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IJsberen met natte staart

Het laatste...
nummer van 2009. Het was voor onze vereniging een jaar
waarin veel is gebeurd. De Aegir-jeugd heeft veel gevaren,
tot in Denemarken toe. Op het terrein is veel opgeruimd
en het clubgebouw is geschilderd. Komende tijd zullen er
weer steigers worden vervangen en voor we het weten is
het alweer voorjaar! Verslagen over het bovenstaande
leest u in deze Aegir Spiegel. Ons rest het u een fijn
Kerstfeest en een gezond en gelukkig nieuwjaar te wensen
met veel watersportplezier.
Monica, Rob, Peter en Frits

Data om te onthouden:
Vrijdag 1 januari 16 uur: Nieuwjaarsreceptie.
Zondag 28 februari: Muziekmiddag.

Op de zwarte lijst
Al vele jaren ben ik de chef botenafspuiter tijdens de winterberging, een zeiknat en smerig karwei. Maar trouw spuit
ik alle boten schoon en als extraatje ontvang ik van de
meeste booteigenaren een fooitje, wat mij zeer welkom is.
Enkele booteigenaren geven niets (dat is ook geen verplichting) maar er kan bij sommigen zelfs geen bedankje of biertje af. Deze lopen de kans volgend jaar zelf te moeten spuiten met het risico om dan net als ik twee dagen met koorts
in bed te moeten blijven! Een extra bedankje voor de gulle
gevers.
Joost Vial

OPENINGSTIJDEN CLUBGEBOUW
Van 1 oktober tot 1 april is het clubgebouw
geopend:
Woensdag 13.00 – 17.00 uur
Donderdag 19.30 – 24.00 uur
Zaterdag 13.00 – 20.00 uur
Zondag
13.00 – 20.00 uur
21 tot en met 31 december gesloten
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Van de voorzitter

De novemberstormen gieren weer rond het huis. Tijd
voor de openhaard en een lekker glas wijn. Mijmerend
over het fantastische seizoen dat achter ons ligt. En dat
was het! Het laatste evenement ligt natuurlijk nog het
meest vers in het geheugen: een zeer geslaagde
IJsberenrace. Meer dan vijftig boten op de plas, van allerlei klassen: naast Lasers en Opti’s ook O-jollen, FJ’s en
een goed gevuld SW-veld met een sterke vertegenwoordiging aan randmeren. Ook onze nieuwe RS Feva’s deden
mee en de jeugd kon in die tweemansbootjes laten zien
wat ze waard was – schitterend! Zaterdags was er zwakke wind, maar zondag zo’n 5 Bft en horizontaal inkomende regen. Uithangen, scheuren aan de schoten, natte
pakken en rooie wangen. Dat is pas zeilen!
Die zondag mocht ik ook een groot aantal nieuwe leden
installeren. En dat is natuurlijk geweldig. Een teken dat
Aegir bloeit. Onder de nieuwe leden bevindt zich een
grote groep enthousiaste nieuwe Laseraars. Die zeilen
elke donderdagavond en organiseren daarbij een boel
gezelligheid. Maar ook andere initiatieven komen uit die
groep, zoals een lezing door Frits de Ruyter de Wildt,
nazaat van onze grootste vlootvoogd, over zijn voorvader. Ontzettend leuk en ook goed voor de vereniging.
Maar er was nog veel meer te doen bij en rond Aegir. In
augustus waren we gastheer voor het inmiddels traditionele FJ-evenement. Een veld van zes FJ’s vochten om de
eer. Altijd een leuk gezicht, die kleine flitsende bootjes
met hun kleurige spinnakers. In september was er de
even traditionele strijd om de Aegir-cup. Heerlijk zeilweer en een behoorlijk veld aan deelnemers. Gelukkig
ook nieuwe deelnemers in de SW. Hopelijk blijven ze
meedoen. En in oktober was er in de Maashaven de
strijd om het nationaal clubkampioenschap teamzeilen.
Aegir deed mee met een sterk team dat als leeuwen
heeft gevochten. In een veld met veel internationale toppers wist ons team de kwartfinales te halen. En dat is
een geweldige prestatie.
Na jarenlange afwezigheid konden we eind september
onze buren – de roeivereniging Nautilus – weer ontvangen voor de finale van het Nederlands bedrijfsroeikampioenschap. Een andere tak van watersport, maar daarom
niet minder leuk. Het was prachtig weer, de sfeer uitstekend en er was veel belangstelling. Er zijn plannen om
volgend jaar een gezamenlijk evenement te organiseren.
Hoe en wat is nog niet precies bekend. Daar wordt nog
over nagedacht.
Zo rollen we de winter in. En dan is het ook goed toeven bij Aegir. De ontspanningscommissie heeft weer een
leuk programma bedacht. Kijk op de website en doe lekker mee. Voor het goud van de vereniging – de vrijwilligers en de leden van verdienste – is op de laatste zaterdag van november weer een borrel georganiseerd. Ik kan
het niet genoeg benadrukken, vrijwilligers vormen de
steunpilaren van de vereniging en Aegir zou omvallen als
er niet die mensen waren die, vaak in de coulissen, veel
en onmisbaar werk verrichten voor onze vereniging. Het
is dan terecht dat we ze (tenminste) eens per jaar onze
dank en erkentelijkheid laten blijken.
Het is inmiddels december met Sinterklaas, Kerst en
Oud en Nieuw. Ik wens u en de uwen een fijne feestmaand toe en hoop u allemaal te ontmoeten bij de
nieuwjaarsreceptie op vrijdag 1 januari 2010 om 16.00
uur. Bij Aegir.
Matthijs van Seventer, voorzitter

31 oktober en 1 november

IJsberen onder wisselende omstandigheden
Vanwege ’De 6-uur van De
Nieuwe Meer’, een traditioneel
evenement van de Lasers met
aansluitend hun ALV, waren de
IJsberen dit jaar een week vervroegd. Maar waar waren die
Lasers eigenlijk? En er was nog
wel een nieuwe wisselprijs voor
de Masters!
Welgeteld vijf Master en drie
Standaard Lasers konden we verwelkomen op de zaterdag, dus daarvoor
hadden we het weekend niet hoeven
te verschuiven. Gelukkig was het zondag een stuk beter met in totaal dertien Lasers, maar de Masters van buiten lieten zich, op een enkele na, het
hele weekend niet zien.
Teleurstellend! We hadden juist een
mooie wisselprijs in het leven geroepen voor de Masters, omdat daar de
IJsberen mee zijn begonnen en om
eindelijk een goed alternatief te hebben voor de verschrikkelijke IJsbeer,
die niemand meer wilde. Deze ets,
met een blik op onze plas, is ter
beschikking gesteld door Ed Snijders
namens zijn bedrijf Snijders & Van
Daalen en geleverd en gedeeltelijk
gemaakt door Fred Bos van Le
Bouclier. Aegir dankt deze leden
voor dit ’geschenk’.
De eerste winnaar van de nieuwe
prijs is Martin van Olffen geworden,
iemand die bijna altijd aanwezig is,
dus we hoeven niet bang te zijn dat
we de ets niet meer terug zien. Dat
was haast wel het geval met de wisselbeker voor de Standaard Lasers,
die niet op tijd werd terugbezorgd.
De winnaar van vorig jaar was er niet
en de sterkste van dit jaar stond dus
met lege handen. Gelukkig is dit een

week later rechtgezet. Opvallend was
de verschijning van een heel team,
vader en drie zonen, uit Almere: de
familie Velds. Ma, onze eigen Nicolet,
aan de kant als een soort chef
d’équipe met pa in de Laser en de
drie jongens in de Optimist. Echt
leuk, alleen voor de jongens op zaterdag minder want toen hadden ze
geen tegenstand. Gelukkig was dit
zondag met in totaal dertien Opti’s
een stuk beter.
Een heel nieuwe verschijning op de
plas waren de O-jollen met dank aan
Ton Op De Weegh en met, als we
het toch over een nieuwe verschijning hebben, Hans Krol. Ja, je moet
wat na al die Laser-successen! Wie
kan zich eigenlijk heugen, dat we deze
boten voor het laatst op de plas hebben gehad? Wie het weet mag het
zeggen en ontvangt als prijs onze
IJsbeer in ruste. Afgesproken?
Veel klasseborden
Kortom, we hadden zaterdag slechts
dertig boten op het water, maar zondag vijftig verdeeld over acht klassen.
Zoveel klasseborden hebben we lang
niet nodig gehad op de toren. Wat
ook met wisselende omstandigheden
te maken had was het weer. Begon
het zaterdag prima met een lopend
windje, zondag was een stuk anders
met buien en een windwaarschuwing.
Gelukkig hadden we de zondag zo
ingedeeld, dat haast alle boten van
het water af waren toen het echt
onstuimig werd. Die paar boten werden keurig in de gaten gehouden
door onze rescues, die zondag echt
nodig waren. Last but not least was
er natuurlijk de kennismakingsmiddag
voor nieuwe leden, die dan gelijk van
onze zeilactiviteiten konden genieten.
Dat geeft echter altijd problemen

met de laatste wedstrijd van de
SW-klasse, waarin een aantal zeilers
meedoen, die bij de kennismaking
aanwezig moeten zijn. Dus SW als
eerste laten starten, een rondje laten
varen (wel kort hoor), jasje/dasje aan
en om 15.00 uur in het gareel.
Jammer alleen voor de anderen, die
wel wat langer hadden willen zeilen.
Met RS Feva viel het wat tegen aangezien de delegatie van Kralingen niet
op kwam dagen. Maar ja, het staat
nog in de kinderschoenen. Alle begin
is moeilijk, zullen we maar zeggen.
Het was een geslaagd weekend met
maar één protest (dank aan Nils
Spliethoff voor de behandeling),
waarbij iedereen van de organisatie,
incluis de bar en keuken natuurlijk,
zich weer van z’n beste kant heeft
laten zien.
Tot volgend jaar dan maar weer.
Peter de Wit, ZWC
Uitslagen en prijswinnaars
Optimist A: 1.Douwe Velds,
2. Steven Velds, 3. Jelmer Velds.
Optimist B: 1. Fréderique Bienfait,
2. Lieve de Meijer, 3. Olivier Tan.
RS Feva: 1. Max Posner, 2. Laura
Koster.
SW-klasse: 1. Tyn Udo, 2. Jan
Tolhuys, 3. Erik van Swieten.
Laser Standaard: 1. Wout de
Visser.
Laser Master: 1. Martin van
Olffen, 2. Coen van Duijn,
3. Frits Bienfait.
Flying Junior: 1. Rolf de Jong,
2. Bert Wolff.
Olympia Jol: 1. Jan Willem van
den Hondel, 2. Ton Op De
Weegh.
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Boten weer veilig op de kant
Dit jaar zijn er in twee zaterdagen voor en na de IJsberenrace
maar liefst 53 boten uit het
water gehaald. Het waren
lange dagen voor de ploeg die
van ’s ochtends half negen tot
ver in de donkere uren van de
namiddag paraat stond.
De eerste dag kenmerkte zich door
langdurige motregen, die werd gepareerd door een goeie bak gevulde
soep van Anita. De tweede dag was
het om het op zijn Rotterdams te
zeggen gewoon kolere weer: gietende
regen en wind. Voorbeeldig novem-

ber weer laten we maar zeggen. Alles
verliep veilig en zonder ongelukken.
Wel was er -zoals we dat tegenwoordig noemen- een ’bijna ongeval’
toen een van de banden onder de
boeg van een kort bootje uitslipte.
Gelukkig liep het met een sisser af,
maar het geeft wel aan dat dit een
niet ongevaarlijke klus is, die twee
keer per jaar gedaan wordt door een
club welwillende vrijwilligers die in
het dagelijks leven hele andere dingen
doen! Oplettendheid en ervaring blijven noodzakelijk!
Dankzij een goede voorbereiding van
de technisch commissaris Rob

Filevorming bij de helling

Baggeren
Toen laat in het seizoen bleek dat er
toch nog enige ruimte in het budget
was, hebben we de firma Simon
werkzaamheden laten verrichten en
zo weer een punt van het vijfjarenplan afgetikt. Begin november is met
behulp van een kraanbak en duikers
een strook van 5 tot 7 meter
schoongebaggerd van vuil. De strook
strekte zich uit vanaf het terras voor
het clubhuis, langs de T-steigers tot
aan de plankier kopzijde (voorbij de
’knotwilgen’) aan het eind. Ruim
4 kuub (in big bags) met glaswerk,
scherven en kapotte flesjes en een
scheepsruim met oud ijzer zijn verwijderd. Tegelijkertijd is de ’verende’
steiger van het terras naar de eerste
T-steiger ondersteund met twee
palen en is dat loopje nu lekker stevig. Als laatste zijn er aan de F-steiger
vier palen verwijderd, zodat we van
vier kleine ligplaatsen, waarvan twee
zo klein dat die niet bruikbaar waren,
nu twee grote ligplaatsen hebben
gecreëerd. Daar is vandaag de dag
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steeds meer behoefte aan en de
wachtlijst voor grote ligplaatsen kan
worden ontlast.
Allemaal goed voor Aegir, deze karweitjes. Het allermeest verheugt me
echter, dat we nu met een stuk
geruster hart in de volgende warme
zomerdagen kinderen in het water
kunnen zien plonzen na een lekkere

Spliethoff en de hulp van Ed Snijders
en (alweer) Keesjan van Beek, Jaap
van Herk en Jacco Pol was de benodigde equipement van tevoren tip top
in orde gemaakt en goed getest. De
hydrauliek van de hefwagen is beveiligd en dankzij de bijdrage van Rob
Lubbers kunnen de wielbanden van
de bandenwagen nooit meer te zacht
zijn of lek raken! De nieuwe vorklift
heeft nu ook een hydrauliek aansluiting voor aangehangen machines en
dat kwam goed van pas toen op de
eerste zaterdag de tractor opspeelde
vanwege vuil in de tank.
Nieuwe methode
De laatste twee boten werden een
uitdaging voor het onverwoestbare
team van Bobby en Jan Jansen, Mark
Verhoef en Rob Spliethoff en zo
zagen we in elk nadeel toch weer een
voordeel: toen de tractor echt niet
meer wilde starten, hebben we de
laatste boot eruit gehaald door de
spreader uit de kraan te tillen en in
een keer de ’Tromp de lóuil’ op zijn
schragen te zetten! Een andere
methode, die we in het voorjaar verder zullen gaan gebruiken met wat
noodzakelijke aanpassingen. Het
werkt veiliger en sneller dan het
overpakken in de bandenwagen en
qua logistiek zal het naar verwachting
een stuk sneller gaan! Wordt vervolgd.
Frank Berrens, havenmeester
dag zeilen en zonodig winnaars van
evenementen of bekers: hup het lel
in. Plons! Een stuk geruster schrijf ik,
want de schoongemaakte wallenkant
is namelijk niet afgeschoeid en er kan
altijd nog wat achtergebleven zijn.
Voorzichtigheid blijft geboden en ik
zou nog steeds echt niet duiken!
Frank Berrens, havenmeester

Baggerboot lost de rommel aan de achterplas

Noest werk!

Noest werk is er verzet om het
terrein en de opslagruimten
op te schonen en te ontdoen
van allerlei spullen die ooit
een goede bedoeling hebben
gehad, maar anno 2009 echt
niet meer gebruikt kunnen en
zullen worden. Een verslag van
wat er tot nu gedaan is om het
het dichtslibben van onze vereniging aan te pakken.
Al ruim twee jaar hebben we de
leden op alle mogelijke manieren
geïnformeerd middels de Aegir
Spiegel, onze website, de Algemene
Ledenvergadering en zelfs een persoonlijk brief met verzoek uw spullen
te verzorgen en te merken, omdat
we actie gaan ondernemen. Vorig jaar
hebben we de zolder uitgeruimd en
heeft de onvermoeibare Optimisten
lesclub een marktdag voor tweedehandsspullen georganiseerd. Ook dit
jaar was er weer een in het voorjaar.
Ook is vorig jaar een eerste slag

Havendagen
Het begint een traditie te
worden, de door Aegir mede
georganiseerde sloepentocht
naar de Maas. Ongeveer 40
verschillende grote en kleinere open sloepen deden mee.
Wij zijn vanaf de Bergse Voorplas
gestart. De eerste sluis gaf geen
problemen, zo ook de tweede niet.
Maar de derde, de Parksluizen, werd
wat lastiger. Er waren diverse
openingstijden doorgegeven, maar
nadat Bart van Beek de sluiswachter
had opgeroepen kwam er duidelijkheid. Er moest gewacht worden:

gemaakt met de mastenloods en het
motorenhok. Doorgeroeste benzinetanks en verrotte masten en verrotte
-dus onveilige- schragen zijn toen verwijderd, zwerfhout is gesorteerd en
een paar al jaren ongebruikte, kleine
zeilbootjes zijn afgevoerd. In het
voorjaar van 2009 is de Optimisten
zeilopslag (in de bruine container)
voorzien van fatsoenlijke rekken en
kunnen de Optimistenspullen normaal worden opgeborgen.
De volgende brandende kwestie was
het grote aantal trailers die ongemerkt stonden gestald en niet werden weggehaald voor dit zomerseizoen. Door listig, doch tijdrovend,
detectivewerk hebben we zoveel
mogelijk eigenaren achterhaald en van
een aantal daarvan is de trailer naar
caravanstalling Schieveen afgevoerd.
Eind november waren er nog een
paar waarop geen aanspraak is
gemaakt. Deze zijn dan ook als aangekondigd, bij deze, vervallen aan de
vereniging.
want tijd is tijd. Na geschut te zijn,
vertrokken we naar de
Entrepothaven waar ligplaatsen
waren geregeld en de koffie met
gebak klaar stond in de Piraat. Naast
een goed gevulde tas ontvingen we
ook ons nummer voor de sloepenparade. Onder begeleiding van de
Havendienst voeren we in gelid naar
het H2otel waar drankjes en hapjes
klaarstonden.
Onderweg zorgde Edward
Dongelmans voor de vrolijke noot
door aan boord van de Prins van
Oranje onnavolgbaar koninklijk te
neigen en zwaaien naar de toeschouwers op de kade. Vervolgens weer
de Maas op naar de Piraat waar we
gezamenlijk heerlijk gegeten hebben.

In het najaar zijn het magazijn en de
werkplaats aangepakt. Maar liefst tien
volle aanhangwagens zijn afgevoerd
naar de oud ijzerboer en de Roteb
met chemisch afval, ongekeurde
brandblussers, ongecertificeerde lasapparaten, rot hout, beschimmelde
werkkleding en nog veel meer. Ook
het havenkantoor en nogmaals de
zolder en de bestuurskamer zijn aangepakt. Dat was hoognodig na een
seizoen, konden we wel vaststellen.
Last, but certainly not least, heeft de
keuken zijn uitbreiding gekregen en is
langzaam maar zeker op orde aan het
komen.
Om de inhaalslag te completeren
moet de rest van de motorenloods
nog worden opgeschoond. Er hangt
een aantal motoren, waar al in geen
jaren naar is gekeken! Verder zullen
we de slechte bokken en schragen
afvoeren die er nu nog staan en blijkbaar niemand meer toebehoren (overigens zullen we wel een kleine reserve van goede stalen behouden).
De ’grote schoonmaak’ is niet een
erg leuk karwei en mijn oprechte
dank gaat dan ook uit naar Keejan
van Beek, Jacco Pol, Rob Spliethoff en
Jaap van Herk. Zonder hun tomeloze
en altijd vrolijke inzet en bereidwilligheid (en hun aanhangwagen) hadden
wij dit alles niet voor elkaar gekregen! Nu zijn we dan zover, dat we
kunnen inventariseren en ons kunnen
voorbereiden op de plannen voor de
nieuwe opslagruimten die nodig zijn
om de Watersportverenigng Aegir te
faciliteren en ze in de komende jaren
niet opnieuw stilletjes tot stalling en
opslag verworden!
Frank Berrens, havenmeester

De sloepen die door de Parksluizen
moesten, vertrokken op tijd. Zo ook
Jan en Ismonda Deelen. Zij waren in
de veronderstelling dat de sluizen
tot zeven uur draaiden. Toen zij echter, na eerst een watersporter met
pech geholpen hadden, om kwart
voor zeven bij de sluis kwamen,
bleek dat die deze dag niet meer
open zou gaan. De sluiswachter was
onverbiddelijk: tijd is tijd. Waarna de
tocht voor Jan en Ismonda eindigde
bij de KR&ZV De Maas.
Het was een schitterende dag. Mede
door veel tijd en inzet door de organisatie was dit mogelijk, heel veel
dank daarvoor.
Hans Holterman
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Let op dieselverontreiniging
Ongeveer 60% van de reddingsacties van de Koninklijke
Nederlandse Redding
Maatschappij (KNRM) wordt
uitgevoerd ten behoeve van de
watersport. Hierbij treedt een
aantal wetmatigheden op. Zo
is motorpech vaak de oorzaak
van de problemen, in 40% van
de gevallen betreft het een storing aan het brandstofsysteem.
Ik moest aan het bovenstaande denken toen iemand mij vertelde dat hij
deze zomer, tijdens zijn jaarlijkse lange vaartocht door Europa, een aantal
keren te maken had met motorpech,
veroorzaakt door het brandstofsys
teem. Zelf was ik enigszins verbijsterd
toen ik mijn rvs-tank inspecteerde.
Op de bodem zweefde een slijmachtige draadvormige substantie. Aan de
onderzijde van de tank bevindt
zich een zogenoemde waterzak, om, zoals de naam al
zegt, het onderliggende
water te verwijderen.
Na het opendraaien
van de aftapplug
gebeurde er
niets. De inhoud
van de waterzak
was zodanig vervuild met de
slijmachtige substantie dat pas
na lang raggen
met een lasdraad
de waterzak leegliep, samen met de
verontreiniging. Ook
de fijnfilter was behoorlijk vervuild. Vroeg of laat
had ik ook stil komen te liggen
met brandstoftoevoer problemen.
In rustig vaarwater blijft de vervuilde
substantie als bezinksel op de bodem
van de brandstoftank zweven. Op
wat onrustiger water echter, zal deze
vervuiling zich door de tank verspreiden en in het brandstofsysteem
terecht komen, met alle gevolgen
vandien.
Oorzaken
Hoe kan de tank en het verdere
brandstofsysteem zo vervuild raken
terwijl wij watersporters toch vrijwel
altijd schone diesel tanken? Water in
dieselolie is een vervelend euvel.
Diesel bevat altijd water, tot wel 20%.
Dat is op zichzelf niet zorgelijk, als
het maar niet vrij komt. De motor
kan echter absoluut niet tegen water

en het is een voedingsbodem voor
bacteriën. Niet de bacterie maar de
uitscheiding van deze bacterie veroorzaakt de verstopping van leidingen, filters en verstuivers.
Hoe komt het dat we daar tot een
paar jaar geleden weinig last van hadden? Er zijn een aantal oorzaken te
noemen waarom dit probleem een
ernstige vorm heeft aangenomen.
Sinds een aantal jaren is er een
Europese verplichting om ongeveer
5% biodiesel aan de dieselolie toe te
voegen. In deze biodiesel vermenigvuldigt de bacterie zich in zijn natuurlijke omgeving veel sneller dan in
petro-diesel. Moderne dieselbrandstof bevat geen zwavel meer en het
was juist de zwavel die de bacteriegroei beperkte.

Daarnaast wordt diesel vanwege de
hoge kosten zo kort mogelijk opgeslagen. Bij raffinaderijen werd vroeger
tijdens de opslag water afgetapt, maar
daar de overslagtijd nu zo kort is,
schiet het afscheiden van water er nu
bij in.
Maatregelen
Wat kunnen wij zelf doen aan water
in de diesel? De tank en filters
inspecteren en eventueel een dieselbacterietest doen (een testset heet
Easicult en is te bestellen bij Cleaning
Care Products, telefoon 0365301350). Voorkom verder dat er
water in de tank kan komen (goede af
te sluiten vuldop). De meest voorko-

mende oorzaak dat er water in uw
brandstof komt is lekkage via de vulopening! Tank dan ook niet bij hevige
regenbuien. In sommige publicaties
lees je over het condenseren van
waterdamp in de brandstoftank. Men
geeft dan bijvoorbeeld de tip om de
brandstoftank in de winter vol te
laten staan. Condensatie speelt
slechts een zeer kleine rol in het proces van extra water in de brandstof.
Andere genoemde maatregelen zijn
het toevoegen van biocide, het toevoegen van enzymen en de installatie
van een ’knock-down’-magneet.
Toevoegen van biocide: deze producten zijn uitvoerig getest door het tijdschrift ’Practical boat owner’ en de
producten Grotamar71 en Marine 16
werden als beste getest. In de bijsluiter staat de dosering ter voorkoming
van verontreiniging en een
’shock’-dosering wanneer
de tank al vervuild is.
Toevoegen van enzymen: deze speciale
enzymen werken
als biologische
katalysators en
breken schadelijke stoffen
af en reinigen
het brandstofsysteem.
Startron is
zo’n product.
Er is nog geen
testresultaat
bekend.
’Knock-down’magneet: deze wordt
tussen de brandstoftank en de filter geplaatst.
Deze magneet maakt gebruik
van het feit dat levende microorganismen die zich onder gunstige
omstandigheden elke 20 minuten
kunnen verdubbelen maar na het
doorlopen van een zeer sterk magnetisch veld dat niet meer kunnen.
Vervolgens verbranden ze via de verstuivers met de brandstof in de
motor. Er is nog geen onafhankelijk
resultaat bekend van dit apparaat.
Conclusie: om problemen tijdens het
varen te voorkomen, moet u actie
ondernemen. Inspecteer de tank en
filters en een eventuele behandeling
als beschreven kunnen een hoop problemen voorkomen. Bagatelliseren
van dit probleem leidt meedogenloos
tot drijven! Fijn en veilig volgend
vaarseizoen.
Bart van Beek
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Tevreden terugblik jeugdzeilen
Na de Boterletterwedstrijden
in Kralingen was het tijd om de
bootjes te poetsen. Alles staat
nu in de winterstalling. Het was
een geslaagd seizoen met de
jeugd.
Ik ben erg trots op iedereen die dit
jaar een rol heeft gespeeld bij de
organisatie van het jeugdzeilen: kinderen, trainers, schuddenbuikjesvegende
ouders, rescuebemanning, bestuursleden en de vele vrijwilligers die altijd
klaar stonden om bij te springen.
Want hoe goed je de zaken ook
voorbereidt, er is altijd wel weer een
lijntje dat ontbreekt, sleutels die zoek
blijken, een trainer die zich verslaapt
of een navigatiesysteem dat op hol
slaat. Toch was dit een leuk zeilseizoen waar ik met plezier naar terugkijk. Een kleine opsomming van de
activiteiten gedurende het jaar.
De jeugdzeilopleiding startte dit
voorjaar met vijftig zeilers in de
Optimist en tien die in een FJ les kregen. Eerst met een hele berg kinde-

ren het zwembad in om met het
omslaan van een Optimist te oefenen,
daarna bootjes controleren en de
eerste zeilles. Met het nieuwe ponton
erbij was er voldoende plek te vinden
op de plas voor deze grote groep.
Onderdeel van het lesprogramma van
de CWO 2 en 3 groep is het meedoen aan de Combiwedstrijden bij
Aegir en RZV. Op onze eigen plas
(zie ook kader) hadden we heel weinig wind maar wel prettig zonnig
weer zodat de ouders zich aan de
kant prima vermaakten. De sleep
heen naar RZV ging niet door omdat
de Rotte was gestremd. De firma
Kok heeft toen twintig bootjes in een
vrachtwagen naar RZV gebracht.
Terug kon er gelukkig wel gesleept
worden; dat is altijd leuk om in de
sluis te liggen met je Optimist. Het
regende hard bij de wedstrijden in
Kralingen. Doordat de baan steeds
veranderde was het niet eenvoudig
voor de leskinderen. Dat leverde wat
extra spanningen op. Het heeft ons
wel geleerd volgend seizoen meer
aandacht voor het wedstrijdelement
in de lessen in te bouwen. De wind

Impressie Combi-weekend
Twaalf kinderen hebben een circuit van acht wedstrijddagen doorlopen. Wie dat zijn? Een observatie tijdens het
Aegirweekend. Douwe van Rijn A: werd na een voorspellende tip van zijn vader daadwerkelijk achtste in een
race. Max Posner A: een kei in het teamwork op de kant
en geeft het team Aegir daarmee kleur; won voor het
eerst van zijn leven een beker op Aegir. Eline Tan A: liet
na het zwemmen de meiden van Aegir zien hoe je het
meest bevallig kan zonnen op een RIB. Jurriaan Rutten B:
die toch dacht dat 360 graden genoeg was, maar er wel
720 moest. De tranen waren terecht, maar al snel herstelde hij zich als echte ’vent’ en liep weer stralend op
het terras rond te stappen. Willem Aarens B: zeilde
ondanks de koorts en slappe benen prima races en dat
zonder klagen! Marilise Berrens B: die ik altijd als eerste
naar de prijzentafel zie rennen en daar met fonkelende
ogen al wat blinkt, bestudeert en zo ook intens meeleeft
met de prijswinnaars. Joep Posner B: wilde naar huis fietsen in de pauze, maar zeilde dan toch de derde wedstrijd
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schitterde op de slotdag door afwezigheid: maar met veel zon en fanatiek peddelen kun je je nog een hele
dag vermaken.
In het voorjaar is er aan een naburige
school enkele dinsdagmiddagen zeilles
gegeven. Met dank aan de trainers,
want het is toch weer anders les
geven aan schooljeugd, maar wel heel
dankbaar. De najaarscursus was ook
erg geslaagd, met weer veel kinderen
en dit keer ook RS-Fevacursisten.
Ook hebben we een deel van een les
besteed aan de Stichting Upside van
Down om samen met Down kinderen
de plas te verkennen.
Aegircup, IJsberen, RS Feva
Aegirkinderen hebben (zowel wedstrijdzeilers als andere jeugdleden)
ook aan de Aegircup meegedaan,
meestal in een Optimist, maar ik heb
ze ook in Pluizen, RS-Feva’s en
Randmeren zien stappen. Max Posner
was 1e in het A-veld en in het C-veld:
Joep Posner 1, Joost van den Broek 2,
Olivier Tan 3. De AegirCup leverde
mooie bekers op voor de fanatieke
leszeilers die misschien volgend jaar

in het moeilijke B-veld. Rem Meeuwis B: behaalde
ondanks klapgijpen, omslaan en hozen in vorige wedstrijden binnen het B-veld al een paar mooie scores. Laura
Koster C: die zoveel boten achter elkaar kan inhalen. Ze
heeft liever veel wind maar zit zo netjes in haar bootje
dat het dit weekend hartstikke goed ging. Britt Oskamp
C is altijd serieus op het water. Geen grappen of grollen
als er gewerkt moet worden. Volgens mij op het water
zonder genade. Op het land wordt dat weer gecompenseerd met enorme lachbuien. Bas Koster C: zeilde na
een zware week met avondvierdaagse toch maar twee
mooie races (10e en 11e plek) in het overvolle veld.
Pepijn Prins C: op de kant vaak een twijfelaar, met spanning naar een wedstrijd uitkijkend. Op het water een
absolute vechter. Een verkeerde start en in het middenveld rond de bovenboei? Dan worden alle register open
getrokken en knokt hij zich vooruit.
Eindklassering Combi Rotterdam:
A: Eline 10, Max 24, Douwe 27. B: Jurriaan 6, Willem 7,
Marilise 14, Rembrandt 17, Joep 27. C: Pepijn 1, Britt 5,
Laura 7, Bas 14.

wel Combi willen gaan zeilen.
Aan de IJsberenrace deed ook een
groepje leskinderen mee. Het waaide
behoorlijk hard en dan is de plas echt
wel groot. Top 3: Fréderique Bienfait
1, Lieve de Meijer 2 en Olivier Tan 3.
In de RS-Feva werden Max Posner
en Eline Tan de winnaar. Bij de
Lasers deed Bram van den Broek
mee, als jeugdlid tussen al die volwassen mannen, echt heel knap.
Aan de RS Feva-wedstrijden (serie
van onderlinge wedstrijden bij vijf
Rotterdamse verenigingen) hebben
Dirk Hollenkamp, Max Posner, Kiki
Boonen, Jelle de Vries en Eline Tan
mee gedaan. Het laatste treffen was
bij de Botterletterwedstrijden. André
Hollenkamp begeleidde deze groep
met verve.
(Inter)nationaal
Ook is er deelgenomen aan nationale
selectiewedstrijden en is er internationaal gezeild. Zo was Eline van de
partij bij de Kaagweek, Open Danish
Optimist Ǻrhus en de landelijke
selectie in Medemblik, Workum en
Roompot. Zij staat nu 40e landelijk.
Door het goede resultaat van enkele
Combizeilers werden zij geselecteerd
voor de nationale Combifinale in
Hoorn. Dat waren Pepijn, Britt,
Laura, Jurriaan en Willem. De
omstandigheden waren voor de
ouders wel prettig, want zij logeerden op een Lemsteraak die tevens als
borrel- en verzorgingsboot diende.
De Rotterdamse zeilers hadden het
wel zwaar op het Ketelmeer met
forse golfslag en een concurrentie die
vaker op groot water zeilt. Maar
iedereen kwam over de eindstreep al
was het wel veel hozen. Resultaten:
Willem 31e, Jurriaan 32e bij de
B-tjes; Laura 15, Britt 16 en Pepin
22e bij de C-tjes. Geen bekers, maar
wel een hele eer om bij dit evenement te mogen zeilen en te leren van
alle concurrenten.
Een heel verhaal en dit was nog maar
een deel van de activiteiten. Ik ben
ongetwijfeld ook hier en daar een
belangrijk feit vergeten te vermelden.
Maar een pluim voor alle leskinderen:
jullie hebben weer prima prestaties
neer gezet! Het najaar verliep wel
wat rommeliger in de organisatie.
Reden om deze winter de koppen bij
elkaar te steken en met wat vers
bloed 2010 goed voor te bereiden. In
ieder geval bedankt voor al jullie
enthousiasme en tot snel weer in
2010 !
Namens de Jeugdcommissie Ted Tan.

Eerste wapengekletter
met RS Feva’s
Op een vrijdag tegen het einde
van augustus was het dan zover
op de Kralingse plas: de eerste
trainingen met de RS Feva’s.
Organisator was Aquavitesse,
de leverancier van de nieuwe
2-mans boten voor de jeugd.
Eind augustus waren we klaar
voor de eerste wedstrijd.
Ik weet nog goed dat we drie jaar
geleden begonnen tijdens de CombiRotterdam-vergaderingen te praten
over een goede 2-mans boot voor de
jeugd. Doel was om de jeugdige zeilers die te groot werden voor de
Optimist een vervolgtraject te kunnen bieden om te blijven zeilen in

plaats van te stoppen. Het was een
ouderwetse discussie tussen zeilers:
de mast te kort, de mast te lang, de
boot te wiebelig, de boot te stabiel,
de boot te onderhoudsgevoelig en
kwetsbaar, de boot te log om goed
wedstrijd mee te varen. Kortom,
goede zeelui stonden aan wal en hadden veel commentaar. De vergaderingen duurden lang en vaak bleek het

een herhaling van zetten.
Anderhalf jaar geleden is deze discussie onder de Rotterdamse verenigingen gelukkig kort gesloten. Het was
tijdens een bijeenkomst in het clubgebouw van Aegir dat het besluit viel:
het wordt de RS Feva, tenzij iemand
(of een vereniging) daar bezwaar
tegen heeft. Hoe mooi is het dus om
uiteindelijk (na drie jaar) te concluderen dat, mede dankzij de Stichting
World Port Sail en het overkoepelend orgaan van de verenigingen, we
als vijf verenigingen in de omgeving
van Rotterdam (De Maas, RZV,
WSVR, KZC en Aegir) de handen
ineen hebben weten te slaan om voor
een boottype te kiezen: de RS Feva

klasse is geboren! Het mooie is ook
dat onze eigen vereningingsleden dit
initiatief hebben gesteund (de oud
leden).
In het weekeinde van eind augustus
hebben we dus het eerste wapengekletter gehad tussen de verenigingen.
Er was een behoorlijke windkracht
4/5 op de plas, mooie koppen op de
golfjes en een leuke samenstelling van
gelouterde zeilers: het oude Combiwedstrijdteam werd opgetrommeld
aangezien zij de meeste ervaring hebben op dat gebied. Jelle de Vries en
Dirk Hollenkamp hebben de
Aegirvlag hoog gehouden en zijn na
twee dagen (vier keer een tweede
plaats) uiteindelijk als tweede geëindigd. Hidde Kehrer en Ties Verhagen
hebben zich op de tweede dag goed
gemanifesteerd en een mooie vijfde
plek veroverd. Het leuke is: ’L’histoire
se repete’, maar daar moet je zelf wel
wat aan doen!
Anneke Hollenkamp
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Vrijwilligers gezocht!

De ZWC (Zeilwedstrijdcommissie) zoekt naarstig naar
nieuw bloed als versterking of vernieuwing van de ZWC.
Het merendeel van de commissie bestaat uit bestuursleden, die al genoeg aan hun hoof hebben en de ZWC er,
overigens nog steeds met plezier, bij doen. Wij zoeken
leden, die onze commissie willen versterken, waarbij een
beetje zeilwedstrijdervaring wenselijk is, maar zeker niet
noodzakelijk. Wij zullen de gegadigden alle uitleg geven die
ze nodig hebben. Mocht je hier iets voor voelen, laat het
ons dan weten via het bestuur, ten name van Frits van der
Linden of stuur een mailtje naar ondergetekende. Vele handen maken het werk licht(er) en het is nog leuk ook.
Peter de Wit
peterh.dewitt@tiscali.nl
06-21290432


Voor een lekker glas wijn moet je
bij Personal Wine Selection zijn!
Bergschenhoek Mob. 0610714190
PWS: wijnleverancier Aegir






 



NCK Teamzeilen: bij beste acht
Op 17 en 18 oktober werd
voor het derde achtereenvolgende jaar gestreden om
de Blauwe Wimpel, de felbegeerde prijs voor het Nationale
Kampioenschap Teamzeilen
voor verenigingen. Winnen
deden we niet, maar we zijn
wel zeker van deelname voor
volgend jaar!
Gezeild werd er in de Maxfun 25,
een snel en wendbaar bootje voor
een vierkoppige bemanning. Plaats
van handeling was de Rotterdamse
Maashaven. Door het succes van
vorig jaar was de inschrijving voor dit
teamzeilevenement beperkt tot twintig verenigingen, acht meer dan vorig
jaar. Zo’n 200 zeilers en begeleiders
meldden zich op zaterdagochtend om
8 uur bij de Rotterdam Oceanwide
Yacht Club aan de Brielselaan. Voor
Aegir kwamen aan de start: Nils
Spliethoff, Patrick Legierse, Job
Posner (captain), Els Molenaar, Thom
Koster, Barbara Troost, Christof
Abrahamse, Andre Hollenkamp, Thijs
Boonen en Simon Scholte ter Horst.
Na de gebruikelijke palaver, waar
nogmaals uitgelegd werd hoe regels
voor het teamzeilen in elkaar steken,
klonk om half tien het startsein voor
de eerste van veertig wedstrijdjes.
Het team van Aegir mocht de strijd
aanbinden met RZV, KWV Muiden,
Groningse studentenzeilvereniging
MayDay en WV Haringvliet. De eerste winst, tegen Haringvliet, was snel
gepakt. Daarna raakten wij tegen
Muiden in de problemen: de toch al
zwakke wind viel plotseling weg en
daar lagen wij dan in iets dat later

herkend werd als een
’windwak’. De overwinning
ging aan onze neus voorbij.
Over de derde race, tegen
RZV, kunnen we kort zijn.
Kansloos. In een bloedstollende vierde match wisten
wij op de finishlijn MayDay
nipt voor te blijven.
Daarmee bereikten wij de
tweede plaats in de poule,
achter het ongeslagen
team van RZV. Dat betekende: door naar de kwart
finales op zondag!
Nu het kaf van het koren
was gescheiden (in de
woorden van de enthousiaste ’speaker’, een man die
niet van ophouden wist)
zou het er hard aan toe
gaan. In ‘best of three’
series werden de kwartfinales gezeild. Aegir mocht
meteen al aantreden tegen
De Kaag, de winnaar van
vorig jaar. Het team van
De Kaag komt uit het
Regenbogencircuit en is zeer bekend
met het teamzeilen, onder andere
van de wedstrijden Holland-Friesland.
Na dappere strijd moesten wij toch
na twee wedstrijdjes onze meerdere
erkennen in De Kaag. Jammer, maar
niet ontevreden over het bereikte
resultaat. In dezelfde serie werden
ook de teams van De Maas, de
Haarlemse Jachtclub en De
Kurenpolder naar huis gestuurd. De
halve finale ging tussen De Kaag,
RZV, De Braassem en WV Aalsmeer.
Aan het eind van de dag ging De
Braassem er met de wimpel van

Het team: achter vlnr: Patrick Legierse, Job Posner, Christof Abrahamse, Nils Spliethoff, Thom Koster. Voor vlnr: Thijs Boonen, Simon
Scholte ter Horst, Els Molenaar, André Hollenkamp en Barbara Troost.

door; de tweede plaats was voor
RZV die heel dicht bij de overwinning
is geweest. Jammer voor onze
Rotterdamse Zuster Vereniging. De
troostfinale om de derde plek werd
door De Kaag winnend afgesloten.
Prachtige kijksport
Er was, mede dankzij het rustige
herfstweer, veel publiek op de been.
Ook menig Aegirlid liet zijn of haar
neus even zien, benieuwd geworden
na alle spannende verhalen van vorig
jaar. Teamzeilen blijft een moeilijk
spelletje, maar een prachtige sport
om naar te kijken. Dankzij de mooie
locatie aan de Brielselaan, waar je
vanaf het dak van het bedrijf van Leo
Arens prima zicht hebt op wat er
zich afspeelt op het water, is dit zeilspektakel voor iedereen goed te volgen.
Het organiserend comité, de Stichting
World Port Sail, heeft weer een fantastische prestatie geleverd. Ook
hebben zij aangekondigd dit evenement volgend jaar voort te willen zetten. Door de grote belangstelling zullen in 2010 voorrondes worden georganiseerd. De beste acht dit jaar,
waaronder dus Aegir, zijn automatisch geplaatst voor deelname volgend jaar! Wie weet kunnen we
alvast het teamzeilen oefenen op de
Bergse Voorplas? Tip van de winnaar:
meer jonge vrouwen aan boord!
Job Posner
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Notulen Algemene Ledenvergadering, 20-11-2009
Aanwezig: 48 leden.
1. Opening
Vz. opent de vergadering om 20:03
uur en heet alle aanwezigen welkom.
Er zijn dit keer geen overledenen te
gedenken. Wel is er een aantal leden
ziek, die door het bestuur namens de
leden zijn bedacht met een bloemetje
als teken van medeleven en betrokkenheid. Bericht van verhindering
ontvangen van: Rob Brink, Ton van
der Cammen, Erik van Zwieten, Ed
Snijders, Astrid van Beek.
De volgorde van de agenda wordt
aangepast: punt 8 wordt vóór punt 5
behandeld.
2. Ingekomen/uitgegane stukken
Ingekomen brief van Ton van der
Cammen waarin hij Jim van den
Oever machtigt om in voorkomend
geval namens hem te stemmen.
Ingekomen brief van de heren M. van
Munster, R. Oosthoek en P. van
Reeuwijk inzake het Regenboog
evenement.
Uitgegaan is op 31 november jl. de
aangepaste agenda voor deze
Algemene Ledenvergadering met bijlagen.
3. Notulen ALV d.d. 17-04-2009
Er zijn geen redactionele opmerkingen. Naar aanleiding van de notulen
meldt Vz. dat diverse zaken zoals bijvoorbeeld het schoonmaken van het
riool, de raamkozijnen van de hal en
steigerrenovaties zijn aangepakt. De
belofte van de Vz. inzake de statuten
is nagekomen; ze zijn nagelopen en
aangepast. Deze conceptstatuten zijn
op de website gezet. Ook de
bestaande reglementen (jachthavenen huishoudelijk reglement) moeten
nu aangepast worden. Hiertoe is een
Reglementen Cie opgericht onder leiding van de Vz. Coen van Duin heeft
zich als lid aangemeld. Als de conceptstatuten en de reglementen zijn
aangepast en goedgekeurd, kunnen
we ermee naar de notaris. De notulen worden onder dankzegging aan
de secretaris vastgesteld.
4. Mededelingen bestuur/uit de
Regio
Rob Spliethoff, technisch commissaris:
Er wordt gewerkt aan de elektra van
de steigers. De keukeninventaris is
compleet vernieuwd: koel- en vrieskasten, fornuis, werkbanken en de
afzuigkap. De vaatwasser is gedoneerd door K.J. van Beek. De opslag
van de keuken ruimte is vergroot. Uit
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het magazijn en de werkplaats alle is
overtollige troep uitgesorteerd en
afgevoerd. Van de werkplaats zal van
alle materialen inventaris worden op
gemaakt. Het kozijn van de erker aan
het terras is vervangen en op massief
stenen verhoging geplaatst, zodat
deze niet meer met zijn voeten in het
water staat en kan gaan rotten. De
boeiboorden rondom het clubgebouw geverfd door Jan behang Crew.
Frits van der Linden, algemeen bestuurslid:
De Aegir Spiegel kwam weer vier
keer uit en de redactie heeft nog
altijd behoefte aan kopij en adverteerders. Er zijn 35 nieuwe kandidaat-leden geïnstalleerd. De Zeil
Wedstrijd Cie. had dit jaar zeven evenementen, waarbij het aantal deelnemers is gestegen. Op de donderdagavonden zijn dit jaar de Lasertrainingen weer gehouden.
Ted Tan, commissaris jeugdzeilen:
Ted vertelt welke activiteiten op
(jeugd-)zeilgebied gehouden zijn, hierbij ondersteund door lichtbeelden.
Dit jaar zijn voor het eerst zeiltrainingen gehouden met de RS Feva’s.
Naast de Optimistencursus werd ook
les gegeven in Lasers en FJ’s. Aegirzeilers deden mee aan een grote verscheidenheid van regionale-, nationale- en internationale wedstrijden.
De laatste tijd neemt het aantal
SW-deelnemers (zeilboten, die niet in
een eenheidsklasse wedstrijd varen)
aan wedstrijden toe. Ook dit jaar
deed Aegir mee aan het World Port
Sail Nationale Kampioenschappen
Teamzeilen en wist het team zich
onder leiding van Job Posner bij de
eerste acht te plaatsen. Ted zit
namens Aegir in het bestuur van
World Port Sail.
Pieter van Reeuwijk heeft aan de
Wereld Kampioenschap Drakenklasse
deelgenomen: De voorbereidingen
onder leiding van Mark Neeleman

duurde een jaar. Er was een beperkt
budget beschikbaar. Er werd veel in
Medemblik getraind. Tijdens de internationale wedstrijden bleken de buitenlandse deelnemers, met name de
Russen erg sterk te zijn en waren de
Duitsers en Scandinaviërs ook erg
goed. Bij twee internationale wedstrijden werd bij de eerste serie de
2e plaats behaald en bij de tweede
serie de 9e. Het jeugdzeilen is budgetneutraal dankzij de vele sponsoren
en verkregen subsidies. Door het
’potje Krol’ zijn twee van de drie RS
Feva’s bekostigd. Volgend jaar wil Ted
het gat tussen de leeftijdsgroepen van
12 en 18 jaar opvullen. Ook wil hij
werken aan meer interactie tussen
jeugd en ouderen en denkt dit bijvoorbeeld te bereiken door lezingen
te houden en gezamenlijke zeilactiviteiten. Om actieve Aegirleden bekend
te maken wil Ted een zogenaamde
Hall of Fame. Ook ziet hij voor de
website een belangrijke rol weggelegd
in de communicatie.
Frank Berrens, havenmeester:
De haven is vol. Sinds 2007 is er een
wachtlijst. Er zijn 25 kleine boten en
slechts 2 grote boten van de wachtlijst afgevoerd. Dit jaar zijn 2 grote
ligplaatsen gecreëerd. De winterstalling was dit jaar een week vóór en
een week ná de IJsberenrace. 53
boten gingen de kant op. Door de
weeks heeft Kees Verkerk ook een
aantal boten de kant op geholpen.
Het hellingen van boten is best risicovol: opmerkingen vanuit ALV worden
meegenomen. De vorkheftruck
wordt aangepast om het raamwerk te
dragen en de volgende keer kan daardoor het hellingen nog vlotter en veiliger verlopen.
Dit jaar zijn diverse kleine klussen
afgehandeld, zoals de elektrapalen
van de steigers. Nu is er een plan om
de elektrische voorzieningen voor de
toekomst aan te passen, zodra hier-

voor geld beschikbaar is. Doel is om
te zorgen dat er voldoende stroom is
én dat deze eerlijk verdeeld kan worden over de gebruikers. Op de klusdag zijn 12 van de 50 uitgenodigde
leden gekomen. Deze ploeg heeft erg
veel werk verricht. Naast de vaste
kern waren er ook veel nieuwe
leden. Het havenkantoor, de werkplaats en het magazijn zijn van oude
troep ontdaan.
Rondom de T-steigers is gebaggerd
en is veel rommel (glas en oud ijzer)
weggehaald. Om de speelplaats is een
hekje geplaatst. In het voorjaar zijn
vijf trailers, die niet door de eigenaren werden weggehaald na afloop van
de winterstalling door Aegir naar een
stalling gebracht.
Erik Kappelle, penningmeester:
In 2008 heeft het bestuur een meerjarenplan voorgelegd. Inmiddels zijn
hiervan al diverse zaken aangepakt,
hierbij moest soms de timing van het
werk aangepast worden aan de
omstandigheden. De toegangsbrug is
op kosten van de gemeente gerenoveerd. We zijn voor onze verzekeringen naar Schouten overgestapt.
5. (Her-)verkiezing bestuur
Aftredend en herkiesbaar zijn
Matthijs van Seventer, Erik Kappelle
en Frank Berrens. Zij worden bij
acclamatie herkozen. Rob Spliethoff is
al zéér lang lid van het bestuur en
heeft de wens te kennen gegeven om
per april 2010 af te treden. Het
bestuur vindt het jammer, maar respecteert deze wens en heeft inmiddels een mogelijke opvolger voor Rob
gevonden in de persoon van Jaap van
Herk. Jaap zal per april 2010 verkiesbaar zijn en wordt inmiddels ingewerkt.
6. Begroting 2010
De begroting 2010 kan eigenlijk niet
behandeld worden zonder éérst over
de tarieven beslist te hebben. De penningmeester stelt daarom voor om
éérst de tarieven 2010 te behandelen.
De vergadering stemt hiermee in.
Tarieven 2010:
Het bestuur stelt de ALV voor om
alle tarieven met 10% te verhogen.
Hiervoor zijn een aantal zwaarwegende redenen. De tarieven zijn tot
nu toe steeds minimaal verhoogd. De
gigantische huurverhoging van het
terrein (€ 5.000 p.j.), die de deelgemeente indertijd heeft opgelegd, is
nooit in de contributies verwerkt. De
veranderde plannen om de oude
loodsen te vervangen kosten meer
geld. We worden tot nu toe steeds

geconfronteerd met onverwachte en
noodzakelijke werkzaamheden die
geld kosten. Deze werkzaamheden
zijn niet begroot en ondanks het potje ’onvoorzien’, hebben we steeds net
iets te weinig geld. Door dit alles
tezamen is het gewenst om de verhoging méér te laten zijn dan het jaarlijkse inflatiepercentage.
Dit jaar is veel geïnvesteerd in de
keukenrenovatie én de aanbouw aan
de keuken van een bergruimte. Dit
heeft ook veel geld gekost. Met Anita
is gesproken over een bijdrage in het
gebruik van de keuken van 10% van
het geïnvesteerd bedrag. Daarnaast
wordt voorgesteld om de bierheffing
van 7 cent naar 10 cent te verhogen.
De Vz. wijst er op, dat Aegir – in vergelijking met de andere watersportverenigingen – niet duur is.
De ALV wordt in gelegenheid gesteld
om vragen te stellen over de tariefplannen voor 2010. Zo wordt
gevraagd waarom slechts op bier de 7
cent ’opcent’ is en niet op alle dranken. En waarom is die opcent eigenlijk
ingevoerd? Vz. antwoordt, dat indertijd bij ingebruikname van het huidige
clubhuis men dit gedaan heeft om de
kosten ervan versneld te kunnen
aflossen. Daarna is het gebruikt als
een bijdrage in de kosten in het keukenonderhoud. Het lijkt het bestuur
redelijk om de recente investeringen
in de keuken terug te laten betalen
door middel van een ’fee’ in de vorm
van de opcent op het bier. Gevraagd
wordt om vanwege de economische
crisis de 10% dit jaar te vervangen
door 5% dit jaar en 5% volgend jaar.
Vz. wijst erop, dat – gezien voorgaand
argumenten - 5% niet voldoende is en
het bestuur juist daarom op 10%
gekomen is. De vergadering stemt met
44 vóór en 10 tegen in met een
tariefsverhoging voor 2010 met 10% in
één keer.
Begroting 2010:
De kosten en met name de post huisvesting zijn door de pacht gestegen.
We willen in 2010 behoorlijk gaan
investeren (vervanging van de loodsen,
steigerrenovatie e.d.). We hopen in
2010 assistentie van de gemeente te
krijgen bij het verbreden de stelkonplatenbaan. Alvorens de verbreding
kan plaatsvinden zal de grond langs de
huidige baan opgehoogd moeten worden. Als we aan het eind van dit jaar
geld over hebben, dat willen we dat
reserveren voor de geplande nieuwbouw van de loodsen. In de begroting
zijn posten onderverdeeld naar de
commissies die ze maken. De vergadering stemt bij acclamatie in met de
begroting 2010.

7. Tarieven 2010
Gezamenlijk in voorgaand punt
behandeld.
8. Strategisch beleidsplan
Vz. geeft aan, dat we inmiddels al een
tijd bezig zijn met het uitvoeren van
het strategisch beleidsplan. Nu moeten we aangeven wat we willen gaan
aanpakken. Inmiddels is al veel gedaan
van hetgeen al in het plan stond: o.a.
de keukenrenovatie, de keukenaanbouw en de RS Feva’s. Nu worden
we weer geconfronteerd met de
noodzaak tot het renoveren van een
aantal steigers. Een en ander is in de
op 26 augustus jl. aan de leden verstuurde brief van de Vz. aangekondigd. Het grootste werk is de sloop
en nieuwbouw van de loodsen. Het
bestuur wil nu eerst een gestructureerd overleg met de leden over de
sloop en nieuwbouwplannen en zal
daarom een commissie instellen van
vijf leden, die dan met het bestuur
gaat overleggen. Kandidaten kunnen
zich bij Frank Berrens opgeven. Jan
de Bruyn is gevraagd om als begeleider op te treden.
9. Regenboogevenement
Peter de Wit stelt voor te bemiddelen tussen bestuur en regenboogcommissie. Dit voorstel wordt aanvaard.
10. Rondvraag
Maarten Alblas vraagt of er geen
65+-korting kan worden ingevoerd.
Carel Vial wijst de vergadering op de
slechte conditie waarin de vlaggenmast verkeert. Antw.: Er zijn plannen
voor vervanging op korte termijn.
Robert Lutens vraagt of er ná de diefstal van buitenboordmotoren afgelopen jaar nog extra beveiligingsmaatregelen genomen zijn. Antw.: Neen,
niet anders dan de motoren van de
boten te halen. Helaas is Aegir erg
makkelijk bereikbaar via land en
water. Daarom rest ons niets anders
dan om zelf te zorgen, dat er niets te
halen valt.
Dik de Waard heeft een lijst met vragen die hij ter plekke aan het bestuur
geeft, zodat zij er kennis van kan
nemen.
Jolanda Vermeulen dankt het bestuur
en de vele vrijwilligers voor wat zij
voor de vereniging doen.
11. Sluiting
Verder niets aan de orde zijnde, sluit
de voorzitter onder dankzegging aan
de aanwezigen voor hun komst en
inbreng, de vergadering om 22:12 uur
.
Tom Koenen, secretaris
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Zingen voor
de Sint

Er was geen twijfel mogelijk: de Sint
heeft het bij onze vereniging zo naar
zijn zin, dat hij spontaan aanbood om
weer bij ons langs te komen om zijn
verjaardag met ons te vieren. Op 29
november was het zover: tussen half
3 en 3 uur, zoals afgesproken, stapte
de Sint bij ons de steiger op en werd
ontvangen door 26 kinderen en hun
ouders! Na ontvangst van onze voorzitter en een door hem ingezet welkomslied, waren daar de cadeautjes.
Voor elk kind was er wel wat. Er
werd ook veel gezongen, want de
Sint houd van het gezang van kindertjes! Er was echter een zéér spannend moment: de boot van de Sint
leek te zijn losgeslagen en dreef
zomaar op de plas, draaide rondjes
en ging harder en zachter. Er was
helemaal geen stuurman op de boot,
hoe kon dat nou? Toen zagen we
twee kleine Pietenkoppies boven het

raam uitkomen en was dat raadsel
opgelost. De Sint moest die Pieten
natuurlijk even toespreken, maar
gelukkig drukte het de stemming van
de middag niet! Tijd vliegt als het zo
gezellig is en voor we het wisten was
het alweer tijd voor de Sint om te
vertrekken. Zingend deden we de
Sint uitgeleide en stapte hij op de

boot. Tijdens het wegvaren probeerde de hoofd-Piet toch nog om een
andere Piet in het water te gooien. Ik
denk dat de Sint toen ingegrepen
heeft, want het water is nu toch veel
te koud en aan een verkouden Piet
heeft de Sint niets!
Monica Vial

Puzzeltocht: ruim vijftig deelnemers!
23 auto’s, met daarin meer dan
50 deelnemers stonden op zondag 22 november aan de start
van de jaarlijkse puzzeltocht.
Dit jaar uitgezet door Teun van
Rietschoten en Frans van den
Ban.
Vanaf rond een uur of 10 vertrokken
de teams om de 2 minuten waarna
iedereen volgens de aanwijzingen
’bolletje-streepje-pijltje’ zijn weg door
de Schieveense polder moest zien te
vinden. Diverse teams gingen de eerste afslag al in de fout, waardoor zij
de fietsroutebordjes misten. Na

Als eerste eindigden Ton en Tineke.
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diverse omzwervingen en leuk gevonden vragen kwamen we terecht tussen de gebouwen van de TU-Delft
waar onze trouwe cateraar Pierre
den Braber met de hulp van Jaap van
Herk ons van verse koffie of thee
voorzag. Tussentijds moesten wij ons
fotografisch geheugen testen na een
korte blik op een bord met 15 zeiltekens. Voor ondergetekende niet zo
moeilijk, maar voor sommigen een
lastige opgave. Was de dubbele street
nou een Randmeer of een
Contender? Ook het Wibo zeilteken
was voor velen een raadsel. De favoriete stoel van een USA-president

was een inkoppertje. Als je deze miste was het niet zo moeilijk om toch
’schommelstoel’ te raden.
Op het lunchadres, waar het eerste
deel van de antwoorden moest worden ingeleverd, werd al driftig gediscussieerd over hoe, wat en waar. Na
een lunch van belegde broodjes konden wij de tocht voorzetten. Dat
bleek een makkie en al spoedig konden wij aan Aegir bij Teun ons antwoordformulier inleveren.
Nadat iedereen zich had gemeld, en
de uitslag werd berekend, konden de
deelnemers en overige aanwezigen
genieten van smakelijke buitenlandse
kaas met stokbrood en een glas wijn.
Nadat Frans de antwoorden had toegelicht kon Teun de uitslag bekend
maken. Op de laatste plaats eindigde
het team van Jan Jansen en het tot de
favorieten behorende echtpaar
Spliethoff werd teleurstellend een na
laatste. Als eerste eindigden Ton en
Tineke, die uiteraard vrijwillig werden
aangewezen de tocht volgend jaar uit
te zetten, maar na enige discussie zal
de tocht volgend jaar door de winnaars van verleden jaar: Agnes en
Ger van Zoelen worden uitgezet.
Al met al was het een zeer geslaagde
dag en hoop ik dat volgend jaar de
stijgende lijn van deelnemers zich
voortzet!
Carel Vial

Hulde aan ’Jan Behang crew’
Het komt niet vaak voor dat de
telefoon gaat en ene heer
Tuinenburg vraagt of ze (dat zijn de
kinderen en de vaste medewerkers
van de Tuinenburg) het clubhuis
mogen schilderen, anders had hij
twee dagen leegloop en die wilde hij
invullen met ’zinnig werk’. Na van
de blijde verbazing bekomen te zijn,
was ik direct enthousiast en nodigde
hen uit te komen. Daar kwam op
maandagochtend een kleine karavaan het terrein oprijden, met stellingen, potten, kwasten en schuurpapier, kortom alles wat nodig is om
een klus te kunnen aanvangen en af
te maken. Gelukkig was de verf al
ingekocht en in ruime mate voorhanden.
Na mijn verzoek of ze de boeiborden rond de dakgoten wilden aanpakken stonden zij binnen zeer korte tijd op hun stellingen te schuren
en te gronden! Dochter Angela en
zonen Mike, Johan en Jeffrey, een
prima ploeg, die met en voor elkaar
werken, vormen een perfect team!
Na het hele gebouw in het rond in
de grondverf te hebben gezet, ging
het spul aan de gang om de laklaag

aan te brengen. Ook ’baas’ Jan gaf
zich volledig en stond met ’zijn
figuurtje’ het goede voorbeeld te
geven. Het enige wat wij voor hen
konden doen was koffie zetten en
frisdrankjes serveren. Team Jan: bijzonder veel dank!
Op een eerdere oproep aan de
leden om te komen verven hebben
zich slechts vijf leden gemeld en met
zoveel enthousiasme kom je niet zo
ver. Gelukkig hadden Jan van
Oudheusden en Bo van Dijke de
voordeuren en de keukenramen
reeds voor hun rekening genomen.
Rest ons dus met eigen kracht en
veel leden die ook een kwast kunnen vasthouden, de rest van de
kozijnen en deuren voor de rekening te nemen. U kunt zich opgeven
en we willen de mensen die zich
reeds opgegeven hadden vragen om
hun e-mail adres of telefoonnummer
opnieuw op te geven zodat als het
weer een beetje beter wordt, we de
werkzaamheden kunnen gaan oplijnen. Bij voorbaat dank aan iedereen
voor jullie aanmeldingen.
Rob Spliethoff
spliethoff@kpn-officedsl.nl

Eisen aan elektra op de steigers

Naar aanleiding van recente
storingen in de elektravoorzieningen aan de steigers stelt het
bestuur de volgende eisen aan
de bekabeling en aansluiting van
de steigerkastjes naar uw boot.

Met onmiddellijke ingang moeten alle
aansluitingen met de blauwe C-normstekkers direct aan de kabel naar uw
schip worden uitgevoerd. Het gebruik
van verloopstekkers naar gewone
randaarde, huis-tuin-en-keukenstekkers wordt niet meer toegestaan.
Doet u dit toch dan zullen de zo
genoemde ’pig-tails’ worden verwijderd of afgeknipt! Waarom? De blauwe C-norm stekker zit afwaterend in
het elektriciteitskastje gestoken en
kan niet vollopen met regenwater.
Met het ’pig-tail’-systeem kan dat wel

wat aardsluiting veroorzaakt.
Hierdoor komt het hele systeem, de
voor- én de achtergroep, zonder
spanning (stroom) te zitten.
Ook het zeer onprofessioneel aanleggen van een spaghetti-bundel, zoals
op de F-steiger, zullen wij niet meer
tolereren. Als er iets aangebracht
wordt, dan moet dit met professioneel materiaal gebeuren en niet met
stekkers en contactdozen.
Het gebruik van koelkastjes, straalkachels, lampen en dergelijke om uw
schip gedurende de winter boven een
bepaalde temperatuur te houden, zal
niet worden toegestaan. De elektriciteitskosten van Aegir zijn de laatste
jaren met 10% gestegen. Terwijl niemand daar een cent extra voor
betaalt. Het laden van uw accu’s en
het opgeladen houden daarvan is wel
toegestaan.
Metingen (spot-check’s) zullen worden uitgevoerd en wie zich niet aan
de regels houdt kan een verhoging
van de contributie of zelfs afsluiting
van de elektriciteit verwachten.
Wij hopen dat een ieder inziet, dat
zoals het nu gaat, beslist niet kan!
Rob Spliethoff
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Het kantoor voor uw
Inboedelverzekering
• Woonhuisverzekering
Rechtsbijstandsverzekering
• Ziektekostenverzekering
Levensverzekering
• Pensioen
Autoverzekering
• Hypotheek
Aansprakelijkheidsverzekering
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