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! Toegangsbrug weer stevig

Toekomst voor Master Lasers
Het op 9 en 10 mei gehouden
Master Laser-evenement geeft
weer hoop voor de toekomst.
Er heeft zich namelijk een
dertigtal nieuwelingen onder
leiding van Burt Propsma aangemeld om op donderdagavond
met Lasers te gaan trainen en
wedstrijdzeilen.
Op zondag 10 mei deden drie van
de nieuwelingen voor het eerst mee
aan het Laserevenement. Dit lijkt niet
veel, maar de anderen lieten weten
nog te weinig vaaruren te hebben
gemaakt om serieus mee te doen. Het
begin is er in ieder geval!
Er kwamen 15 deelnemers aan de

start (13 in 2007, 15 in 2008). Maar
onze verwachting is toch dat er in de
toekomst 10 tot 15 deelnemers structureel bijkomen. Zaterdag stond er
een stevig windje en als vanouds won
Wilmar Groenendijk.
Onze ’eigen’ Masters deden ook
volop mee en we hebben met bewondering staan kijken hoe Geerjan van
der Werf en Edward Dongelmans
versleten aan de wal kwamen en na
de 2e race ook nog aan de 3e race
deelnamen.
Zondag was het windstil en zonnig.
De start werd uitgesteld en nadat de
zeilwedstrijdcommissie iedereen toch
weer het water op kreeg, werden er
nog drie wedstrijden uitgeperst.

Na afloop van de wedstrijden ging het
hard waaien en dat heeft nog twee
dagen aangehouden.
De uitslagen geven eigenlijk geen
verrassingen: Wilmar Groenendijk
won voor Remco de Vries en een
heel goed zeilende Coen van Duijn
bij de Masters. Patrick Legierse won
voor Paul Damen en Rory Lilis bij
de Standaard Laser. Bij de Laser
Trial won Peter Terwisga voor Frits
Bienfait en Willem van Veen. De oude
versleten Louis van Opdorp bokaal
is vervangen door een nieuwe en
werd direct gewonnen door Wilmar
Groenendijk.
Frits van der Linden

Aanschaf drie vereniging RS Feva’s bijna een feit
Naar aanleiding van de discussie in de
ALV over de besteding van het ‘potje
Krol’ hebben de wedstrijd-, de jeugdcommissie en een aantal adviserende
leden van de vereniging geadviseerd
over te gaan tot de aanschaf van twee
RS Feva’s. Overwegingen waren voornamelijk: het onderhoudsvriendelijke
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karakter van deze boot, voor lichte
kinderen opstap naar FJ, financiële
voordelen en het bestaan van een
wedstrijdcircuit waar vijf Rotterdamse
verenigingen zich aan hebben verbonden. Deze tweemansboten kunnen nu
door bemiddeling van het watersportverbond en sponsoring vanuit World
Port Sail met een
aanzienlijke korting
worden aangeschaft.
Een eerste inventarisatie onder jeugdleden laat enthousiasme
zien voor zowel het
wedstrijd- als opleidingscircuit. Er zal
een subcommissie
binnen het jeugdzeilen
worden ingesteld die
zich bezig gaat hou-

den met het 2-manszeilen: opleiding,
wedstrijden voor zowel de FJ, Pluis
als RS-Feva en het onderhoud van de
verenigingsboten.
Het bestuur is enthousiast over de
plannen en onderhandelt momenteel
over alle randvoorwaarden.
Onze hoofdsponsor van de jeugd
Makelaardij Hooft & Mooij was direct
zo enthousiast over dit type boot dat
zij een derde RS Feva gaan sponsoren.
Omdat de bootjes in eerste instantie
veel in Rotterdam zullen gaan zeilen
hebben zij hiermee een mooie exposure. Wij zijn hier uiteraard heel blij
mee.
In de volgende Spiegel zal een verslag
van de eerste ervaringen met deze
bootjes komen te staan.
Namens het jeugdzeilen en bestuur
Ted Tan

In deze...
en de komende Aegir Spiegels zult u het ‘Eenpannertje’
dat Jim van den Oever als lid van de redactie schreef gaan
missen. Door zijn drukke werkzaamheden heeft Jim
afscheid genomen van de redactie. Jammer! Jim, bedankt
voor je inzet.
Een heerlijk voorjaar hebben we al achter de rug en als
dat een voorbode is voor de komende zomer dan gaan
we een geweldige watersporttijd tegemoet. Wij wensen u
een geweldig seizoen. Maakt u iets bijzonders mee in uw
vakantie, schrijf dan een stuk voor in de Aegir Spiegel en
laat de andere leden meegenieten.
Peter, Rob, Monica, Frits

Aegir mail
In ons bestand staan 104 e-mailadressen. Dat is nog geen
kwart van ons ledenbestand. Wij willen dit bestand graag
verder uitbereiden dus: ontvangt u nog geen Aegir Mail,
stuur dan een mailtje naar jachtwerf.vial@planet.nl. De
mail wordt BCC verstuurd, dus u hoeft niet bang te zijn
dat een ander uw mail-adres voor commerciële doeleinden
kan gebruiken. Heeft u zich wel opgegeven maar ontvangt
u geen mail, dan kan het zijn dat uw e-mailadres bij ons
niet klopt. Mail dat dan ook. Zodat ons bestand up-to-date
blijft.
Monica Vial

Aanbouw keuken
Voor zo’n project klaar is, gaat er heel wat water door de
Rotte. Eerst werden de steentjes bij de achterdeur verwijderd en een bouwputje gemaakt. Toen werd er geheid,
niet met zo’n grote stelling, maar met een klein mobiel
stellinkje dat over de toegangsbrug kon en twee palen heide van 18 meter lang. Dan wordt er betonijzer gevlochten
en de fundatie gestort. Daarna wordt er gemetseld en nog
vóór het Regenboogevenement zal alles klaar zijn en feestelijk in gebruik worden genomen.
Monica Vial

Van de voorzitter

Het seizoen is begonnen. De boten liggen weer in het
water en we kunnen onze hartstocht weer kwijt.
Afgelopen Hemelvaartsdag zaten Erik Kappelle en ik heerlijk in Blauw-Blauw op de plas. Lekker zonnetje, stevige
wind, rif in het grootzeil (want dan loopt ‘ie toch lekkerder), genua erop en blazen maar. Fantastisch. Het weekend daarvoor was het Laserevenement met bijna twintig
deelnemers. Een aantal van hen in de ‘trial’-klasse kwam
uit de heropgerichte Aegir Laser Club die op donderdagavonden traint. Een geweldig initiatief, waardoor een
behoorlijk aantal (ook nieuwe) leden zorgt voor levendigheid in het clubhuis en op de plas. Er is voldoende plaats
voor nog meer enthousiastelingen, dus wilt u sportief en
lekker fysiek zeilen, doe dan mee. Er is een Laser van de
vereniging, die kunt u eventueel gebruiken.
Op 13 juni is de Combi bij Aegir. Het zal dan vol zijn met
sportieve jeugd en begeleidende ouders. Een week later
de 24-uursrace, een inmiddels traditioneel evenement bij
Aegir. Zoals zoveel dingen in het leven, moet je dit minstens éénmaal hebben beleefd. Daarna blijf je het gewoon
doen, omdat je dan weet hoe leuk het is. Wij doen dit jaar
vanzelfsprekend ook weer mee. Met een bemanning van
drie is het goed te doen, dan heb je zelfs nog tijd voor een
paar uurtjes slaap ’s nachts. Ik hoop dat heel veel
Aegerianen met hun Randmeren, Valken, 16 kwadraten,
Centaurs en andere boten gewoon meedoen. Ook dit jaar
is er in begin juli het Regenboogevenement. Dat belooft
weer een geweldig spektakel te worden met al die prachtige schepen op de plas. Kom kijken, het is van dichtbij goed
te zien.
Ook de FJ´s komen weer bij ons hun klasse-evenement
houden. Het is altijd een prachtig gezicht hoe de bemanningen van die kleine bootjes razendsnel manoeuvreren,
op korte rakken toch spinnakers tevoorschijn halen en
weer opbergen en keihard over de plas scheuren.
Nieuw dit jaar is dat onze buren, de roeivereniging
Nautilus, hun jaarlijkse roei-evenement weer op de Bergse
voorplas willen organiseren. Ze hebben ons gevraagd of
dat bij Aegir kan, en natuurlijk – als goede buren – helpen
we ze daarbij. Eind september zal dat plaatsvinden.
Aegir bruist weer dit seizoen. Eén zorg heb ik daarbij wel.
Als je gasten ontvangt moet je er ook voor zorgen dat je
ze kunt ontvangen en het terrein er een beetje toonbaar
uitziet. Een jaarlijks terugkerende irritator is dat de trailers die in de winter worden gebruikt niet worden weggehaald. Dit jaar gaan we dat wat fermer aanpakken.
Iedereen weet dat de trailers zo spoedig mogelijk nadat
de boten in het water zijn gelaten, van het terrein af moeten. Als dat na twee maanden nog niet is gebeurd, halen
wij ze weg en stallen ze op kosten van het desbetreffende
lid. We hebben nu genoeg gewaarschuwd. Ook vragen wij
uw medewerking bij het opgeruimd houden van het terrein. Onlangs stonden de containers nog aan de voorkant
om te worden geleegd. Er waren lieden die toch hun afval
kwijt wilden en zetten dit in plastic zakken op de plek
waar de containers normaliter staan. Meeuwen, ratten en
misschien ook wel ganzen, hebben weinig moeite om die
zakken open te bijten. U kunt raden naar het gevolg: de
inhoud over het terrein verspreid, kortom een enorme
troep. Neem als de containers er niet staan of een keertje
vol zijn – gewoon uw afval mee naar huis. Als we allemaal
meewerken heeft iedereen plezier bij onze vereniging:
Aegir.
Matthijs van Seventer, voorzitter
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Uit de haven
De winter en de lente zijn voorbij en
het vaarseizoen van quitte! In de winter hebben we plannen gemaakt en
tot uitvoering gebracht. Ten aanzien
van het terrein is er gesproken in het
kader van ons vijfjarenplan over prioritering, want we willen – en niet in
de laatste plaats ikzelf – zoveel tegelijk! De mogelijkheden en kosten
voor de te vernieuwen opslagruimte
zijn bekeken: wel of geen heipalen,
wat kost dat dan, wat is het beste
alternatief, is dat technisch en kostenmatig haalbaar. Het noodzakelijk
tijdelijk onderhoud is doorgenomen
en hoe dat op te lossen. Er werd
zand gestort aan de zijkant van de
landtong, daar waar er gaten vielen
tussen de beschoeiing en het land.
Verder hebben we een eerlijke aanbestedingsronde gehouden met leden
die tevens professionele aannemers
zijn, voor de uitbouw van het clubhuis. Het is nu in uitvoering.
De havenadministratie is bijgewerkt.
Leeggevallen ligplaatsen zijn volgens
de volgorde op de wachtlijst ingevuld,
zodat nog steeds de haven vol ligt en
de inkomsten voor de vereniging
maximaal. Tevens zijn er een aantal
Lasers en andere plankierbootjes bijgekomen. Helaas zal het op die plekken, niet in de minste plaats ook
door het weer gegroeide aantal

Optimisten, voorzichtig schipperen
en laveren blijven om elkaars bootje
niet te beschadigen….
Dan gingen er na een lastige start,
waarin de tractor kapot ging en tot
overmaat van ramp de houseboot van
Jan Jansen brak, toch nog in een dag
alle boten te water. Met respect keek
ik naar de mecaniciens, die het oude
lor van een tractor toch weer aan de
praat kregen. Mijn dank is groot aan
allen die die dag zich als een hechte
ploeg noeste werkers hebben ingezet!
De week daarop was een klusdag
voor Aegir en hebben onze leden de
wilgen geknot (de takken waren meer
dan armdik inmiddels) en hebben de
afgeladen aanhanger van Kees Jan van
Beek en de auto van Jaap van Herk
vele kilometers gereden om het
groenafval afgevoerd te krijgen.
Hartelijk Dank! Goed bezig!
Vlak voor het Optimistenseizoen
begon hebben onze jonge vrijwilligers
onder toezicht van Kees Jan de container voor de Optimistenopslag uitgemest en praktisch heringericht tot
grote vreugde van de gebruikers. En
verder: de brug is vernieuwd, de
gaten in het asfalt gerepareerd (goede
opmerking van Joost Vial), de vorkheftruck is vervangen in prima
samenwerking met diegenen die er

echt verstand van hebben (Mike en
zijn vader). Bovendien zal Mike de
machine vooralsnog het meest
gebruiken. Er zijn zelfs rollers op de
rescuebotensteiger gemaakt! Kortom
de vereniging leeft volop en we zien
er de resultaten van. Gelukkig maar,
want er is nog zoveel meer te doen
op die landtong van dik water, waar
alles razendsnel verrot, als het niet
eerder onder je wegzakt.
Brandnetels, steigers, elektriciteit,
kinderspeelplaats, uitbaggeren rondom zwemplekken en hou maar op
over de riolering.
We hebben het allemaal in het vizier,
maar het meeste werk is liefdewerk
oud papier! En daarom blijven we
rekenen op u, de leden die hun tijd
en expertise steken niet alleen in hun
plezier aan de watersport, maar ook
in het behoud en verbetering van de
vereniging.
Frank Berrens, havenmeester.

Vrijwilligers brengen keuken op orde
Na maanden van voorbereiding is
dankzij een stel toffe vrijwilligers de
keukenuitrusting in het clubgebouw
vervangen door nieuwe koel- en
kookapparatuur. En niet te vergeten
werkbanken die door elke keuringsinstantie worden geaccepteerd.
Tegenwoordig moeten er ook twee

spoeltafels aanwezig zijn met warm
en koud stromend water. Verder is er
nu een gekoelde werkbank met etagiëre, wat het werken in de keuken
sterk verbetert. Er is gehakt en
gebroken, oude koel- en vrieskasten
zijn weggehaald en naar het milieupark gebracht.
Gelukkig zijn
de nieuwe
spullen op de
juiste datum
geleverd en
geplaatst.
Jammer dat de
leverancier
erg veel vertrouwen had
in zijn elektronisch meetapparaat. Dat
zorgde voor
een kleine
stagnatie,

Er was wel enig grondwerk nodig voor de aansluitingen.
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maar dat was snel opgelost. Ook de
maat van de opening van de schuifkast bleek aan de krappe kant, maar
aan die oplossing wordt gewerkt.
De leden en het bestuur danken de
vrijwilligers die zich dagen in het
zweet des aanschijns uit de naad hebben gewerkt: Kees Jan van Beek
(waterleiding, afvoeren en de levering
van een nieuwe vaatwasser), Rob
Grondel (elektra en grondwerk), Jaap
van Herk (tegelwerk), Theo Mathot
(schoonmaak en sjouwwerk), Jan
(behang) Tuinenburg (verver) en Kees
Verkerk (algemene inzet). Anita, Rob
Brink en Mike hebben zich een ongeluk gesjouwd aan alle inventaris, potten en pannen die eerst uit en toen
weer in de keuken moesten worden
geplaatst. Zij weten nu weer wat ze
in huis hebben (en wat er weg kan).
Nu nog de aanbouw naast het keukenhoekje en we zijn weer op orde.
Nogmaals: dank aan alle vrijwilligers.
Rob Spliethoff

Toegangsbrug keurig en strak
Groot was onze blijdschap
toen we begin april van de
heer Valk van de Dienst Sport
en Recreatie hoorden dat ze
omstreeks 21 april zouden
beginnen met het vernieuwen
van de toegangsbrug naar
het terrein van Aegir. Het
hele karwei zou drie weken in
beslag gaan nemen….
Onmiddelijk heef Monica de leden in
het e-mailbestand laten weten dat er
een nieuwe brug gebouwd zou worden en dat daardoor het terrein 3
weken, door de week, niet toegankelijk zou zijn. In verband met het voorjaar en de boten die door derden
met onze botenlift te water gelaten
moeten worden was dit wel een
domper, zowel voor de betreffende
leden alsmede de botenreparateurs.
Maar ja, het zij zo. In het weekend
zou er een noodverbinding worden
gelegd zodat men toch het verenigingsterrein kon betreden.
Groot was dan ook de ontsteltenis
op 16 april toen Kees Jan van Beek
met een vlet of een sloep achter zijn
auto aan kwam rijden en constateerde dat er helemaal geen brug meer
lag. Hij stond daar en kon er dus niet
meer door. De heer Valk gebeld en
die zei dat het de aannemer beter uit
kwam eerder te beginnen. Dus die is
gewoon begonnen met slopen, zonder vooraf de betrokkenen in te lichten. Onze Theo was ’s morgens
vroeg nog het Aegirterrein opgereden en wilde om vier uur weer naar
huis: dat ging dus mooi niet. Met veel
pijn en moeite werden er een paar
rijplaten over het gat gelegd en toen
kon hij met scooter en al oversteken

Data om te onthouden
Boten uit het water: 31 oktober
en 14 november
Klusdagen: 26 september en 10
oktober onder voorbehoud.

om naar huis te gaan.
Nou moet ik zeggen dat de planning
een grote slag om de arm was. Men
heeft het geheel in één week tijd
gesloopt, damwanden geslagen, fundatie gelegd en afgebouwd. De planning hiervoor was zoals gezegd drie
weken. Telefoon, gas, elektra, water,
de toevoeren en zelfs het riool zijn
niet geraakt en intact gebleven. Dat
dit werk in een stroomversnelling
terecht is gekomen kwam door de
noodbrug die is geslagen voor de

renovatie van het Prinsen Molenpad
(waar Pierre over in de vorige Aegir
Spiegel heeft geschreven).
Het resultaat mag er zijn: een keurig
nette strakke brug, van hardhout,
stellig géén fout hout. Een compliment voor aannemer Kraaijeveld uit
Sliedrecht en de Dienst Sport en
Recreatie voor dit keurige stukje
werk waar we nog jaren plezier van
zullen hebben.
Rob Spliethoff

Zeilwedstrijden:
Zaterdag 13 juni Combi Aegir,
20 en 21 juni 24 uursrace,
4 en 5 juli Regenboogevenement,
22 en 23 augustus F.J. klasse evenement,
12 en 13 september Aegir cup,
31 oktober en 1 november
IJsberenrace.

IJsberenrace verplaatst
Door omstandigheden is de datum van de IJsberenrace verplaatst en zal nu
worden gehouden op 31 oktober en 1 november. Noteer alvast in uw
agenda.
De Zeilwedstrijdcomissie

OPENINGSTIJDEN
CLUBGEBOUW
Van 1 april tot 1 oktober is
het clubgebouw geopend:
Dinsdag
14.00 – 18.00 uur
Woensdag 13.00 – 18.00 uur
Donderdag 14.00 – 24.00 uur
Vrijdag
14.00 – 18.00 uur
Zaterdag 10.00 – 20.00 uur
Zondag
10.00 – 20.00 uur
Maandag gesloten
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Tweede Trust Open
Op 4 en 5 juli zullen de
Regenbogen voor het tweede
jaar op rij de ’Trust Open’
op de Bergse Plas zeilen en
strijden om prachtige prijzen.
Onze hoofdsponsor staat daar
immers borg voor.
Na jaren van afwezigheid lukte het
een aantal leden vorig jaar weer
Regenbogen naar de plas te halen. Er
verschenen 13 bogen aan de start.
Dit jaar rekenen wij op 15 tot 20
schepen. Na het evenement in 2008
kregen wij leuke reacties. Maar…over
het algemeen was men vooral zeer
onder indruk van de grootte van deze
schepen op de plas. Iedereen vond
het geweldig om de Regenbogen
weer op de plas te zien en hoopte op
een vervolg in 2009. En dat gebeurt,
omdat wij het leuk vinden om dat
evenement te organiseren en omdat
het goed is voor Aegir. Wij merken
dat de zeilsport hard terugloopt. De
aantallen deelnemers bij verschillende
evenementen staan al jaren onder
druk. Verenigingen krijgen daardoor
een tekort aan financiën en moeten
de organisatie staken. Wij proberen

daar verandering in te brengen door
te laten zien dat zeilen nog steeds
een fantastische sport is en prima
gecombineerd kan worden met een
apart walprogramma en activiteiten
op het water. Verleden jaar was er
een sloepentocht. De deelnemers
vonden het prachtig om ook eens de
achterplas te zien onder het genot
van een hapje en een drankje. Anita
had immers gezorgd voor een goed
gevulde picknickmand.

Ook dit jaar zullen wij weer voor een
weergaloos programma zorgen.
Waaronder op zaterdagavond een
BBQ en live muziek. Nieuw dit jaar is
de vrijdag. Hier zullen een aantal
Regenbogen met relaties van een
onze sponsoren op de plas zeilen.
Kortom,…Aegir zal op 4 en 5 juli
weer bruisen van de activiteiten.
Manfred van Munster,
Pieter van Reeuwijk,
Raoul Oosthoek

Trailer weghalen voor de zomer
laatste deel?

Het is ongelofelijk maar waar!
Meer dan vijf weken nadat de
boten het water zijn ingegaan
staan er nog steeds lege trailers op het terrein.
We hadden toch met elkaar in de
vereniging afgesproken dat we geen
lege trailers op het terrein gestald
willen hebben in de zomerperiode?

Dat is het beleid omdat we in de
zomer al zo weinig ruimte hebben op
het terrein, met name tijdens de evenementen. Bovendien ziet het er verdomd rommelig uit en levert het een
slecht beeld op van onze vereniging.
Wij zijn een watersportvereniging en
geen gratis stallingplek!
Inmiddels schreef ik er vele malen
over: in de Spiegel, in een persoonlijk

brief en op de website. Vele malen
meldde ik het in de ALV en staat het
genotuleerd. Vorig jaar zijn alle oude
ongebruikte, onveilige en niet meer
te gebruiken materialen verwijderd,
en er staan nog steeds ongeoorloofde trailers. Mensen, wat moet ik nu?
Wel, het enige wat mij rest is u een
alternatief te bieden bij:
Caravanstalling Schieveen VOF,
Hofweg 300, 3046 NJ te Rotterdam
(parallel aan de Doenkade, benoorden Airport Rotterdam),
010-45110807. Daar kan uw trailer
gestald worden gedurende het
zomerseizoen voor € 42 per strekkende meter voor een half jaar.
Trailers die per 2 juni nog op het terrein stonden zijn daarheen gebracht,
waarbij de rekening van de transportkosten plus stalling op het betreffende lid verhaald zullen worden.
Daarmee is uitvoering gegeven aan de
maatregel die we vorig jaar in de
betreffende brief hebben aangekondigd.
Frank Berrens, havenmeester
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Zonnige start jeugdopleiding
Ook dit jaar is het gelukt om de
jeugdopleiding met voldoende zeilertjes te laten starten. Na de zwembad
les en bootcontrole meldden zich nog
heel wat kinderen aan waardoor de
trainers alle zeilen moesten bijzetten
om de eerste les alle boten veilig op
het water te krijgen. Momenteel zijn
er 47 leskinderen in de Optimist
cursus en 10 zeilers in de tweemanscursus. Wat speelt er momenteel?
De stichting CWO heeft aangegeven
dat alle verenigingen die CWOopleidingen verzorgen competentiegericht les moeten geven. Aegir heeft

dit opgepakt door de trainers voorafgaand aan de voorjaarscursus eerst
zelf een uitgebreide opleiding te laten
volgen. Ze worden in hun lessen nu
wekelijks begeleid door de hoofdtrainers. De tweemans-cursus die vorig
jaar als proef is opgestart wordt nu
als volwaardige CWO-opleiding aangeboden. Als alles soepel loopt kunnen deze boten (FJ’s) ook gaan meedoen aan de verschillende wedstrijden in Combi- of verenigingsverband.
Alle trainers gaan op korte termijn
hun vaarbewijs halen, voor zover dat
nog niet gehaald was, waardoor de
rescue-boten effectiever kunnen worden
ingezet.
De kinderen die dit
jaar de opleiding uitstromen kunnen in het
slotweekend kennis
maken met verschillende soorten opstapboten om na de Optiopleiding te kunnen
kiezen om als jeugdlid
van Aegir verder te
blijven zeilen in Optiwedstrijdploeg, Splash,
Laser, RS Feva, FJ en
dergelijke.
We zijn erg blij met de
komst van een derde
ponton. Daardoor
kunnen de lessen nog
creatiever worden
opgezet. In juni wordt

als proef gestart met een aantal
naschoolse zeilactiviteiten met scholieren uit de buurt. Ten tijde van het
schrijven van dit stukje lijkt het erop
dat er 2-3 RS Feva’s zullen worden
toegevoegd aan de Aegirvloot.
Peilingen hebben al een groot
enthousiasme voor een wedstrijdteam en cursusgroep laten zien. De
hoofdsponsor van het jeugdzeilen:
Hooft & Mooij Makelaardij heeft ook
dit jaar aangegeven graag het
Jeugdzeilen te willen ondersteunen.
Wij zijn daar erg blij mee. En wat ook
erg leuk is, maar niet onder de categorie ‘jeugd’ valt zijn de enthousiaste
jeugd-ouders die lid zijn geworden
om fanatiek te kunnen Laserzeilen.
Natuurlijk gaat er ook wel eens iets
fout en halen de kinderen kattenkwaad uit; zijn de steigers volgebouwd waardoor we het water niet
kunnen bereiken; verdwijnt er wel
eens iets uit de kleedkamers…..,
maar we zijn toch erg tevreden en
trots op iedereen die momenteel
meehelpt om alle activiteiten weer
soepel te laten verlopen. Zowel de
ouders die de handen uit de mouwen
steken, de keukenbrigade die zich af
en toe in bochten moet wringen met
al onze plannen, de kinderen die met
soms met bulten, schrammen of nat
aan de kant komen en na een warme
douche toch maar weer het water op
gaan.
De jeugdzeilcommissie.

Aftrap Combiwedstrijden in Hank
De eerste wedstrijd in het Combi
circuit zit erop. De wedstrijdploeg
reisde helemaal af naar Hank. Er
stond een redelijk windje en er kon
goed gezeild worden. Wel draaide de
wind steeds, wat goed te zien was in
de uitslagen. De zeilers zeilden zowel
hele goede als slechte wedstrijde.
Rem Meeuwis, vorig jaar nog eerste
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in Hank, was onfortuinlijk doordat de
giek tegen zijn hoofd sloeg en hij de
laatste wedstrijd moest staken. Twee
bekers werden naar Rotterdam mee
terug genomen. Een welverdiende
eerste prijs voor Pepijn Prins, nieuwkomer in het C-veld en een 6e plek
voor Jurriaan Rutten. In het A-veld
was de concurrentie voor de

Aegirzeilers groot. Helaas dit keer
geen prijzen. Momenteel zeilen we
met twaalf zeilers het Combicircuit
mee. 7/6 reizen we af naar Helle
voetsluis en 13/6 zijn we met z’n allen
bij Aegir. Dus kom kijken en aanmoedigen.
Ted Tan

Wedstrijden KWV Frisia, Grou 25 en 26 april
Met een gedeelte van de wedstrijdploeg zijn we naar Grou
geweest. Daar waren wedstrijden van de zeilvereniging
Frisia.

We sliepen op Marswier, Dit is een
vakantiehuisje van mijn Pake en zijn
broers en zussen. Pake betekent in
het Fries opa. Het huisje ligt meteen
aan het water waar ook de wedstrijden waren. Toen we met de Combi
ploeg naar Marswier in Friesland voor
wedstrijden gingen had ik een gevoel
van: hoe goed zouden die Friezen zei-

len? We gingen vrijdagmiddag meteen
uit school weg. Zaterdag waren de
wedstrijden. Laura, Bas en ik deden
mee met aparte wedstrijden voor de
C-Optimisten op en kleinere baan.
De anderen voeren met het echte
veld mee tussen 30m2 , Schakels,
O-jollen en 12 voets-jollen. Die
moesten helemaal door de Tynje naar
de Wijde Ee en weer terug.
Het ging bij de C’s heel goed. Ik was
vier keer eerste van de vier wedstrijden de eerste dag. En Laura wassteeds 2e. ’s Middags ging het steeds
harder waaien en ging ik voor het
eerst in plané.
Dat ging heel
hard! Aan het
eind van de wedstrijden zeiden de
mensen van Frisia
dat ik naar de B
moest omdat ze
dachten dat ik al
langer in de wedstrijdploeg zeilde.
Daarom heb ik
zondag meegevaren met de B’s en
werd ik meteen
4e. Dat was wel

spannend want de B’s en de A’s
moesten helemaal naar de Wijde Ee.
Er was helemaal geen wind meer dus
het duurde heel lang. Op een gegeven
moment kwam de finish tussen twee
rubberboten naar ons toegevaren.
Dat was wel fijn want toen konden
we teruggesleept worden naar
Marswier. Ik kreeg gelukkig toch een
beker, ook al heb ik een dag met de
C’s en een dag met de B’s meegevaren.
De andere kinderen deden het ook
best wel goed. Eline werd 4e in de A
en in de B werd Jurriaan 5e en
Willem werd 6e en kreeg net geen
beker, Marilise werd 13e. In de C was
Laura uiteindelijk 2e geworden en zij
kreeg ook een beker.
Het was heel gezellig op Marswier.
We hadden er ook nog een ander
klein huisje bij, omdat we met 25
waren. Ik sliep op een kamer met
Jurriaan, Alexander, Bas, Olivier en
Pieter onze trainer. We hadden
Pieter ook nog een keertje vastgebonden in het weiland en zondagochtend nog een keertje in zijn slaap. Dat
was erg grappig omdat we tandenpasta op zijn oren gingen smeren.
Pepijn Prins, Aegir Racing team

1ère Coupe Internationale du Havre

Trainen op water met stroming
Van 1 t/m 3 mei heb ik samen met
ongeveer 20 Nederlandse zeilers mee
gedaan met een belangrijke Opti
mistenwedstrijd in Le Havre,
Frankrijk. Voor de Franse en
Belgische zeilers waren dit selectiewedstrijden, voor ons een training
om op water met stroming te zeilen.
Voordat de wedstrijden begonnen
hebben we nog twee dagen extra
training gehad om te wennen aan het
grote verval van het water. In de
jachthaven was het verschil tussen eb
en vloed 7 m in hoogte.
De eerste trainingsdag waaide het
vrijwel niet en was de stroming wel
groot, waardoor we de haven niet uit
konden komen zonder sleep. We
mochten ook niet zonder begeleiding
de havenmond uit zeilen omdat er
enorme container- en cruiseschepen
langskwamen varen. De loodsboten
hielden ons goed in de gaten. Als er
een grote boot aan kwam hielden ze
de haveningang dicht met een boot
met alarmlichten. De Franse zeilers
zijn erg ruw op het water maar ook

aan de kant. Ze rammen hun boot
overal doorheen. Als je de boei probeert te ronden trekken ze je bootje
achteruit. We hebben goed geleerd
met de joystick vingers te pletten.
Ik heb de eerste racedag goed
gezeild. Ik had een 16e plek van de
135 zeilers, maar de dagen erna ben
ik gezakt naar de 92e plek. Dat kwam
ook omdat ik een DNF had. Je moest
20 minuten na de eerste finishen,
maar doordat de vloed opkwam was
tweederde van de zeilers te
laat bij de finish.
De meting op het water en
de kant was erg streng. Ik
had geen fluit bij me, maar
gelukkig heeft mijn moeder
een fluitje van de havenmeester gekregen. De volgende dag is de nummer 1
gediskwalificeerd omdat zijn
fluitje niet vast zat. De nummer 2 heeft veel problemen
gehad omdat zijn landvast
dunner leek dan 6 mm en
als je hoosvaten en peddel

niet vast zaten werd je ook van de
lijst gehaald. Voor de start moest je
je naam op een lijst zetten en ook na
de finish. Een vader die gezwaaid had
zorgde bijna voor een diskwalificatie
van een aantal zeilers. Maar het was
wel erg gaaf om hier te zeilen. Het
was erg mooi en ik heb veel geleerd.
De volgende keer hoop ik dat er
meer Aegirzeilers meegaan.
Eline Tan,
Aegir Optimisten wedstrijdteam
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Ergernissen..

Een zondagmiddag vroeg in het voorjaar. Het afgelopen weekend is hard
gewerkt. Nog maar weinig boten op
de trailer en het achterterrein is leeg
en klaar voor de Optimistentraining.
Het is een drukte van jewelste op het
terrein, met hoofdzakelijk kinderen.
Prima, want wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst.
Alleen…. de kinderen spelen op de
nieuwe vorkheftruck en gebruiken
hem om op het dak van de container
te klimmen of er zomaar vanaf te
springen. Een stel vindt het nodig om
de rubberboot die klaar staat voor de

training als trampoline te gebruiken.
Spreek je de kinderen hierop aan, dan
hebben ze altijd smoesjes genoeg. Ga
je hierop door, dan zeggen de kids
keurig: ja mevrouw. Maar je ziet ze
denken: nee mevrouw. En dat blijkt
ook wel, want zodra je je hebt omgedraaid, gaan ze gewoon door met
waar ze mee bezig waren.
Ondertussen zitten de ouders van
deze kinderen op het terras, weliswaar met hun jas aan, van het lekkere
weer te genieten met een biertje of
een wijntje. Niets mis mee, want wij
komen daar met hetzelfde doel. Maar

Aegir
Wilt u ook adverteren in de Aegir Spiegel,
neem dan contact met Tom Koenen.
Dat kan met een e-mail via de website:
www.wv-aegir.nl/contact/bestuur

je kinderen meenemen naar Aegir
betekent niet, dat je er niet op hoeft
te letten. Het is niet aan rondlopende
(bestuurs)leden om de kinderen tot
de orde te moeten roepen. Nee, dit
moeten de ouders doen. Denken ’dat
doet mijn kind niet’ kan pas als het
afdoende in de gaten wordt gehouden. Dit bespaart uw mede-leden een
hoop ergernis en de vereniging onnodige kosten voor het herstel van vernielde eigendommen.
Monica Vial







 



De 24 uurs-race: doe mee!
Op 20 en 21 juni gaan we er
weer tegenaan: 24 uur zeilen,
dit jaar voor de 39e keer.
De wedstrijd staat open voor vier
klassen: 1. open zeilboten tot 5,5 m;
2. open zeilboten vanaf 5,5 m; 3.
kajuitzeilboten; 4. Lelievletten van de
scouting. Als er een klassenorganisatie is met een stuk of vijf schepen
komt maken we daar gewoon een
aparte klasse van. Kom op lui! Schrijf
je in en doe mee! Het motto dit jaar
is ‘je moet hem één keer in je leven
gezeild hebben’. En we willen ook de
nieuwe leden op het water zien. U
bent tenslotte niet voor niets lid

geworden. Dit jaar is er een extra
prijs voor de beste zeiler in de race.
Dus: open zeilboten, kajuitjachtjes,
geclassificeerd of niet, scouting,
Optimisten, alles, iedereen: doe mee!
Voor de deelnemers wordt weer iets
leuks georganiseerd en iedereen
krijgt ‘s avonds wat te eten op het
water. Het zou het leuk zijn als alle
leden aan de Straatweg, waar zo langzamerhand iedereen lid is, de feestverlichting in de tuin aan zouden steken. In het verleden gebeurde dat
eigenlijk ieder jaar. Bij goed weer
kunnen ouders en/of familieleden een
vaartochtje rond en door het zeilersveld maken. Mijn sloep stel ik daar-

voor ter beschikking. Het mooie zeilweer is al besteld, dus schrijf je in op
www.wv-aegir.nl/wedstrijdkalenders
en maak er een feestje van!
Anita heeft beloofd om zolang het
gezellig is de bar tot in de kleine uurtjes open te houden. Bob zal zaterdagavond een lekker stukkie muziek
draaien. We hopen dat iedereen bij
de prijsuitreiking is en daarna blijft,
want er komt weer een band. Welke
houden we nog even geheim, maar
het wordt weer een stevig optreden.
Namens Jaar, Thelma, Hans, Harmjan,
Bob en mijzelf: een toffe 24 uurs toegewenst en tot de 20e en 21e juni.
Fred Bosch

Trainingsvlot rijker
Een aantal maanden geleden kwam de Tuyll-Kars
stichting met het aanbod om iets voor de jeugd
aan te schaffen. De keuze was gauw gemaakt.
We hadden behoefte aan nog een instructievlot. Vanaf die
vlotten wordt aan groepjes Optimistzeilers les gegeven.
Het vlot is besteld bij de vlottenbouwer die de eerdere
twee had gemaakt. 22 mei was het zover.
Op een grote vrachtwagen met kraan kwam het gevaarte
aan. De vrachtwagen was natuurlijk te groot voor de brug
over de sluis bij Aegir, dus waar moesten we het ding te
water laten. Restaurant Chung Ching, naast de Tivolibrug
op de Straatweg bood uitkomst. Het parkeerterrein naast
het water mochten we gebruiken.
Binnen een paar minuten lag het vlot in zijn nieuwe element en konden we hem achter de Sploev van Rob
Spliethoff binden. Luc Roggeveen en ik waren op de fiets,
die konden mee op het vlot. Na een kort maar prachtig

vaartochtje over de plas werd het vlot bij Aegir afgemeerd naast de andere. Binnenkort zal de officiële
indienststelling volgen. Vertegenwoordigers van de
Stichting zullen worden uitgenodigd om daartoe de plechtige handelingen te verrichten.
Matthijs van Seventer

Gedragscode voor de Watersporter
Via de ledennieuwsbrief van het verbod werden wij onder andere gewezen op de gedragscode voor de
Watersporter (nieuwsbrief d.d.
25-05-2009). Hieronder treft u een
korte samenvatting van deze gedragscode. Deze code is samengesteld
omdat het gedrag van sommige
watersporters veel ergernis geeft. Als
we ons allemaal in grote lijnen aan de
gedragscode houden, dan blijft het
leuk op het water, zonder dat we
straks gebonden worden aan allerlei
regeltjes. Allereerst gaat het natuurlijk om de veiligheid, waarvan goed
zeemanschap een grondregel is!
Houdt u aan de snelheid en houdt
voldoende afstand. Ken de voorrangsregels. Wees voorzichtig met alcohol.
Geadviseerd wordt om dezelfde
regels te handhaven als in het verkeer. Houdt het weerbericht in de

gaten en stop de motor als u in een
sluis ligt afgemeerd.
Gedraag u beleefd tegenover andere
watersporters. Zet de radio niet hard
aan en praat niet hard aan boord
(geluid drijft ver over het water). Als
u naast een ander afgemeerd ligt,
loop dan over het voordek en niet
door de kuip. Wil een ander naast u
afmeren, sta dat dan toe en neem de
meerlijnen aan. Pas uw snelheid aan,
dit voorkomt geklots bij schepen die
afgemeerd liggen. Ook de beschoeiing
kan erg te lijden hebben onder hoge
golven, om nog maar niet te spreken
van de overlast voor vissers en
zwemmers. Vanwege de veiligheid
moeten kinderen altijd een zwemvest
dragen. Als zij kunnen zwemmen en u
vaart op open water is dit zeker ook
noodzakelijk. Zorg voor een goede
EHBO-doos aan boord. Vaart u op

zee, laat dan het reddingsvlot en de
vuurpijlen regelmatig keuren. Zorg
dat de verlichting werkt zodat u goed
zichtbaar bent in het donker. Willen
we het water schoon houden en de
omgeving netjes, gooi dan geen afval
overboord, maar laat uw vuilniszakken achter op de daarvoor bestemde
plaatsen. Loos uw vuilwatertank niet
zomaar in het oppervlaktewater. Vele
jachthavens hebben een afgiftepunt.
Laat uw hond niet zomaar loslopen,
maar houdt hem aan de lijn. Ruim de
uitwerpselen op. Het klinkt allemaal
reuze betuttelend, maar ga bovenstaande punten bij uzelf na, er zijn er
vast bij waar u zich aan ergert als zij
veroorzaakt worden door medewatersporters, maar hoe zit dat bij
uzelf…. Als we ons allemaal netjes
gedragen is watersport geweldig!
Monica Vial
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Notulen Algemene Ledenvergadering, 17-04-2009
Aantal aanwezige leden: 31
1. Opening
Vz. opent de vergadering om 20:07
uur en verwelkomt de aanwezigen, in
het bijzonder de leden van verdienste.
2. Ingekomen/uitgegane stukken
Bericht van verhindering ontvangen
van: Niels Spliethoff, Jim v.d. Oever,
Jan v. Oudheusden, Bart en Astrid
van Beek, Jan Barendregt, Ed Snijders
en echtgenote, Rob Weteling, Hans
Holterman, Harry van der Linden, Jan
Beekman, Eric van Zwieten, Frans v.d.
Ban (maar kwam later alsnog), Ted
Tan.
3. Notulen ALV d.d. 21-11-2008
Deze notulen worden onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd.
4. Jaarverslag van de secretaris 2008
De secretaris leest het jaarverslag
over 2008 voor.
Aansluitend op het jaarverslag meldt
de vz. dat de Statuten en huishoudelijk reglement hoognodig geordend en
gemoderniseerd moeten worden. Hij
wil voor de volgende ALV met de
herziene versies komen.
Vanuit de vergadering komt de vraag
hoe het zo lang heeft kunnen duren
met de schadeuitkering van de buitenboordmotorendiefstal. Vz. geeft
aan, dat de vertraging door omstandigheden (reorganisatie e.d.) bij de
tussenpersoon was veroorzaakt. We
krijgen € 7.000 uitgekeerd.
Carel Vial mist in het jaarverslag de
vermelding van de kampioenen in de
Drakenklasse: Pieter van Reeuwijk,
dhr. Perridon en Mark Neeleman.
5. Mededelingen bestuur / uit de
regio
Rob Spliethoff, technisch commissaris:
Is de afgelopen maanden vaak weggeweest. De vorkheftruck is vervangen.
Helaas begaf de tractor het tijdens
het te water laten van de boten.
Had van OBR gehoord, dat men vanaf
20 april de toegangsbrug zou gaan
vervangen.
Maar gister bleek de aannemer deze
al weggehaald te hebben. Gelukkig
ligt er nu weer een nieuwe. De aannemer is erg actief gebleken.
Er staan momenteel diverse plannen
op stapel, waarbij het goed is om een
vinger aan de pols te houden vanwege de financiën.
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Frits v.d. Linden, algemeen bestuurslid:
Met de Aegir Spiegel is het nog
steeds hetzelfde: de kopij is te weinig
en komt vaak te laat. De Kennis
makings Cie. ziet een verminderde
aanloop van aspirant leden door de
wachtlijsten in de haven. Frits is bezig
met het opstellen van een vaardighedenlijst van de leden. De Zeilwed
strijd Cie. is weer bezig met diverse
evenementen, waaronder het NK
Teamzeilen. Het Laserzeilen wordt
weer opnieuw opgestart: er hebben
zich 30 mensen aangemeld.
Frank Berrens, havenmeester:
De haven is vol. Van de wachtlijst zijn
sinds januari j.l. elf mensen aan een
plek geholpen. En zes wachten nog.
Het terrein is stevig opgeruimd, met
dank aan Kees-Jan van Beek en Jaap
van Herk voor het transport van het
afval. Vorig jaar getracht met een jongerenwerkploeg te werken, maar dat
was toen niet succesvol. Nu een
nieuwe poging met een nieuwe ploeg
jongeren. Dankt de werkploeg voor
het te water laten van de boten.
Dankt ook Rob voor de vlotte reparatie van de tractor, waardoor toch
verder gewerkt kon worden. Ook nu
weer diverse onbekende trailers, die
nog (niet) van het terrein gehaald zijn.
Frank ziet een aanwas van Lasers en
Optimisten.
6. Financieel verslag 2008
Bij aanvang van dit punt laat de penningmeester de balans per 31 december 2008 en staat van baten en lasten
2008 ronddelen. Kijkend naar de
balans is 2008 geen slecht jaar, waarin
de vermogenspositie iets verbeterd
is. Door actief incassowerk is het

aantal debiteuren verminderd. Erik
wil Peter Krins voor zijn werkzaamheden danken. Bij de passiva is de
post crediteuren gestegen door
onder andere de renovatie van de
keuken en door de latere aflossing
van de ledenlening. De ledenlening is
nu volledig afgelost. Erik meent dat
deze leden bedankt moeten worden.
Het vermogen is iets toegenomen.
We willen een buffer hebben, maar
aangezien in 2009 veel investeringen
gepland staan zal dit moeilijk zijn.
Het bestuur heeft het plan om de
reserve-rente-ledenlening (het zogenoemde 'potje Krol') te benutten
voor de aanschaf van twee boten
voor de jeugd als overstap vanuit de
Optimist. Het betreft de RS Feva,
een tweepersoonsboot. Deze is in
de Koepel, een regionaal overlegorgaan van de Rotterdamse verenigingen en het Watersportverbond, aangewezen als opvolger. De bedoeling
is, dat de verenigingen één gemeenschappelijke opvolger kiezen in plaats
dat elke vereniging een eigen opvolger kiest. De Stichting World Port
Sail, die het zeilen in de Rotterdamse
regio promoot, heeft met de leverancier een gunstige deal gesloten. Het is
nu aan de ALV om over dit plan te
beslissen.
Vanuit de ALV komen diverse bezwaren tegen het aanschaffen van de RS
Feva. Zo zou beter aandacht aan
bestaande klassen zoals de Splash en
de FJ gegeven kunnen worden, in
plaats van wéér een nieuwe klasse.
Wie gaat deze boten onderhouden?
Ook is dit plan niet in de Zeilwed
strijd Cie. besproken. Deze ALV wil
graag eerst meer weten over deze RS
Feva. De voorzitter stelt voor dat de

De deelgemeente wil liever niet, dat wij op eigen terrein parkeren.
Toch zullen we het grasgedeelte gaan verstevigen, op z’n minst vanwege de winterstalling van boten op trailers.

Jeugdzeil Cie. en de Zeilwedstrijd Cie
advies uitbrengen aan het bestuur.
In de baten en lasten zien we in de
post inkomsten van leden een stijging
van liggelden en contributies. Bij de
post overig zien we dat de Aegir
Spiegel meer oplevert door gestegen
inkomsten via de advertenties. De
botenlift leverde echter minder op
omdat een paar facturen verzuimd
waren toe te sturen. Dit gebeurt alsnog. Bij het wedstrijdzeilen zijn er
aanzienlijk minder inkomsten dan
begroot. Bij investeringen waren er
extra kosten voor bouwtekeningen
en werd er veel uitgegeven aan boten
en motoren. Bij het laatste leverden
sponsoren een grote bijdrage. Het
uitgekeerde verzekeringsgeld is evenmin verwerkt.
Naar aanleiding van de post kosten
zeilactiviteiten uit Peter de Wit zijn
grote verbazing over een negatief saldo van € 1.600. Peter vraagt aan Erik
om na te zoeken waar dat vandaan
komt. Erik zal dit doen.
Edward Dongelmans ziet dat de
Enecokosten meer dan begroot zijn.
Dit komt omdat de energiekosten
aanzienlijk gestegen zijn.
7. Kascontrole Cie.
De Kascontrole Cie. bestaande uit de
heren Bert Trenning, Hans Bod en
Cees Verkerk heeft zijn werk verricht. De heer Bod geeft aan, dat er
een zorgvuldig en overzichtelijk
beheer gevoerd wordt. Met de penningmeester is tevens overleg
gevoerd over de toekomstplannen en
de investeringen om de hoogtes van
de reserves te bepalen. Hij vraagt aan
de ALV om het bestuur decharge
over 2008 te willen verlenen.
8. Decharge bestuur over 2008
De ALV gaat akkoord met het verlenen van decharge aan het bestuur
over 2008.
9. Verkiezing nieuw lid
Kascontrole Cie
De voorzitter dankt de Kascontrole
Cie. Aftredend is Hans Bod. Het
bestuur draagt Simon Fortuyn voor.
De ALV gaat bij acclamatie akkoord.
10. Vijfjarenplan
Inmiddels zijn of worden er vanuit
het vijfjarenplan diverse elementen
gerealiseerd, zoals de toegangsbrug,
de vorkheftruck, de keukenrenovatie
en de keukenuitbouw. Er is hierbij
behoorlijk wat geld geïnvesteerd.
De uitbouw van de keuken is nodig

voor berging van keukenmateriaal. Er
zijn offertes aangevraagd en de uiteindelijke keuze viel op Carel Vial.
Getracht wordt om vóór het
Regenboogevenement klaar te zijn.
De vervangingsplannen van de opslagruimtes werden in de vorige ALV met
de nodige opmerkingen en vragen
begroet. Jan de Bruyn heeft de aangedragen alternatieven onderzocht en
rapporteert:
• het originele voorstel zal € 74.000
(excl. kosten containers) gaan kosten;
• conventionele bouw met metselwerk muren zal € 200.000 gaan kosten.
Vz. wijst erop, dat de originele bouwplannen door de Welstandscommissie
onder voorbehoud van enkele kleine
aanpassingen zijn goedgekeurd. Er
moet nu gekeken gaan worden naar
de budgettaire ruimte. Vz. stelt voor
dat het bestuur nu alle alternatieven
uit te werken en aan de hand hiervan
met een definitief plan te komen. Dit
plan zal via de website gepresenteerd
worden. In een extra ALV zal dan de
leden om hun keuze gevraagd worden. De ALV stemt hiermee in.
11. Rondvraag
Rob Spliethoff is vergeten om de
werkploeg van de keukenverbouwing
te danken en doet dat alsnog. Dankt
verder Jan de Bruyn voor zijn advies
en calculaties. Belooft om de tractor
op korte termijn aan te gaan pakken.
Joost Vial wijst op de slechte conditie
van het pad en met name de met rijplaten afgedekte gleuf tegenover het
clubhuis. Vraagt of hier wat aan
gedaan kan worden.
Carel Vial mist bij de nieuwbouwplannen voor de bergingen de post sloop
en afvoer puin. Vraagt hiermee rekening te houden. Verder denkt Carel
aan iemand die bij de sloop en afvoer
behulpzaam kan zijn en zal deze polsen.
Dik de Waard. [1] Is het niet mogelijk
om bij het uit het water halen van de
boten, gelijk de namen van de trailer
eigenaren op de trailer te zetten?
Dan voorkom je dat je naderhand
niet meer weet van wie de trailer is.
En kan weer het dagtarief ingesteld
worden? Dat werkte de vorige keer
goed als stok achter de deur om de
trailers snel weg te halen. [2] Nu is
voor de buitenboordmotoren een
goed onderhoud geregeld, maar de
rest van het materiaal ontbeert goed
onderhoud. [3] De tractor moet op
een vloeistofdichte vloer staan, dat is
niet het geval.
Vz. zegt toe om deze punten mee te
nemen.

Mike Mathot merkt op, dat we al
jaren problemen met het riool hebben. Kunnen we er nu eindelijk eens
wat aan doen? Antw.: Na al die tijd
weten we nog steeds niet waar nu de
precieze oorzaak van het probleem
ligt. We horen diverse mogelijkheden
en zijn druk bezig met nazoeken. Dik
de Waard denkt dat het leggen van
een rechtstreekse verbinding van het
dameswc naar het riool de oplossing
is.
Ismonda Deelen-Molenaar weet
iemand, die in staat is om het rioolprobleem grondig te onderzoeken en
zal deze persoon polsen. Hans Krol
bied aan een zogenaamde snijpomp
te plaatsen: deze snijdt alles (óók wc
rollen) in stukjes én levert extra
pompdruk. De pomp kost ongeveer
€ 4.000. Mike merkt tenslotte op,
dat het bestuur de laatste tijd wel
met erg veel problemen werd geconfronteerd en dat ze deze problemen
tot op heden steeds goed weet op te
lossen.
Peter de Wit ziet dat het gras naast
het pad een gedoog-parkeerzone
geworden is en dat er veel bandensporen in het gras zitten. Is het geen
oplossing om daar speciale verharding
(waar gras doorheen kan groeien)
aan te brengen? Ben je gelijk tijdens
de winterstalling van het probleem
van wegzakkende trailers met boten
af. Antw.: Eind vorig jaar hebben we
over het parkeerprobleem in de
buurt een brief naar de deelgemeente
gestuurd. We hebben daarbij aangeboden om bij evenementen een
oplossing te bieden door eventueel
op eigen terrein te parkeren en buiten. De deelgemeente wil liever niet,
dat wij op eigen terrein parkeren.
Toch zullen we het grasgedeelte gaan
verstevigen, op z’n minst vanwege de
winterstalling van boten op trailers.
Cees Verkerk wijst hierbij op de noodzaak om dan wel rekening te houden
met grondwerk ten behoeve van het
riool en andere nutsvoorzieningen.
Maggy Spliethoff deelt mee, dat de
Tuyll-Kars Stichting Aegir een subsidie voor een drijvend lesponton heeft
toegezegd. Vz. stelt voor om als het
ponton komt, de dames van de
Stichting uit te nodigen voor de officiële ingebruikname. Maggy dankt tot
slot het bestuur hartelijk voor hun
inzet.
12. Sluiting
Vz. dankt alle aanwezigen voor hun
komst en inbreng. Hij spreekt zijn
dank uit en sluit de vergadering om
22:16 uur.
Tom Koenen, secretaris.
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Een schone tank is een
goed begin
Van de watersporters met problemen die zich via de Kustwacht bij ons
als klant melden, heeft 38% een probleem met de voortstuwing. Onze
statistiek is niet zo fijnmazig, dus daar
valt alles onder van vervuilde diesel
via koelwaterproblemen en gesprongen brandstofleidingen tot en met
rommel in de schroef.
Als u op uw motortje kunt vertrouwen is er dus veel leed geleden.
Laten we nu eens voorjaarsprobleem
nummer 1 onder de loep nemen: verstopte filters als gevolg van loskomend vuil of bacteriegroei in de
brandstoftank. De beetje deining is
net dat zetje dat uw tank nodig heeft
om alle neergeslagen rommel op te
rakelen. Daar raken uw brandstoffilters razendsnel van verstopt. Uw
motor stopt er mee en dat is niet
prettig als u net met het eerste beetje stroom tegen naar de haven probeert te komen. Als u last krijgt van
overmatige rookontwikkeling of vermogensverlies en de brandstof ziet er
troebel uit, is het hoog tijd voor argwaan.
Wat te doen?
Diesel tanken op plaatsen waar veel
verkocht wordt is altijd aanbevolen.
Geregeld de filters vervangen is ook
een goed idee.
Zorgen voor een schone tank - als je
er bij kunt komen! - is wel een klus
waar je even de mouwen voor moet
opstropen, maar dan weet je zeker
dat je weer met een schoon systeem
begint. Na het leegpompen en loskoppelen begint het uitgraven, en dan
met lappen de troep van de bodem

halen. Het kan eruit zien als zwarte
koffiedrab of wat slijmerig. Als je het
ziet snap je niet dat je niet allang in
de problemen bent gekomen.
Per saldo duurt de hele klus eigenlijk
niet eens zo lang. Als de tank goed
schoon is kan de diesel weer terug.
Met een lapje in de trechter filtert u
de in de diesel achtergebleven rommel nog uit. De beloning is een heel
tevreden gevoel.
Om uit de problemen te blijven zou u
een toevoeging bij de brandstof kunnen doen. Er zijn biociden verkrijgbaar om de diesel schoon te houden,
maar de motor is daar niet zo dol op.
Een scheidingsfilter scheidt het water
van de diesel en kan dubbel uitgevoerd worden, zodat u het kunt
omschakelen als een filter het
opgeeft.
Bij de KNRM gebruiken we een apparaatje dat op de leiding tussen de
tank en het eerste filter is gemonteerd en dat via inductie de slijmvormende bacteriën van elkaar gescheiden houdt. In hun eentje kunnen
deze beestjes gewoon alle filters
door en verbranden dan vanzelf in de
motor. In de wandeling noemen we
dat hier vlooienbandjes. Dat levert
schone brandstof op. De redders
hebben wel wat anders aan hun
hoofd. U helpen, als u een probleem
hebt met de voortstuwing bijvoorbeeld.
Michelle Blaauw - KNRM
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