Sulzano, is de
zeilclub gevestigd waar vanaf zaterdag 8 september de zeilwedstrijden
worden gehouden. In totaal zijn er
vijfentwintig deelnemers met drie
nationaliteiten, Italianen (uiteraard),
Portugezen en Nederlanders.
Helaas is het de eerste dag lang wachten op wind. Toen die eindelijk kwam
opzetten, moesten de kinderen met
grote ’Italiaanse paniek’ het water

Defibrillator
Zoals menig Aegir bezoeker reeds
heeft kunnen zien, heeft het bestuur
een reanimeerapparaat aangeschaft
waarvan wij hopen dat het nooit
gebruikt hoeft te worden. Met de
huidige stand van de wetenschap en
ontwikkeling van de techniek kunnen wij nu, indien gewenst, reanimatie toepassen. Het is zeer noodzakelijk dat enkele vrijwilligers een

op. Voor ons was een oude vissersboot geregeld om de wedstrijden op
het Lago d’Iseo te volgen. Deze dag
worden twee wedstrijden gezeild.’s
Middags nuttigen wij de lunch op het
eiland Monte Isola, prachtig gelegen in
het midden van het meer. ’s Avonds
als één grote Italiaanse familie buiten
eten aan lange tafels met heerlijke
regionale gerechten. Op zondag 9
september worden er wederom twee
wedstrijden gezeild. Met iets meer
wind, voor ons een super dag… Kiki
zeilt de sterren van de hemel!
Boven de 12 jaar zijn onze zeilers als volgt geeindigd: 3: Kiki
Boonen, 5: Joep de Geest, 6: Puck
Hollenkamp. Onder de 12 jaar :
7: Eline Tan, 8: Jelle de Vries, 9: Dirk
Hollenkamp. Volgens de kinderen was
het super gaaf! Veel geleerd, nieuwe
vrienden gemaakt. Al met al was het
weer leuk, we kijken uit naar het volgende Bic Evenement in Friesland van
1 tot en met 4 mei 2008.
Ellis van den Berg

cursus gaan volgen om het apparaat
te bedienen, ondanks het feit dat dit
’hufterproef’ is.
Daarom de volgende oproep:
mensen die regelmatig het clubhuis
bezoeken en zin hebben de cursus
te volgen, meld u aan voor de cursus ’Reanimatie en defibrillatie’. Dit
kan bij Anita of het bestuur. Een of
meerdere cursussessies zullen dan
in overleg worden samengesteld.
Rob Spliethoff

Extreem weersverschil Aegircup
Het weer was dit jaar zeer
nukkig bij de Aegircup. Het
was weliswaar zonnig, maar
zaterdag stond er weinig tot
geen wind en zondag stond
er soms windkracht 6 of 7.
Op zaterdag liet Geertjan van
der Werf bij de Master Laser zijn
meesterschap zien. Zondag was
Wilmar Groenendijk de grote
man en Edward Dongelmans liet
beide dagen zien dat hij ondanks
allerlei medische onvolkomenheden het Laserzeilen nog perfect
beheerst. Bij de Standaard Laser
was er maar één de beste en dat
was Paul Damen, die dan ook
terecht de Aegircup won met vier
eerste plaatsen.
Het varend koffiehuis van onze
voorzitter Matthijs van Seventer
was samen met penningmeester
Erik Kapelle niet zo snel in de
SW-klasse als vorig jaar en viel
net buiten de prijzen. J. Tolhuis
was de gebroeders Serry de baas
en ons nieuwe lid Jan Barendrecht
haalde een vijfde plaats. De deelname kan natuurlijk meer zijn
aangezien wij bij Aegir 180 zeilboten in de haven hebben liggen.
De zeilwedstrijdcommissie wil dan
ook volgend jaar weer de donderdagavondcompetitie opstarten en
hoopt dat er meer mensen mee
gaan doen aan onze evenementen.
Nieuw was de BIC-klasse met een
zestal deelnemers. De BIC is een
Franse eenmansboot die geschikt
is voor plassen en op zee en zeer
aantrekkelijk is als tussenklasse
voor de Optimist en Laser. Max
Posner was de sterkste en Jelle
de Vries een goede tweede en
aangezien onze jeugdcommissaris
André Hollenkamp voorzitter is
geworden van de Nederlandse
klassenorganisatie, zullen we de
bootjes de komende jaren veelvuldig op onze plas zien. Door
een goede samenwerking met de
jeugdtraining was er zondag een
groot aantal Optimisten aanwezig
en Liselot Abrahamse en Eline
Tan waren hier de grote winnaars.
Frits van der linden
Namens de Zeilwedstrijdcommissie.
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Wereldse havendagen
Zaterdagochtend 8 september
verzamelen zich drie boten
op de Rotte. Met aan boord
de koelboxen die als vanouds
rijkelijk zijn gevuld met versnaperingen. Eenmaal door het
sluisje zijn we klaar voor de
tocht naar de stad.
We vertrekken met een heerlijk zonnetje en hopen dat de dag zo mag blijven. Aan boord zijn Menno, Gellian,
Ed, Hannie, Geert-Jan, Anne, Jolanda
en Brenda en vrienden uit Schijndel
die deze ochtend al heel vroeg uit de
veren moesten, maar dat krijg je als je
de Wereldhavendagen een keer mee
wilt maken. Ed en Lenneke zouden
ook meegaan, maar die verwachten
bezoek van familieleden; die bleken bij
nader inzien een dag later dan gepland
te komen, dus hebben ze voor niets
op ze zitten wachten, weg WHD.
Het schutten bij de sluizen gaat zonder oponthoud. De hele dag zullen
we de nodige demonstraties tegenkomen. Eenmaal op de Maas gooien
we het gas voor een oversteekje om
ons te melden bij de Entrepothaven.
Geert-Jan en Anne volgen ons, alleen
Menno en kornuiten verliezen we uit
het oog. Zij bleken niet voorbij een

demonstratie te mogen en moesten
een tijd op en neer blijven varen. Ed
Dongelmans sluit zich in de loop van
de dag bij ons aan. Onder het genot
van een hapje en een drankje genieten
we van alles wat er te zien is. Het
mooie weer laat het op een gegeven
moment afweten, dus even schuilen
in de Entrepothaven. Met acht man/
vrouw zitten we onder de buiskap.
De steaks die Jolanda ’s ochtends nog
heeft klaar staan maken gaan gretig
naar binnen. Menno en aanhang zijn
ook gearriveerd. Ondertussen is een
vriendin van ons aan boord gekropen
14

en die moet nog even de Maas op.
Het zou voor haar de eerste keer
zijn, dus weer of geen weer………..
daar gaan we.
’s Avonds hebben we met vijftien
man/vrouw een etentje bij Fabbrica
in de Entrepothaven. We houden het
bij een hoofdgerecht en dessert om
niets te missen van het concert van
Gloria Estefan. Dit concert zou het
hoogtepunt van de zaterdagavond
gaan worden. We waren precies op
tijd. Eersteklas plaatsen op het water
bij de ponton? We mochten achter
het ponton liggen en dan bedoel ik
ook áchter het ponton. Gloria hebben we alleen gehoord en niet gezien.
Gelukkig was er het één en ander
te volgen op het scherm in de verte
op de kade. We hebben gelachen,
gegeten en gedronken en dat allemaal
tijdens het optreden van een wereldster, nou wie heeft het? Precies, wij
dus. Na het concert taaien we af en
worden de boten in de Entrepothaven
afgemeerd. Morgen is er weer een
dag.
Zondagochtend aangemeld voor
de sloepenparade. Dit keer gelukkig meer deelnemers dan vorig jaar,
die windkracht 8 toen was niet voor
iedereen weggelegd. Qua weer was

het deze keer een rustig gebeuren.
De onrust kwam dit keer echter vanaf
de kade. Ed Dongelmans scheurde
met zijn scooter naar ieder strategisch punt om ons aan te moedigen
en een paar kreten onze kant op te
gooien. We lagen met onze boten
vooraan, dus hadden een goed overzicht tijdens de tocht. Prachtig om al
die sloepen in formatie te zien varen.
Wij hebben genoten en hopen dat het
volgend jaar weer zo mag zijn.
Jolanda en Brenda

Teamzeilen in
de Max 25
Zondag 9 september
was Aegir te gast bij de
Rotterdam Oceanwide Yacht
Club aan de Maashaven in
het kader van de wereldhavendagen. De organisatie
World Port Sail had landelijk
zeilverenigingen uitgenodigd om deel te nemen aan
de teamzeilwedstrijden in
Rotterdam.
Uiteindelijk reageerden vijf verenigingen en daar werden in totaal
vier teams uit samengesteld: 1.
De Maas; 2. WSVR; 3. KZC; 4.
Aegir/RZV. Ieder team bestaat
uit twee boten van in totaal 2x4
bemanningsleden. Boot 1 van
Aegir/RZV werd bemand door:
Patrick Legierse, Max de Boorder,
Stijn de Geest, Flip van Haaren.
Boot 2 door: Peter Lammerts, Luc
van de Poel (RZV), Jan Schonk
(RZV), Coen van de Have (KZC).
De boten voeren een complete
competitie met aansluitend een
finale reeks. Het geheel leverde
een fantastische zeildag op en na
aanvankelijk wat dreigende bewolking bleef het toch de hele dag
droog met een matig windje uit het
noordwesten.
Even wennen
Voor de diverse bemanningen was
het wel even wennen in een voor
hen nieuw type boot en de spelregels van het teamzeilen onder
de knie te krijgen. Ook hier gaf de
reeds aanwezige ervaring al snel
de doorslag en maakten de deelnemers het elkaar moeilijk om te
finishen. Met veel enthousiasme
werd het goed georganiseerde
ochtendprogramma afgewerkt en
afgesloten met een goed verzorgde
lunch op een prachtige locatie.
Spoedig na aanvang van het middagprogramma werd duidelijk dat
het Aegir/RZV-team niet opgewassen was tegen de grotere ervaring
van De Maas en het WSVR-team
die als eigenaar of beheerder van
de boten regelmatig hun nationale
wedstrijden in de Max 25 varen
en daarbij veelvuldig de protestvlag hanteerden. Bij het toekennen van een protest door de jury
moet in het te varen rak eenmaal
overstag worden gegaan en daarna

moet een gijp worden gemaakt als
penalty. Het team van Aegir/RZV
deed een uiterste poging om in de
laatste groepswedstrijd nog voldoende punten te scoren voor de
derde plaats maar helaas lukte dat
op vijf meter na net niet en daarmee werd het uiteindelijk vierde.
Het verloop van de wedstrijden
was erg spannend omdat de teams
erg dicht bij elkaar lagen en vaak
ging het maar om enkele meters
verschil.
Vervolgens werd de finale gezeild
tussen de teams van De Maas en
WSVR. Na vier finale wedstrijden
was de stand twee-twee en moest
er een vijfde beslissende heat worden gevaren. De spanning steeg tot
ongekende hoogte omdat de teams
wisselend op voorsprong lagen en
eenmaal in de buurt van de finish
het er naar uitzag dat het team
van WSVR de beslissende heat zou
winnen. Maar in een alles-of-nietspoging lukte het de tweede boot
van De Maas met een voorsprong
van 20 cm als derde te finishen en
daarmee won het team van De
Maas de eerste plaats.
En toen de prijzen
In de loop van de middag had zich
zowaar enig publiek verzameld op
de tribune om de verrichtingen
van de zeilers gade te slaan. Leden
van het wedstrijdcomité zetten per
luidspreker uiteen wat de zeilers
op het water precies aan het doen
waren, wat het geheel zeer verlevendigde. Na de wedstrijden, aan
het einde van de middag was er
een gezellige borrel met de prijsuitreiking.
Speciaal voor deze gelegenheid
werden de prijzen uitgereikt door
de heer Goverde, portefeuillehouder van de deelgemeente
Charlois. Het bleef daarna nog
lang onrustig en daarmee werd
een prachtig zeilevenement
afgesloten temidden van alle
festiviteiten in het kader van de
Wereldhavendagen. Vanaf deze
plaats willen wij de organisatoren
aanmoedigen om op de ingeslagen
weg door te gaan en het niet bij
deze ene keer te laten zodat dit
zeilevenement kan uitgroeien tot
een volwaardig nationaal evenement met eventueel de mogelijkheid van buitenlandse deelname.
Met dank aan het organisatiecomité en alle deelnemers,
Peter Lammerts

Vergadering Watersportverbond
Op 24 november was er de
najaarsvergadering van het
Watersportverbond. Namens u
togen Tom Koenen en ik naar
Bunnik om acte de presente
te geven. Evenals de najaarsvergadering van vorig jaar was
het een zeer druk bezochte
vergadering. Heel veel zusterverenigingen uit alle delen van
het land waren aanwezig. Wist
u trouwens dat er in Tsjechië
een watersportvereniging
van Nederlandse watersporters is die hun bootje aan het
Lipnomeer hebben en die is
aangesloten bij het Verbond?
Naast de gebruikelijke agendapunten
was de financiële situatie van het
Verbond de grote aandachtstrekker. Ik heb u vorig jaar verteld dat
het Watersportverbond in ernstige
financiële problemen was geraakt.
Voornaamste oorzaken waren verkeerd management en – ook heel
belangrijk – onvoldoende toezicht.
Er is vorig jaar een Commissie van
Goede Diensten ingesteld die de hele
zaak heeft onderzocht. Conclusie van
die commissie was o.m.: ”De commissie heeft bij haar onderzoek een
ondernemers mentaliteit en cultuur
geproefd die geprobeerd heeft slagvaardig met structurele tekorten om
te gaan en daarvoor oplossingen te
bedenken en te weinig bestuurlijke
ervaring bleek te hebben die derhalve
de gave ontbrak om bij een vereniging
het aanvaardbare risico te onderscheiden van een roekeloze gok.” Als het
om geld gaat, is het natuurlijk de vraag
wat je van het Verbond verwacht. Dat
hebben de leden in de ledenvergadering van 8 mei j.l. uitgesproken. Dat
zijn de gewone basiszaken die je van
een koepelorganisatie mag verwachten. Dat wil zeggen: stevige belangenbehartiging, waarbij je moet denken
aan intensief contact met waterbeheerders over op diepte houden van
het water, betonning, openingstijden
van bruggen en sluizen, maar ook het
heropenen van oude waarwegen zoals
het Apeldoorns kanaal, waar sluizen
worden gerestaureerd om dit mooie
stuk vaarwater weer ter beschikking te krijgen voor de watersporter.
Daarnaast natuurlijk de sectoren
toervaren, wedstrijdsport en topsport, waarvoor een verdeelsleutel
van contributiegeld is vastgesteld van
resp. 85%, 0% en 15%. Het bestuur
van het Verbond heeft het afgelopen
jaar keihard gewerkt om het Verbond

organisatorisch en financieel weer op
de rails te krijgen. En dat is gelukt.
Er liggen goede plannen en een sluitende begroting. De Financiële Raad,
die hierna zal worden omgevormd
naar een echte toezichthouder, de
Controleraad, heeft aan de ledenvergadering verslag gedaan. Vastgesteld
is dat het Watersportverbond alleen
fatsoenlijk kan functioneren en een
sluitende begroting kan presenteren
als de contributie met € 4 per jaar
wordt verhoogd. Als dat gebeurt
kan het Verbond structureel vooruit
met een verbeterd voorzieningenniveau en met een noodzakelijk eigen
vermogen. Ter vergadering werd
natuurlijk veel en ook heftig gediscussieerd. Penningmeester Labadie had
een stevige klus om zijn voorstel over
de toonbank te krijgen, maar slaagde
daar uitstekend in. Eigenlijk was de
noodzaak van een contributieverhoging al te lezen in de conclusie van
de Commissie van Goede Diensten.
Het lijkt erop dat de vorige bestuurders structureel tekort kwamen en
ook daarom aan het ondernemen
sloegen, met jammerlijke gevolgen.
Het bestuur van Aegir vond de verhoging naar ± €15 per jaar gegeven
de omstandigheden terecht en heeft
met de overgrote meerderheid van
de aanwezige verenigingen ingestemd
met deze contributieverhoging.
Daarmee is het Verbond in vergelijking tot andere koepelorganisaties
nog steeds niet duur. Het Verbond is
in haar rondgang langs verenigingen
ook een aantal andere wensen op het
terrein van voorzieningen tegengekomen. Als al die wensen ook zouden
worden vervuld zou de contributie
met nog eens € 5 moeten worden
verhoogd. Dat komt aan de orde
in de voorjaarsvergadering van het
Verbond in juni 2008. De stemming
in de afgelopen ledenvergadering was
daarover zeer sceptisch. Het bestuur
van het Verbond heeft toegezegd dat
over die mogelijke tweede tranche
uitgebreid zal worden gesproken en
dat precies inzichtelijk zal worden
gemaakt welke dienstverlening wat
kost. Ik heb het bestuur van het
Verbond op het rondvraagformulier
in overweging gegeven na te denken
over een systeem van een basispakket
voor een basisprijs, met de mogelijkheid van pluspakketten voor verenigingen die dat wensen en willen betalen. In de voorjaarsvergadering zullen
we daarover meer te weten komen.
Matthijs van Seventer
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Notulen Algemene Ledenvergadering, 16-11-2007
Aanwezig: 43 leden.
1. Opening
Vz. opent de vergadering om 20:15
uur en heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder de Leden van
Verdienste. Vz. vraagt vervolgens een
minuut stilte om het overlijden van
mw. J.J. Visser-Meijs (weduwe van
dhr. T. Visser), dhr. G. ter Horst,
dhr. J.W. Uijlenbroek, dhr. J. de
Koning (Erelid) en dhr. J.C.I. Perridon
(27 jaar donateur) te gedenken.
Bericht van verhindering ontvangen
van: Fred Bosch, Jan Tuinenburg, Ron
Timmer, Nils Spliethof, Jos Bartels
en Jan van Oudheusden. De volgorde
van de agenda wordt aangepast: punt
5 wordt Strategisch Beleidsplan. De
andere punten schuiven omlaag.
2. Ingekomen/uitgegane stukken
Ingekomen brief van Monica Vial inzake hard rijden met auto’s op het terrein. Wordt meegenomen bij punt 8.
3. Notulen ALV d.d. 13-04-2007
Er zijn geen opmerkingen en onder
dankzegging aan de secretaris worden
de notulen goedgekeurd.
4. Mededelingen bestuur/uit de
regio
Frank Berrens, Havenmeester:
Dankt de werkploeg, die er weer
voor zorgde, dat de boten in het
voorjaar in en in het najaar uit het
water gingen. Dit gebeurt vrij professioneel, maar de veiligheid kan nog
beter (b.v. veiligheidsschoenen). Dit
najaar was de planning goed, zodat er
geen hinder van/voor wedstrijdzeilers
was. De zelfwerkzaamheid was weer
weinig succesvol qua opkomst; het
waren weer dezelfde leden die kwamen. Dit najaar is er veel groenafval
en troep weggedaan; de motorenloods is helemaal onder handen genomen. Nog niet alles is gedaan en daar
zijn vergaande plannen voor. Deze
zullen verderop ter sprake komen bij
het Strategisch Meerjarenplan.
De haven is vol. In het najaar is een
wachtlijst ingesteld. Hiervoor zijn
regels vastgesteld, die in de Aegir
Spiegel gepubliceerd zullen worden.
Rob Spliethoff, Technisch Commissaris:
De defibrillator hang nu in de entreehal. Om deze te kunnen bedienen,
moeten nog mensen opgeleid worden. Rob heeft al een aantal mensen
gevonden, maar zoekt nog meer
kandidaten. Gaarne bij hem melden.
Gebleken is, dat het metalen frame
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van de botenlift een antiroest behandeling moet krijgen. De rescueboten
moeten diverse reparaties ondergaan
alvorens weer goed vaarklaar te zijn.
Tijdens de baggerwerkzaamheden zijn
diverse kippenlopen beschadigd. De
heiboot is uiteindelijk na demontage
verkocht en afgevoerd. Parkeren
op het terrein loopt onderhand de
spuigaten uit. Slechts laden en lossen
toegestaan. Rob waarschuwt voor het
grasveld gelijk bij binnenkomst, rechts
van het pad. Deze is zeer zacht en
auto’s zakken daar geheid tot over de
assen in weg! Elektra op de steigers
heeft de aandacht. Er is wat geld en
Rob is bezig om samen met studenten
van een technische school een project
op te starten. Het achterterrein is
opgehoogd en geëgaliseerd.
Tom Koenen, Secretaris:
Heeft als vertegenwoordiger van
Aegir een tweetal bijeenkomsten
bijgewoond: Op 3/10 in Lommerrijk,
waar de deelgemeente haar concept
bestemmingsplan Kern en Plassen presenteerde. Het huidige bestemmingsplan is achterhaald en bepaalde ontwikkelingen hebben tot de aanpassingen genoopt. Zo wil de deelgemeente
o.a. voorkomen, dat op grote stukken
grond langs de Straatweg meerdere
gebouwen worden neergezet. Ook
wil men de maximale bouwhoogtes in
de hand houden. Veranderingen zullen plaatsvinden op het gebied waar
nu het restaurant Plaswijck zit, bij
Lommerrijk. Voorts heeft men plannen om op de punt van de landtong
bij El Gaucho’s een horecabestemming
te geven (noot notulist: later tijdens
de ALV vernemen we, dat dit laatste
plan afgeblazen is.). Tijdens deze bijeenkomst bleek wel, dat in de deelgemeente grote parkeerproblemen
zijn. Gezien de parkeerdruk nabij de
Prins Bernardkade vroeg één van de
bewoners naar de mogelijkheid om in
de plas een ondergrondse parkeergarage te bouwen. Dit werd echter als
onmogelijk van de hand gewezen.
Verder op 13/11 bij de Kralingse
Zeil Club (K.Z.C.) de regiovergadering van het Watersportverbond
bijgewoond. Het belangrijkste punt
op deze bijeenkomst zijn de plannen
van het Watersportverbond voor
de komende jaren. Het afgelopen
jaar heeft het Watersportverbond in
afgeslankte vorm getracht zijn werk
te doen. Men is echter tot de conclusie gekomen, dat wil men zijn werk
goed doen en aan alle wensen van
de leden voldoen, men onvoldoende

financiele middelen heeft. Eigenlijk
zou de individuele afdracht per lid
met € 9 omhoog moeten. Echter,
gezien de gestegen levenskosten én
de eenmalige verhoging met € 7 dit
jaar, heeft men gemeend voor de
begroting van 2008 een verhoging
voor te stellen met € 4. In 2009 wil
men dan de afdracht nogmaals met
€ 5 verhogen. Op deze wijze hoopt
men dan voldoende inkomsten te
krijgen en tevens de door de bank
geëiste opbouw van eigen middelen
te bewerkstelligen. Op zaterdag 24/11
houdt het Watersportverbond zijn
najaars ALV, alwaar een delegatie van
Aegir (Matthijs en Tom) naar toe zal
gaan.
Frits van der Linden, Algemeen Bestuurslid:
De advertentie op de achterkant van
de Aegir Spiegel is vervallen en nu
wordt er naar geïnteresseerde adverteerders gezocht. De Kennismakings
Cie. heeft 70 nieuwe leden op bezoek
gehad en had het daardoor erg druk.
De Zeil Wedstrijd Cie. had dit jaar
de bekende vijf evenementen en
een nieuw evenement: de Open
Nationale Kampioenschappen in de
Jeugdbootklasse en de Nationale
wedstrijden voor de FJ klasse. Zowel
Aegir als beide organisaties willen
deze wedstrijden uitbreiden. Ook zijn
er weer plannen voor de zogenaamde
'donderdagavond zeilwedstrijden'.
Erik Kappelle, Penningmeester:
Financieel gaat het goed. Er waren dit
jaar extra opbrengsten. We hadden
echter ook weer een aantal uitgaven,
zoals een nieuw biljart, de defibrillator
en een rescueboot, die echter grotendeels gesubsidieerd was, dankzij de
inzet van Ellis v.d. Berg. Ellis, Matthijs
en Erik zijn ook naar een speciale cursus 'sponsoren' geweest. Belangrijkste
les daarvan was, dat sponsoring onder
leiding van één speciale verantwoordelijke vanuit het bestuur dient te
geschieden om zo te voorkomen dat
(potentiële) sponsors door meerdere
personen tegelijk worden benaderd.
Ook dient men te voorkomen, dat
een sponsor steeds opnieuw benaderd wordt.
André Hollenkamp, Commissaris Jeugdzeilen:
Dit is voor André de voorlaatste
vergadering, want hij zal tijdens de
voorjaars ALV aftreden en Ted Tan
zal hem dan officieel opvolgen. André
heeft zijn functie nu vijf jaar met
veel plezier gedaan en heeft daarbij
veel werk verzet. De basis van de

Jeugdcursus is gegroeid. Afgelopen
jaar was een mooi jaar: met 16
kinderen (een record) de Combi
Rotterdam gedaan én daarbij ook nog
eens goede resultaten behaald. André
is daar erg trots op. De CWO-opleidingen verlopen goed en kennen
een aanwas. Ook kent de opleiding
met twee-mansboten een toename.
Tevens zijn er vijf Aegirkinderen naar
wedstrijden in Frankrijk en zes naar
Italië gegaan. Momenteel wordt er
druk gewerkt om in de Rotterdamse
Koepel van verenigingen samen te
werken op landelijk niveau.
Matthijs van Seventer, Voorzitter:
Heeft naast de interne contacten
óók externe contacten, zoals bij het
plan voor de herinrichting van het
Prinsemolen Park. Matthijs heeft
bij de deelgemeente een voorstel
gedaan inzake parkeren tijdens
(zeil-) evenementen. Dit voorstel
is zeer welwillend ontvangen. De
Rotterdamse Koepel van watersportverenigingen heeft samen met het
Watersportverbond in september
bij Aegir vergaderd. Dankzij Anita
zijn de gasten uitstekend ontvangen
en de gesprekken zijn goed verlopen. Er is gesproken over afspraken
inzake het Jeugdzeilen én het vervolg
op het Jeugdzeilen. Aegir laat zijn
neus zien en Matthijs zal samen met
Tom naar de najaars ALV van het
Watersportverbond gaan. Wij zijn
hard bezig voor zowel Aegir als de
leden van Aegir.
Naar aanleiding van wat de leden tot
nu toe gehoord hebben, mogen ze
vragen stellen.
Zo wordt gevraagd, waarom het zo
lang moet duren alvorens er eindelijk aan de elektra van de steigers
gewerkt gaat worden. Het antwoord
is, dat bestuurskracht hiervan de
oorzaak is, het huidige bestuur werkt
voornamelijk overdag, dus moet er in
de vrije tijd ruimte gevonden worden
om zaken te regelen. Verder moeten
er prioriteiten gesteld worden én een
goed doordacht werkplan, zodat we
uiteindelijk een goed resultaat krijgen.
De man, die de cursus 'werken met
de defibrillator' gaat geven wist nog
niet, dat het apparaat er al hangt. Rob
antwoordt, dat hij wel met deze man
contact had gehad, maar dat er op dat
moment nog geen cursisten bekend
waren. Hij is nog bezig met verkrijgen
van meer cursisten.
Er wordt een aanbod gedaan om bij
het sponsoren te helpen. Matthijs is
daar erg blij mee.
Gevraagd wordt of het klopt, dat alle

gezinsleden allemaal individueel worden aangeslagen. Kunnen we daarover
meer duidelijkheid krijgen? Inzake de
landtong is vernomen, dat de horeca
niet doorgaat.
5. Strategisch beleidsplan
Naar aanleiding van de enquête is het
bestuur bezig geweest dit te vertalen naar een visie en uit te werken
naar een meerjaren beleidsplan op
de gebieden van Haven & Terrein,
Jeugdzeilen en Financiën.
Visie, missie en doelstellingen zijn als
volgt geformuleerd: Aegir is een actieve, herkenbare, gezonde vereniging,
waar watersport in de breedte, waar
mogelijk op niveau, wordt beoefend,
waar leden trots op zijn en zich thuisvoelen en gezamenlijk bijdragen aan
een uitstekende sfeer, goede voorzieningen en sportieve ontmoetingen.
Presentatie Frank Berrens over Haven &
Terrein:
Het terrein van Aegir is beperkt in
(berg-)ruimte, we zullen hier verstandig mee moeten omgaan door
bijvoorbeeld geen lege trailers te
stallen, door huidige oude bergingen
te vervangen en het terrein beter in
te richten. Een nette aanblik heeft de
voorkeur. Ook goede voorzieningen
(steigers, water en elektra) worden door de leden op prijs gesteld.
Leden zijn minder en minder voor
onderhoud te porren en daarom zal
een pool van betaalde vrijwilligers
gevormd worden.
Presentatie André Hollenkamp over
Jeugdzeilen:
We willen een gedegen opleidingsorganisatie voor 100 kinderen
(Optimisten en twee-mansboten). We
willen deelnemen op Combi- en op
Nationaal wedstrijdniveau. Materiaal
zal hierbij geen belemmering zijn.
Presentatie Erik Kappelle over Financiën:
De negatieve vermogenspositie van
een aantal jaren terug is afgelopen
jaren door een gezond financiëel
beleid naar een klein positief saldo
omgebogen. De exploitatie van de
kantine dient budgetneutraal te zijn.
De zelfwerkzaamheidstoeslag wordt
gebruikt voor het bekostigen van
klein onderhoud aan haven, terrein,
materieel en gebouwen. Voor groot
onderhoud wordt jaarlijks een bepaald
bedrag gereserveerd. Indien de
begrootte bedragen niet voldoende
blijken, zal naar alternatieven zoals
sponsoring, subsidies e.d. gekeken
worden. Sponsoring kan enkel goed
verlopen als er duidelijke regels zijn

en het bestuur de centrale leiding
heeft.
Matthijs geeft aan dat deze presentaties er waren om een beeld te geven
over wat we de komende tijd van plan
zijn. Hoe gaan we nu deze plannen
concretiseren? Alle activiteiten zullen
begroot worden en vervolgens in de
ALV’s ter spraken komen; in de eerste ALV presenteren we het plan en
in de tweede valt de beslissing.
Naar aanleiding van de presentatie
Haven & Terrein wordt gevraagd
hoe het met parkeren op het terrein
gesteld is. Er is hier veel onduidelijkheid over. Het antwoord is, dat het
parkeren een groot probleem is. Er
zijn in de buurt onvoldoende parkeerplaatsen. Nu is er gelukkig een oplossing gevonden voor het parkeren tijdens evenementen. Het parkeren op
het terrein zelf tijdens evenementen is
op het achterterrein. Het voorterrein
willen we te allen tijde vrij houden.
Verder is het alleen toegestaan om
met de auto het terrein op te komen
om te laden en lossen.
Op een algemene vraag naar de tijdslijn kan gemeld worden, dat deze nog
komt.
6. Financiën
Het vaste punt is de tarieven van het
komend jaar (2008).
7. Tarieven 2008
De tarieven voor 2008 worden enkel
met de 2% inflatiecorretie verhoogd.
En, zoals eerder gemeld, zal de
afdracht Verbond met € 4 omhoog
gaan. Zijn er meerdere prijsindexen?
Neen, we hanteren maar één prijsindex. Gaat de afdracht Verbond nu
elk jaar omhoog? Neen, dit jaar is
het voorstel om de afdracht voor
2008 met € 4 te verhogen. Vorig jaar
verkeerde het Watersportverbond
in financiële moeilijkheden. Is het lek
nu boven? Ja, het was een samenloop van omstandigheden: er was
te veel 'ondernemen' in combinatie met onvoldoende toezicht én
daarnaast bleek de productie van
het blad Schipper m/v een bodemloze put bleek te zijn. Gevraagd
wordt of het ambitieniveau van het
Watersportverbond niet verlaagd kan
worden en of Aegir tijdens de ALV
van het Watersportverbond een kritische houding wil innemen.
Erik geeft tenslotte aan, dat Jim v.d.
Oever uit de Kascontrole Cie. treedt
en dat er een opvolger gezocht
wordt. Kees Verkerk biedt zich aan
en wordt onder dankzegging gekozen
tot opvolger.

>
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8. Procedure ontzegging lidmaatschap
In de Huishoudelijke Reglementen
staat in art. 18, dat een geschorst lid
vijf jaar ná de schorsing zich voor lidmaatschap kan aanmelden en de aanmeldingsprocedure moet doorlopen.
In art. 2 van het Jachthaven Reglement
is de toegang tot het terrein duidelijk
geregeld. Piet de Rot vraagt waarom
men de ene keer zo strikt aan de
regels houdt en de andere keer niet.
Matthijs geeft aan, dat deze kwestie
vrij serieus was en dat er indertijd
dan ook een serieus besluit in de ALV
genomen was. Vandaar, dat we het
ook nu serieus behandelen.
9. Rookbeleid
Het is overheidsbeleid, dat per 1 juli
2008 in alle sportkantines niet meer
gerookt mag worden. Het bestuur
doet nu het voorstel om in de periode hieraan voorafgaand het bordje
dat de rook- en niet-rookgedeeltes
aangeeft, om te draaien. De vergadering stemt hiermee in.
10. Bestuurssamenstelling
André is vijf jaar lang Commissaris
Jeugdzeilen geweest en nu spelen er
ook nog persoonlijke omstandigheden bij zijn besluit om te stoppen.
Zijn beoogde opvolger, Ted Tan,
was vandaag door werk in de V.S.
verhinderd om zich persoonlijk te
komen voorstellen aan de ALV. Hij zal
gaan samenwerken met André en het
bestuur en nu in de voorjaars ALV
voorgedragen worden.
11. Rondvraag
Jim v.d. Oever dankt het bestuur voor
haar inzet.
Teun van Rietschoten dankt eveneens
het bestuur en was onder de indruk
van de presentatie. Hij was vorig jaar
Lid van Verdienste gemaakt en samen
met de andere Leden van Verdienste
overlegd en namens hun biedt
hij Aegir een bijzondere foto van
Aegir, gemaakt door een beroemde
Amerikaanse fotograaf. Het is een
gelimiteerd exemplaar. Matthijs neemt
deze foto aan en dankt Teun en de
andere Leden van Verdienste hartelijk
voor dit geschenk.
Michel Serry wil graag gebruik maken
van één van de rescueboten voor
tijdens het zeilen met de K-klasse.
Dat mag, maar er zitten geen buitenboordmotoren op de boten. Hij zal
zelf dan voor een buitenboordmotor
moeten zorgen.
Dik de Waard klaagt over de secretaris, die niet op een e-mail van hem
zou hebben gereageerd. Gaat verder
over het grasmaaien: de gemeente
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doet voor veel geld slechts een
gedeelte en de rest doen leden. Er
is een nieuwe grasmaaier gekocht,
maar die is te klein. Stelt voor het
grasmaaicontract met de gemeente op
te zeggen en een grotere grasmaaier
te kopen. Zelf zal Dik geen gras meer
maaien. Vraagt waarom honden los
op het terrein rondlopen, ondanks de
regel, dat ze aan de lijn moeten. Stelt
voor om het fietsenrek te verplaatsen
richting clubhuis, want is er nu veel
verwarring en zetten velen hun fiets
tegen het clubhuis en beschadigen
daarbij de muren. Tenaanzien van de
trailers heeft de havenmeester via
de reglementen de bevoegdheid om
jaarlijks de plaatsen toe te wijzen, dus
kan hij zo de trailers verwijderen.
Hoe zit het met het boek met de
steigerligplaatsen? Deze wordt niet
bijgehouden!
Monica Mathlener vraagt zich af waar
zometeen nog gerookt kan worden
en of het niet mogelijk is om door de
weeks te laden en lossen.
Steven de Geest is in de foto geïnteresseerd, die de Leden van Verdienste
geschonken hebben. Weten ze hoe hij
aan een exemplaar kan komen?
Frank Berrens geeft aan, dat vele punten en vragen van Dik de Waard in
Franks presentatie terugkomen. Frank
geeft verder aan, dat we Vial zeer
dankbaar zijn voor de steigers en
plankiers.
Ton v.d. Cammen zou toch graag
zien dat de zelfwerkzaamheid blijft
bestaan, want tijdens de gesprekken
in de Kennismakings Cie geven de
kandidaatleden aan waarbij ze willen
helpen. We moeten hiervan gebruik
maken! Jolanda en Frits zullen de vaardigheden in een matrix zetten, zodat
het makkelijker te zien is, wie we
voor welke klus kunnen vragen.
Ed Snijders is het bestuur dankbaar
voor haar inzet gedurende het afgelopen jaar.
Gerard Oomens heeft gehoord dat de
Zelfwerkzaamheid misschien naar
€ 50 verhoogd zou worden. Klopt
dat? Antwoord: Neen, deze blijft
voorlopig € 20.
12. Sluiting
Verder niets aan de orde zijnde, sluit
de Voorzitter onder dankzegging aan
de aanwezigen voor hun komst en
inbreng de vergadering om 23:15 uur.
Tom Koenen, secretaris en notulist.
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Voor direct

MEER RESULTAAT
is de Enfa Groep een zeer
geschikte partner. Wij werken met ketenmanagement,
dat betekent voor u één aanspreekpunt voor alle onderdelen van uw huisstijldrukwerk
en het beheren hiervan. Voordeel voor uw organisatie is dat
u niet zelf verschillende leveranciers hoeft te benaderen.
Uw huisstijl wordt bewaakt
door onze eigen DTP-afdeling en deze beheert ook uw
grafische digitale databank.

grote oplagen

Huisstijl drukwerkers

slimme handling
E-Business

@

Middelgrote en grote bedrijven evenals
collega-drukkerijen kunnen bij de Enfa
Groep terecht voor de productie van grotere aantallen huisstijldrukwerk. Collegadrukkers vormen al een belangrijk deel
van onze opdrachtgevers.
De Enfa Groep heeft alle kennis in huis
en levert drukwerk dat aan alle kwaliteiteisen
voldoet.
Daarbij
ondersteund door een modern machinepark
en de hoge kwaliteit van de grondstoffen van uitsluitend A-leveranciers.
Aangevuld met de normen van de KVGOmilieuwetgeving – ISO 9001, ISO 14001
en FSC-certificering, biedt dat u garantie
voor constante kwaliteit.
Op onze website, via een inlogcode, heeft
u 24 uur per dag, 7 dagen per week inzicht in uw voorraden en orderstatus.

Een betrouwbare partner actief sinds 1898 in Utrecht en
1917 in Venlo. Enfa staat voor
een organisatie met aandacht
en advies voor de klant, want
meedenken staat bij ons centraal. Wij zijn een organisatie
die duurzaam onderneemt,
we hebben oog voor onze omgeving en spelen in op veranderingen. Met de nieuwe en
uitgebreide
dienstverlening
presenteren wij ons als de beste partij voor:
Ideaal Opslagbeheer
• Voorraadbeheer
Efficiency via E-Business
• Elektronisch bestelsysteem
Slimme Handling
• Uitgebreide dienstverlening
• Fulfillment
Uitbesteding Grotere oplage
• Huisstijlbewaking
• Kwaliteit
Oplossing in Logistiek
• Complete voorraadbeheersing
• Optimale transportoplossing
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