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Van de voorzitter
Beste leden van Aegir,

Het is dan eindelijk zover. Het
nieuwe berginggebouw staat er
en vormt een mooie combinatie
met de twee al eerder gebouwde
gebouwen. Het bestuur heeft er
unaniem voor gekozen de laatste
dakpan te laten leggen op 28 september jl. door niemand minder
dan Rob Spliethoff.

Rob is al heel lang lid en lid van
verdienste. Rob is er altijd voor
Aegir en Rob is de ruwe bolster
met de blanke pit. Rob mocht dan
ook eindelijk in zijn hoedanigheid
van Rob in plaats van Sinterklaas
het dak op om de laatste dakpan
te leggen. Hij deed dit dan ook
niet op zijn witte paard Amerigo
maar met een bakje dat hem
omhoog bracht. Dapper als hij is
kroop hij het dak vanuit het bakje
op en legde de laatste pan met een
zonnetje en een mooie regenboog in
de achtergrond. Het pannenbierfeest barstte daarna los en met Lou
als accordeonist en een heerlijke
barbecue kon deze dag niet meer
stuk. Wij zullen deze dag nog gedenken door middel van een mooi plakkaat aan de gevel. De bouwer Jan
Kraan heeft werkelijk zijn best
gedaan er iets moois van de maken.
Ook Robert Poot de man het grondverzet bedrijf is ons zeer goed van
dienst geweest. Mede dankzij hem is
het achterterrein haast tweemaal zo
groot geworden.

Wat denkt u van de 600 kuub zand
die er op is gegaan en dan nog een
enorme vracht aarde.
Al met al een geslaagde ontwikkeling. De gemeente is nu begonnen
aan de voorkant. Er komt een nieu-
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we beschoeiing en het land wordt 40
cm opgehoogd. Er komt ook een
plaats om de Lasers te water te
laten. Na deze ophoging zal het nieuwe hek komen en gaan wij alweer
naar de winter en ligt Aegir klaar
voor 2013 en nog vele jaren erna.
Natuurlijk hebben wij nog een verlanglijstje zoals een zwaardere
kraan en het verstevigen van de
wiebelende steigers et cetera.
De IJsberen Race en Bitterballen
race op 3 en 4 november waren een
succes alhoewel het weer een beetje
tegen zat. Er waren veel prijswinnaars waarbij een speciale Bitterballen cup werd gewonnen door
Jacco de Hoogh. Frans van Bremen
de sponsor reikte deze cup uit.

Met Hans van Weel heeft Aegir een
afspraak gemaakt dat hij sponsors
zal gaan aantrekken
voor de diverse eveneOPENINGSTIJDEN CLUBGEBOUW
menten en soms ook
voor verbeteringen binnen Aegir.
Tot en met 1 april is het clubgebouw geopend
op
Op 9 november is er een
ALV geweest en in deze
Woensdag
13.00 – 17.00 uur
ALV heeft Coen van
(Alleen als de kaartclub aanwezig is)
Duijn afscheid genomen
19.30 – 24.00 uur
Donderdag
als penningmeester.
13.00 – 20.00 uur
Zaterdag
13.00 – 20.00 uur
Zondag
Wij danken Coen voor
zijn werkzaamheden
17 t/m 31 december gesloten
binnen Aegir en hopen
nog vaak gebruik te
1 januari 16.00 uur Nieuwjaarsreceptie
kunnen maken van zijn
goede ideeën. Coens

taak is overgenomen door Louis
Steveninck. Louis is 68 jaar en een
financiële man. Louis heeft er zin in
zoals nu al blijkt Het bestuur heeft
hem 9 november tijdens de ALV
voorgesteld. Tijdens de laatste ALV
heeft hij duidelijk de begroting van
2013 uitgelegd.
Daan Costermans heeft tijdens deze
ALV de Lengton Trofee ontvangen
als de beste zeiler van Aegir.

Het was een drukke zomer voor het
bestuur dat nu van een welverdiende winterslaap gaat genieten.
Natuurlijk liggen er alweer projecten klaar maar meer daarover in het
voorjaar. Vergeet niet op de hoogte
te blijven van de vele activiteiten
deze winter. De meeste van deze
activiteiten worden per e-mail verzonden en aangeplakt in het clubhuis.

Wilt u ook op de hoogte blijven stuur
Tom Koenen dan uw email adres. En
kijk op www.wv-aegir.nl
Ik wens u fijne feestdagen en een
gezond 2013.

Henk Heintz,
Voorzitter.

Notulen Algemene Ledenvergadering,
9 november 2012
Aanwezig: 32 leden.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering
om 20:08 uur en heet de Leden van
Verdienste en alle andere leden welkom.Met een minuut stilte wordt het
heengaan van Rob Grondel, de heer
J.P.J. Grund, Fred Kenters, Joop
Rijlart, Theo Mathot en Leny
Schilders-Gelderbloem herdacht.
Bericht van verhindering ontvangen
van: Teun van Rietschoten, Erik van
Zwieten, B.J. Barendregt, Henny
Walda, Aad Maaten, Jan Oudheusden,
KeesJan van Beek, Rob Brink en
Mark Verhoeff.
De volgorde van de agenda wordt als
volgt aangepast: punt 6→9, 9→6 en
de rest onveranderd.

2. Ingekomen/uitgegane stukken
Uitgegaan is de uitnodiging/agenda
voor deze Algemene Ledenvergadering. En voor het eerst sinds de
invoering van de nieuwe statuten,
enkel per e-mail. Ook werd deze op
de website geplaatst en in het clubhuis opgehangen, dit, geheel conform de nieuwe statuten. Op deze
wijze hoopt het bestuur te kunnen
bezuinigen op papier-, druk- en portokosten.
3. Notulen ALV d.d. 11 mei-2011
De notulen worden onder dankzegging aan de secretaris vastgesteld.

4. Decharge penningmeester:
Vanwege zijn aftreden heeft het bestuur de Kascontrole Cie. om decharge van de penningmeester gevraagd.
Om deze reden heeft de commissie
enkel de kas, de uitgaven en banksaldi gecontroleerd. Wel beveelt de
commissie aan om de voorschotten
aan de commissies vlotter te verrekenen, zodat deze niet te hoog oplopen. Net als vorig jaar zijn is bij de
energiekosten van ENECO weer een
aanzienlijke naheffing gekomen. De
commissie zal hier komend jaar nader aandacht aan besteden. De commissie complimenteert het bestuur
met de voortvarende inning van de
contributies. Met inachtneming van
het voorgaande stelt de commissie
de ALV voor in te stemmen met deze
rapportage en de penningmeester
decharge te verlenen. De vergadering stemt bij acclamatie in.

5. Samenstelling bestuur:
Sinds zijn aantreden heeft Coen van
Duijn hard gewerkt en de voorzitter
dankt hem voor zijn inzet. Door de
toegenomen werkdruk op zijn
bedrijf kan Coen niet meer het penningmeesterschap van Aegir vervullen en treedt daarom terug. In de
persoon van Louis van Steveninck is
een geschikte en deskundige opvolger gevonden. De vergadering stemt
bij acclamatie met de voordracht
van Louis van Steveninck in.

6. Lengton Trofee:
Sinds 1972 bestaat de Lengton
Trofee. Deze werd ingesteld door de
familie Lengton, die indertijd barbeheerders waren. Hun zoon was een
actief en succesvol wedstrijdzeiler.
De prijs is voor die Aegir zeiler, die
gedurende het afgelopen jaar het
beste wedstrijd had gezeild. De prijs
is een aantal malen niet uitgereikt
omdat niemand aan deze eis had
kunnen voldoen. Vorig jaar werd de
prijs aan Esther Pothuis uitgereikt.
Dit jaar waren er goede prestaties
in de Optimisten- en de RSFeva
klasse. De uiteindelijke keuze is op
Optimistzeiler Daan Costermans
gevallen. Peter de Wit reikt als zeilcommissaris namens het bestuur
Daan de Trofee uit. De moeder van
Daan dankt het bestuur dat Daan
op Aegir heeft kunnen leren (wedstrijd-)zeilen en overhandigt een
fotocollage.
7. Begroting 2013:
De begroting 2013 is door Louis
in samenwerking met Coen en Aad
Kruijs opgesteld. 2012 was een rommelig jaar met aan het eind nog
openstaande rekeningen. Belangrijk
is de nieuw opgenomen post Ledenlening, die over 5 jaar afgelost gaat
worden. Nu al zullen maatregelen
ter aflossing getroffen moeten worden. Ook is voor het eerst een reservering voor groot onderhoud van
het hoofdgebouw en voor calamiteiten. De layout is voor de helderheid
veranderd.
Vanuit de vergadering komt de
vraag of het toegestane budget voor
de nieuwbouw binnen het budget
zal blijven, maar het terrein kent
extra kosten, die vermoedelijk naar
de toekomst zullen worden doorgeschoven. Kan niet alvast een stukje

dit jaar betaald worden? Verder
onder de post werkelijke opbrengsten 2011 wordt € 46.000,= begroot,
terwijl de prognose over 2012 €
1.000,= minder is. Hoe zit dat? Louis
stelt, dat de opbouw van het bedrag
kan veranderen door een andere
opbouw van de lidmaatschappen.
8. Tarieven 2013:
In 2013 is door de accijnsverhogingen een geringe verhoging in de prijzen van consumpties. En komt er
een ander beheerscontract met
Andoes, waarbij de “pachtsom” een
jaarlijkse indexering kent. Dit nieuwe beheerscontract maakt de verrekeningen een stuk eenvoudiger.
De tarieven/contributies kennen
naast de jaarlijkse indexering bij de
post werktoeslag een stijging met
het bedrag van € 150,=.
De vergadering stemt bij acclamatie
in met de begroting 2013.

9. Mededelingen bestuur/uit de
regio: Vera Bergschneider, Algemeen Bestuurslid:
Peter de Wit, zeilcommissaris:
De opkomst bij het wedstrijdzeilen
was dit jaar er wisselend. Er kwamen minder zeilers van buiten, maar
wel meer Aegir zeilers deden mee.
Enkel bij de Combi en de IJsberen
Race kwamen meer zeilers van buiten. Maar in het algemeen daalt het
aantal deelnemers aan zeilwedstrijden. Hierdoor is dit jaar de 24 Uurs
Race niet doorgegaan. De Bitterballen Race had een goede opkomst.
Ook de donderdag avond Laserzeilers deden aan de Bitterballen Race
mee. Er wordt nagedacht over een
nieuwe banen lay-out.
Het jeugdzeilen zit goed op de rit. Er
wordt gewerkt om het CWO3 te
laten aansluiten op de wedstrijdploeg, want deze moet beter. Om dit
te bereiken is er een nieuwe trainer
voor de CWO3 ingezet. We hebben
hierbij wel de steun van de ouders
nodig. Op stedelijk niveau wordt er
naast de al bestaande ploeg nu ook
het “Team Rotterdam” vorm gegeven. Hierin komen de beste van de
beste.
We hebben momenteel een goede
wedstrijd cie bemanning. Peter
hoopt, bij komende wedstrijden
weer meer mensen van buiten te
kunnen trekken
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Randy van den Brandhof, Havenmeester: De afgelopen tijd is de
haven en het achterterrein op de
schop gegaan. Achter moeten nu nog
wat kleine dingen gebeuren. Het hellingen verliep dit jaar in een record
tijd, dankzij de rijdende bokken: we
waren om 9 uur begonnen en al om
half 2 ‘s middags klaar. Aan het
voorterrein wordt nu gewerkt. De
vorige wallenkant was niet goed. Nu
komt er een degelijke wallenkant en
wordt de grond opgehoogd. Er zal
daar ook een extra slipway voor
kleine boten komen. Ook willen we
het pad vernieuwen.
Er is een wachtlijst voor vier grote
plaatsen en drie kleine. Gelukkig
zijn er veel verschuivingen.
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Jaap van Herk, Technisch Commissaris:
De Technische Cie heeft veel met de
nieuwbouw gedaan, evenals het achterterrein. Dit jaar waren er vier
zelfwerkzaamheidsdagen en het
streven is om volgend jaar er zes te
houden. Er is weinig aan de steigers
en dergelijke gedaan, omdat we
daarvoor nog te weinig mensen hadden. Verder is Jaap actief bij het
inrichten van de nieuwbouw en het
sleutelplan. Er komt een nieuw hek,
die per mobiele telefoon te openen
is. Dit hek komt als de werkzaamheden aan het terrein klaar zijn. Dit
nieuwe hek sluit automatisch. Hierdoor is het voor onbevoegden moeilijker om ons terrein op te komen.
Door het inbellen hebben we zicht
op wie ons terrein op en afgaat. Het
hek kost inclusief alles € 8.000,= .
Dit bedrag is reeds vorig jaar in de
begroting opgenomen. Voor de deuren van het clubhuis en de loods
komen nieuwe sleutels ter vervanging van de oude al jaren lang uitgegeven sleutels. We hopen hiermee
een veiligheid in te bouwen. De nieuwe sleutels kosten € 25,=. De vergadering gaat hiermee bij acclamatie
akkoord.
Vooralsnog zijn er veel te weinig
aanmeldingen om op alle steigers
elektra aan te laten sluiten. We hebben tot nu toe slechts 5 aanmeldingen en Jaap verzoekt iedereen om
toch met spoed
zich te melden,
omdat de werkzaamheden bijna
ten einde zijn.
Zoals het er nu
voor staat zal wellicht één steiger
van stroom worden voorzien. Bij
de rest zullen wel

voorbereidende werkzaamheden
worden getroffen, maar niets verder
worden aangesloten. De kosten liggen tussen de € 500,= en € 2.000,= ,
afhankelijk van het gekozen
systeem.
Jaap is op zoek voor mensen, die in
de nieuw op te richten Haven- en
Terrein Cie. zitting willen nemen.
Tom Koenen, Secretaris:
Vraagt iedereen om zijn wijzigingen
en e-mail adressen tijdig door te
geven.

10. Rondvraag:
Kees Verkerk vraagt naar aanleiding
van hetgeen Jaap over stroom op de
steigers vertelde, of het gezien de
geringe belangstelling, of het dan
niet handig is om 1 of 2 steigers
voorlopig van stroom te voorzien en
dan daar alle stroom gebruikers te
leggen. Antwoord: Dat is inderdaad
het plan.

Mike Mathot aansluitend, vraagt of
er dan geen munt meterkasten
gebruikt kunnen worden, zoals bij
de UNO. Antwoord.: Een munt meterkast is nogal storingsgevoelig
gebleken. We denken aan een soort
van vastrecht berekening.
Fred Bosch vraagt of er voor de
boten op de kant tijdens de winterberging stroom beschikbaar zal zijn.
Antwoord: Ja, deze zal gratis voor
die boten zijn.

Ton v.d. Cammen heeft vernomen,
dat het Watersportverbond weer
een groot financieel verlies geleden
heeft. En vraagt zich af of we daar
aan mee moeten betalen. Antwoord:
Dit is bekend en de oorzaak ligt dit
keer bij extreme uitgaven ten aanzien van de Topsport ploeg. Inmiddels is alles stop gezet en hebben
de verenigingen aangedrongen op
een intern onderzoek hoe dit heeft
kunnen
plaatsvinden.
Het
Watersport-verbond bestuur is
oprecht in haar streven om deze
overschrijdingen terug te dringen
en in de toekomst te voorkomen.

Zij zal in komende Algemene
Ledenvergadering hiertoe voorstellen ter voorkoming doen. De verenigingen zullen hiervan op de hoogte
gesteld worden. Uitstappen is voor
ons geen optie, want dan kunnen we
[1] geen wedstrijden meer organiseren; [2] onze leden geen deel meer
nemen aan de wedstrijden; [3] we
geen CWO opleidingen meer geven.
We houden het in de gaten.
Frans v.d. Ban wil bij deze het
bestuur complimenteren voor haar
inzet.

Louis van Steveninck wijst de vergadering er nog op, dat de afdracht
Verbond nog kan veranderen, dit
afhankelijk van wat tijdens de
Algemene Ledenvergadering van
het Watersportverbond zal worden
bepaald.
Peter de Wit wijst de aanwezigen op
de komende puzzelrit. Men kan nog
inschrijven.

Coen van Duijn dankt iedereen voor
het in hem gestelde vertrouwen tijdens zijn penningmeesterschap.
Door drukte op zijn bedrijf had hij
echter geen tijd meer om zich goed
met het penningmeesterschap bezig
te houden en is blij voor Aegir, dat er
een goede vervanger als Louis is
gevonden.
11. Sluiting:
Verder niets aan de orde zijnde, sluit
de Voorzitter onder dankzegging
aan de aanwezigen voor hun komst
en inbreng, de vergadering om 21:45
uur.
Rotterdam, november 2012.
Tom Koenen, secretaris

Uit de haven
Het is weer voorbij die mooie zomer,
hij begon inderdaad heel erg vroeg,
maar liet zich jammer genoeg niet
heel erg vaak zien. Niettemin hebben we een heleboel gedaan het
afgelopen seizoen. Zoals iedereen

het hellinggat, die hebben we overgehouden van de nieuwbouw. Hij
was eerst in gebruik door de optimisten kinderen. Dit ligt nu allemaal
in het nieuwe gebouw. Het hellingen
van dit jaar ging net als vorig jaar

wegzetten van de boten. Het terrein
is weliswaar helemaal opgehoogd en
groter gemaakt, maar we missen het
voorterrein, daar ze nu een nieuwe
wallenkant aan het slaan zijn.

ook wel kan zien aan het achterterrein. Natuurlijk ook de nieuwbouw,
waar een mooi feestje van hebben
gehad. Het achterterrein is nu bijna helemaal gereed, de hellingbaan
is omhoog gebracht door de Firma
Vial. Er staat nu een container naast

erg soepel. De eerste dag waren we
rond half twee klaar. Hartelijk dank
dat iedereen zo voortreffelijk meewerkte, of had dat met de man aan
de knoppen te maken? (Fred Bosch).
De tweede dag ging net zo, alleen
hadden we meer moeite met het

Met wintergroet,
Randy van den Brandhof,
Havenmeester.

Bij de nieuwe wallenkant hoort ook
de nieuwe slipway. Dat wordt een
plaatje van 16m2 zo het water in.
Deze is ook redelijk zwaar uitgevoerd. Ze zijn op het moment van
schrijven zover dat ze zand aan het
rijden zijn. In totaal komt er 170
kuub zand bij, zodat we ook daar in
de toekomst geen natte voeten krijgen. Als extra worden er graskeien
geplaatst, dat wil zeggen, we kunnen er nu fatsoenlijk op parkeren,
zonder dat we vast komen te zitten.
Kritische noot? Jawel die hebben we
deze reis. Voor het clubhuis liggen
nog een aantal masten die we niet
kennen. Deze moeten opgeruimd
worden. Zo ook de aanmeldingen
voor de elektra lopen nog niet heel
erg storm, ik heb op dit moment
1twaalf aanmeldingen. Ik hoop dat
ik er nog meer krijg. Voor de rest
wens ik iedereen een heel fijne winter periode en natuurlijk alvast goede feestdagen.

Vervangen vaarbewijs

Bent u nog in het bezit van een papieren vaarbewijs? Vanaf 1 januari 2013 is dit niet meer geldig. U dient een vervangende pas aan te vragen. U krijgt er dan een in pasje op creditcard formaat geldig tot uw 75e levensjaar. Voor
de juiste informatie kunt u de volgende sites raadplegen: http://www.vaarbewijzen.nl/oud-vaarbewijs.html of
http://www.vamex.nl/klein-vaarbewijs/klein-vaarbewijs/omzetting.aspx
Monica Vial

In Memoriam Ada ten Bosch
Op 22 november j.l. overleed Ada ten Bosch. Ada was een geziene gast en gewaardeerd lid van Aegir. Zij was 10
jaar penningmeester van onze vereniging in een tijd dat alles met het handje ging zonder computers en dat deed
zij vol verve. Ada wilde nooit geprezen worden terwijl zij dat zeer verdiende. Doe maar normaal zei ze dan. Ook
de titel lid van verdienste wilde zij niet. Helaas is Ada na een lang ziekbed overleden en leven wij mee met haar
man Ton, dochter Beatrix en haar man Mark. Wij zullen Ada missen.

											Henk Heintz
Voorzitter WSV Aegir
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24-uurs race Binnenmaas
25/26 augustus 2012
Na het niet doorgaan van onze eigen Aegir 24-uurs race
dit jaar zaten we voor de bar hier nog een beetje over
na te praten. Hoe kan het toch zijn dat een evenement
dat zo leuk is steeds minder inschrijvingen krijgt? Onze
24-uurs race is een meer dan 40 jaar oude traditie waar
wij als vereniging erg trots op moeten zijn. De voldoening is altijd enorm na het weer een etmaal volgehouden
te hebben in je zeilboot. Het is een race voor de echte
bikkels. Waar zijn die gebleven? Durven we niet meer?
Er zijn nog meer van dergelijke evenementen, die nog
wel goed lopen. Hoe doen ze het daar dan? Zegt Michel
Serry opeens; vroeger heb ik met de kwadraat wel eens
meegedaan aan de 24-uurs race van WSV Binnenmaas.
Was erg leuk daar en hij wordt nog steeds gevaren. Goh,
dat moeten we dan maar eens uitzoeken.

Op internet de site van WSV Binnenmaas opgezocht.
Een aanzienlijk deel van deze website wordt aan de
24-uurs race gewijd, het lijkt voor deze vereniging het
evenement van het jaar te zijn. De opzet is anders dan
wij gewend zijn. Er mag namelijk met teams gevaren
worden. Dat houdt in dat bemanningswisselingen toegestaan zijn. Ook moet er iedere ronde aangelegd worden waarna een bemanningslid zich hard rennend voor
het clubgebouw moet melden waar de rondetijd wordt
geregistreerd. Goed, we zijn wel eens in voor wat anders
en we hebben ons ingeschreven met de valk 62 Lapsus.
Het team bestond naast de schrijver dezes uit dochter
Daphne, Michel, Ron, Jaco en Jan Willem. Zeg maar zo
ongeveer de top drie Bitterballen van de Bergse Plas.
Hiermee hadden we drie ervaren bemanningen. Vooral
de bemanningswisselingen vonden wij wel een goed
idee. Wij zijn op Hillegersberg natuurlijk gewend om
gewoon 24 uur op het water te moeten zijn. We zagen
het al voor ons, lekker op de kant aan het bier en een
bord warm eten, bootjes kijken, daarna tukkie doen
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en tussendoor bij toerbeurt een paar uurtjes zeilen. De
werkelijkheid was echter wat anders Zaterdagochtend
hadden we bij Michel thuis afgesproken. Ik met de Valk
aan de trekhaak en Jaco had voor een caravan gezorgd.
Ron zou met eigen auto komen en Jan Willem kon door
zijn eigen zaak pas ´s avonds komen en had beloofd
een motorbootje mee te nemen. Om 13.00 uur was er
palaver in het clubgebouw van Binnenmaas waarbij de
wedstrijdleiding uitlegde wat we gingen doen en wat de
regels waren. Er stond die dag een flinke wind (6Bft)
met harde vlagen en de vooruitzichten waren dat dit
niet ging verbeteren. Bij een dergelijke wind is de Valk
een handvol en kan dan beter met drie bemanningsleden gevaren worden. We hebben gauw de bemanningen
omgevormd tot 2 x 3 man. Michel en Jaco zijn de meest
ervaren stuurmannen en nemen dus het roer. Michel
deed de start met Daphne en ik als bemanning. Een tijd
geleden dat we met 52 boten tegelijk een start hadden.
Het veld was dan ook best wel chaotisch en de startprocedure leek ook niet helemaal te kloppen. Michel vond
het maar niks en zat achter in de boot flink te stressen.
Hij is ook niet meer zo gewend om niet als een van de
eersten weg te zijn. Desondanks weet hij het voor elkaar
te krijgen dat we als zevende de bovenboei ronden. Er
doet ook nog een andere Valk mee, de 472. Een mooie
boot, zo te zien helemaal in wedstrijdconditie. Met de
bemanning hiervan hebben we op de kant al kennis
gemaakt. Het blijken een paar lokale hotshots te zijn die
normaal met drie Valken tegen elkaar varen.

Er ontbrandt zich een spannende strijd, waarbij wij en
de 472 beurtelings op kop liggen. Het valt zelfs de wedstrijdleiding op hoe weinig we elkaar toegeven. Tegen
de avond is Jan-Willem ook gearriveerd. Hij heeft zijn
motorbootje meegenomen en vaart achter ons aan voor
een praatje. Michel ziet een windvlaag aankomen en
zegt tegen Jan-Willem terloops dat hij nu even
geen tijd heeft want hij moet gaan planeren.
De windvlaag pakt de Valk en we spuiten er
vandoor als een speedboot. Het weer wordt
ondertussen steeds slechter. Regenbuien en
steeds sterkere windvlagen. We zijn bang voor
schade. De Valk is tenslotte al een oud beestje.
Eigenlijk hadden we met het oog op het voorspelde slechte weer besloten om het om 8 uur
´s avonds maar voor gezien te houden en maar
mee te doen voor de Silver Cup die maar 12
uur vaart. Jaco had dit gemeld aan onze tegenstanders in Valk 472. Die waren zeer teleurgesteld omdat daarmee de tweestrijd tussen
de twee valken stopte. Hij laat zich overhalen
om toch zo lang mogelijk door te varen en
springt terwijl wij aan het aanleggen zijn met
Jan Willem en Ron aan boord. ´Het gaat toch
prima zo? Zonde om op te geven we gaan de
472 verslaan!’ Hij neemt het roer over en vaart
gewoon door. We zijn even verbaasd maar
hebben het toen toch maar met de wedstrijdleiding geregeld. Ze doen niet moeilijk, het gaat
hier allemaal heel gemoedelijk en ze vinden
het echt leuk dat we meevaren. We ontmoeten

zijn kalkoen. We konden wel wat
krachtvoer gebruiken en hebben
nooit zo’n lekkere kalkoen geproefd.

veel mensen die ook wel eens bij Aegir hebben gevaren.
Tot na donker varen we voluit door. Diverse deelnemers
vallen uit met schade. We zien een Star en een Centaur
met een gebroken mast. Aan de kant is tot in de kleine
uurtjes een feest met buffet georganiseerd. Zo te zien
is de hele lokale jeugd er op af gekomen. De sfeer is erg
leuk op de kant. De rennende en stempelende bemanningsleden zijn een attractie en worden enthousiast
aangemoedigd. Bij de heersende wind hebben we een
flink spinakerrak. In het donker planeren met de spinaker omhoog vinden we te riskant worden en we besluiten om het voorlopig wat kalmer aan te doen. De Valk
472 ruikt de overwinning, gaat voluit door en bouwt
in een paar uur een voorsprong van een paar honderd
meter op. Dit gaat goed totdat ze midden in de nacht
met de spinaker op worden gegrepen door een bui en
uit het roer lopen. De boot loopt vol en zinkt. Roer
kwijt, vlonders kwijt en vallen doorgesneden. De 472
moet zich uit de wedstrijd terug trekken. Vanaf nu
hoeven we alleen nog maar de boel heel te houden
en de wedstrijd uit te varen wat op zich al moeilijk
genoeg is. Rond 6 uur wordt het licht. De wind is nog
steeds stevig met zware regenbuien tussendoor. De
bemanning van Jacco neemt het over om 7 uur en we
ontbijten met de ossenstaartsoep van Jan-Willem. Om
8 uur wordt het weer wat drukker op het water wanneer de Silver Cup deelnemers weer starten. Van de
deelnemers aan de Gold Cup die de volle 24 uur racen
hebben maar 11 boten de nacht overleefd.
De vermoeidheid laat zich voelen maar we varen
door tot ongeveer een uur voor de finish. We hebben
regelmatig last van waterplanten die achter ons roer
blijven hangen. We leren hier steeds beter mee om te
gaan. De snelste manier om hier van af te komen is de
boot even achteruit te laten varen. Zegt Jan Willem
opeens: “wil je mij op de kant afzetten? Dan ga ik voor
de kalkoen zorgen”. Hè? Blijkt dat hij een kalkoen en
een levensgrote frituur heeft meegenomen bedoeld
voor ’s nachts. Jan Willem weigert om weer met zijn
kalkoen naar huis te gaan dus we moeten er toch aan
geloven. Om 2 uur was de finish. Aanleggen en gauw
de boot aftuigen maar. Het team van de Valk 472 staat
ons op de kant op te wachten met een blad bier en de
felicitaties. Bij de caravan wacht Jan Willem ook met

Bij de prijsuitreiking blijkt dat we
de eerste prijs hebben behaald in
de klasse Yardstick Gold waarin
naast de Valk 472 ook Randmeer
77 deelnam. Ook blijkt dat wij tussen alle Stars, Javelins, Randmeren,
opvallend snel varende Centaurs en
wat er allemaal nog meer meevoer
een prachtige 4e plaats overall hebben gevaren. Ondanks het moeilijke
weer hebben we een topweekend
beleefd. WSV Binnenmaas heeft ons
laten zien dat er met het concept
24-uurs race en wat creativiteit veel
te doen is. Vooral het teamelement
geeft een extra diepte aan een evenement als dit. De sfeer was gezellig,
de mensen gastvrij en sportief. We zijn er trots op dat
we de race onder deze omstandigheden überhaupt uit
hebben kunnen varen en zijn er volgend jaar graag weer
bij. Daphne, Michel, Jaco, Ron, Jan-Willem en Lapsus.
Jullie bleven maar door gaan. Bedankt voor een toprace!
Jullie waren geweldig!
				

Bart Muller
Valk 62 ‘Lapsus’

7

8

De nieuwe penningmeester
Hierbij een klein kennismakingsverhaaltje over de nieuwe penningmeester van Aegir.
Het eerste misverstand ligt al in
het woord penning Hierbij een klein
kennismakingsverhaaltje over de
nieuwe penningmeester van Aegir.
Het eerste misverstand ligt al in
het woord penning meester opgesloten. Als je het woord omkeert
wordt het nog moeilijker. Het zou
suggereren dat ik de
meester (zeg baas zou
zijn) over de penningen van de leden. Was
dat maar waar. Ik zou
mij naar een ouderwetse rijwielhandel
spoeden en vragen of
ze nog een slagersfiets
met zo’n grote mand
voorop in de aanbieding hadden. Weet je
wel zo’n fiets met een
dubbele stang die er
op gemaakt was stevige vrachten te vervoeren. Ik zou met de
ledenlijst in de hand
langs de leden fietsen
en vragen of ze de in hun bezit zijnde penningen in de mand zouden
storten. Zou geen onfortuinlijke
rit zijn in het Hillegersbergse…….
Vervolgens naar een reisbureau om
een enkeltje naar een ver eiland aan
te schaffen en de vereniging kon op
zoek naar een nieuwe penningmeester. En toen was het ochtend………..
Het woord penningenbeheerder zou
een betere woordkeus zijn. De penningmeester beheert de penningen
van de vereniging en probeert daar
zo zuinig mogelijk mee om te gaan.

Heeft hij overigens ook zelf voordeel
van want hij is ook lid. Niet altijd een
populaire baan want je moet er op
toe zien dat de penningen zowel binnenkomen als tijdig binnenkomen.
Immers onze huisbazen (de eigenaar
van de grond die we gepacht hebben, de eigenaar van het elektriek et
cetera) willen ook op tijd en vooral
vooraf de euries zien. Dat betekent
dat als een lid eens zou vergeten

tijdig zijn lidmaatschaps- dan wel
liggeld te betalen er een vriendelijk
herinneringsbriefje komt. Niet vervelend bedoelt natuurlijk want de
penningmeester is geen vervelende
vent (althans dat vindt hij van zichzelf). Hoe kan het ook anders als je
in het Hillegersbergse geboren en
grootgebracht bent.
Wie ben ik eigenlijk verder en wat
heb ik gedaan? Na mijn mulo tijd
in de Prinses Margrietlaan (onder
de vleugels van de heer (P) A de
Jong (sommigen van jullie zullen

Het Sinterklaasfeest

Wat stormde het op die morgen van de 25e november.
Zou de Sint wel komen met van de hoge golven op de
Plas? Natuurlijk wel, om 15.00 uur zette de Sint voet aan
wal onder luid gezang van alle kinderen, aangevoerd
door de voorzitter. Wat waren er dit jaar veel Pieten bij!
Gezellig hoor! Alle kinderen mochten bij de Sint komen
en kregen een cadeautje. Helaas komt aan zo’n fijne
middag een einde. Uitgezwaaid en uitgezongen door alle
ouders en kinderen, vertrok de Sint weer. Hij heeft het
ook zo druk. En ja hoor…. Het onvermijdelijke gebeurde
weer…. Die domme hoofd Piet viel wéér in het water, dat
hij nou nog niet weet dat hij zich goed vast moet houden!
Gelukkig stopte de kapitein direct en nam Piet mee. De
Sint heeft al belooft dat hij het volgend jaar weer komt
om met ons zijn verjaardag te vieren.
Monica Vial

hem ook wel gekend hebben) en
wat aanvullend onderwijs heb ik
een groot deel van mijn werkzaam
leven gesleten in de maritieme sector. Vandaar dat sommige van mijn
aders in plaats van bloed zout water
bevatten. In mijn jeugd was ik lid
van het zeekadetkorps Schiedam
en ben ook een 21-tal maanden bij
de Marine geweest. Dat was alleen
niet op vrijwillige basis. De laatste
35 jaar van de tijd
dat ik werkte was bij
Smit Internationale
(houdster
maatschappij van onder
andere Smit Tak).
Ik was daar verantwoordelijk voor de
g r oepsr appor t age
en paste daarmee op
de penningen van de
aandeelhouders. Tot
kapitein van een zeesleper heb ik het dus
niet kunnen brengen en daarom heb
ik mij na mijn pensionering een sloep
aangeschaft waar ik
wel kapitein over ben. Dus de baas
over de sloep, tenminste als mijn
vrouw er niet bij is want dan verandert mijn functie onmiddellijk tot
matroos onder de gage. En zij weet
ook waar ze het over heeft als dochter van een turfschipper. Dat was
in het kort iets over mijzelf. Willen
jullie meer van mij weten? Dat kan
spreek me gerust aan.
Ik hoop in ieder geval op een tijd van
plezierige samenwerking.
Louis van Steveninck
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Door het groene hart
De planning is om met de Vrouwe
Catharina vier weken door
Nederland te zwerven met een
paar stops die we van te voren hebben afgesproken. We vertrekken
op zondag 15 juli, eigenlijk zouden
we op vrijdag al vertrekken, maar
het slechte weer houdt ons tegen!
Zondag gaan we tussen de regen
door. Wat een grijze luchten! We
gaan!! Gigantje, onze nieuwe rubberen aanwinst, is opgepompt en
de motor erachter geplaatst. Eerste
obstakel wordt genomen, de sluis!!
Aan Yuri gevraagd of hij met ons
mee door de Bergse sluis wil gaan.
Hij in het rubberbootje, dat gaat
goed. Eenmaal de sluis in, heel veel
regen!! We vragen aan de sluismeester of we even mogen blijven liggen,
geen probleem, jullie zijn de eerste
vandaag. Kopje koffie in de Bergse
sluis is ook erg apart! We zetten
de tocht toch maar voort. De regen
komt en gaat. Nog even bunkeren bij
Würth. Vrouwe Catharina is er klaar
voor! Gigantje gaat achter de schouw
en daar gaan we, in de zeikende
regen! De reis verloopt spoedig met
een gemiddelde van 5 knopen per
uur, gaan we richting Leiden. Daar
is onze eerste overnachtingsplaats
in de gemeentehaven. Alwaar we de
mast weer overeind kunnen zetten,
want de rest van de route hebben we
alleen maar beweegbare bruggen.

De tweede dag: De dag begint net als
de eerste dag met regen, beetje veel
regen. Maar het wordt beter zeggen
de Piet Paulusma's van Nederland.
Vandaag hebben we als bestemming
de Kaag. En wel de Oude Ade, mijn
ouders hebben voor een midweek de
Codi gehuurd, een woonboot. Daar
komen we ‘s middags aan, compleet
nat en verzopen, daarnaast ook nog
windkracht zes! Dat geeft golfslag
op de Kaag. Wel een aantal fanatiekelingen die een zeilwedstrijd
aan het varen zijn, allen gereefd.
Aangekomen op de Oude Ade zijn
wij afgemeerd. Hier hartelijk ontvangen door mijn ouders, zus en
haar twee kinderen. We hopen op
mooi weer!!
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Derde tot zesde dag: Mooi weer
is inmiddels een weinig rekbaar
begrip geworden, stromende regen
en veel wind! Catharina voert de
gehele (schoon)familie, incluis
Teckel Tjok op een wat droger dagje
nog eenmalig naar een dichtbij gele-

gen dorpje (rijpwetering) voor een
wandeling en een bezoek aan een
boerenwinkel waar de kaasjes nog
vers gemaakt worden en tal van
lekkernijen van honing, mosterd tot
chocolade, te koop zijn. Verder in
de loop der dagen dient Catharina

Koffie in de sluis
is ook erg apart

als hotel voor haar eigenaren en
als speeltuig voor de buien waarin besloten is dat zwemmen in de
regen en met 14 graden best dolletjes kan zijn. Een zwengel aan de
giek en voor degene die er aan hangt
weinig andere keuze dan plons! Wat
ons doet denken aan een mooie uitspraak later in de vakantie van een
brugwachter: "boem is ho, en plons
is water"! Dit maal erg koud water!
De rest van de week staan alleen in
teken van spelletjes doen en boeken
lezen.
Vrijdag 21 juli varen we af om tien
uur in de ochtend. Redelijker weer is
er aangebroken. Bestemming: Kever
eiland de Kaag. Hier mag je 3x 24
uur gratis liggen. Helaas alleen prullenbakken. Geen stroom en douches.
Maar wel erg netjes. Tjok is helemaal in zijn element! Kan z'n goddelijke gang gaan! De dag zelf weinig meer gedaan, een paar praatjes
met de buren en vroeg te kooi. Dit
weekend gaan ook mede leden van
Aegir varen en wel naar de Kaag. Wij
gaan met Gigantje op pad om Henny

Rotmeijer en zijn vrouw en kinderen
tegemoet te varen. Zijn broer, die lid
is van de Alvo, vaart voor hem! Zo
zie je maar weer altijd de gezelligheid die water recreatie nog leuker
maakt. Henny en consorten leggen
hun schip voor ons neer, alles wordt
uitgeladen en het eerste biertje gaat
open (rum voor Henny). We blijven
hier een aantal dagen bij elkaar liggen. Erg gezellig, het weer is smorend warm! Wat resulteerde in een
watergevecht met de families. Jawel
iedereen moest en zou het water in!
Maandag 23 juli varen wij af.
Bestemming:
Braassemermeer.
Een grote plas met weinig tot geen
eilandjes, jammer, het waait nog
steeds erg hard. We liggen dan
ook in een jachthaven (jachthaven
Braassemermeer) we hebben daar
een plekje aan de kant, maar het
is onrustig, we liggen aan lagerwal. Zoals in de wateralmanak staat
beschreven is hier een winkel, douches en een restaurant. Helaas is de
winkel dicht zoals ook het restaurant. De steigers zijn zeer wiebelig,
Aegir mag blij zijn met de plankieren. Hier is het een groot drama!!
Dinsdag 24 juli vertrekken we dan ook
in de vroege ochtend. Bestemming:
Westeinderplassen. Wij komen daaraan op de grote poel, zo dat is even
anders dan de Bergse Voorplas. Maar
zo gigantisch mooi en lekker weer is
het. We gaan voor anker. Gigantje
wordt ingezet om de boot eens grondig te reinigen aan de buitenzijde.
Later wordt Gigantje gebruikt om
heerlijk een boek in te lezen. De hele

dag zo voor anker liggen geeft het
zwistersleven gevoel! Anker op aan
het einde van de middag. We willen
tjok uitlaten en zelf rustig slapen. We
varen door de Westeinderplassen
en ontdekken dat daar verschillende schitterende recreatie eilanden zijn. Gratis en voor helemaal
niets! Daar aangekomen zien we nog
een Westerdijk zeeschouw. Deze
familie is hier ook naar toe gekomen voor het aanstaande weekend.
Zomerreünie van de platbodems. Dit
begint eigenlijk donderdag, we zijn
wat vroeg!
Woensdag 25 juli rustig dagje half
uurtje varen. Bestemming: wv “de
nieuwe meer”, Westeinderplassen.
Hier zijn we voor gekomen, de
zomerreünie van platbodems. www.
vsrp.nl. We liggen er in de middag,
er zijn een aantal platbodems reeds
in de haven. Maar er is een indeling,

schouwen bij de schouwen, lemmeraken bij de Aken et cetera et cetera.
Zo in de loop van de middag komen
steeds meer mensen met boten de
haven in. Er begint een prettige chaos te ontstaan. Voor ons wil een
lemsteraak aanmeren. Ik stap uit de
kuip en ga er naar toe om een lijntje
aan te pakken. Dit zijn niet het type
mensen die wij graag ontmoeten: Ik
heb veel geld dus koop een Aak. De
beste schipper volle kracht boegschroef erbij. Ik hou dan ook wel
van een beetje narren. Ik zeg tegen
de beste vrouw: "gooi dat touwtje
maar”! Ik trek jullie wel naar de
kant. Vrouw compleet verbouwereerd, "wij hebben geen touwtjes!!
Lijnen!! Lijnen!!” “Ok ok, gooi dat
touwtje maar!" Dit geheel duurde
een kwartiertje, de havenmeester
kwam en zei, jullie mogen naar een
andere plek. En daar gingen onze
fantastische nieuwe buurtjes!!
's Avonds liggen we met vier schou-

wen aan elkaar vast. Fantastisch
gezellig. De biertjes, wijntjes en beerenburg gaan van boot naar boot!

Donderdag 26 juli tot maandag 30
juli. Bestemming: WV “de nieuwe
meer”, zomerreünie. Dit weekend
staat compleet in het teken van platbodems. Er zijn er in totaal zo'n
90 aanwezig, best wel een beetje
veel. Als je kijkt naar 60 optimistjes
op onze plas, dan kun je misschien
een voorstelling maken. In de middag beginnen de festiviteiten echt.
Opening van de reünie. Daar komen
we ook nog leden van Aegir tegen.
Familie de Geest. Zij hebben een
houten botter uit 1945, die vorig jaar
voor een groot gedeelte is gerestaureerd door zoon Stijn. Helaas hadden zij op de heenreis wat tegenslag
in Amsterdam, de bruggen draaiden
niet meer door de hitte, zodoende
moest de mast naar beneden. Een
hels karwei als
je bedenkt dat
het een enorme
houten paal is!
Vrijdag staat in
het teken van
wedstrijd zeilen.
Nu wij nog niet
heel erg ervaren
met ons schip
zijn, slaan we dit
over. Ik word wel
uitgenodigd om
met een vissermanszeeschouw
mee te gaan. Dat
sla ik niet af!
Alleen er is nul
wind!! Geen zuchtje, geen pufje en
dan gaan ook Alexandra en Tjok
mee. Paul, de eigenaar van het schip,
en ik gaan voor de meest origineelste manier! Alle zeilen worden ook
van de Catharina afgehaald. Dus zo
gezegd zo gedaan. Een schouw met
dubbele zeilvoering! Het leek wel
een grote vlinder! Helaas de wedstrijd werd officieel afgelast.
‘s Middags kwam nog wel de wind.
Alleen helaas te laat. Zo hebben wij
met z'n vieren met tjok nog wel heerlijk kunnen zeilen! In de avond is het
weer gezellig borrelen. Totdat we
door de jeugd gemaand worden om
ook naar café de Praam te komen.
Dat doen we, alleen als we morgen
ontbijt op bed krijgen. Euhhhh, dat
is goed. Het werd dus half vier dat
we te kooi gingen. ‘s Morgens met
het haar in de war en een walm
om me heen, waar de vliegen geen
brood van lusten, stond het jeugdbestuur voor m'n neus met, jawel,

ontbijt!! Top!! Op zaterdag zijn de
jeugdwedstrijden, deze gaan helaas
ook niet door. Zero wind. Eigenlijk
weinig gedaan. Beetje boodschappen gedaan en Aalsmeer verkend. S
middags komt ons 11 jarige nichtje
Flo. Razend enthousiast is ze. Voor
het eerst op de boot slapen. Wat
een heerlijk mens is het! Je hebt er
geen kind aan! Voor de rest borrelen bij de buren en niets doen
op natuurlijk open boten route na.
Wanneer er een welkom aan boord
vlaggetje hangt mag je gluren bij
verschillende buren. Leuk om naast
de grote gelijkenissen de enorme
grote verschillen waar te nemen
tussen de schouwen maar minstens
zo boeiend om schepen van 100 jaar
oud te bewonderen waaronder de
Nettie met haar rijke geschiedenis.
De zondag staat in het teken van
admiraalzeilen, ook hierbij gaan wij
alleen kijken. Op vrijdag en zaterdag geen wind, zondags meer dan
genoeg! Windje 5,6. We gaan voor
anker in het anker gebied om toch
een mooi uitzicht te hebben op de 32
deelnemers. We leggen aan bij Cees
en Eliane. Wat ik nog niet gemeld
had, dat zij namelijk de ouders van
een Aegir lid zijn. We hebben hen
ontmoet op de Kaag en blij verrast
dat zij ook naar de reünie kwamen.
Zij hebben een stalen bons, een kleine schokker. Flo is die dag niet van
boord van Cees en Eliane af te slaan.
Turkse knopen leren en nog meer
knopen leren. Tegen de avond gaan
we terug voor de prijsuitreiking en
het eten. Daar blijken we dan toch
een soort van tweede prijsje te hebben gewonnen. Met het verzinnen
van een bij passende conversatie bij
een tekening van een rond en platbodem, kwamen we als tweede uit
de bus. De tekst zal bij de tekening
geplaatst worden in de spiegel der
zeevaart. Ik vind jouw plat gezegd
wat te bol, zou je niet eens wat aan
je lijntjes gaan doen. Ik vind ronduit
een rotopmerking, een echte dame
is niet plat en hoekig! Het weekend
zit erop! Fantastisch genoten!! Nog
een laatste zin die laatste weken
veel voorbij komt, ik ben even naar
het lek luisteren. Oftewel, ik doe ff
een dutje.
In de volgende spiegel zal deel 2
volgen, indien er positieve reacties
ontvangen zijn.
Vakantie groetjes van,
Randy van den Brandhof
Alexandra Rothengatter
Tjok de Baronie

11

Mmmmm lekker, hoe zijn die gemaakt?
In oktober traditiegetrouw de mosselmiddag. Wederom goed bezocht.
De dag ervoor hebben we tig kilo
hang-cultuur-mosselen gehaald in
Bruinisse.

Er is flink wat af gesmikkeld en de
vraag “hoe zijn die gemaakt” heeft
ons regelmatig bereikt.

12

Hier dan ons recept:
Men neme mosselen. Spoel deze
schoon. Onder in een grote pan doe
je een klodder geperste knoflook,
2 takjes rozemarijn, wat tijm en
een paar jeneverbessen. De rest van
de bodem bedek je met een laagje
mosselgroente. De helft van de pan
vul je vervolgens met mosselen.
Bovenstaande herhaalt zich halverwege de pan, wederom knoflook,
rozemarijn, tijm, jeneverbessen en
mosselgroente. De rest van de pan
vul je met mosselen af. Doe een half
blikje bier in de pan. De deksel op
de pan en de mosselen laten opkoken (er komt vocht boven de mosselenoud van de pan door elkaar husselen. Wederom weer op de pit zetten. Als het vocht wederom omhoog
komt, zijn de mosselen inmiddels

(als het goed is) ook open gegaan.
Opdienen en smikkelen maar.
Eet smakelijk!
Monica en Barbara

De brug over het Berg en Broekse verlaat
Het is zover: de reeds jaren in
gebruik zijnde houten portaal
ophaalbrug, is dermate slecht dat de
dienst “Omgevings Communicatie”
heeft besloten dat deze oude brug
dient te worden vervangen. De huidige brug heeft al veel schade aan
de hulpverleningsdiensten veroorzaakt doordat in de bovenste binnen portaal, diagonale versterkingsbalken zitten waardoor de hoogte
en breedte verhouding een ernstig
obstakel vormde.

De werkzaamheden zullen aanvangen met het installeren van
een hulpbrug die vanaf de Prins
Bernhardkade naar het schiereilandje voor de ingang van het Aegir
terrein zal komen te liggen.
Dit spektakel is op maandag 26
november aangevangen. Als de
hulpbrug geïnstalleerd is, wordt de
huidige brug, inclusief landhoof-

FAB

Op verzoek van het bestuur is er
naast de traditionele ontspanningscommissie een extra activiteitencommissie opgericht. Met als achterliggende gedachte dat er naast de
bekende activiteiten die de ontspanningscommissie als sinds jaar en
dag met veel succes organiseert, er
behoefte bestaat aan meer aandacht
en energie voor de donderdagavond
"de clubavond", maar ook aan extra
feesten gedurende het jaar.

In de zomerperiode is de cluba-vond
vaak wel druk bezocht door zeilers
en leden die nog even een rondje
toeren met boot of fiets. In de overige seizoenen is het vaak erg stil bijj

den, verwijderd en vervangen door
een compleet stalen brug met een
breedte tussen de railingen van
2.74 meter. De huidige brug heeft
een doorrij breedte van 2.90 meter.
Tussen de verticale hoofdstutten.
De bedoeling is dat de sluis medio
maart weer in gebruik is voor de
pleziervaart. Gedurende de gehele vervangingsperiode is beperkt
sluisverkeer mogelijk. U dient minimaal 48 uur van te voren met de
parksluizen (010-4365405) te bellen en zich te melden. Op zaterdag is
de passage vrij.

Rob Spliethoff

Wij danken mevrouw Edens voor het verstrekken van boven vermelde
informatie. Mevrouw Edens is voor informatie bereikbaar onder nummer 06-53510337 of hg.edens@rotterdam.nl

Aegir terwijl het clubhuis, het terrein en de omgeving zoveel te bieden heeft.

De voorzitter heeft een aantal
enthousiaste leden gevraagd mee
te denken over dit initiatief. Deze
leden, die zij zich binnenkort zullen voorstellen via de Nieuwsbrief,
waren direct enthousiast en de lijst
te plannen activiteiten rees de pan
uit.

Ook werd een werknaam bedacht:
commissie FAB . Waar staat het
voor? Fabulous, Feel good (adviseren over randvoorwaarden die voor
leuke activiteiten belangrijk zijn

zoals aankleding terrein, catering),
Feestelijk. Activiteiten organiseren
(zoals donderdagavonden, feesten
samen met de jeugdcommissie/
jeugdbestuur). Belangrijk: wat we
gaan doen zorgt voor een positief
gevoel en sluit aan bij ambities van
bestuur, we leggen daar ook verantwoording voor af. Binding: verschillende groepen binnen Aegir zoals
jeugd, zeilers, borrelaars.
De eerste activiteit is reeds achter
de rug: De Franse avond met de film
Intouchables en een kaasproeverij
door kaasmeester Jaap van Herk
georganiseerd. De avond was druk
bezocht door een mooie mix van
de leden en Anita heeft uiteindelijk
de laatste gast de deur uit moeten vegen. Het stereogeluid liet ons
wat in de steek, maar inmiddels
is via sponsoring een super surroundsysteem besteld, waarmee de
komende activiteiten niet meer stuk
kunnen. Hou de nieuwsbrief in de
gaten voor de volgende activiteiten.
We zien jullie dan graag weer.
Vera Bergschneider
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Combiseizoen 2012
Het combi seizoen had dit jaar het
zwaartepunt in het voorjaar, maar
de echte finale kwam pas na de
zomer met de wedstrijden op het
Haringvliet en aansluitend de landelijke combifinale in Hoorn. De regio
Rotterdam kent weinig groot water

Tjeerd Lathouwers; 6. Roderick van
Empel. In de top 15 eindigden verder Maxim Starmans, Sebastiaan de
Bruyn en Julius van Woerkom. In de
B-klasse hadden Josephine Berrens
en Stan Niestadt het dit jaar best
zwaar, de concurrentie in dit grote

Britt Oskamp en Daan Costermans

wedstrijden en het was voor de plaszeilers dan ook wel heel spannend
om na de relaxte zomerperiode aan
te treden in Hellevoetsluis.
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De uitgangspositie was wel riant
met veel Aegirzeilers in de top 10
van de C-ploeg. Maar als je al heel
lang bovenaan staat en de tijd tussen voorjaar en najaarfinale lang
is, groeit de druk tot ongekende
hoogte. Dat was in het bijzonder bij
Daan Costermans goed te merken.
Hij had in het C veld zoveel punten
voorsprong op nummer 2 dat het
wel heel erg gek moest lopen als
hij de eerste plek zou gaan missen.
Maar het werd toch nog heel spannend. Vader Costermans stuiterde
continu uit de boot als Daan weer
eens door zenuwen overmand in
de middenmoot terecht kwam.
Ook voor de overige plekken in de
top 10 werd hard gestreden, de
zeilers gunden elkaar geen vierkante centimeter. De slotdag van
de combi Rotterdam werd uiteindelijk met groot Aegir succes afgesloten. De beste 3 Aegirzeilers van
de C-klasse: Daan Costermans;

veld was pittig en de banen lang en
soms complex. Maar zij hebben veel
geleerd en een aantal persoonlijke
successen gevierd.

Door dit grote succes was de afvaardiging naar de landelijke combifinale behoorlijk groot. Naast de optimistzeilers ging ook Britt Oskamp
mee met haar Splash. Het zeilen in
Hoorn is wel iets anders dan bij
Aegir. Gelukkig werd er op de zaterdag een clinic georganiseerd zodat
het wedstrijdwater verkend kon
worden. Alle zeilers en ouders overnachtten in Hoorn en troffen elkaar
’s avonds in een van de gezellige
restaurants. De wedstrijddag zelf
was door de matige wind en weinig
golven ook zeer geschikt voor de
Aegirzeilers en met subtiel overwicht zijn er mooie prestaties neer
gezet.
Daan Costermans 1e en Tjeerd
Lathouwers 6e, bij de Splash eindigde Britt met een fraaie 2e plek. Britt
en Daan mochten op het podium de
prijs ontvangen van Olympisch kampioene Lobke Berkhout. Zij heeft het
zeilen in Hoorn geleerd. 2013 wedstrijdseizoen: wil je ook meedoen
aan deze spannende competitie ?
Stuur dan je mail naar aegirjeugdzeilen@live.nl.
Ik wil alle ouders, broers en zussen,
aanhang, trainers, medebestuurders, Anita, Mike, Aegirvrijwilligers
hartelijk danken voor al hun inzet
dit seizoen. Zonder de oneindige
energie van iedereen zou dit seizoen
heel wat minder leuk zijn geweest.
Aegir zeilt al jaren lekker hoog mee
in de combi.

Britt Oskamp en Lobke Berkout

Laten we dit vasthouden en ons
tevens richten op succes op grotere
afstand van Rotterdam. Daarnaast
ben ik al lang voorstander van een
meer integraal zeilsysteem bij Aegir:
CWO lessen en wedstrijdtraining
meer combineren en minder strak
gescheiden houden. Omringende
zeilverenigingen tonen al jaren aan
dat dat heel goed kan en de doorstroom naar andere zeilklassen
hierdoor tevens soepeler verloopt.
Materiaal: Voor de zeilouders die al
wat langer meelopen is er een duidelijk verschil te zien tussen de optimistzeilers, hun spullen van nu en

die van 10 jaar geleden. Toen waren
de meeste bootjes nog dubbelwandig, zeiltjes een paar jaar oud en
zeilkleren geleend van een oudere
broer. Als je nu om je heen kijkt zijn
de zeilnummers hooguit een jaar
oud en de allernieuwste zeilen verschijnen aan de start. Deze trend
is natuurlijk helemaal prima, het
materiaal wordt steeds fraaier en
als je concurrenten ermee vandoor
gaan wil je zelf ook.
Voor de beginnende wedstrijdzeilers is dit echter allerminst nodig. Je
bootje is erg kwetsbaar in het C-veld
en met nieuwe wedstrijdzeiltjes kun

Tjonge wat heb ik een leuk zeil seizoen achter de rug. We zijn echt met
een heel erg leuk team met andere kinderen naar alle wedstrijden
van de Combi Rotterdam geweest. Soms moesten we wel heel erg
vroeg vertrekken, maar dan ontbeten we gewoon in de auto en
dronken de vaders voorin koffie, heel veel koffie.

je wel goed zeilen maar het trimmen
is vaak lastig en kan dus ook in je
nadeel werken. Laat je daarom goed
voorlichten voordat je van alles aanschaft. Waar je zeker niet op hoeft
te bezuinigen is de kleding. Als een
zeilertje het koud heeft of moeilijk
kan bewegen door de kleding is de
lol er snel vanaf. Ook blitse hangbanden en goede schoot die lekker in de
hand ligt kan het verschil maken. In
maart starten we het seizoen met
een opknap/poetsdag en kunnen we
tijdens de 2e handsmarkt nieuwe
spullen aanschaffen of oude slijten.

Vera Bergschneider

En natuurlijk zijn we ook met z’n allen, dus echt met alle vriendjes uit
de C naar de finale in Hoorn geweest. We waren er al de dag voor de
finale, en zijn toen 's avonds gezellig gaan eten in een Restaurant aan
de haven. Daar hebben we wel een beetje veel herrie gemaakt, maar
niemand vond het heel erg en het was ook wel heel erg leuk

Daan Costermans.
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Aegir cup in de lift
We hadden dit jaar een mooi weekend uitgezocht voor de Aegir Cup en
dat bleek uit het aantal inschrijvers.
We hadden er op zondag 62, toen de
Optimisten als onderdeel van hun
cursus ook in grote getale meede-

en de 13 SW-boten was de plas weer
eens lekker gevuld. Zaterdag was
het prima met een klein windje,
maar zondag kwam de wind erbij
en daar hadden een aantal zeilers
toch wat moeite mee. Vooral de nog

den en dat was een dik record. We
gaat dus goed met dit “onderlinge”
evenement en dat werd wel een
beetje tijd. Ook de RS Feva’s kwamen op het water, onder leiding van
trainer Guus, die de zeilertjes op een
hoger plan probeert te krijgen.
Met ruim 30 Opti’s, 4 Feva’s, 9 Lasers

niet zo ervaren Optimistenkids hadden het zwaar te verduren. Jammer
dat er toch wat aanvaringen waren
tussen Opti’s en de SW-boten, die
elkaar bij het finishen en gelijktijdig starten van de andere klasse
tegen kwamen. Hier moet de ZWC
dus wat beter op letten, want als je

je concentreert voor de start let je
niet erg op boten die op dat moment
moeten finishen. Maar goed, alles
liep verder gesmeerd en ik heb veel
tevreden en blije gezichten op het
terras gezien. De uitslagen :
Bij de wedstrijd-opti’s was het
weer een hevige strijd tussen Daan
Costermans en Tjeerd Lathouwers
en die werd over 3 wedstrijden net
door Daan gewonnen vóór Roderick
van Empel die 3e werd. Bij de CWO
3 ging de hoofdprijs keurig naar
Joris Nankman, vóór Thomas de
Koning en Lauren Willemsen. In de
CWO 2 groep, met 18 deelnemers de
grootste, was het Luuk Schipper die
met de eer ging strijken vóór Max
van Helvert en Maaike Seele. In de
RS Feva wisten Marle Willemsen
en Berbel Rozema de strijd te winnen vóór Romeo Pace en Naud bol,
die de grote favoriet waren. Petje
af meiden. Jos Lathouwers wist met
glans de Laser te winnen met jawel,
Harry Dommershuijen, eindelijk in
de prijzen, als 2e en Coen als 3e. Rick
was zondag de sterkste, maar door
z’n afwezigheid op zaterdag kwam
hij duidelijk voor de prijzen tekort.
De SW was weer eens voor Nils vóór
de gevestigde orde Jaco, Thom en
Bart. De Aegir Cup tenslotte, voor
de beste prestatie tijdens dit evenement, ging naar Jos Lathouwers. Het
was weer goed toeven op Aegir.

IJsberen dit jaar een beetje in mineur
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Het was zaterdag koud en guur en
misschien dat daarom een aantal
“zekerheden” de weg naar Aegir
niet konden of wilden vinden.
Jammer dus dat er een aantal top
Masterlaser zeilers ontbraken. Ook
bij de Standaardlasers valt de laatste
jaren de deelname tegen en dat was
ook het geval met de F.J. met slechts
4 boten. We moeten deze dalende
tendens volgend jaar echt zien om te
draaien en dit moet met een lobby en
een beetje meer reclame toch echt
lukken.
Vera had met een paar ouders een
echte Optimisttopper weten te
strikken om op zondag de wedstrijdploeg te coachen en te evalueren.
Ik begreep dat dit zeer succesvol is
geweest en dat de kids hier veel van
hebben opgestoken. Uiteindelijk kregen ze alle 7 een rapport waarin hun
sterke en zwakkere punten nog eens
werden belicht.

Prima initiatief met
dank aan coach
Shivam. Jammer
genoeg is zijn optreden in de Laser 4.7
op zaterdag minder
goed verlopen door
een paar vervelende voorvallen, iets
dat ik betreur.

Nu de wedstrijden:
Zaterdag ging het
met het weer, op
de kou na, perfect
met de wind maar
zondag was het
oppassen geblazen.
Er was voor die
middag een soort
stormwaarschuwing afgegeven met
kans op onweer, vandaar dat we er
in het begin zoveel mogelijk korte
wedstrijden uit wilden persen. Maar
waar bleef die wind nou? Sterker
nog, om een uur of 3 viel de wind
helemaal weg waardoor het comité
besloot de wedstrijd af te vlaggen
en dat betekende ook gelijk einde
IJsberen. De verwachte wind, overigens geen storm maar wel hard,
kwam uiteindelijk toch om een uur
of 5, We hadden dus duidelijk met
stilte voor de “storm” te maken
gehad.
De live-muziek maakte naderhand
echter veel goed en dat gold ook voor

de muzikanten want die stonden nu
voor een vol clubhuis in tegenstelling tot zaterdag. Bij de Optimisten,
die nu in 2 klassen verdeeld waren,
de wedstrijdploeg en de CWO 3, was
het nu eens Tjeerd die eindelijk van
Daan wist te winnen, die ook nog
met een gelijk aantal punten achter
Roderick eindigde. In de CWO 3 was
de 1e prijs voor Luuk ter Haar en de
2e voor Joris Nankman. Zij sluiten
zich hopelijk volgend jaar aan bij de
wedstrijdploeg. Luuk ontving, heel
verrassend, ook als wisselprijs een
mooi schilderij voor boven z’n bed,
gemaakt en ter beschikking gesteld
door Rick en Studio de Bruijn.

Michel en Robby Serry
hebben in een veld
van 12 boten de SW
klasse gewonnen vóór
Thom en Brit en Jaco
en Jan Willem. Deze
wedstrijden telden ook
mee voor de FACET
Bitterballen cup waarop ik nader terug kom.
De F.J’s hielden het zondag snel voor gezien
en hier was de 1e prijs
voor Hylke Sasse en
Lars den Hertog vóór
Joost Pothuis en Guido
Sol. De Lasers tenslotte: De standaard
werd met groot overmacht gewonnen door
Michel Peeters, die voor het eerst
weer in z’n vuile Laser zat vóór
Rudi Hofman, die z’n prijs nog moet
ophalen. Michel won dus weer de
wisselbeker met de belofte om volgend jaar, als Master, terug te komen
en belofte maakt schuld. De Master
ging weer naar Peerke Kortekaas
vóór Gerson Aalbrecht, die vorig jaar
nog de Standaard wist te winnen en
Martin van Olffen. Onze Aegirzeilers
kwamen helaas in het stuk niet voor.
Met iedereen een ijsbeer van Krol en
bitterballen ging iedereen toch weer
tevreden naar huis.

De Facet Bitterballen Cup
Begin dit jaar hebben Michel, Jaco en
Bart (ben ik iemand vergeten?) het
idee geopperd om in de lange stiltes
tussen onze reguliere evenementen
ook een aantal wedstrijden te zeilen
onder de naam de Bitterballen Cup.

Deze wedstrijden voor alle boten
zijn met de SW factor gezeild en
hebben in totaal 23 races beslagen.
Het idee was om zoveel mogelijk
boten, die anders maar in de boxen
lagen, op het water te krijgen en dat
is goed gelukt. In totaal hebben hier
in de verschillende wedstrijden 28
boten aan meegedaan en dit was
een waar succes, maar het behoeft
wat aanpassingen voor het volgend
jaar. In principe is dit opgezet voor
de grotere boten, die normaal de
SW-klasse vormen, maar bijvoorbeeld Lasers moeten ook mee kunnen doen en dat lukte niet altijd. De
wedstrijden werden ook tijdens de
Aegir Cup en de IJsberen gehouden
en dan zeilen de Lasers in hun eigen

klasse. Dat gaat niet goed,
want ze starten dan niet
gelijk in één start mee en
varen dus onder andere
omstandigheden en niet
tegen hun tegenstanders
van de SW klasse.

Ik denk dat we er daarom
niet aan ontkomen om de
Bitterballen Cup te laten
zeilen in de “vrije” weekends, dus niet tijdens onze
reguliere evenementen.
De ZWC wordt hiermee
wel extra belast, maar daar moeten we het maar eens over hebben.
Mocht iemand een ander idee hebben dan hou ik me aanbevolen.
De bitterballen cup mag zich sinds
kort de FACET bitterballen cup
noemen met dank aan Frans van
Breemen, die ook een mooie wisselprijs ter beschikking heeft gesteld,
dit jaar gewonnen door Jaco de Hoog

en Jan Willem Tol. De runners up
zijn geworden Thom en Brit als 2e,
Matthijs met bemanning als 3e, Bart
met bemanning als 4e en Michel en
Rob Serry als 5e.
We gaan hier dus zeker mee door,
in welke vorm dan ook en met de
nodige aanpassingen.
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De Arjan van der Meer trofee
Deze is dit jaar over een totaal van 10 wedstrijden met ruim verschil gewonnen door Rick de Bruijn vóór Jos
Lathouwers en Jaap Prins. In totaal hebben aan deze competitie 12 Lasers op 4 donderdagavonden meegedaan.
Voor diegenen die het nog niet wisten, de wisselprijs is een tijd geleden ter ere van wijlen Arjan van der Meer, ook
Laserzeiler, in het leven geroepen door zijn vrouw Pien.

De Lengton trofee

De Lengton trofee is dit jaar, tijdens de najaars ALV, uitgereikt aan Daan Costermans voor zijn prestaties in de
Optimist Combi C. Hij heeft dit jaar zowel de Combi Rotterdam als de nationale Combi in de C-klasse gewonnen. De
Lengton trofee wordt uitgereikt aan de Aegirzeiler die in dat jaar de beste zeilprestatie van alle Aegirleden heeft
behaald.
Het is niet zo dat deze trofee per definitie elk jaar wordt uitgereikt. De prestaties moeten er naar zijn.

Verslagen :Peter de Wit

PETER EN RENEE EN ELS HEBBEN DEZE RIT UITGEZET
Dat was de oplossing van de Puzzelrit 2012
Het was zeker veel werk om de rit
uitgezet te krijgen. Gelukkig is de
puzzelrit goed gelukt, gezien de
reacties. We hadden vooraf gezegd:
kleine weggetjes, veel vragen, mooie
natuur.

We vonden het fijn, dat er
nog veel blad aan de bomen
en stuiken zaten, waardoor
alles er prachtig uitzag met
het zonnetje erop. Tijdens
het uitzetten was het ook wel
leuk om de roeibaan op te
nemen in de route. Zo dicht
bij Rotterdam, zo prachtig
om te zien en deze zomer
worden daar grote wedstrijden gehouden. Ook de

Proeftuin in Boskoop is een plek
om nog eens terug te gaan. Maar:
als het gaat vriezen, dan gaan we
schaatsen bij Zwammerdam naast
de Molenviergang. De winnaars
zaten niet in team 1, maar in team 8:
Agnes van Zoelen en haar man Ger
Custers. Team 1 had wel iets meer
punten, maar hadden de bonuspunten niet. Team 2, Barbara Joost en
Duuk hadden de bonus punten wel,
maar weer minder gewone punten.
Jan Janssen en kompanen hadden
via de verdeelsleutel misschien kunnen winnen, als ze 100 % goed hadden ingevuld, want met zo veel paar
ogen moet je toch wel alles zien…….

Zoals zij en hopelijk alle anderen,
ging het om de tocht, de puzzel, de
mooie route, de gezelligheid en het
meedoen. Zo ook weer volgend jaar,
want de traditie wordt niet doorbroken. Coen en zonen zetten volgend
jaar de route uit.
We hopen dat jullie een gezellige dag
hebben gehad,

Peter, Renee en Els

Van de redactie

Het was dit jaar een bewogen jaar bij onze vereniging. De nieuwbouw, de renovatie van het achterterrein en de
werkzaamheden op het voorterrein. Het moet gezegd: er is hard gewerkt, maar het resultaat is om trots op te zijn!
Nu wordt het tijd voor rust. Lekker genieten van de feestdagen en met frisse moed aan een nieuw jaar beginnen.
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Wij wensen u fijne feestdagen en een goed en gezond 2013.
Monica, Wieke, Rob en Vera

Kienen!

COLOFON

Hoe werkt dat dan?
Het is eigenlijk hetzelfde als
bingo, maar je roept “Kien”. Het
heeft natuurlijk een oubollig
karakter, maar toch is het een
grappig spel. Ondanks dat je
het je niet voorneemt, je wordt
bloed fanatiek. Een heuse traditie bij ons op de club. Als
ik het goed heb, is de heer
Snoek ooit begonnen met de
organisatie van deze jaarlijkse
kienavond. Inmiddels, tig jaar
verder, gebeurt dat dus nog
steeds.
Vroeger zat het clubhuis dusdanig vol dat men helemaal in
de hal zat. Dat was dit jaar wel
anders. Er waren ongeveer 50
mensen. Minder dan verwacht
en gehoopt, maar dat mocht de
pret niet drukken. Wederom
veel prijzen, woordspelingen
en lol.
Half november beginnen de
voorbereidingen. Eerst bedenken welke kienrondes we gaan
draaien. Vervolgens beginnen
de inkopen; daar hebben we
ongeveer 3 weken voor nodig.

We hebben 12 kienrondes; 4
series van 3 rondes. Je koopt
een kaart voor € 1,50 en daar
mag je dus 3 rondes voor mee

doen. Per ronde zijn er 5 prijzen. En wat kan je dan winnen?

Er is een taartenronde, bierpakkettenronde,
gerookte
zalmronde, verse palingen
(uit Bruinisse)-ronde, kalkoenenronde, kerststukjesronde,
manden met franse kaas-ronde, manden met verschillende
worsten-ronde, chocoladeronde, sterke drank-ronde, wijnenronde en rolladesronde.
Tussendoor is er ook een loterij
met diverse prijzen, varierend
van parfum, kaarsen, drank
tot een boodschappenmand
vol met boodschappen. En dat
voor € 1,- per lootje. Ik kan me
voorstellen dat je
denkt, hallo, wat moet dat op
een zeilvereniging? En dat je
misschien denkt, ik ben (nog)
niet bejaard. Maar toch, kom
volgend jaar gewoon een keertje meedoen, dan ben je vast
verkocht (of niet).
Volgend jaar misschien ook een
verjongingskuurtje met een
digitale ronde, of zoiets?

Een pannertje

Monica en Barbara

Omdat het toch wel een leuk item was, hebben we besloten deze
rubriek weer op te pakken.
We hebben een vaste inzender, maar heeft u een beproeft
recept: stuur het ons. Deze keer:

Flensjes met ijs gevuld.

Nodig: 1 pakje roomboter (Anti spatten.); 1 pak pannenkoekmeel; 1 pak melk; snuifje zout; basterd suiker; 1 bak vanille ijs;
1 bakpan. Beslag maken van de melk, meel en zout, goed door
kloppen.

Pan goed warmen, dan klontje boter erin en bruin laten worden. Een flinke lepel beslag erbij en aan 2 kanten bakken. Bak 2
flensjes per persoon, en hou ze even warm in de oven. Op leder
flensje ijs leggen en oprollen.

Heel lekker met een scheutje "Grand Marnier" er over, en tevens
naar wens iets basterdsuiker.
Eet smakelijk
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