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Zo rond Kerstmis werden we ver-
rast met een vorstperiode en wie 
van ons hoopt dan niet dat de plas 
weer eens dicht zal vriezen. Het 
duurde even, maar het gebeurde dan 
toch. Eerst werd er op wat ondiepe 
slootjes geschaatst, later op wat gro-
ter water en uiteindelijk ook op de 
plas. Anita stuurde een mailtje rond 
dat zij ons clubgebouw de dagen dat 
er ijs was zou openen. Schaatsers 
konden zich zo even opwarmen en 
van een versnapering worden voor-
zien. ’s Avonds was er verlichting en 
muziek op het ijs en het schijnt dat 
het soms behoorlijk laat is geworden. 
Tijdens het weekend was het heer-

lijk schaatsweer en de plas was dan 
ook bomvol. Je ziet van alles, ouders 
met kinderen op sleetjes, kinderen 
die achter een stoel leren schaatsen, 
mensen die wel kunnen schaatsen 
maar toch onwennig op het ijs staan 
en de kilometervreters. Het aller-
leukste van zo’n ijsperiode is dat je 
op het ijs zoveel mensen tegenkomt, 
van je vrienden tot mensen die je in 
jaren niet gezien hebt. Helaas ging het 
na het weekend dooien en op het 
moment dat ik dit schrijf zit het voor-
jaar alweer in de lucht. Dus van ijs zal 
het dit jaar niet meer komen, maar…. 
Wie weet volgend jaar.

Monica Vial

Soorten schepen Open zeilboten

IJspret

Verdeling van boten in de haven



Het maken... 
van de eerste Aegir Spiegel van het jaar is  altijd lastig. Er 
zijn dan geen wedstrijdverslagen, de training is nog niet 
bezig en er gebeurt eigenlijk niet zoveel binnen de vereni-
ging. Wel zijn er natuurlijk plannen. De boten moeten te 
water, daarna wordt het terrein opgeruimd om de 
Optimisten de ruimte te geven, de Zeilwedstrijdcommissie 
is bezig met het plannen van de wedstrijden. Kortom, de 
vereniging ontwaakt uit zijn winterslaap. Nog even en de 
boten varen weer op de plas en wie niet vaart geniet op 
ons terras van het mooiste plekje van Rotterdam.

Jim, Monica, Peter, Rob, Frits

Nog heel even en we kunnen het water weer op! 
Het eerste weekend van april gaan de boten het water 
in en kunnen we onze favoriete sport weer beoefenen. 
Eerst nog even hopen op goed weer om de boot nog te 
verven of te poetsen, de motoren na te zien en de zei-
len voor die laatste losse stikseltjes nog snel naar de 
zeilmaker te brengen. Bij mij wachten de houten ban-
ken, de peddels, de pikhaak en de kastdeurtjes van 
Blauw-Blauw geduldig in de kelder om hun jaarlijkse 
laagjes vernis te krijgen. Ook hebben Huibert en ik het 
alweer over de vraag wanneer en waarheen we dit jaar 
onze ’wereldreis’ gaan maken. Wordt het eind juni of 
begin september. Gaan we om de noord (de Kaag) of 
om de zuid (Haringvliet). We zien wel. In elk geval 
wordt het een seizoen om naar uit te zien. 
Als u onze website bezoekt, ziet u dat we een zinde-
rend jaar voor de boeg hebben. Alle traditionele wed-
strijden staan weer op de kalender compleet met 
Regenboogevenement. De jeugd begint zich ook warm 
te lopen. Nog even en de Opti’s worden geïnspecteerd 
en begint de eerste les in het zwembad. Aegir loopt dan 
vol met blije en verwachtingsvolle ouders, die misschien 
al dromen van olympisch goud voor hun kind. Maar ook 
zonder dat soort dromen (maar wie weet…) is het 
natuurlijk een feest om bij ons – de mooiste plek van 
Rotterdam – de eerste schreden te zetten op het pad 
naar het zijn van schipper. 
Hoewel ons hart natuurlijk op het water ligt kunnen we 
ook terugzien op ontzettend leuke evenementen in de 
afgelopen winter. Marijke en ik houden van Indisch eten 
en dus hadden we ons ingeschreven voor het Indisch 
buffet. We hebben zelden zo’n leuke avond meege-
maakt. Het buffet was uitstekend: er stond een rijke 
hoeveelheid heerlijke gerechten – hulde aan Rob en 
Anita. De OC had een band uitgenodigd met heerlijke 
muziek uit de sixties en seventies - van Rolling Stones 
tot Trini Lopez. De sfeer zat er zo goed in dat echt 
iedereen (bijna allemaal 50+) op de dansvloer kwam. 
Als u er niet bij was hebt u zeker wat gemist. Ik hoorde 
overigens van Carel dat de band deze zomer weer 
terugkomt op het Regenboogevenement. U krijgt dus 
nog een kans en ook de 50- zijn natuurlijk van harte 
welkom. 
Enkele projecten uit het vijfjarenplan beginnen vorm te 
krijgen. De keuken in het clubhuis is pas helemaal gere-
noveerd. Er waren gelukkig een aantal helpende handen 
om het allemaal voor elkaar te krijgen. Dank daarvoor! 
We hopen dat dit voorjaar de berging van de keuken 
kan worden uitgebreid, zodat Anita haar spullen en 
voorraden beter kwijt kan. Als ik over het terrein loop 
zie ik dat er nog het een en ander moet gebeuren. De 
wilgen moet worden geknot en de coniferen gesnoeid, 
het clubhuis moet worden geschilderd en nog meer. 
Frank Berrens zal weer een aantal klusdagen organise-
ren en wij hopen echt op een grotere opkomst dan 
voorheen, want het is echt nodig en het zou doodzonde 
zijn als we dit werk zouden moeten uitbesteden. Samen 
klussen is echt gezellig, dus kom alsjeblieft, want alleen 
zo kunnen we de vereniging betaalbaar op een redelijk 
onderhoudsniveau houden. Ik wens u een heel fijn voor-
jaar toe.

Matthijs van Seventer, voorzitter

Van de voorzitter
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Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de Algemene 
Ledenvergadering, die gehouden zal worden op vrijdag 
17 april 2009 om 20.00 uur in het clubgebouw.

Agenda
1.  Opening.
2.  Ingekomen/uitgaande stukken.
3.  Notulen ALV van 21-11-2008 (afgedrukt in de Aegir     
 Spiegel december blz. 12, 13, 14). 
4.  Jaarverslag van de secretaris.
5.  Mededelingen van het bestuur en uit de regio.
6.  Financieel verslag 2008.
7.  Verslag kascontrolecommissie.
8.  Decharge bestuur over het jaar 2008.
9.  Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.
10.  Voortgang 5-jarenplan.
11.  Rondvraag.
12.  Sluiting.

Tom Koenen, secretaris

In het seizoen na de Olympische zomerspelen is er het 
een en ander veranderd in het wedstrijdreglement. Deze 
keer is dat behoorlijk wat. Wij hebben Henk Plaatje van 
het Watersportverbond bereid gevonden om ons te 
komen vertellen wat er is veranderd en de regels uit te 
leggen. Dit zal gebeuren op donderdagavond 26 maart 
2009 om 20.00 uur in het clubgebouw. 

Carel en Monica Vial

Uitnodiging ALV

Uitleg nieuw wedstrijdreglement

Begin januari heeft u van onze penningmeester de factuur 
voor uw lidmaatschap en eventuele ligplaats ontvangen 
met het verzoek deze vóór 1 april te voldoen. Betaalt u 
na deze datum, dan wordt het openstaande bedrag met 
20% verhoogd. Daarom: betaal op tijd!

Monica Vial

Herinnering!
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Als jongetje van 7 jaar, dat was 
in 1954, heb ik de aanleg van 
het Prinsenmolenplantsoen 
mogen mee maken.

Daar is toentertijd slib en veen voor 
gebruikt dat na baggerwerkzaamhe-
den vrijkwam uit de plas. Dit werd 
uitgevoerd door de werkverschaffing 
ook wel de duw genoemd. Alles op 
het land is met de hand gedaan door 
werkelozen die daarmee wat extra 
verdienden op hun uitkering. Lorries 
van 2 kubieke meter werden geduwd 
van de sluis tot Brekweg, het andere 
einde van het park. Dit alles onder 
toezicht van dag- en nachtwaker 
Hannes die er voor moest zorgen dat 
niemand het slib op liep. 
Het baggeren en het storten van het 
slib duurde twee jaar. Na het uitdro-
gen van het slib en veen werden er 
struiken geplant die er voor moesten 
zorgen dat er structuur en binding in 
het veen kwam. Later is er veel 
gesnoeid en geploegd en zijn er 
paden aangelegd en is er gras gezaaid. 
Zo werd er van een boerenland ach-
ter de dijk waar koeien graasden een 
mooi plantsoen gemaakt. Dit had 
twee redenen: de dijkversteviging gaf 
meer veiligheid tegen de Rotte en er 
ontstond een mooi wandelgebied. 
En dan nu 55 jaar later is aannemer 
KWS bezig met de renovatie van het 

plantsoen. Dit gebeurt onder leiding 
van uitvoerder Martijn de Mos, die 
veel ervaring heeft met voet- en 
fietspaden in parken en plantsoenen.

Kuubs en tonnen
Enkele hoeveelheden van de materia-
len die nodig zijn voor deze renova-
tie: 15.700 m3 grond aangevoerd 
door de firma Romertransport voor 
het ophogen van het park; 6.600 m3 
bims, een kalkkorrel uit Griekenland 
die de eigenschap heeft licht te zijn 
voor zijn volume en na het storten 
water opzuigt en bindt als een soort 
cement; deze bims wordt gebruikt als 
ondergrond voor het nieuwe 3 meter 
brede fietspad; 5.900 ton zand voor 
her en der bestrating waar geen 
asfalt komt; 5.700 ton repak, een 
gemalen puin als ondergrond voor 
het asfalt; 2.300 ton asfalt voor de 
fiets- en wandelpaden; 3 km drainage 
om er voor te zorgen dat het veen 
en de planten en bomen voldoende 
water en lucht krijgen. En dan om 
alles weer toonbaar te maken is er 
700 kg graszaad nodig. 
Volgens uitvoerder De Mos vordert 
het werk goed en op 1 april zal het 
gereed zijn. Nee, het is geen 1 april-
mop! Dan kunnen we weer van een 
prachtig gerenoveerd park gebruik 
maken. 

 Pierre den Braber

Beste Laservrienden, Als initiatiefne-
mers van de (her)oprichting van de 
Aegir Laserclub willen wij u vragen of 
u interesse heeft om met ons voor 
komend zeilseizoen mee te doen aan 
onze wekelijkse Laseravond op de 
donderdagavond bij Aegir. Afgelopen 
week hebben wij bij elkaar gezeten 
en een ruw concept gemaakt hoe wij 
deze club gestalte zouden willen 
geven en kwamen tot de volgende 
uitgangspunten: Laseraars van alle 
niveaus zijn welkom; iedere donder-
dag om 19.00 uur start zeilen; eerste 
avond wordt waarschijnlijk 23 april 
2009; wedstrijdjezeilen in combinatie 
met  training door ervaren laserzei-
lers; mogelijk om de zoveel tijd een 
gezamenlijk diner; we trachten ook 
een paar keer een spreker uit te 
nodigen die ons wat kan vertellen 
over onze gezamenlijke hobby (zei-
len); mensen die nog geen Laser heb-
ben kunnen de clublaser gebruiken 
als zij eens willen ervaren of het 
meedoen wat voor hen is. Kortom 
ons doel is om een club op te rich-
ten waar we naast ons enthousiasme 
voor het zeilen ook nog de gezellig-
heid er in brengen in combinatie met 
af en toe een thema bijeenkomst 
over zeilen. Daar wij dit initiatief 
vooralsnog niet te vast willen omlij-
nen nodigen wij u uit op onze brain-
storm/kennismakingsavond op 2 april 
om 20.00 uur in het Aegir clubhuis te 
komen, waar we met elkaar boven-
staande structuur nog wat meer 
vorm gaan geven. Wij hebben een 
aantal ervaren Laserzeilers bereid 
gevonden om ons te coachen en tips 
te geven hoe we onze bootjes het 
best kunnen gebruiken dan wel uit-
rusten. Op dit moment gaat onze 
brief naar ongeveer 30 'prospects'. 
Als u nog mensen weet die interesse 
hebben om mee te doen, zijn ze van 
harte welkom. Ook niet leden kun-
nen 2 x meedoen en als zij het leuk 
vinden vervolgens lid worden van 
Aegir. Wij zouden het waarderen als 
u ons per e-mail of telefonisch 
(Burt@propsma.eu of 0620361273) 
kunt laten weten of u wilt meedoen. 
Wij hopen u allen te zien op 2 april 
voor onze 'kick-off'-meeting op Aegir

Met vriendelijke groet,
Burt Propsma/Johan Wolthuis/

Coen van Duijn

(Her)oprichting 
Aegir Laser Club

Data om te onthouden

Boten te water:  4 april
Boten uit het water:  31 oktober 
en 14 november

ALV:  17 april

Klusdagen: 18 april, 26 september 
en 10 oktober onder voorbehoud.

Zeilwedstrijden:

9 en 10 mei: Laserevenement, 
Zaterdag 13 juni Combi Aegir, 
20 en 21 juni 24 uursrace, 
4 en 5 juli Regenboogevenement, 
22 en 23 augustus F.J. klasse evene-
ment, 
12 en 13 september Aegir cup, 
7 en 8 november IJsberenrace.

Renovatie park na 55 jaar
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Data jeugdzeilen

CWO 1 
Woensdag 11 maart, informatie-
avond voor ouders.
Zaterdag 21 maart, zwembadles 
(15- 17 uur).
Zondag 22 maart, bootcontrole 
(12-13.30 uur).
Maandag 13 april: les 1. 
Zondag 19 april les 2.
Zondag 10 mei les 3. 
Zondag 17 mei les 4. 
Zondag 24 mei les 5. 
Zondag 7 juni les 6. 
Zondag 14 juni les 7. 
Zaterdag 20 juni les 8. 
Zaterdag 27 juni les 9. 
Zondag 28 juni les 10. 
De lestijden voor alle lessen 
behalve les 8 zijn van 10.00 uur 
tot 15.30 uur. Les 8 is van 9.30 
uur tot 14.30 uur. 

CWO 2 en 3
Zondag 22 maat: bootcontrole 
(13.30-15 uur). 
Maandag 13 april les 1
Zondag 19 april les 2.
Zondag 10 mei les3.
Zondag 17 mei les 4. 
Zondag 24 mei les 5. 
Zondag 7 juni les 6.
Zaterdag 13 juni les 7 wedstrijd-
training Aegir. 
Zondag 14 juni les 7 wedstrijdtrai-
ning RZV. 
Zaterdag 20 juni les 8. 
Zaterdag 27 juni les 9. 
Zondag 28 juni les 10. 
De lestijden voor alle lessen behal-
ve les 8 zijn van 10.00 – 15.30 uur. 
Les 8 is van 9.30-14.30. 

2 mans-zeilen: 
Zondag 17 mei les 1. 
Zondag 24 mei les 2. 
Zondag 7 juni les 3. 
Zondag 20 juni les 4. 
Zondag 28 juni les 5. 
De lestijden zijn inclusief lunch van 
12 –16 uur.

Opleiding Optimisten
Ook dit jaar heeft zich weer een 
groep enthousiaste kinderen aange-
meld die in het voorjaar alles uit hun 
boot en de trainers willen halen. Het 
was een hele puzzel om de oplei-
dingsdagen rond de zeilwedstrijden, 
schoolvakanties en hockeykampen te 
plooien, maar met wat duw- en trek-
werk is een goede spreiding van de 
lesdagen over het voorjaar bereikt. 
Als we de hoeveelheid zon en wind 
van 2008 weer mogen verwachten 
kan er weinig meer misgaan. 
De trainers willen er ook een topjaar 
van maken en hebben de structuur 
van het lesgeven opnieuw vorm gege-
ven. In het weekend van 7 en 8 maart 
hebben alle trainers een opleidings-
weekend bij Aegir en zal met behulp 
van diverse workshops de theorie en 
de praktijk van het lesgeven verder 
worden aangescherpt. Jeroen en Joris 
zijn al druk bezig met het werven van 
oefenkinderen en het inrichten van 
de workshops. 
Op zaterdag 21 maart starten we 
met de zwembadles voor de CWO1-
kinderen met de dag erna een boot-
controle voor alle CWO-zeilers. 
Hoofdtrainer voor de CWO1-zeilers 
zal Jeroen Wolthuis zijn, voor de 
CWO2- en CWO3-zeilers Allard de 
Nie. Luc Roggeveen is eindverant-
woordelijk voor de vorderingenstaten 
en diploma’s. Verder informatie over 
de trainers volgt aan het begin van de 
cursus. 

Opleiding 2-mansboten
Voor de tweemanszeilers zullen er 
weer vijf lesdagen georganiseerd wor-
den. We starten daarmee op 17 mei. 
Dit jaar zal voor het eerst ook de 
mogelijkheid geboden worden een 

CWO-vorderingenstaat of diploma te 
behalen in deze klasse. 
Aanspreekpunt voor de organisatie 
van deze opleiding is Christoffel 
Abrahamse. 

Opleiding Laser/Splash 
In verband met de zeer kleine groep 
jeugdige zeilers in deze klasse is er 
geen aparte opleidinggroep samenge-
steld. Waarschijnlijk zal er op don-
derdagavonden les gegeven gaan wor-
den in deze klasse waarbij zowel 
jeugd als volwassenen welkom zijn. 
Nadere informatie volgt zo spoedig 
mogelijk via de website. 
Bij voldoende belangstelling van 
ouders van Optimistzeilers die op 
zondagen willen leren zeilen als afwis-
seling van het terras kunnen we ook 
op de zondagen een les organiseren. 

Wedstrijdzeilen
Begin maart zal de wedstrijdploeg de 
koppen bij elkaar steken om het pro-
gramma van dit jaar verder af te 
stemmen. In de wedstrijdploeg is 
zowel plaats voor de beginnende 
wedstrijdzeiler als de meer ervaren 
zeilers die stad en land afreizen op 
zoek naar de meest uitdagende wed-
strijden. In maart beginnen de trai-
ningen al; een enkele fanatiekeling is 
al bezig en reist zelfs naar Zuid-
Frankrijk voor een trainingskamp. 
Vooralsnog is Ted Tan het aanspreek-
punt voor het wedstrijdzeilen. We 
hopen er weer een mooi zeilseizoen 
van te maken, met veel boten op de 
plas en minstens evenzoveel enthou-
siaste kinderen en ouders. 

Luc, Jeroen, Allard, Joris , Ted en Vera 
namens de jeugdzeilcommissie

Jeugdopleidingen en wedstrijden

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



DIGITAAL BEELD EN GELUID

7 DAGEN IN DE WEEK GEOPEND

DE SUPERSTORE FOTO, BEELD EN GELUID
KIJK SNEL OP

WWW.FOKA.NL

Admiraliteitsstraat 8 / Hoek Oostzeedijk Rotterdam

VOOR VELE DUIZENDEN SUPER AANBIEDINGEN
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Van het Watersportverbond hebben 
we onlangs een persbericht ontvan-
gen (zie kader). 
Het gaat om de mogelijke invoering 
van een ’vaarbijdrage’ voor de water-
sporters. In het verleden is al eens 
vaker over een vaarbelasting/vaarbij-
drage/vaartaks gedacht. Toen ketste 
het af op het niet kunnen innen en 
het niet kunnen registreren van de 

’belastingplichtigen’. Blijkbaar heeft 
men deze problemen nu opgelost. 
Natuurlijk wil het Watersport–
verbond van haar leden weten hoe 
over dit onderwerp gedacht wordt. 
Daarom heeft het 
Watersportverbond alle aangesloten 
verenigingen het persbericht toege-
stuurd waarin zij bezwaar maakt 
tegen de vaarbijdrage. Het bestuur 

van Aegir onderschrijft het standpunt 
van het Watersportverbond en dat 
hebben wij hen gemeld. 

Tom Koenen, secretaris

Voor de goede orde volgt hierbij de let-
terlijke tekst van het persbericht van het 
Watersportverbond:

Persbericht:
De Taskforce Versterking 
Recreatietoervaart onder voorzit-
terschap van oud-staatssecretaris 
Gabor heeft gisteren haar advies 
gepresenteerd aan de minister van 
LNV voor de invoering van een bij-
drageregeling voor de watersport. 
Het Watersportverbond is geen 
voorstander van een bijdrage, tenzij:  
alle gebruikers van het water bijdra-
gen aan het gebruik van het water, 
de problematiek met kruisingen met 
snelwegen en spoorwegen duurzaam 
opgelost worden, lokale en (sub-) 
regionale heffingen afgeschaft wor-
den, de regeling zelf betaalbaar en 
beheersbaar is, zowel voor gebrui-
ker als voor innende instantie, de 
bijdrage besteed wordt in het verbe-
teren van het toervaarnet. Uit de nu 
voorliggende voorstellen van de 
Taskforce blijkt dat de beroepsvaart 
van de bijdrage wordt uitgezonderd. 

Voorts blijkt niet uit de bijgevoegde 
lijst van doelen waarvoor het nieu-
we Blauwfonds ( = de bijdrage) zou 
moeten worden gebruikt, dat deze 
uitsluitend aangewend wordt voor 
verbeteringen in het toervaarnet. 
Nu worden ook genoemd reguliere 
onderhoudswerken, naast verbete-
ringen waar ook de beroepsvaart 
ten volle van profiteert. 
Het Watersportverbond pleit voor 
een structuur waarbij de sector 
daadwerkelijk zelf bepaalt aan welke 
projecten het geld wordt besteed en 
de prioriteitsvolgorde. De zeggen-
schap over het Blauwfonds zal dan 
ook op een acceptabele wijze invul-
ling moeten krijgen. Wij zijn het 
eens met het uitgangspunt dat de 
brug- en sluisgelden zullen moeten 
verdwijnen maar zien vooralsnog in 
het voorstel geen garanties dat loka-
le overheden een verbod krijgen om 
toch enigerlei heffing te voeren. De 

Taskforce laat ruimte open om de 
bijdrage te innen middels een ver-
gaand registratiesysteem. De water-
sporters zitten daar helemaal niet 
op te wachten en zo’n systeem zal 
veel geld en inspanningen vragen die 
beter kunnen worden besteed aan 
gevraagde verbeteringen. Een rege-
ling die volgens het voorstel zo’n € 
340 á € 800 per schip zou kunnen 
gaan kosten zal niet positief worden 
ontvangen door waterrecreanten; 
men moet immers nu ook al investe-
ringen plegen voor een vuilwaterin-
stallatie aan boord, hogere liggelden 
dit jaar en hogere brandstofprijzen. 
De bijdrage zal derhalve aanmerke-
lijk omlaag moeten wil alles betaal-
baar blijven voor deze groep. Het 
Watersport–verbond wil graag in 
overleg met de Minister over dit 
onderwerp. 

© Watersportverbond,  14-01-2009

De meeste vragen van de puzzel 
spraken, denk ik, voor zichzelf. Maar 
er waren ook opgaven bij die mis-
schien wat uitleg nodig hebben. 
De boot van de wal voorttrekken: 
jagen. De volksnaam voor een kabela-
ring: stumperbumper. Uitloper van 
een lage drukgebied: trog. Het ver-
gaan van een schip: schipbreuk. In 
welk land is de Optimist ontworpen: 
Amerika. Voor de wind, grootzeil aan 
één zijde en de fok te loevert: 
Melkmeisje. Hobby van voetbalhooli-
gans, maar ook een zeilterm: aftuigen. 
Twee blokken totaal tegen elkaar 
getrokken: toebloks. Moderne een-
heid voor PK: kilowatt. Een klassiek 
concert op het water: Veerhaven–
concert. En een lijn maar geen touw 
is de waterlijn.
Uit de inzendingen werden Barbara 
en Jip Noordermeer geloot als win-

naars. De prijs was beschikbaar 
gesteld door de winkel ’Uit de keu-
ken van Branco’, een volle dochter 
van het alom bekende restaurant 

’Branco’. Het woord dat gevormd 
moest worden was: SLOOT.

Bart van Beek

Uitslag Aegir’s 
kerstpuzzel

Barbara ontvangt een delicatessenpakket uit handen van Casper.

Bezwaar tegen vaarbijdrage



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/bestuurAegir

Afgelopen winter zijn diverse 
evenementen georganiseerd. 
Het is een goede gewoonte 
om  terug te kijken hoe een en 
ander is verlopen. 

Over de mosselmiddag hebben we in 
de vorige Spiegel al geschreven. Uniek 
zo’n middag de mosselen buiten te 
serveren. Ook de puzzeltocht is al 
besproken. Piet en Els hebben hun 
uiterste best gedaan en wij kijken uit 
naar de tocht die Teun en Frans vol-
gend jaar voor ons gaan uitzetten. Dan 
natuurlijk het bezoek van de Sint aan 
onze vereniging. Ieder jaar opnieuw 
een feest, er komen zelfs volwassenen 
om het feest mee te maken. Het kla-
verjassen om boterletters werd als 
vanouds druk bezocht en iedereen 

ging met in ieder geval één botterlet-
ter naar huis. De klapper van het win-
terseizoen was altijd de kienavond. 
Toch was het dit jaar minder druk dan 
de voorgaande jaren. Waarom? Dat is 
niet te verklaren. 
In februari was er de muziekmiddag. 
Anita kwam met het idee om een 
Indisch buffet te maken aan het eind 
van die middag. Tezamen met de 
coverband LOL resulteerde dat in een 
oergezellige feestmiddag die tot in de 
avond door ging. 
Het enige dat nog moet gaan plaatsvin-
den is het klaverjassen om eieren op 9 
april. U kunt zich hiervoor inschrijven 
bij Carel Vial (06 22 40 67 11). Ook als 
u niet zo heel goed bent in het spelle-
tje of liever wil biljarten, bent u van 
harte welkom. U gaat in ieder geval 

met een doos eieren naar huis. Wilt u 
van de evenementen binnen de vereni-
ging op de hoogte gehouden worden, 
geef u dan op voor de Aegir-mail bij 
Monica Vial jachtwerf.vial@planet.nl. 
Wat ons behoorlijk zorgen baart is het 
aantal bezoekers van de clubavond 
(donderdagavond). Zo druk als in het 
verleden de clubavond werd bezocht 
zo weinig mensen komen er nu. 
Slechts een handje vol biljarters en 
een enkele andere bezoeker blijven de 
donderdagavond trouw. Wij zijn 
benieuwd waarom u niet meer komt. 
Laat ons weten wat een clubavond 
voor u aantrekkelijk maakt. Met uw 
suggesties zullen wij trachten om de 
donderdagavond weer nieuw leven in 
te blazen.

Carel en Monica Vial

Feest en zorgen
Verslag OC winter 2008-2009
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EENPANNERTJE

Beste Aegir vrienden,
In november was er weer de jaar-
lijkse ALV van onze club.
Er zijn, dat kan ik u zeggen, weer 
belangrijke beslissingen genomen 
en aan plannen geen gebrek. Het 
was zoals gebruikelijk een aimabe-
le avond en na afloop werd er 
door de aanwezige leden fiks 
doorgediscuteerd waarbij ook 
Anita en Mike in de discussie wer-
den betrokken. Het werd laat en 
daar er overdag ook gewerkt 
moest worden was ik blij dat het 
avondmaal dit keer snel klaar was 
en nog lekker ook. Maar oordeelt 
u zelf het gaat als volgt.
Het recept is voor 4 personen: 
nodig: ongeveer 400 gr spaghetti,  
400 gr roerbakmix met paprika 
en uitjes en lichte groente (elke 
super noemt het anders) maar u 
begrijpt wat ik bedoel. Knoflook 
2 à 3 teentjes, blokje visbouillon, 
4 el tomaten ketchup en 4 el soja-
saus. 450 gram diepvries garnalen, 
vers kan ook maar die zijn een 
stuk duurder en in deze barre tij-
den, enfin u ziet maar. Wat drup-
peltjes tabasco naar smaak en hoe 
heet wil je het hebben. 75 gr 
ongezouten pinda's. Beetje olijf-
olie, kokosstrooisel. 
Maken: kook de spaghetti zoals 
aangegeven op de verpakking. 
Meng de sojasaus en de tomaten-
ketchup. Doe de olijfolie in bij-
voorbeeld een wadjan of wok en 
bak de roerbakgroente, garnalen 
met de knoflook in ongeveer 5 
minuten zachtjes gaar. Meng nadat 
de spaghetti klaar is de soja/ket-
chupmix er door en de pinda's. 
Geef de groente en spaghetti op 
een bord maar niet door elkaar. 
Drink hierbij een lichte rode wijn 
en binnen een half uur kunt u naar 
de vergadering.

Eet smakelijk! Jim

Een weerbarstig zomertje had-
den we vorig jaar. Er waait een 
frisse wind over Nederland en 
de regen valt per 
maandhoeveel-
heid in een uur. 

Trouw luisteren 
we naar de weer-
berichten. Op de 
radio, via de 
marifoon, naar 
de buurman in de 
haven. Dan hebben 
we nog de sms’jes op 
aanvraag, de navtex, het 
weerbericht bij het havenkantoor en 
sommigen zijn via de laptop aan 
boord ook nog voorzien van alles dat 
via internet binnen te halen valt. Kom 
daar maar eens uit!
En dan gebeurt het: er barst midden 
in het weekend een stevig onweer 
los, de beloofde 50 knopen wind 
komen er echt en er blijken heel veel 
bootjes buiten te zijn. De redders 
van de KNRM hebben er hun handen 
vol aan. Zijn al die watersporters nou 
zo eigenwijs? Moet je dan bij een 
opmerking over onweer in het weer-
bericht maar niet gaan varen, ook al 
is het prachtig weer - geen wolkje 
aan de lucht! - en de hele warme dag 
in de haven blijven liggen? Op het 
water is tenminste nog wat verkoe-
ling te vinden.
Het zou zo handig zijn om naast al 
die informatie over het weer een ver-
wachting te hebben voor de plek 
waar je zelf bent. In Nederland kan 
het weer plaatselijk nogal verschillen 
zoals u ook wel eens gemerkt zult 
hebben.

De redders van de Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij 
houden het weer ook nauwgezet bij, 

via alle mogelijke systemen. Ze 
trekken daar alleen andere 

conclusies uit dan u en ik: het 
wordt Redding Maatschappij 
weer, we konden het wel 
eens druk krijgen. Of: het 
gaat 10 waaien, mooi om 
even een uurtje te oefenen.
Er is hoop. Die hangt 

samen met uw klokje en uw 
thermometer aan het schot 

in uw kajuit mooi te glimmen. 
De hoop heet: barometer. Vergeet 

u even die fraaie termen als besten-
dig, regen, veranderlijk en storm, 
want daar heb je eigenlijk niet zoveel 
aan. Zet u de keukenwekker er even 
bij, en noteert u dan ieder uur de 
barometerstand. De clou zit hem 
namelijk in de verandering, niet in de 
stand. Als u een daling of een stijging 
constateert, kunt u wind verwachten. 
Na drie uur hebt u vier standen 
genoteerd en kunt u een trend zien. 
Daalt nu de barometer met een punt 
per uur, dan komt er windkracht 6 
aan. Is de daling twee punten per uur, 
reken dan op windkracht 7. Bij een 
daling van 3 punten hoeft u niet meer 
te denken aan uitvaren. Ruimt u dan 
liever uw dek op en leg nog een 
extra lijntje aan uw boot, want er 
wordt minstens windkracht 8 ver-
wacht. Een snel stijgende barometer 

duidt op een weersver-
betering, maar kan ook 
met veel wind gepaard 
gaan. Weet u het 
weer?

Michelle Blaauw

Op 4 april liggen de boten 
weer in het water. Let u er op, 
dat spullen die u op het ter-
rein achterlaat op de juiste 
plek worden opgeborgen en 
heel duidelijk en permanent 
gemerkt zijn.

Er mogen zonder toestemming van 
de havenmeester geen lege trailers 
op het terrein gestald zijn gedurende 
het seizoen. Dus: boot te water, trai-
ler van het terrein af!

Trailers moeten permanent zijn 
gemerkt met naam of lidnnummer 
nabij de haak van de trailer.
Masten en andere losse rondhouten 
moeten stuk voor stuk gelabeld zijn 
met naam of lidnummer. Zonder 
label zullen deze gedurende het sei-
zoen worden vernietigd.
Bootmotoren en benzinetanks in de 
motorenloods moeten ook allemaal 
gemerkt zijn.
Zeilen met zeilnummers dienen te 
zijn gelabeld met bootnaam en uw 
eigen naam of lidnummer.
Is een label onleesbaar of gewoon 
niet aanwezig, dan zijn we genood-
zaakt het aangetroffen object op te 
ruimen.

Frank Berrens

Nu weet ik het weer!

Eigendommen 
duidelijk en 
permanent merken
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Om een vervolg te maken op 
mijn stukje van zeilwalhala 
Sitges in de Aegir Spiegel van 
september 2008 heb ik eind 
oktober nog maar eens een 
reisje naar Spanje gemaakt om 
daar het 'verenigingsleven'op 
te snuiven. 

Ik ben naar Club de Mar de Sitges 
geweest om de jaarcontributie op te 
vragen: deze bedraagt inclusief het 
gebruik van het zwembad en de lig-
stoelen € 730 per jaar. Bij Aegir is 
dat slechts € 120 inclusief terras en 
het uitzicht over de plas. Over de 
kosten van de ligplaatsen heb ik hele-
maal maar niet gesproken! De club 
bij de kerk, Club Nautic de Sitges, 
rekent de helft van die contributie en 
is een stuk minder elitair. 13 decem-
ber organiseert Club de Mar de 
Sitges om 21.00 uur een nachtwed-
strijd op de Middellandse Zee voor 
de Patin de Vela. Nog even iets over 
de Patin de Vela zelf, die zelfs in 
Piet’s puzzelrit voorkomt. Het gijpen 
met deze bijzondere boot gaat als 
volgt: de zeiler verplaatst zijn gewicht 
naar achteren om af te vallen. Als de 
Patin voor de wind vaart gaat de zei-
ler aan de lijzijde zitten en laat zijn 
voeten tegen de boot in het water 
hangen om zo een roer te vormen 
die toelaat de wind vanuit de andere 
kant in het zeil te krijgen. Eens 
gegijpt, nog even tegenremmen en 
weer de normale positie innemen op 
de loefromp. Het trimmen van een 
Patin: de zeiler zit meestal ter hoogte 
van het achterste derde deel van de 
boot. De fijntrim gebeurt door het 
aanpassen van de mastpositie aan de 
heersende wind en aan de koers. Het 
trimmen van het zeil wordt gedaan 
door middel van een voorlijk strek-
ker en een onderlijk strekker teza-
men met de regeling van de mastbui-
ging. Enkele voordelen van de Patin 

volgens de Patinclub: 1. De Patin is 
uiterst robuust en duurzaam, aange-
past aan een hard leven op zand, 
zout en zee. 2. De Patin is licht. 3. 
De Patin is eenvoudig: een grootzeil, 
geen giek, geen roerbladen, snel 
opgetuigd en gemakkelijk alleen op 
een trailer te zetten. 4. De Patin is 
veilig: door compartimentering van 
de rompen lopen deze nooit vol. 
Zelfs bij grote perforaties kan verder 
gevaren worden. 5. De Patin is na 
omslaan direct weer op te richten. 
Mocht de boot helemaal doorkente-
ren, met de mast verticaal naar 
onder, dan is hij nog alleen en zonder 
hulp van anderen op te richten. 6. De 
Patin geeft de zeiler dezelfde fun en 
snelheid als een catamaran. De snel-
heid is te vergelijken met die van een 
Hobi Cat 16. Enkel een trapeze is 
niet aanwezig, er dient aan de voet-
banden gehangen te worden. 
De leden van de club bij de haven 
zullen je graag uitleggen hoe een en 
ander werkt en eventueel varen met 
twee personen valt ook onder de 
mogelijkheden. Dan nog even iets 
over de badplaats Sitges: de autoch-
tone bevolking van de badplaats is 
heel gastvrij voor de badgasten en 
buiten de schitterende boulevard is 
er een uitgaansleven voor ieder wat 
wils, doch degene die op het gras 
langs de boulevard loopt of de uit-
werpselen van zijn hond niet opruimt 
riskeert een boete van € 750.

Frits van der Linden 

Patin de Vela
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