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Van de voorzitter…
Aegir 80 jaar
Op 17 en 18 juni vieren wij het 80-jarig bestaan van onze
vereniging. U heeft de fraai uitgevoerde uitnodiging in
uw brievenbus gekregen en wij hopen dat u de data in
uw agenda heeft aangetekend. Ik ben in het bezit van een
aantal Aegir Spiegels uit een grijs verleden en ik wil graag
wat vergelijkingen maken. In 1936, dus 70 jaar geleden,
was de huurprijs voor de landtong fl.100 per jaar en
fl.396 per jaar voor het water (inclusief de bouw van de
steigers). Het liggeld voor een 16 m2 bedroeg fl.15 per
jaar en voor een motorboot (ongeacht de grootte) fl.26
per jaar. In dat jaar werd ook besloten een clubhuis te
bouwen en hiervoor was de begroting als volgt:
Clubhuis		
Toren		
Helling		
Onvoorzien
Totaal		

fl. 4000
fl. 600
fl. 200
fl. 200
fl. 5000

Aangezien het door het dak van de starttoren nogal
tochtte, werd na een lange vergadering besloten er een
nieuw plafond tegen aan te maken (letterlijke tekst). De
kosten bedroegen.... fl. 25. Anno 2006 staan de zaken er
anders voor. Het vernieuwen van een steiger komt al
gauw op e 20.000 en hierbij aangetekend dat dit door de
vereniging moet worden betaald. Door de normale jaarlijkse indexering is de huursom voor landtong en water
in de loop der jaren gestegen. Iets waarmee wij konden
leven. De exorbitante huurverhoging van 150% in vijf jaar
door de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek in 2004
opgelegd (ruim e 3500 per jaar en dat gedurende vijf
jaar) is in de ogen van het bestuur onaanvaardbaar. Wij
beraden ons dan ook op nadere stappen in deze. Veel
dank zijn wij verschuldigd aan de gemeente Rotterdam,
afdeling sport –en recreatie, voor de verleende subsidies
en de prettige wijze van communiceren.
In de Aegir Spiegel van mei 1986 schrijft de toenmalige
voorzitter, de heer J.G. Lamers: “Het is geen geheim dat
in de 80-er jaren het verenigingsleven in Nederland een
niet al te bloeiende periode doormaakt. Natuurlijk is
daar de economische recessie niet vreemd aan en als dit
de enige reden zou zijn, dan is het alleszins gerechtvaardigd te veronderstellen, dat met het huidige voorzichtige
herstel van de vaderlandse economie ook Aegir in de lift
zou zitten. Maar zijn er mogelijk ook andere oorzaken

Nog een paar
nachtjes slapen en het is zover….. het feest waarmee we
het 80-jarig bestaan van onze vereniging vieren. Het volledige programma vindt u verderop in deze Aegir Spiegel.
Nu maar hopen op beter weer dan het nu is en het
weekend kan niet meer kapot. Daarna is het tijd voor de
vakantie. Velen van ons zullen er weer met de boot op uit
trekken, in eigen land, in het buitenland of over zee. Wij
wensen u een fijn feestweekend en een geweldige vakantie.
Uw vakantieverhalen plaatsen wij graag in de volgende
Aegir Spiegel!
Rob, Jim, Peter, Frits, Monica

aan te wijzen? Is de tanende belangstelling voor alles, dat
vereniging heet, misschien structureel; heeft men zoveel
andere interesses, is men zijn vrije tijd anders gaan invullen? De waarheid zal wel ergens in het midden liggen” In
deze is er niet veel veranderd, de economische recessie is voorbij en de werkelijke belangstelling voor een
vereniging is, denk ik, net zo als in 1986. De toenmalige
voorzitter had een goede kijk op de zaak.
Anno 2006 is Aegir een vereniging met ongeveer 460
leden. De financiële situatie is gezond te noemen. De
afgelopen jaren zijn een aantal steigers vernieuwd, er is
een nieuwe starttoren en veel roerende en onroerende
zaken zijn vernieuwd of gerenoveerd. De jeugdopleiding
Optimisten zeilen telt ook dit jaar weer zo'n 50 kinderen. Het Laserzeilen is weer in opkomst. De ontspanningscommissie zorgt voor prima evenementen. Een klein
aantal leden is op de vereniging actief met allerlei handen spandiensten. De beheerders van het clubhuis doen
hun best en het clubhuis is zeer functioneel in gebruik.
Van de mogelijkheid het clubhuis een avond af te huren
wordt steeds meer gebruik gemaakt.
Zaterdag 24 juni is weer de start van de 24 uurs-race.
Een niet weg te denken evenement in onze vereniging.
Veel dank aan de in haast gevormde haven- en terreincommissie om Jos Bartels te vervangen.
De kennismakingscommissie werkt zorgvuldig en dient
het bestuur met advies.
In de notulen van de A.L.V van 12 mei j.l. kunt u lezen
dat in november van dit jaar ondergetekende en de penningmeester, Frans van den Ban, het bestuur gaan verlaten.
Wij prijzen ons gelukkig twee kandidaten aan u te kunnen voorstellen en wel de heren Matthijs van Seventer
en Erik Kappelle. Ook de vacante functie van havenmeester kan ingevuld worden. De heer Frank Berrens
heeft zich bereid verklaard deze functie op zich te willen
nemen.
Wij zullen conform de statuten de heren voorstellen als
kandidaten voor het bestuur.
Rest mij de vereniging en haar leden voor de toekomst
al het goede toe te wensen en hopen u te zien tijdens
de lustrumdagen op Aegir. De Zeilwedstrijd commissie
vervult geruisloos haar taken en met de Aegir Spiegel
hebben wij een prima communicatiemiddel binnen de
vereniging. Reden om tevreden te zijn met Aegir anno
2006, al blijft er nog veel te verbeteren.
Het ga u goed.
Teun van Rietschoten, voorzitter

OPENINGSTIJDEN CLUBGEBOUW
Van 1 april tot 1 oktober is het clubgebouw geopend:
Dinsdag
14.00
Woensdag
13.00
Donderdag
14.00
Vrijdag
14.00
Zaterdag
10.00
Zondag
10.00
Maandag gesloten.

–
–
–
–
–
–

18.00
18.00
24.00
18.00
20.00
20.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
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Veranderde openingstijden Irenebrug

Sloepenparade tijdens de havendagen
Bijgaand bericht ontvingen wij via de mail:

Hoe vaak heeft dit seizoen al voor de Irenebrug gestaan? Ik al vaak en met
de huidige moeilijk situatie rond de Molenlaan is het helemaal een ramp. Er is
onderzoek geweest naar de frequentie en noodzaak van de openingstijden van
de brug. Men is tot de conclusie gekomen dat een regime van bij nadering van
een boot iedere keer een opening best vervangen kan worden door openingen
op vaste tijden. Het scheepvaartverkeer zal hier niet door gehinderd worden
en de constante filevorming zal afnemen.
De nieuwe openingstijden: vanaf juni ’s morgens om 07.00 uur, dan om 09.30
uur en vervolgens elk half klokuur tot 15.30 uur. Van maandag tot en met donderdag gaat hij ’s avonds om 19.00 uur de laatste keer open. In het weekend
volgen dan nog openingen om 20.00 en 21.00 uur. De brug zal steeds maximaal
een kwartier open blijven. Deze tijden gelden tot medio oktober. Hierna wordt
gekeken hoe effectief deze maatregelen zijn geweest. De winterregeling blijft
gelijk aan de geldende winterregeling.
Monica Vial

Beste deelnemers van 2004 en 2005,
Na het succes van de twee voorgaande jaren organiseren wij ook dit
jaar weer de (motor)sloepenparade in
het kader van de Wereldhavendagen.
Dit jaar heeft op verzoek van de
organisatie van de Wereldhavendagen
en het Gemeentelijk Havenbedrijf al
in een vroeg stadium plaatsgevonden.
De parade vindt wederom plaats in
het gebied van de activiteitencentra.
Toch zijn er enkele wijzigingen. Zo
zal de parade bijvoorbeeld ditmaal
eindigen in de Oude Haven omringd
door shantykoren. Voorts zullen de
sloepen van de parade beter herkenbaar zijn als groep. In de loop van
juni ontvangt u van ons een inschrijfformulier per e-mail en zal elders
met flyers bekendheid aan de parade
worden gegeven. Met vriendelijke
groeten, Willem Russel en Ton
Boele (willemrussel@gmail.com /
tboele@box.nl)
Wij rekenen ook nu weer op een
grote Aegir deelname. Heeft u nog
niet eerder meegedaan? Laat het dan
even weten. Wij zorgen dan dat u het
inschrijfformulier krijgt gemaild.
Bart van Beek (bvanbeek@hotmail.com)
Monica Vial (jachtwerf.vial@planet.nl)

Zelfwerkzaamheid!!!
De deelname aan de zelfwerkzaamheid was ronduit slecht te noemen.
Het eerste weekend waren er nog
6 mensen, het tweede kwam het
aantal niet boven de 3!
Men schijnt het belang van zelfwerkzaamheid niet te beseffen.
Wat we zelf doen, hoeft niet door
derden gedaan te worden met alle
(hoge) kosten die dat met zich
meebrengt. Het bestuur heeft zich
reeds beraden wat hier aan te
doen. In de volgende Aegir Spiegel
wordt u op de hoogte gebracht van
de door ons te nemen maatregelen.
Rob Spliethoff
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De slipway/trailerhelling is vernieuwd en ziet er nu weer keurig uit.

Wat te doen op 24 juni
De zomer komt eraan en dat betekent dat het vaarseizoen ook weer
begint. Plannen maken voor de vakantie, wel of niet op het water, en meer
van dit leuks. Want leuke ervaringen
opdoen, maakt het leven zo aangenaam. Anno 2006 hebben we met z’n
allen veel te doen. Zakelijk maar ook
privé. Ik ben een vijftiger met een
eigen bedrijf. Mijn afspraken maak ik
met de agenda in de hand; nee geen
elektronisch apparaatje maar gewoon
zo’n ding met papier; dat vind ik overzichtelijk. En zo af toe houden mijn
partner en ik agenda-overleg om ook
privé-afspraken in het gareel te laten

lopen. Natuurlijk zijn er ook dingen
die niet in de agenda staan, maar
waarvan ik me bewust ben dat het
gaat gebeuren. En soms gebeuren er
leuke, gezellige of spannende dingen
tegelijkertijd en dan moet je kiezen.
Zo ook bijvoorbeeld de verjaardag
van mijn schoonmoeder, zij wordt op
24 juni 84 jaar. Het goede nieuws is
dat dit familiefeestje ook doorgaat als
ik er niet bij ben, want dan ben ik op
Aegir bij de start van de 24 uurs-race.
Keuzes maken en doen, daar gaat dit
stukje over. De voltallige 24 uurscommissie piekert zich suf over de
vraag hoe het nu komt dat het aantal
deelnemers van dit unieke
Aegir evenement afneemt.
Uniek omdat deze wedstrijd dit jaar voor de 36ste
keer georganiseerd wordt.
Uniek omdat deelname
laagdrempelig is en uniek
omdat het over zeilen gaat;
waarbij tactisch inzicht vaak
meer oplevert dan stuurmanskunsten. Is het niet
leuk of spannend genoeg
vragen wij ons af? Het ant-

woord moet ontkennend zijn want
sinds John de Boef het initiatief nam
tot dit evenement hebben honderden
zeilers er veel plezier aan beleefd.
Dus moeten we concluderen dat het
wat anders is. Het gaat over keuzes
maken ook bij de jonge aspirant deelnemers. In tegenstelling tot vroeger
staat hun agenda ook boordevol met
allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld:
muziekles, andere sporten en een
breed scala aan sociale activiteiten.
Willen we als 24 uurs-commissie dan
beschikken over andermans tijd? Nee,
zeker niet! Maar wat dan wel? We
willen u, gewaardeerd lezer van dit
stukje, vragen om aspirant deelnemers
in uw omgeving enthousiast te maken
voor dit clubevenement. Want daar
gaat clubbeleving over: met z’n allen
iets doen wat we allemaal als leuk
ervaren.
Als u denkt hulp nodig te hebben,
liggen er in het clubhuis mooie flyers
over de 24 uurs-race 2006. Dus, wilt
u ook genieten van een leuk evenement? Kijk dan of 24 en 25 juni nog
open staan in uw agenda. We hopen
u in het clubhuis te mogen verwelkomen.
namens de 24 uurs-commissie
Rob Makkink

Promotiedag Flying Junior 25 juni
De Flying Junior klasseorganisatie heeft Aegir te kennen gegeven dat ze op zondag 25 juni aanstaande een
promotiedag voor de Flying Junior (FJ) wil organiseren.
Van oudsher heeft Aegir een sterke band met de Flying
Junior. Perry Lengton, Ton Schimmer, Niels Spliethoff,
Peter de Wit en nog vele anderen zijn groot geworden
in de FJ Jachtwerf Vial en Koos Lengton hebben heel
wat succesvolle FJ’s gebouwd. Het is dus een prachtige

tweemansboot om na de Optimist op over te stappen.
Het is de bedoeling dat een drietal FJ’s een demonstratie geven vanaf 11.00 uur op onze mooie Bergse Plas.
Kinderen en ouders die belangstelling hebben, kunnen
dan informatie over deze sensationele boot krijgen en
de kinderen kunnen tevens, onder deskundige leiding,
meevaren.
Frits van der Linden

Laserevenement geeft strijd tussen Jonkies en Masters
Ik kan over de opkomst van het
Laserevenement van 13 en 14 mei
2006 kort zijn! Er waren veel te weinig deelnemers, maar de kwaliteit was
hoog. Wilmar Groenendijk (wereldkampioen Master Laser Radiaal) en
Remco de Vries lieten zien dat deze
Masters nog lang niet zijn uitgezeild
en de ’Jonkies’ Sjoerd van Duijn en
zeker Patric Legierse (zaterdag driemaal een eerste plaats) geven Aegir
hoop voor de toekomst. Het weer
viel 100% mee, want er was ons door
het KNMI donder en bliksem voorspeld. Het volledige zeilwedstrijdcomité was haast groter dan het veld deel-

nemers, maar het was toch een goede
oefening voor de Combi. Volgend
jaar zal de Zeilwedstrijdcommissie
dit Laserevenement sterker moeten
promoten, want anders sterft dit evenement uit.
Frits van der Linden

Uitslagen:

1. Wilmar Groenendijk, 2. Remco
de Vries, 3. Sjoerd van Duijn,
4. Edward Dongelmans, 5. Patric
Legierse, 6. Hans Holterman,
7. Coen van Duijn, 8. Marjolein
Sutterland, 9. Edske Smit.
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Wilt u adverteren in de
Aegir Spiegel?
Neem dan contact met ons
op.
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Geniet van jeugdzeilen
Wie…..kan het zich nog herinneren? Paaswedstrijden met
zo’n 20 jeugdboten? Mooie
houten tweepersoonsbootjes.
De jeugd van Aegir stapte na
de Optimist meestal over op
de Pluis, zoals de jeugdboot
meestal genoemd wordt.
Gelukkig varen er nog steeds
en komen er ook weer bij.

ring van de Pluizen presenteerde de
FJ zich. De enthousiaste FJ-eigenaren
wisten al snel een paar zeilers over te
halen om deze boot eens uit te proberen. U snapt het al, een paar vaders
van Aegir werden overgehaald en de
FJ 706 en 1407 verschenen op de plas.
De training kwam ook naar onze club
en dat scheelde voor ons als chauffeurs.

Het is een gezellige klasse voor de
jeugd en ook voor de ouders, maar
ook een fijne boot met een fok en
grootzeil. In de tijd van onze kinderen
was de boot nog voorzien van luchtzakken. Nu zijn ze veelal voorzien van een dubbele bodem als
drijfvermogen. De wedstrijden
waren niet ver van Rotterdam:
Reeuwijk, de Kaag en de
Braassem. Wij als ouders mochten natuurlijk met de kinderen
mee om te rijden. Aegirnamen
uit die tijd: Edwin de Groot,
Pieter van Reeuwijk, de broertjes Jaquet, Nils Spliethoff,
Juriaan van Woerkom, Harm
Borrie en nog vele anderen. De
Nederlandse kampioenschappen op de Braassem waren een
groot feest. We kampeerden in
of voor het clubhuis. De maaltijden deden de ouders onder
elkaar o.a. BBQ en pannenkoeken. Die pannenkoeken mocht
de moeder van de 435 doen.
Vanaf 10 uur met 4 pannen en
warmhoudplaten, ouderwets
pannenkoeken bakken met lekker vanille erin. Na enige tijd
kon men de lucht hiervan over
de hele plas ruiken, dus kwam
er een rescue namens het wedstrijdcomité om een groot bord
mee te nemen (’voorproeven’
volgens Pim Fromberg de wedstrijdleider). De prijsuitreiking was zeer officieel: een groot podium, bekers, de
blauwe wimpel en de heeeeeele grote
wisselbeker. Dan de vlaggen strijken
en zwemmen, want de kampioen
werd met vereende kracht in de plas
gegooid. Het was een tijd die we ons
nog altijd herinneren als super.
Een aantal van ’onze’ kinderen, die het
wedstrijdzeilen leuk vonden en nu zelf
kinderen hebben, hebben hun oude
Pluis weer teruggekocht, dus over
een paar jaar varen er op Aegir weer
’Aegir Pluizen’. Maar dan komt de tijd
dat kinderen groter worden en moet
er een andere boot komen, wel het
liefst van hout. Op een jaarvergade-

Leukste vakanties
De FJ is internationaal dus is er ook
een E.K. en W.K.dat gevaren moest
worden. De jeugd kampeerde en
wij zochten via via een hotelletje of

appartement. Het werden onze leukste vakanties. Overdag meehelpen
om de boten klaar te maken en de
dingen die niet door de wedstrijdkeuring kwamen met vereende krachten
in orde te maken. Soms leken onze
onderkomens op werkplaatsen en
onze koelkasten waren soms snel
leeg. Als dan het kampioenschap
begon was het ontbijten, helpen de
boel op het water te krijgen, boodschappen inslaan en dan lekker op
het strand in de zon door de verrekijker de wedstrijden volgen. Zodra
de FJ’s aan de kant kwamen mochten
we mee zeulen, want ze moesten na
ieder dag op het zoute water afgespoten worden. Het gesprek was dan

natuurlijk de gevaren wedstrijd, maar
daar bemoeide deze zeilleek zich niet
mee. Het glaasje witte wijn was dan
een betere keus.
Tijdens het EK en WK werd meestal
door het organiserend land voor
gezellige maaltijden, en in Italië met
volop lekkere flessen met inhoud
en vooral het fris niet te vergeten,
gezorgd. Wat ons opviel was dat de
oudere zeilers de jeugd goed in de
gaten hielden en ook zorgden dat
de jonkies op tijd tentwaards gingen. Diezelfde sfeer was er net als
bij de Pluis ook bij de FJ. Ook met
de buitenlandse zeilers ontstond al
snel vriendschap, al was dat met de
Japanners (ze spraken perfect Japans!)
moeilijk, maar in Chiba leverde dit
voordeel op. De FJ’s in Japan
zijn anders en hebben b.v. een
zwaardkast en ook de indeling scheelde. Vandaar dat wij
nogal wat boren en andere
zaken meegenomen hadden. De
gloednieuwe FJ’s werden verbouwd door de buitenlanders,
terwijl een paar Japanners ons
in het Japans iets probeerden
duidelijk te maken. Wij vriendelijk knikken en maar doorwerken. De volgende dag kwamen
de tolken, maar onze leenboten
waren toen al klaar. We hebben de FJ’s wel helemaal in de
oorspronkelijke staat teruggebracht na het WK zoals we
het hadden afgesproken voor
we vertokken. Kunnen jullie
het je voorstellen: 14 dagen
Chiba, stromende regen in een
IIIII luxe hotel? Hoe
droog je de spullen van 4 zeilers op één kamer? Dus, lijntjes
spannen aan de voorkant. Een
leuk gezicht voor de andere
hotelgasten, al die zeilkleding
als gevelversiering.
Als wij terugdenken aan deze
zeiltijd van onze kinderen, dan is het
een supertijd geweest. We hebben
nooit spijt gehad van de keuze voor
een tweemansboot. De kinderen leerden rekening houden met hun maatje.
Bij windstil weer, gezelligheid, niet
alleen zitten en je vervelen en door
als ouder mee te gaan, oergezellige
vakanties, waardoor we veel vrienden
hebben in dát speciale wereldje. Wij
hebben maar één HARTENWENS,
ouders van Aegir, lever je kinderen
niet alleen af voor de les, of om zelf
op het terras te gaan zitten, maar ga
mee naar de wedstrijden, je krijgt er
ontzettend veel plezier voor terug!!!
Nog 4 jaar en dan……..
Maggy Spliethoff
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Aegir 80 Jaar
Op 16 juni 2006 bestaat onze vereniging 80 jaar.
Dat gaat gevierd worden! En hoe!
Op de uitnodiging heeft u kunnen lezen wat de plannen
zijn. In deze Aegir Spiegel komen we daar op terug. Het
programma is duidelijk. Het terrein zal feestelijk zijn versierd en ieders goede humeur zal bijdragen aan de feestvreugde. Allereerst is er natuurlijk koffie met gebak om
een beetje in de stemming te komen. Daarna kunnen de
diverse spellen worden gespeeld.
Met de spellen hebben we rekening gehouden met mooi
zowel als met lelijk weer. Is het echt stralend weer, dan
gaan we wat meer de kant van het water op, maar dat zien
we dan wel. In dit land moet je nou eenmaal met 4 seizoenen weer rekening houden als je iets organiseert.
De koffie en het gebak zijn voor kosten va de vereniging, maar wat u verder deze dagen aan eten en drinken
wilt besteden kan alleen met consumptiebonnen worden
betaald. Aan de bar zijn consumptiemunten te koop: blauwe munten á € 1,00 en Gele munten á € 1,50 per stuk.
Om u een voorbeeld te geven: voor een blauwe munt kunt
u kopen: koffie, thee en limonade.
De gele munt is goed voor: bier, wijn, port, sherry, ver-

mout, dubbel fris, ice tea en AA drink.
Ook in de hamburger- en satéstand kan alleen met munten
betalen. Heeft u na dit weekend nog munten over?
Dan gebruikt u ze gewoon het volgende weekend bij de
24 uurs-race. Daarna zijn de munten niet meer geldig.
Dan is het Indische Buffet en de kindermaaltijd. Beiden
dienen vooraf te worden besproken, en wel vóór 11 juni
aanstaande. Als u de maaltijd heeft betaald, dan krijgt u een
bewijs van betaling. Dat moet goed worden bewaard, want
op dat bewijs krijgt u uw bord en bestek voor het buffet.
De kinderen krijgen bij inlevering hun maaltijd. Daarna
gaan we met z’n allen op Caribische wijze met de beentjes
van de vloer op klanken van Zorengue die tot in de kleine
uurtjes voor ons zullen spelen.
De volgende dag is de dag van de puzzeltocht. Het is de
bedoeling dat mensen die niet in het bezit zijn van een
boot, meevaren met mensen die er wel een hebben. U
krijgt voor alle opvarenden een lunchpakket mee.
De kinderen varen in hun Optimist een handicap wedstrijd,
die aan hun zeilniveau is aangepast. Ook voor hun lunch
wordt gezorgd. Komt u aan de kant, dan loopt daar het
dweilorkest “de Plakkers” om het ontschepen op te vrolijken.

Op een evenement als dit ontkom je er niet aan: een officieel gedeelte. We zullen het zo kort mogelijk houden.
Hierna zal Peter Barnes zorgdragen voor de “uitsmijter”
van dit weekend. Om ongeveer 19.00 uur is het uit met de
pret en wij hopen dan terug te kunnen zien op een zéér
geslaagd weekend.
Mededelingen van huishoudelijke aard zijn er tijdens zo’n
weekend altijd:
Parkeren op het terrein is het gehele weekend niet toegestaan! Daarom ons advies: kom op de fiets of lopend! De
keuken is zaterdag de gehele dag gesloten. Opgeven voor
het Indisch buffet of de kindermaaltijd: vóór 11 juni bij de
bar in het clubgebouw (010-4221108). Als u zich opgeeft,
is betaling verplicht. Wilt u mee doen met de puzzeltocht
en heeft u ruimte over voor “opstappers” of heeft u geen
boot en wilt u graag meevaren? Neem dan even contact
op met Monica Vial (010-4188520) of via: jachtwerf.
vial@planet.nl. Heeft u nog vragen, neem dan contact op
met de jubileumcommissie:
Monica Vial 010-4188520,
Truus Volmerink 010-4188450
Pierre den Braber 010-4470690

Foto's uit de
oude doos
Linksboven: VOC Aegir (+/1963)
Daarnaast: 1963 Aegir VOC het
elftal
Rechtsboven: Carnaval met op
de foto Peter Verhaaff, Mar
Mook en Ellen Cleijpol
Linksonder: Ben Peters, Tom
ten Bosch, Nico Koot en Fred
Jaquet
Daarnaast: Jubileum Aegir
als je goed kijkt herken je John
Boers, Woudy Mook en Edwin
Prins
Rechtsonder: Voorgloeien vliegwiel van de lange reis met Ben
Peters.
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Koudwatervrees

onderkoeling is dichterbij dan je denkt
Zit u ook vol plannen voor
het komende seizoen? De
watersportbladen en de watersportbeurzen bezorgen je zo’n
gevoel, dat er nodig moet worden gevaren, maar tijdens de
Hiswa lag er ook dit jaar weer
sneeuw op het dak van de Rai.
De redders van de KNRM maken zich
ook op voor een druk seizoen, dat
ieder jaar wel eerder lijkt te beginnen.
Dat heeft natuurlijk ook te maken
met de uitstekende voorzieningen die
je tegenwoordig op ieder schip vindt.
Verwarming aan boord is gemeengoed
en ook de kleding is veel behaaglijker
dan vroeger. Maar soms ligt er in mei
’s morgens ijs aan dek… U moet even
in uw jachthaven aan boord zijn, iets
halen of brengen. Uw boot ligt in het
water. De steigers zijn glad van de
vorst of de regen. Als u alleen bent,
en u stapt mis, kunt u dan uit het
water komen? Kunt u het zwemtrapje
van uw eigen of andermans boot nog
bereiken en kunt het uitklappen en er
op klimmen? Of is het gezekerd met

een zeilbandje omdat het anders zo
gemakkelijk neerklapt?
Waar zijn in uw jachthaven de
noodtrappen om op de steiger te
komen? Wat niet verandert is het
water, dat in het vroege voorjaar als
het meezit een temperatuur heeft in
de buurt van de 8°C. Dat levert soms
koude spetters op. Als er iets niet
moet gebeuren is het in dit seizoen
overboord gaan, want buitenboord
ligt uw moordenaar op de loer. Een
goed reddingvest keert u op uw rug
als u bewusteloos bent, maar als u
kort aangelijnd bent valt u helemaal
niet overboord en hoeft u zich daar
geen zorgen over te maken. De kunst
is niet om ieder risico te mijden,
want dan kun je niets meer doen.
Wel om ons bewust te zijn van de
risico’s en ermee te leren omgaan.
Een winter die laat afgelopen is, zorgt
nog lang voor koud water. Dat maakt
goede kleding en bescherming tegen
onderkoeling tot ver in het seizoen
een noodzaak. Misschien geen gek
idee om een isolatiedeken aan boord
te hebben.

Misschien geen gek idee om een
isolatiedeken aan boord te hebben.

Op de KNRM-website kunt u de
folder over onderkoeling bekijken
en downloaden. ’Gelukkig kan ík het
nog navertellen’ is de titel. Of ga eens
naar een reddingstation. U bent van
harte uitgenodigd om eens met een
redder te komen praten, bijvoorbeeld
over onderkoeling. Bij voorkeur
op Reddingbootdag, dan maken ze
speciaal tijd voor u.
Michelle Blaauw, KNRM

Controles op Pleziervaartuigenverordening op de Plassen
De deelgemeente HillegersbergSchiebroek is trots op de Bergse
Voor- en Achterplas. Veel mensen
beleven plezier aan deze plassen.
Nu het watersportseizoen weer is
begonnen is het goed te wijzen op
de regels. De regels zorgen ervoor
dat iedereen prettig kan wonen rond
de plassen en er goed kan varen.
Bovendien wordt overlast voor mens
en natuur voorkomen en bestreden.
Deze regels gelden overigens ook
voor de Kralingse Plas. Op een aantal regels zal dit jaar extra worden
gecontroleerd door de politie, de
boswachters, het hoogheemraadschap
van Schieland, de Krimpenerwaard
en de dienst Sport en Recreatie. De
regels zijn opgenomen in de Plezierv
aartuigenverordening (PVV). U kunt
deze verkrijgen bij de sluizen bij de
plassen en bij Sport en Recreatie op
de Coolsingel. Vaarvergunning voor
Bergse Plassen en Kralingse Plas zijn
verplicht! Op de Bergse Plassen heeft
u een vaarvergunning nodig voor
pleziervaartuigen groter dan 4,50 m
of met een motorvermogen van 4 pk
of meer; dit naast uw evt. vaarbewijs
en legitimatiebewijs. Er zijn week- en

jaarvergunningen beschikbaar. Een
weekvergunning kunt u voor € 2,70
kopen bij de sluiswachter. Een jaarvergunning kost € 16,80 en is te verkrijgen bij Sport en Recreatie; Coolsingel
6; afd. Wijkrecreatie op de 6e etage.
Hiervoor heeft u een legitimatiebewijs
en de gegevens van de boot nodig.
U krijgt dan een vaarvergunning
(blauwe kaart) op nummer met bijhorende sticker voor op de boot en een
afschrift van de PVV.
Op de plassen geldt een maximale
vaarsnelheid van 6 km per uur (PVV).
Dit is om te voorkomen dat andere

watersporters overlast hebben, zwemmers gevaar lopen en de waterkant
kapot slaat door de golven.
Het is verboden om met een pleziervaartuig langer dan drie achtereenvolgende dagen op dezelfde ligplaats
te liggen. Het moet dan worden
verplaatst naar minimaal 500 meter
verderop. Het vaartuig mag dan niet
weer binnen drie dagen naar de oude
plaats worden teruggelegd. Dit geldt
overigens niet voor het liggen in de
jachthavens of aan de eigen steiger
bij woon- of zomerhuis. Ook is het
verboden om met een pleziervaartuig
tussen 9.00 en 20.00 uur langer dan
twee achtereenvolgende uren aan
een winkelsteiger te liggen. Politie,
boswachters, hoogheemraadschap en
Sport en Recreatie controleren streng
op de naleving van de pleziervaartuigenverordening. Overtreding betekent
een proces verbaal.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:
De dienst Sport en Recreatie;
Wijkrecreatie (010 - 4172827);
Deelgemeente HillegersbergSchiebroek (010 - 4615561)
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De slangenkuil

de mooie kant van vuile handen
De beste klanten van de
Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij zijn pleziervaarders. Meestal worden
we gewaarschuwd omdat een
bootje niet meer verder kan.
Dat komt over het algemeen
in de boeken als motorstoring,
maar kan ook worden veroorzaakt door een probleem met
vuile filters, het koelwatersysteem of een losgesprongen uitlaatslang.
Neemt u eens een kijkje in uw eigen
slangenkuil aan boord en heb eens
oog voor de opmerkelijke verscheidenheid aan soorten. Slangen die geschikt zijn als tuinslang kunt u absoluut
niet voor brandstof gebruiken. Gas,
de uitlaat en drinkwater hebben ieder
een eigen soort slang. Er zijn slangen
met of zonder wapening van kunststof
of metaal. Er gaat echt een wereld
voor je open. En met een klap weer
dicht als er eens een losschiet, want
dan krijg je bijvoorbeeld al je koelwater binnen en dat gaat heel hard. Als
daarom ineens uw vlonders beginnen
te drijven, zet dan eerst even uw
motor uit. Ook aan een diesellekkage
aan boord word je nog lang herinnerd.
Het kopen van een tweedehands boot
is een feest dat met een kater kan
eindigen. Menige maiden trip levert de

KNRM ieder jaar een aantal hulpverleningen op. Bijvoorbeeld omdat de
tankinhoud toch anders is dan de
meter aangeeft. Als alles aan boord
dateert uit het bouwjaar, verdient het
aanbeveling direct na de aankoop alle
slangen na te lopen of ze uit voorzorg
te vervangen. Slangen van kunststof
verouderen doordat de weekmakers
eruit verdwijnen. Rubber veroudert
veel langzamer en verdient daarom
de voorkeur. Dat is niet goedkoop,
maar wel een veilig idee. Neem de
bochten ruim en zorg dat alles weer
goed vastzit na afloop (met dubbele
roestvrijstalen slangklemmen), want
er gebeuren heel wat ongelukjes vlak
na een reparatie. We hebben het hier
natuurlijk wel over klusjes die rommel kunnen geven. Gepaste kleding
verdient daarom de voorkeur. En als
u dan toch de smaak te pakken heeft,
haal dan heel diep adem en geef uw
dieseltank een schoonmaakbeurt. Dat
voorkomt verstopte filters en nog
meer motorpech.
We hebben een folder gemaakt,
die u via onze website kunt downloaden. Kijk op www.knrm.nl onder
Zeevast/infomateriaal naar de folder
“Vanmorgen deed hij het nog” en zie
hoe eenvoudig het is om uw motor
een beetje in conditie te houden.
Voordat u ook een motorpechvogel
wordt…
Michelle Blaauw, KNRM

Herkenning!
Tijdens mijn werkzaam leven
ben ik talloze malen geland in
den vreemde. Eenmaal uit het
vliegtuig sluit je je aan bij de
rij wachtenden voor de paspoortcontrole en de douane.
U kent het wel. Als het druk
is wordt men geleid via linten
die gespannen zijn om de rijen
te vormen. Daar sta je dan, in
totale anonimiteit. Niemand
zegt je goedendag, geen blik
van herkenning, een van de
velen. Dat is mij gedurende
ruim 30 jaar overkomen.
Totale anonimiteit. Maar wat is
mij ten deel gevallen? Recent,
na een lange vlucht naar Sao
Paulo stond ik weer in een
eindeloze rij. Ik stond weer
anoniem te zijn en de enige
bezigheid is dan je handbagage,
die steeds zwaarder wordt,
met je voet te gaan verplaatsen, weer een stukje vooruit.
Maar plots komt daar een, mij
totaal onbekende, dame aan de
andere zijde van het gespannen lint en vraagt? U bent toch
de voorzitter van Aegir?????????
Ik bevestigde dat met vreugde.
Hoe kan het toch zijn dat
je op een vliegveld in Zuid
Amerika de vraag wordt
gesteld als boven omschreven.
Ik voelde mij groeien (al ben ik
bijna 2 meter lang) en gevleid.
Wat mij in die ruim dertig
jaren niet was overkomen,
een blijk van herkenning van
branchegenoten, gebeurde nu
als voorzitter van Aegir. Wat
een vreugde dat mij dit tegen
het einde van het bestuurslidmaatschap nog ten deel mocht
vallen. Straks, in november
is dat voorbij en zal ik weer
terugvallen in totale anonimiteit. Het zij zo, ik zal daar mee
moeten leven. Maar ik stel u
gerust: ik sta weer met beide
benen op de grond.
Teun van Rietschoten

Werkplaats KNRM. Ook reddingboten zijn met zeer uiteenlopende slangen uitgerust
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Notulen Algemene Ledenvergadering 12 mei 2006
Aanwezig 32 leden
Opening
Vz. opent de vergadering om 20:00
uur en verwelkomt de aanwezigen, in
het bijzonder de leden van verdienste. Verder meldt de Vz., dat Rob
Spliethoff afwezig is i.v.m. verblijf in
het buitenland.
1. Ingekomen/uitgegane stukken
Voor de vergadering beschikbaar
gesteld: balans per 31-12-2005 en de
exploitatierekening t/m 31-12-2005.
De Begroting 2006 was met de ledennota 2006 meegestuurd.
Bericht van verhindering ontvangen
van Ed Snijders.
Aan de agenda wordt Punt 5A, overkapping G-steiger, toegevoegd.
2. Notulen ALV d.d. 11-11-2005
Deze notulen worden onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd.
3. Jaarverslag van de secretaris
2005
De secretaris leest het jaarverslag
over 2005 voor.
4. Mededelingen bestuur/uit de
regio
Frits v.d. Linden, Algemeen Bestuurslid:
De Kennismakingscommissie heeft 31
nieuwe leden mogen installeren.
De Zeilwedstrijdcommissie heeft
helaas het Voorjaars Evenement in
januari wegens gebrek aan belangstelling moeten afgelasten. Er is
momenteel overleg gaande met de
FJ-klasse om deze te promoten. De
Aegir Spiegel is 4 keer uitgebracht,
met dank aan de adverteerders en de
Redactie Cie. Er zijn wat wisselingen
bij de advertenties.
Frans v.d. Ban, Penningmeester:
We hadden in 2005 een overschot en
ook voor 2006 wordt een overschot
verwacht. Van 2005 zijn nog 6 leden
debiteur. Over 2006 is tot nu toe
85% van de nota’s binnen, wat meer
is dan vorig jaar!
De huurverhoging, die door de deelgemeente is ingesteld, is nog steeds
een punt, waar we ernstige moeite
mee hebben. Sinds 2005 is er een
excessieve huurverhoging doorgevoerd, waar we sindsdien bezwaar
tegen hebben aangetekend bij de
diverse beroepsinstanties. Tot op
heden nog zonder succes. Wij overwegen verdere stappen. Dank aan
Peter Krins en Aad Kruijs voor hun
hulp en inzet bij het werk van de penningmeester.

André Hollenkamp, Zeilcommissaris:
Van de Optimisten is de afgelopen
periode een selectie van zeilertjes,
waar onder ook van Aegir, naar de
Volvo Ocean Stop-over te Baltimore
geweest om daar tegen teams van
andere Stop-over plaatsen te zeilen.
André is net terug van Baltimore en
meldt dat het zeer leerzaam was.
De Nederlandse ploeg heeft de 1e ,
2e en 11e plaats (Puck Hollenkamp)
van de 22 plaatsen bereikt. Een uitgebreid verslag komt in de Aegir
Spiegel. De Optimistcursus is begonnen evenals de speciale Combi
Rotterdam training, bestaande uit 7
C’tjes, 2 B’tjes en 3 A’tjes. Er is een
behoorlijke inzet van zowel ouders
als trainers. Bij de normale lessen
nemen momenteel 55 cursisten deel,
tegen een gemiddelde van 55/60
gedurende de afgelopen 4 jaar. Voor
de Lasercursus zijn dit jaar weinig
belangstellenden.
Er is met de Splash-klasse organisatie het plan om bij de afsluitles een
demonstratie met de Splashes te
organiseren.
Teun van Rietschoten, Voorzitter:
Dankt Jos Bartels vanwege diens
inzet als ad-interim havenmeester
en verder dankt hij de Haven- en
Terreincommissie bestaande uit:
Kees Verkerk, Wil ten Bosch en Jan
Onderwater voor hun inzet. Dik de
Waard wordt bedankt voor diens
inzet en leiding bij het te water laten
van de boten.
De zelfwerkzaamheid wil niet lukken: de 45 persoonlijk gestuurde
uitnodigingen hebben maar 3 reacties
opgeleverd! Tijdens de vorige ALV
was besloten om bij zo’n situatie zo
nodig professionele bedrijven te gaan
inschakelen. Het bestuur zal daarom
in de komende Najaars ALV een plan
van aanpak presenteren.
De slipway/trailerhelling is gerenoveerd en ziet er nu weer keurig uit.
De Lustrumcommissie heeft een
prachtig programma samengesteld.
Dit staat in de Aegir Spiegel en alle
leden krijgen een persoonlijke uitnodiging. Indertijd heeft Pieter van
Reeuwijk met een aantal sponsoren
42 terrasstoelen geregeld. Deze zullen nu komen, waarvoor hartelijk
dank.
Over het rookbeleid is veel te doen
geweest. Inmiddels is er al het een en
ander gedaan, zoals het aanwijzen en
markeren van de 'niet-rokers zone'
en het plaatsen van een rookafzuiginstallatie in de nok. Auto’s op het terrein blijven een probleem en daarom

is er nu een maatregel getroffen in
de vorm van een cijferslot. Dit cijferslot zal alleen tijdens de weekenden
gebruikt worden. Tijdens wedstrijden
kan parkeren op het terrein worden
toegestaan, gezien de momenteel
zeer slechte parkeermogelijkheden in
de nabije buurt.
5A. Overkapping G-steiger
De plannen voor overkapping van
een gedeelte van de G-steiger hebben enige vertraging opgelopen, daar
we nog niet de juiste bouwtekening
hebben om de benodigde vergunning aan te vragen bij de deelgemeente. Carel Vial vult hierbij aan
dat het hele verhaal nog bij dhr. Van
Reeuwijk ligt. Er was contact met de
deelgemeente geweest en in eerste
instantie zou een vergunning niet
nodig zijn geweest, maar door excessieve bebouwingen aan de plas eist de
deelgemeente nu toch een vergunning
alvorens de overkappingen geplaatst
mogen worden. Voorzitter meldt, dat
in de vorige ALV toestemming gegeven was om maximaal 7 ligplaatsen te
overkappen, maar er blijken nu mogelijk 8 gegadigden te zijn en daarom
vraagt hij aan de ALV toestemming
tot het overkappen van maximaal 8
ligplaatsen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
5. Financieel verslag 2005
Exploitatierekening t/m 31-12-2005:
De exploitatierekening kent een
positief resultaat van € 12.109,73.
Tegenvallende posten zijn onder
andere ontstaan door de vervanging van de CV-ketel en de hoge
Eneco-jaarnota 2004/2005. Er gaat
het gerucht, dat leden in de winter
kacheltjes in de boot aan hebben
staan. Ook het trekken van stroom
voor de koelkast en dergelijke vraagt
veel stroom. Er zijn positieve ervaringen bij andere verenigingen met een
‘persoonlijke stroommeter’, waarvoor
dan betaald wordt. Ook zou in de
winter de stroom van de steigers
uitgezet kunnen worden. Momenteel
houden we het stroomverbruik goed
in de gaten. Eneco heeft in het verleden steeds met schattingen gewerkt
en maakte vermoedelijk nu een
inhaalslag. Het ziet er naar uit dat de
nota 2005/2006 lager zal uitvallen.
Het bestuur gaat voor Aegir kijken
naar het plaatsen van ‘persoonlijke
stroommeters’, want bij de UNO en
de RZV heeft men dat al gedaan en
heeft men er goede ervaringen mee. >
Er moet nog wel een kanttekening
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bij het gemelde positieve resultaat
geplaatst worden, omdat € 20.000
voor de steigerrenovatie en de renovatie van de starttoren niet vermeld
is, maar wél ten koste gaat van het
‘eigen vermogen’.
Balans per 31-12-2005:
Er is € 20.625 ten laste van het eigen
vermogen afgeboekt. Dit omvat de
extra uitgave voor de renovatie van
steiger en de starttoren. Aangezien
deze uitgave apart – dus naast de
ingediende begroting 2005 - door de
ALV van 2005 is goedgekeurd is deze
uitgave niet in de exploitatierekening
2005 opgenomen, doch rechtstreeks
ten laste van het eigen vermogen
gebracht. Bij debiteuren staan de op
dat moment te ontvangen subsidie
voor de G-steiger en nog te ontvangen bedragen over 2004. Er is een
teruglopende hypotheekschuld en
ook de ledenlening wordt volgens
schema afgelost. Voorzitter dankt
Aad Kruijs en de penningmeester
voor hun toelichting.
6. Kascontrole Cie.
De Kascontrolecommissie bestaande
uit de heren Piet de Rot (Vz.) en
Jim v.d. Oever (lid) heeft zijn werk
verricht. De heer de Rot meldt dat
de boekhouding van 2005 een juiste
weergave geeft van de baten en lasten alsmede een duidelijk beeld van
de bezittingen en de schulden van
de vereniging. De heer De Rot wil
graag genotuleerd zien, dat hij moet
constateren, dat er momenteel veel
beter dan vroeger de financiën worden beheerd en dat het in goede
handen is dankzij Aad Kruijs en Frans
v.d. Ban. Hij adviseert derhalve aan
de ALV de jaarstukken 2005 goed te
keuren en het bestuur décharge over
2005 te willen verlenen.

10. Verkiezing nieuwe bestuursleden
De voorzitter meldt, dat hij en Frans
v.d. Ban in de Najaars ALV aftredend
zijn. Inmiddels zijn een paar kandidaten gevonden en om eventuele onrust
te voorkomen worden ze hierbij
alvast genoemd: Matthijs van Seventer
en Erik Kappelle voor respectievelijk voorzitter en penningmeester.
De heer Van Seventer is aanwezig
en stelt zich voor. Hij is momenteel nog werkzaam bij de Juridische
Dienst van de Koninklijke Marine. De
heer Kappelle was voor vanavond
helaas verhinderd en zal zich in de
Najaars ALV voorstellen. Er is ook
nog de vacature voor de functie van
havenmeester en daarvoor is Frank
Berrens als kandidaat gevonden. De
heer Berrens woont dichtbij. Hij
heeft veel ervaring in de nautische
sector. Jos Bartels en de Haven- en
Terreincommissie zullen de heer
Berrens gaan inwerken. Voorzitter is
blij met deze kandidaten. Zij zullen in
de komende Najaars ALV ter benoeming voorgedragen worden.

8. Begroting 2006
De penningmeester verwacht het
jaar positief af te sluiten. Aad Kruijs
geeft een toelichting op de begroting.
De ALV gaat met de begroting 2006
akkoord.

11. Rondvraag
Maggy Spliethoff vraagt wie het herdenkingsboompje bij de voordeur
gesnoeid heeft. Dit is niet goed
gedaan, waardoor het boompje wellicht zal afsterven. Antw.: Dat is niet
bekend en indien nodig planten we
een nieuw boompje.
Patrick Legierse is blij dat er een nieuwe havenmeester komt.
Carel Vial merkt op dat tijdens de
donderdag avond zeilcursus alle deuren open stonden evenals de radiatoren! Dit is energieverspilling. Het
is beter om dan de zeilers gebruik te
laten maken van de haldeuren.
Ton v.d. Cammen: in het blad Schipper
van het Watersportverbond staat, dat
er in 2009 een lozingsverbod komt
voor wc en vuilwater van jachten.
Jachthavens met meer dan 50 jachten
moeten dan een uitpompinstallatie
hebben.

9. Verkiezing nieuw lid
Kascontrole Cie.
Vz. dankt de heer De Rot, die
aftreedt als lid van de kascontrolecommissie. Jim v.d. Oever wordt nu
voorzitter van de kascontrolecom-

12. Sluiting
Vz. dankt alle aanwezigen voor hun
komst en inbreng. Hij spreekt zijn
dank uit en sluit de vergadering om
22:30 uur.
Tom Koenen, secretaris.

7. Décharge bestuur over 2005
De ALV keurt de jaarstukken 2005
goed en gaat akkoord met het verlenen van décharge aan het bestuur
over 2005.
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missie, Joost Vial wordt lid. Als nieuw
derde lid wordt benoemd Hans Bod
(van beroep accountant). De heer
Bod is tevens bereid om - waar
nodig - Aad Kruijs en de penningmeester te assisteren. De ALV stelt
dit erg op prijs.
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W.V. AEGIR
Prinsemolenpad 4
tel: 010 4221108
Correspondentie:
Postbus 35032,
3005 DA Rotterdam
Postbank nr. 133787
t.n.v. W.V. Aegir - Rotterdam
BESTUUR
Voorzitter
Teun van Rietschoten
010 4223382
Secretaris
Tom Koenen
010 4560437
Penningmeester
Frans van den Ban
010 4187982
Algemeen bestuurslid
Frits van der Linden
06 24790439
Haven- en terreincommissaris
Vacature
Technisch commissaris
Rob Spliethoff
010 5113183
Commissaris zeilzaken
André Hollenkamp	010 2189036
COMMISSIEVOORZITTERS
Zeilwedstrijdcommissie
Frits van der Linden
06 24790439
Kennismakingscommissie
Frits van der Linden
06 24790439
Ontspanningscommissie
Carel Vial
010 4188520
TRAININGSCOMMISSIE
Administratie
Monique Egeter (Lasers) 010 4582691
Petra de Geest (Opties) 010 4610113
Els Molenaar (Opties)
010 4224724
Training
Luc Roggeveen
06 48184829
AEGIR SPIEGEL
Redactie
Monica Vial
Advertenties
Tom Koenen

010 4188520
010 4560437

DRUK
Drukkerij De Potter BV
Weg en Land 8
2661 DB Bergschenhoek
010 522 10 23
WWW.WVAEGIR.NL

JUBILEUM

ACTIE

n
waarde va
r
e
t
r
e
t
o
o
ater sc
s.
G R AT I S w ennen met kompa
alp
bij 2000 b

€ 165,-

IdeePlus Promotiebedenkers, 25 jaar een sterk staaltje!
Balpen met kompas en rubberen grip
Inclusief bedrukking in 1 kleur € 0,50
Startkosten € 45,Leverbaar in transparant rood, kobalt, zwart en oranje.
www.ideeplus.nl uw digitale showroom met zo’n 20.000 artikelen.
Showroom: Oostzeedijk beneden 227, Rotterdam-Kralingen, T. 010 4136667

3253_Adv

30-05-2006

07:19

Pagina 1

Fortis feliciteert
Aegir met haar
80 jarig bestaan!
Speciale lustrum aanbieding voor leden van Aegir

Open nu een betaalpakket*
en ontvang een HP digitale
fotocamera gratis!

De bank
van vandaag
* vraag naar de voorwaarden

