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Eén werkelijk fantastische zaterdagmor-
gen luidde de winter in. Die sprookjes-
achtige mooie ochtend was de zaterdag 
voor Kerst. De windstille, heldere 
nacht had wel een centimeter dikke 

laag rijp tot op de 
kleinste takken 
uitgekristalliseerd. 
In de witte lage 
ochtendzon onder 
een strakblauwe 
hemel gaf dat een 
adembenemend 
mooi tafereel over 
Aegir. Het was 
of je in een beto-
verde kerstkaart 
rondliep, heel 
stil… Daar bleef 
het ook bij, die 

ene ochtend. De rest van de periode 
kenmerkte zich eigenlijk als buitenge-
woon zacht. Zo zacht, dat je je soms 
afvroeg, waarom de boten eigenlijk 
überhaupt uit het water waren gehaald, 

want er zijn een aantal prachtige mid-
dagen geweest om te varen. Dat 
gebeurde trouwens ook. Sporadisch, 
dat wel, maar er is gezeild en met de 
sloep getoerd! 
Die kalme winter werd helaas in de 
nacht van 8 en 9 februari wreed ver-
stoord, toen een bende dieven bij Uno 
en Aegir op professionele wijze een 
twintigtal buitenboordmotoren heeft 
gestolen. Op Aegir zijn er 16 stuks 
ontvreemd. Ten tijde van dit schrijven 
is er nog geen spoor van teruggevon-
den. De zure les voor gedupeerden: 
genomen voorzorgsmaatregelen zijn 
niet voldoende geweest. De enige 
remedie is de motoren voor de winter 
naar huis mee te nemen.

Frank Berrens.

Vind je het leuk om op zaterdag een centje bij te 
verdienen? 

Ben je lid van Aegir en hou je er van je handen te 
laten wapperen? Ben je niet te flauw voor aller-
hande klussen op en rondom het terrein van Aegir? 
Wil je leren (zeil)boten opknappen en onderhouden, 
motoren laten zoemen, gebouwen en steigers onder-
houden, elektriciteit aan te leggen, wilgen knotten, 
gras maaien, vorklift rijden en nog veel meer mee te 

maken, lekker relaxed in de buitenlucht op Aegir? 
Meld je dan aan bij Frank Berrens – Havenmeester 
(frank.berrens@xs4all.nl) met je telefoonnummer 
en mailadres. Samen zullen we een poel vormen 
waarin je voor een eerlijke vergoeding, vrijblijvend 
je bijdrage kan leveren aan een vereniging met een 
groeiende uitstraling! Je inzet zal worden gewaar-
deerd en je zal er met trots van kunnen zeggen: kijk, 
daar werk ik nu aan mee! Graag tot ziens in het 
voorjaar.

Enthousiaste assistenten gezocht!

Hierbij nodigen wij alle Leden uit voor de 
Algemene Leden Vergadering die gehouden zal 
worden op vrijdag 18 april 2008 om 20.00 uur in 
ons clubhuis.

Agenda 
1 Opening
2 Ingekomen/uitgegane stukken
3 Notulen A.L.V. d.d. 16-11-2007 
 (Aegir Spiegel december 2007, blz. 16, 17, 18.)
4 Jaarverslag van de secretaris
5 Mededelingen bestuur/ uit de regio
6 Bestuurssamenstelling
7 Financieel verslag 2007
8 Verslag kascontrolecommissie 
9 Decharge bestuur over het jaar 2007

10 Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie
11 Vaststelling begroting 2008
12 Wijziging jachthavenreglement (wachtlijstbeleid)
13 Rondvraag
14 Sluiting

Toelichting op de agenda:
Punt 6: Aftredend en niet herkiesbaar is André Hollekamp. 
Het bestuur draagt Ted Tan voor om hem te benoemen in 
de functie van Jeugdzeilcommissaris.
Punt 7 en 10: Het financieel verslag en de begroting 2007 
kan door leden twee weken voor de vergadering worden 
opgevraagd bij de secretaris of aan de bar van het clubhuis. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn een verslag en 
de begroting eveneens verkrijgbaar.
Punt 12: Deze voorgestelde wijziging staat elders in deze 
Aegir Spiegel. 

Tom Koenen, secretaris

Uitnodiging ALV

Eén ochtend



Voor u ligt een mager 
Aegir Spiegeltje. Oorzaak: weinig kopij en het wegval-
len van advertenties waarvan de ruimte toch weer 
opgevuld moet worden. Daarom wijzen wij u als lid 
en als lezer van de Aegir Spiegel op de mogelijkheid te 
adverteren in de Aegir Spiegel. Heeft u interesse, dan 
kunt u contact opnemen met Monica Vial (0623072664) 
jachtwerf.vial@planet.nl of Peter Krins pedori@tiscali.nl. 
Wij wensen u een heel fijn voorjaar toe en hopen u de 
volgende keer weer een goed gevulde Spiegel te kunnen 
laten lezen. U kunt daarbij helpen door het inzenden van al 
uw watersportavonturen.

Peter, Monica, Frits, Jim en Rob.

Gelukkig, de dagen beginnen weer te lengen. Het 
begint weer te kriebelen om de boot een flinke beurt 
te geven zodat ‘ie weer glimmend en blinkend het 
water in kan. Begin april is het zover. Zorgt u dat uw 
boot dan ook klaar is? Een denkt u ook aan het zeiltje 
onder uw boot als u gaat schilderen en het juist afvoe-
ren van chemicaliën? Het belooft een prachtig vaarsei-
zoen te worden. We hebben veel evenementen op de 
agenda staan. Kijkt u maar op de vernieuwde website 
en schrijft u zich snel in. Alles wat drijft en een mast 
en een zeiltje heeft kan meedoen. Doen dus! 
Het winterseizoen bij Aegir kende hoge pieken en 
helaas ook een heel diep dal. De hoogste piek was 
natuurlijk de nieuwjaarsreceptie. Het gebeurt je als 
voorzitter van een watersportvereniging niet vaak 
dat je een nieuwjaarsreceptie mag houden waarin 
een blauwe wimpel wordt aangeboden. Ons viel die 
enorme eer te beurt. Begin vorig jaar had Carel Vial 
een Regenboog verkocht aan Michel Perridon. Deze 
vroeg aan Pieter van Reeuwijk om raad. Besloten 
werd om een top-bemanning bijeen te brengen om 
de Regenboog 144 te bemannen. Mark Neeleman, 
Gerard van der Krogt en Pieter van Reeuwijk gingen 
aan de slag en werden prompt Nederlands kampioen. 
Een geweldige prestatie!! Wij zijn natuurlijk erg blij en 
zo mogelijk nog trotser op deze prestatie van een aan 
Aegir gelieerde boot. Michel en Pieter zijn al zeer vele 
jaren actief bij Aegir en Mark Neeleman en Gerard van 
der Krogt zijn inmiddels (aspirant) lid van onze ver-
eniging. Ook daar zijn we erg verguld mee. Wij hopen 
natuurlijk dat zij hun kennis en vaardigheden met de 
andere zeilers willen delen zodat we er allemaal een 
beetje beter van kunnen worden. Positieve spin-off is 
dat Carel Vial een ongekend grote orderportefeuille 
aan Regenbogen heeft. Ik mocht op een zaterdagoch-
tend op de werf komen kijken en was diep onder de 
indruk van het ambachtelijke vakwerk dat daar met 
hout wordt geleverd. Een andere positieve spin-off is 
dat wij bij Aegir eind juni een Regenboogevenement 
kunnen verwachten. Stelt u zich eens voor, de hele 
Bergse voorplas vol met kleurige Regenbogen, met 
spinakers en al, die elkaar proberen de loef af te ste-
ken. Af en toe moet je even je oren dicht houden, 
maar het belooft een enorm evenement te worden. 
Absoluut dieptepunt van de afgelopen winter was de 
grootschalige diefstal van buitenboordmotoren bij 
Aegir en omringende verenigingen. In de nacht van 
7 op 8 februari 2008 werd Aegir bezocht door een  
- kennelijk – professionele dievenbende die bij ons 
alleen al 16 buitenboordmotoren stal, zowel van leden 
als van de vereniging. De motoren van Aegir zaten 
natuurlijk met dikke en stevige sloten vast aan de res-
cues en RHIB’s. Dit mocht helaas niet baten. De sloten 
zijn doorgeslepen teruggevonden. Het is natuurlijk 
onbegrijpelijk hoe men ongemerkt zoveel motoren 
kan meenemen, maar het is helaas toch gebeurd. Wij 
bezinnen ons verder op preventieve maatregelen. 
Ondanks deze tegenslag met bijbehorende beslomme-
ringen gaan we verder om Aegir voor u een fijne ver-
eniging te laten zijn waar we met elkaar het komende 
halfjaar kunnen genieten van een uitstekend vaarsei-
zoen. Tot ziens!

Matthijs van Seventer, voorzitter

Van de voorzitter…
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Op 28 december 2007 bereikte ons het bericht dat 
Jan van Walsum, een notoir ex-lid van onze vereni-
ging, is overleden. Oud bestuurslid, een Pampuszeiler 
pur sang, je kon hem altijd op de plas vinden, weer of 
geen weer. Jan heeft zich vele jaren voor de vereniging 
ingezet, onder andere als havenmeester en in diverse 
andere functies. Toen hij havenmeester was heeft bijna 
iedereen met hem te maken gehad en heeft hij zeer 
goed werk verzet. Alle boten moesten van een nummer 
worden voorzien, zodat een boot niet onbetaald op de 
vereniging lag. In de vakanties, als iedereen weg was, 
bouwde Jan kledingkasten voor de zeilers of schilderde 
de toegangsbrug van het terrein. Jarenlang heeft hij 
op woensdagmiddag voor de oudere leden de kaarten 
biljartmiddag verzorgt. Het zette koffie, bakte bitter-
ballen en schonk wel eens een borrel in, alles tegen 
kostprijs. Jan is geboren op 13 juni 1915 en is dus 92 
jaar oud geworden. Een leeftijd om op terug te kijken. 
Jan, bedankt voor je inzet en de vele uren die je hebt 
gewerkt in het belang van WV Aegir. Rust in Vrede.

Wil Schnieders

Jan van Walsum

De 'Huismeester' van Sinterklaas is helaas veel te jong 
overleden.Sinterklaas was met zijn Pieten kind aan huis 
en verbleef er rond 5 december graag. Ger was een 
echte gastheer en samen met zijn Nora Sinterklaas zeer 
toegewijd. Ook op Aegir was hij een opvallende per-
soonlijkheid die duidelijk aanwezig was. Ger namens ons 
allen bedankt voor je vriendschap.
VAYA CON DIOS, AMIGO.

Rob Spliethoff

Ger Gerritsen

Op 91-jarige leeftijd is ons lid van verdienste Dirk 
Postema overleden. Dick was in zijn jongere jaren een 
enthousiast wedstrijdzeiler in zijn Regenboog samen 
met Hans van der Velde en John Hofland behaalde hij 
vele prijzen. Deze liefde bracht hij ook over op zijn 
dochter en daardoor ook op onze jeugd.
Dochter Mieke werd trainster in het team van Mike 
Smith. Dirk vond dat prachtig. Jonge mensen moesten 
zeilen, dat was een gezonde sport. Regelmatig kwam hij 
op Aegir aanwaaien, en had belangstelling en interesse 
in het reilen en zeilen van zijn Aegir.
We zullen hem missen. Behouden vaart Dirk.

Rob Spliethoff

Dirk Postema

In memoriam
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De lesdagen voor CWO 1 zijn 
gepland op de zondagen: 
20 april, 27 april, 18 mei, 25 mei, 
1 juni, 8 juni, 15 juni, van 10.00 tot 
15.30 uur. 
Op zaterdag 21 juni van 9.30 
tot 14.30 uur!!! (let op gewijzigde 
tijden), 
En op de zondagen: 6 juli en 
13 juli van 10.00 tot 15.30 uur. 

De lesdagen voor CWO 2 & 3 zijn 
gepland op de zondagen: 
20 april, 27 april, 18 mei, 25 mei, 
8 juni, 15 juni, van 10.00 tot 15.30 
uur. 
Op zaterdag 21 juni van 9.30 
tot 14.30 uur!!! (let op gewijzigde 
tijden), 
En op de zondagen: 6 juli en 
13 juli van 10.00 tot 15.30 uur. 

Op zaterdag 31 mei en zondag 
1 juni zijn de Combi-wedstrijden 
bij Aegir en de RZV. 

Ook dit jaar heeft weer een nieuwe 
groep enthousiaste wedstrijdzeilers 
zich aangemeld en gaan we Combi 
C, A, SW en zelfs landelijk varen. 
Ellis van den Berg is gelukkig ook dit 
jaar aanspreekpunt voor de wed-
strijdploeg. De eerste trainingen van 
de wedstrijdploeg zijn al in maart en 
april. Het lesprogramma start eind 
maart! Op zaterdag 29 maart begin-
nen we met de CWO1 kinderen 
met de zwembadles. De volgende 
dag is er voor alle Opti’s bootcon-
trole vanaf 12.00 op het terrein van 
Aegir. Tegelijkertijd is er een tweede 
handsmarkt, dus iedereen die iets te 
verkopen heeft, of wil kopen (Opti-
onderdelen, zwemvesten, zeilkleding) 
is van harte welkom. 
Ook dit jaar is het mogelijk
training te volgen in een tweemans-
boot! Vorig jaar zijn we met behulp 
van de FJ-organisatie zeer succesvol 
gestart met vier trainingsmiddagen. 
Dit jaar vinden deze middagen plaats 
op 8, 15  en 21 (ochtend) juni en op 
6 juli. Aanmelden kan via de jeugd-
commissie. Als je het spannender 
vindt om alleen te zeilen, dan kun 
je deelnemen aan de Lasertraining. 
Aanmelden eveneens via de jeugd-
commissie. We hopen er weer een 
mooi zeilseizoen van te maken, met 
veel boten op de plas en minstens 
evenzoveel enthousiaste kinderen.

Groetjes, Luc, Joris, Vera en Els

Jeugdzeilopleiding:

Inleveren volgende Aegir Spiegel: 
Voor 25 mei 2008 Inleveren via e-mail (jachtwerf.vial@planet.nl) of op cd, 
afgeven bij: Monica Vial, Philips Willemstraat 11, 3051 PL  Rotterdam.

Het komende zeilseizoen 2008 heb-
ben we een goedgevulde wedstrijdkal-
ender. Het seizoen begint op 17 en 
18 mei met het Laserevenement en 
de Combi op zaterdag 31 mei bij de 
RZV en zondag 1 juni bij Aegir. Zoals 
gebruikelijk worden hier zo’n 120 
bootjes verwacht. Het is ieder jaar 
weer een hele klus voor de zeilwed-
strijdcommissie, die dan ook in z’n 
geheel aanwezig is. Er worden zelfs 
vakanties voor omgezet. Vorig jaar is 
er gestart met FJ/Jeugdklasse-evene-
ment en dit jaar wordt het evene-
ment op 7 en 8 juni gevaren. Verder 

is er natuurlijk nog onze beroemde 
24 uurs-race op 21 en 22 juni en als 
klap op de vuurpijl is er 28 en 29 
juni een Regenboogevenement. Dan 
houden we een klein vakantiepauze 
en op 13 en 14 september is er weer 
de Aegircup. Tot besluit varen we 
op 1 en 2 november de IJsberenrace. 
Er zijn plannen voor een BIC-evene-
ment, zondagmorgenwedstrijdjes voor 
Lasers en eventueel twee Combi-
weekends, maar die zijn nog niet hele-
maal uitgekristaliseerd. De zeilwed-
strijdcommissie heeft zijn best gedaan 
om een aantrekkelijk programma aan 
te bieden en verwacht dan ook van 
de Aegirleden dat ze in groten getale 
zal deelnemen.

Frits van der Linden

Op de nieuwjaarsreceptie van 
1 januari j.l. zijn de bemanning en 
sponsor van Regenboog 144 gehuldigd 
voor het behalen van het Nationaal 
Kampioenschap. Namens de beman-
ning droeg Pieter van Reeuwijk de 
blauwe kampioensvaan over aan Aegir 
voorzitter Matthijs van Seventer. De 
stuurman, Mark Neleman, en Gerard 
van de Krogt hebben zich aangemeld 
voor het lidmaatschap van Aegir. Met 
name is Mark Neeleman een aanwinst 
voor de vereniging met maar liefst vijf 
Olympische deelnames. Maar zoals 
bekend vaar je een Regenboog niet 
alleen, dus een deskundige bemanning 
is wel gewenst. 
Het succesverhaal van de 144 begon 
op een zonnige zondagmiddag, toen 

onze bekende jachtbouwer Carel Vial 
een Regenboog verkocht aan Michel 
Perridon. Nog beduusd van zijn 
zondagmiddagaankoop heeft Michel 
Pieter van Reeuwijk opgebeld die toen 
samen een goed team hebben neerge-
zet met als gevolg dat Mark Neeleman 
voor de derde keer Nationaal 
Kampioen in de Regenbogen is 
geworden. Ondertussen heeft Carel 
Vial al opdracht gekregen om elf 
Regenbogen te bouwen. Maar de 
uitstraling voor Aegir is ook fenome-
naal, want 28 en 29 juni wordt er een 
Regenboogevenmement gehouden op 
onze eigen Bergse Voorplas. Iedereen 
moet dit unieke evenement komen 
bekijken.

Fris van der Linden.

Goed gevulde 
wedstrijdkalender

Bemanning Regenboog 144 gehudigd

Als dank werd Michel Perridon een model van de 144 aangeboden.
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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

Ik ben Ted Tan, 48 jaar en kandidaat 
voor Commissaris Zeilzaken, de rol 
die André Hollekamp de afgelopen vijf 
jaar met zoveel verve en plezier heeft 
vervuld. De meesten van jullie ken-
nen mij wel, in ieder geval zul je mij 
hier wel ergens zijn tegengekomen. Ik 
ben met mijn gezin nu zo’n tien jaar 
lid nadat wij uit Amsterdam naar hier 
verhuisden en gelijk verliefd werden 
op de, toen bevroren, plas. Direct een 
boot (16 m2) neergelegd en sindsdien 
zijn we niet meer weg te krijgen. 
Mijn vrouw is Vera, die velen van 
jullie kennen omdat zij samen met 
Els Molenaar de jeugdzeilopleiding 
coördineert, Eline mijn dochter van 
11 die nu na de degelijke CWO oplei-
ding, in haar Optimistje al weer twee 
seizoenen  wedstrijden vaart in de 
Rotterdamse Combi en al flink wat 

prijzen in de wacht sleepte en Olivier 
van 8 die dit jaar begint met CWO 1 
en die haar natuurlijk in alles wil over-
treffen. 
Mijn interesse om een en ander te 
regelen voor het jeugdzeilen is extra 
aangewakkerd door André toen hij 
mij vroeg om input te leveren voor 
zijn vijfjarenplan zoals hij dat op de 
laatste ALV presenteerde. Samen 
hebben we heel wat ideeën tegen 
elkaar aangehouden, langs de kant 
of in een rescueboot tijdens zeilva-
kanties en wedstrijden voor de kids, 
zoals de O´pen BIC evenementen in 
Frankrijk (Quiberon) en Italië (Iseo). 
Mijn plannen en doelstellingen vind 
je dus vooral verwoord in het plan 
en de sleutelbegrippen daarin zijn 
natuurlijk zoveel mogelijk boten op 
de plas, door kinderen (en ouders) 

veel uitdagingen en plezier te bieden. 
Meer bootplezier na de Opti´s en veel 
aandacht voor onze geweldige vereni-
ging en het mooiste plekje van de hele 
regio.Graag leg ik je uit, wanneer je 
me daartoe verleidt, bijvoorbeeld aan 
de bar hoe ik een en ander denk te 
realiseren.

Groet Ted Tan

Het is nog niet eens zo lang geleden, 
dat ons nieuwe clubhuis is verrezen. 
Als gevolg van die nieuwbouw moes-
ten diverse ingrijpende werkzaam-
heden verricht worden. Buiten het 
verplaatsen en aanleggen van kabels, 
leidingen, rioolbuizen, de vlaggenmast 
en degelijke was er nog een zwaar 
karwei namelijk het verplaatsen van 
de starttoren. Deze werkzaamheden 
werden verricht in 1994 door een 
zeer gemotiveerde werkgroep. Bij het 
bedrijf van Cees van der Sluys hebben 
we hulpstukken gemaakt om daarna 
aan de bestaande poten van de start-
toren te lassen. Hierna is een lor-
rie/transportwagen gemaakt met vier 
hydraulische vijzels die pasten op de 
reeds aangebrachte hulpstukken aan 
de poten. Een groot aantal rijplaten 

werd neergelegd in de richting van de 
positie van de huidige starttoren die 
er vandaag de dag nog steeds goed 
verankerd staat. Met dezelfde werk-
ploeg werd de starttoren geschuurd 
en geschilderd. De tractor die de 
starttoren naar de nieuwe locatie 
moest trekken werd bestuurd door 
onze vriend Joop van Opdorp, een 
secuur karwei want de route was 
niet optimaal. Met Joop in de werk-
ploeg was werken altijd lachen. Alle 
werkzaamheden hebben wij (Tom 
Kroep Sr, Tom Kroep Jr, Cor Kroep, 
Fred van Slooten, Jos Bartels, Wil 
Schnieders, Joop van Opdorp, Cees 
vd. Sluys) altijd graag en vele jaren 
gedaan voor ons eigen Aegir.

Wil Schnieders

Even voorstellen

Boten te water: 
zaterdag 5 april! Zorg dus dat uw 
onderhoud is gedaan voor die tijd! 
Eventueel restant zal op zaterdag 
12 april te water worden gelaten.
Boten uit het water: 
8 en 15 november 2008!

Zeilwedstrijden:
17 & 18 mei Laser evenement 
1 juni combi Aegir 
7 & 8 juni FJ en Pluis evenement 
21 & 22 juni 24 uurs race 
28 & 29 juni Regenboog evenement 
13 & 14 september Aegir cup 
(mogelijk met deelname W.S.V.R.) 
1 & 2 november IJsberen race 
Met de BIC zijn we nog in onder-
handeling voor een evenement.

Belangrijke data

Door het groeiende ledental raakt 
de haven vol. Om het toewijzen van 
plaatsen op een ordelijke en geregle-
menteerde wijze te laten verlopen 
is het bestuur van mening dat een 
wachtlijstsysteem moet worden geïn-
troduceerd. Daartoe moet het jacht-
havenreglement worden aangepast. 
Na artikel 4 wordt een nieuw artikel 
4a ingevoegd 
Artikel 4a: 1. Indien er in de haven 
geen plaatsen meer beschikbaar zijn, 
wordt door het bestuur een wachtlijst 
aangelegd. 2. Slechts leden of aspirant-
leden kunnen op de wachtlijst worden 
geplaatst. 3. Leden hebben bij plaat-

sing op de wachtlijst voorrang boven 
aspirant-leden. Leden worden op de 
wachtlijst gerangschikt naar de datum 
van lidmaatschap, aspirant-leden 
worden gerangschikt naar datum van 
inschrijving. 4. Indien een wachtlijst is 
aangelegd, kunnen leden of aspirant-
leden niet voor een tweede of meer-
dere plaats in de haven in aanmerking 
komen en kunnen zij daarvoor niet 
op de wachtlijst worden geplaatst. 5. 
De omstandigheid dat men eerder in 
de haven een ligplaats had, geeft geen 
aanspraak op voorrang op de wacht-
lijst. 

Matthijs van Seventer

Zelfwerkzaamheid in het verleden

Aanpassing jachthavenreglement
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Op 21 en 22 juni gaan we er 
weer tegenaan: 24 uur zeilen, 
dit jaar voor de 38e keer.

De wedstrijd staat zoals gewoonlijk 
open voor vier klassen: 1. open zeil-
boten tot 5,5 meter; 2. open boten 
vanaf 5,5 meter; 3. kajuitzeilboten; 4. 
Lelievletten van de Scouting. En als er 
een klassenorganisatie is die met een 
stuk of 5 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 heb-
ben'. En we willen dit jaar ook graag 
de nieuwe leden op het water zien, 

ze zijn tenslotte niet voor niets lid 
geworden van onze vereniging. Dus: 
open zeilboten, kajuitjachtjes, geclas-
sificeerd of niet; scouting, Optimisten, 
zeilkano’s (als ze nog bestaan). Alles, 
iedereen: ’doe mee!’ 
Er wordt voor de deelnemers weer 
iets leuks georganiseerd en jullie 
krijgen ’s avonds wat te eten op het 
water. Ook op de vroege zondagmor-
gen zal er wel iets van een broodje 
gekookt ei of wat anders te eten 
komen. De cateringploeg is in druk 
overleg of een driegangenmenu moet 
worden geserveerd, of een hotdog, 
maar daar zijn we voor de 20e juni 
wel uit. E.e.a. hangt mede af van het 

inschrijfgeld en de sponsors. 
We zouden het leuk vinden als alle 
leden aan de Straatweg, waar zo 
langzamerhand iedereen lid van onze 
vereniging is, de feestverlichting in 
de tuin zou willen aansteken. In het 
verleden gebeurde dat eigenlijk ieder 
jaar. Bij goed weer is het mogelijk 
dat ouders en/of familieleden een 
vaartochtje rond en door het zeilers-
veld kunnen maken. Ik heb beloofd 
mijn sloep hiervoor ter beschikking 
te stellen. Het mooie zeilweer is al 
besteld, dus schrijf je in (www.wvae-
gir.nl) en maak er een feest van. We 
zoeken nog bemensing voor de toren 
en de rescue, dus als je een uurtje 
of wat vrij hebt meld je even aan via 
24uursracewvaegir@gmail.com 
Anita heeft beloofd om zolang het 
gezellig is de bar tot in de kleine 
uurtjes open te houden. Het is nog 
niet bekend of er die zaterdagavond 
gevoetbald wordt. Maar we zijn in 
onderhandeling met Bob of hij een 
lekker stukkie muziek wil draaien.
We hopen dat iedereen bij en na de 
prijsuitreiking blijft, want The Rude 
Bluesband, die dit jaar 10 jaar bestaat 
wil weer een stevig stukje Texas blues 
na afloop van het zeilspektakel komen 
spelen. Namens Jaap, Thelma, Hans, 
Bob en mijzelf een toffe 24 uurs toe-
gewenst en tot de 21e en 22e juni

Fred Bosch

De 24 uurs-race 
Je moet hem één keer in je leven gezeild hebben

De meeste omschrijvingen waren vrij duidelijk voor 
iedereen, maar over een paar heb ik van diverse mensen 
vragen gehad. Hier volgen een paar omschrijvingen met 
de oplossingen: 4: Achternaam ontwerper 16 m2: Bulthuis. 
5: Spatwater tijdens het zeilen: buiswater. 22: Type schip 
'Sorgh en Hoop': Catboot. 25: Dier/uitvoeringsorder aan 
boord: Ree. 27: Oog waar pennen van het roer in val-
len: vingerling. 28: Boeg ligt dieper dan het achterschip: 
Koplastig. 32: Stuk railing op het voorschip: Preekstoel. 35: 
Plaatselijk klapperen van het zeil: killen. Na alles ingevuld 
te hebben en de genoemde nummers in de juiste volgorde 
te hebben gezet volgt het woord: Branco (het restaurant 
dat de prijs had aangeboden). Ten kantore van de firma 
Vial werd door Monica uit de goede inzendingen de win-
naar getrokken en jawel: Rob Spliethoff! Gefeliciteerd 

namens 
ons allen. 
Op de 
foto: Rob 
en Maggy 
genietend 
in Branco 
van het 
aangebo-
den diner.

Bart van 
Beek

De politie gaat meer controleren en bekeu-
ren op het water. Waarop en wat zijn de boe-
tes?

Varen onder invloed: 
Alcoholpromillage van 0.8 – 1 promille = € 490. 
Alcoholpromillage 1.01 – 1.30 promille = € 700. 
Alcoholpromillage 1.31 – 1.59 promille = € 900. 
Alcoholpromillage boven de 1.60 promille = dagvaarding.

Maximum snelheid op het water met een klein vaartuig: 
Overschrijding tot 6 km/uur = € 50. Overschrijding 
van 6 tot 15 km/uur = € 75. Overschrijding van 15 
tot 25 km/uur = € 110. Overschrijding vanaf 25 km/
uur of meer = transactie.

Schipper op een schip op binnenwateren: 
Zonder geldig klein vaarbewijs = € 300. Varen terwijl 
een persoon stuurt die jonger is dan 18 jaar = € 110. 
Boot niet uitgerust met een dodemansknop = € 130. 
Als bestuurder geen gebruik maken van de dodemans-
knop = € 130. Het niet in het bezit zijn van een deug-
delijk brandblusapparaat = € 75.

Bart van Beek

Let op: strenge controle 
politie op het water

Uitslag grote Kerstpuzzel
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Nederlands Kampioenschap 
Regenboog 16 - 19 augustus 2007

Kort na de jaarlijkse zeilkermis, 
die Sneekweek heet, vertrok 
het Regenboogcircus opnieuw 
naar het hoge noorden. Nu 
voor het serieuze werk; het 
Nederlands Kampioenschap. 
Ieder voor zich in de strijd naar 
de belangrijkste prijs van het 
jaar, de felbegeerde blauwe 
wimpel.

Nadat Michel Perridon en Carel Vial 
een deal hadden gesloten werd de 
half-afgebouwde Regenboog (voor-
zien van verlichting) van het plafond 
afgehaald en afgebouwd. Er moest 
een team komen dat hoge ogen kon 
gooien op het NK. Mark Neeleman, 
Gerard v.d. Krogt en ondergetekende 
kregen de eer met die boodschap het 
water op te gaan. De voorbereidingen 
waren perfect met hier en daar een 
hoofdprijs zaten wij in ieder geval bij 
de kanshebbers. 

Donderdag: 
De eerste wedstrijddag de bekende 
nerveuze stemming. Veel wind, 
dus een wat nors kijkende Jan 
van Staveren (Regenboog 5, 18 x 
Nederlands kampioen in verschil-
lende klassen) en een goedgemutste 
Maurice (Regenboog 18), die de 
wimpel nog wel een keertje om 
de schouders wilde voelen. Jan van 
Staveren had, als geheim wapen, een 
beroemde zeezeiler bij zich; Hans 
Bousscholte. Voor buitenduinse 
zeilers een grootheid van de eerste 

orde, maar bij de Regenbogers kijkt 
geen hond op van een paar decennia 
Olympische ervaring, laat staan een 
paar klinkende oceaanprestaties en 
snelheidsrecords. De zenuwen van de 
eerste dag werden extra op de proef 
gesteld door een door materiaalpech 
veroorzaakte vertraging. De sputpaal 
van het startschip zat ruim een meter 
in de bodem van het Sneekermeer en 
de kabel bleek gebroken. Uiteindelijk 
na een paar uur uitstel het water op, 
maar toch te veel wind en dus weer 
terug naar het starteiland. Iedereen 
weer verdacht snel retour naar de 
Oostblokappartementen en moeder-
schepen; de volgende dag werden vier 
wedstrijden gepland, dus bier en J&B 
werden matig verkocht. 

Vrijdag: 
Eindelijk aan de slag. Met nog steeds 
een poep wind, met vier wedstrijden 
voor de boeg een zware dobber.
Wij begonnen niet al te best met een 
elfde plek maar wel gevolgd door de 
directe concurrenten. Zwaar was het 
met veel wisselingen van plek in het 
veld konden we niet echt de dag met 
een overwinning afsluiten.Wij kwamen 
niet verder dan een derde en vierde 
plek voor respectievelijk de derde en 
vierde wedstrijd. 
Inmiddels waren we allemaal een 
beetje kapot en duizelig van zoveel 
rondjes varen. Het comité hield ech-
ter vol en nog net zonder navigatie-
verlichting aan volbrachten we onze 
vierde pot van deze dag die we dan 
ook met een vierde plek af sloten. 
Kapot naar de kant en kruipend naar 
ons huisje. 

Zaterdag:
Wij hadden een absolute topdag. 
De concurrentie was iets te gretig 
bij de derde race wat voor ons zeer 
gunstig was voor het klassement. 
Aan vier wedstrijden op een dag 
begon de vloot nu te wennen en de 
verschillen in de top tien waren nog 
steeds erg klein. Wij hadden nog geen 
enkele echte ‘deuk’ gevaren maar we 
namen per race meer afstand op de 
concurrentie. De zwarte vlag voor 
Rob (Regenboog 140) betekende dat 
hij zich geen slecht resultaat meer 
kon veroorloven en ook Harmen 
(Regenboog 92), die erg knap alle 
races bij de eerste tien had gevaren, 
kon geen extra punten meer gebrui-
ken.We hebben nog steeds geen wed-
strijd gewonnen wel steeds op kop 
gelegen maar net voor de finish toch 
weer door een lucky shot van een van 
de concurrente voorbij gevaren. Hoe 
dan ook stonden we eerste met een 
tweede/derde/tweede en vierde plek 
voor de zaterdag er gewoon perfect 
voor. 
’s Avonds gewoon lekker vroeg naar 
bed, wel met iets wat zenuwen maar 
met een goed gevoel viel ik in slaap. 

Zondag: 
Het gevoel werd bevestigd, het was 
heel spannend mede omdat het 
comité ons maar door liet varen en 
het verdomde om te finishen, maar 
goed! Afgesloten met een vierde plek 
en weer geen overwinning maar wel 
kampioen!!!!!!! Na de eerste race 
grote blijdschap aan boord van de 
144. Mark, Gerard en ondergeteken-
de konden aan de champagne. Voor 
de anderen in de top tien bleef het 
ongekend spannend. Rob (Regenboog 
140), Maurice (Regenboog 18), Eric 
(Regenboog 75), Jan (Regenboog 
5), Peter (Regenboog 87), Henk 
(Regenboog 17) en Frans (Regenboog 
60) streden voor de overgebleven 
podiumplaatsen. Henk prolongeerde 
zijn tweede plaats van vorig jaar en 
Frans de derde plek wat hem vorig 
jaar ook gelukt was. Een zonnig slot 
op het grasveld voor “it Foarunder”, 
het natte pak voor de kampioenen, 
een vaatje bier om toch vooral mon-
ter aan de terugtocht te beginnen. 
In het bijzonder willen wij Carel en 
Michel bedanken. Carel hoort nu bij 
de lijst van groot scheepbouwer met 
elf nieuwe regenbogen in opdracht.

Regenboog 144
Pieter van Reeuwijk

Van lampenkap tot kampioensboot



10

De Sirene op Tour de France (3)
Even terug naar de voorgaande 
afleveringen. Eind mei zijn 
wij vertrokken. Via de Maas 
door Wallonie de Sambre op. 
Dwars door het zuidelijk deel 
van België westwaarts om via 
St. Quentin en de Oise op de 
Seine uit te komen. Via Parijs 
en de boven-Seine en de rivier 
Yonne zijn we het kanaal de 
Bourgogne opgevaren, waarna 
we via de boven Saône in Toul 
zijn beland. Dan nu de thuisreis. 

Het is een kruispunt van vaarwegen. 
Hier ontmoet je altijd weer bekenden 
van eerdere reizen, en worden de 
nodige wetenswaardigheden en stuk 
gelezen dames- en hobbybladen uit-
gewisseld. Toul, is deels door stads-
wallen omgeven. In het nabij gelegen 
stadscentrum bezoeken wij de kathe-
draal en bevoorraden de boot met 
food en brandstof, zodat we weer 
enige dagen vooruit kunnen. Vanaf 
Toul varen we via enige sluizen rich-
ting de tunnel van Foug. In de tweede 
sluis worden we door een donderbui 
overvallen. De donderslagen komen 
beangstigend dichtbij. Alles trilt van de 
schokgolven. Als de bui is gepasseerd 
en ik weer droge kleren aan heb vaart 
Francien de boot door de tunnel, 600 
meter lang. Ze vind het wel spannend, 
maar het gaat perfect. 
Zo verlaten wij het Marne-Rijn kanaal 
en draaien stuurboord uit het Canal 
de Lést branche Nord op. In de 
stad St. Mahiel overnachten we. Het 
landschap is hier licht glooiend met 
veel grazend bont vee. Inmiddels is 
regelmatig de (onbevaarbare) Maas 
zichtbaar tussen de begroeiing. Dan 
Verdun, weer zo’n plaats waar je 
enige dagen blijft. De passantensteiger, 
voorzien van water en elektra, aan de 
stadsboulevard, is perfect verzorgd 
en gratis. Het is weekend met druk 

bezette terrassen en avondmuziek 
vanuit de permanent opgestelde tent 
aan het eind van de steiger. 
Via Stenay passeren we de volkomen 
lege jachthaven van Sedan. Ook vorig 
jaar toen wij er wilden overnachten 
was de haven leeg. Dan vaar je toch 
liever door naar de volgende halte. 
Charville-Mézières, de stad bestaat 
uit twee delen, gescheiden door de 
inmiddels bevaarbare rivier (Maas). De 
moderne jachthaven ligt tussen een 
camping en een zwemsportcentrum 
aan de zijde van Mézières. Over een 
hangbrug loop je zo het centrum van 
de oude stad Charleville in. 
Verder noordwaarts via Furmay varen 
we door naar Revin. De haven ligt 
prachtig in een zijarm van de vaarweg 
met goede voorzieningen en een ware 
zee van bloemen. De havenmeesteres 
is er dagelijks geruime tijd mee bezig. 
Als we Revin gepasseerd zijn, is Givet 
de volgende halte. De laatste Franse 
haven. De Maas is hier heel wat bre-
der en vanaf hier zijn de sluizen weer 
zo’n honderd meter lang en krijgen 
we weer met beroepsvaart van doen. 
Nadat we in het grenskantoor op 
de sluis zijn uitgeklaard, tanken we 
brandstof. We varen dit jaar voor het 
laatst op rode diesel. 
Op de eerste Belgische sluis worden 
we ingeklaard en kunnen we vrij door 

naar Dinant. Voorheen moesten we 
€ 1,05 betalen en bij iedere sluis een 
stempel halen. Men is er inmiddels 
achter dat dat geen enkele zin had en 
heeft het dus afgeschaft. Via Namen, 
waar wij, in de lokale jachthaven 
vaste passanten zijn, passeren we de 
Sambre waar ons rondje Frankrijk 
begon (lees twee Aegir Spiegels 
terug). Via Huy varen we naar Luik. 
Hier gaat de tank voor de laatste keer 
vol met rode diesel á € 0,63, Als we 
via de kleine sluiskom van La-Naye 13 
meter omhoog zijn geschut, meren 
we af in het Bassin van Maastricht. 
De havenkom, gelegen tegen de oude 
porseleinfabriek van Sphinx, met 
prachtig gerestaureerde pakhuizen, 
thans in gebruik als studentenapparte-
menten, met in de onderste gewelven 
restaurantjes. In de St. Servaas pikken 
we nog een orgelconcert mee. De 
volgende dag laten we de overvolle 
stad achter ons. 
Over het weer wil ik het deze keer 
niet hebben, behalve dat de rivieren 
sneller stromen dan normaal in deze 
tijd van het jaar. Terwijl u dit leest 
maken we alweer nieuwe plannen. 
Waarheen weten we nog niet, Hoe, 
dat weten we wel. We wensen ieder-
een een schitterende zomer toe.

Cees Verkerk

In december viel mijn oog op een 
uitnodiging achter de bar voor een 
kookclinic tapas maken. Een echte 
watersporter houdt meestal van lek-
ker eten, dus sprak het mij meteen 
aan. De koe bij de horens gevat en 
me direct ingeschreven bij Anita. Op 
zaterdag 12 januari zou het er van 
komen. Rond 14.00 uur aanwezig in 
het clubgebouw. Wat schetst onze 
verbazing, het werd een privé-kookcli-
nic. Een aantal mensen waren niet op 

komen dagen en een aantal hadden 
zich afgemeld. We bleven met 3 per-
sonen over (ondergetekende, Monica 
en Cora). Wij vonden dat niet erg, 
maar het was wel een beetje sneu 
voor de organisatie (Anita en Bart). 
We kregen ieder een eigen tafel tot 
onze beschikking en een riante tafel 
vol met ingrediënten. Onder bege-
leiding van Bart zijn we de uitdaging 
aangegaan en hebben 6 verschillende 
tapasrecepten gemaakt. En wel, met 

succes. We hebben ons gewaagd 
aan het maken van gehaktballetjes, 
tomatensaus, aioli, gebakken ossen-
haaspuntjes, gebakken mosseltjes, 
gebakken gamba’s en kaasballetjes. 
Krijgt u al trek? Het lijkt allemaal heel 
makkelijk, maar dat was het niet. Na 
uren lekker kokkerellen en handige 
tips, konden we genieten van schalen 
vol heerlijke tapas, die we hebben uit-
gedeeld. Wij hebben genoten en zul-
len er volgende keer zeker weer bij 
zijn. Hopelijk u ook, want dat maakt 
het vast nog gezelliger. Groet,

Barbara Noordermeer-Vial

Een culinaire middag 
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