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Iedereen hoor je... 
klagen: houdt het dan nooit op met die sneeuw, die kou 
en nu die regen? Jawel hoor! Binnen een maand of twee 
liggen alle boten weer in het water, wordt er door deze 
en gene de zeilen alweer gehesen of de motor gestart. We 
staan dan voor een heel nieuw vaarseizoen waar natuurlijk 
de afgelopen winter weer plannen voor zijn gemaakt. 
Eerst natuurlijk nog wel even aan de boot klussen, iets 
minder leuk, maar met het vaarseizoen voor ogen wordt 
dat een peulenschilletje. Wij wensen u een goede start 
van het vaarseizoen en u weet het: wij houden ons aanbe-
volen voor een verslag van uw vaaravonturen. 

Monica, Peter, Frits en Rob

Bent u het ook zo zat, die kwakkelwinter met steeds 
weer een korte vorstperiode en dan weer dooi. Als 
het nauw eens lekker zou hebben gevroren, konden 
we ervan genieten. Hoewel, we hebben een ijsweek-
end bij Aegir gehad. Het ijs was door de vele sneeuw-
val  niet geweldig, maar we konden schaatsen en het 
was als vanouds gezellig. Anita had het hele koek en 
zopie assortiment klaarstaan, snert, glühwein, hete 
chocolademelk en wat dies meer. En we hebben ervan 
genoten. Er werd niet alleen geschaatst, maar sommi-
gen van ons hadden ook de ijszeiler uit de schuur 
gehaald om met ongekende snelheden over de bevro-
ren plas te sjezen. Schitterend is dat. Maar nu , na 
twee maanden doorkwakkelen, is het wel genoeg, vind 
ik. Nee, het wordt tijd voor de lente. En dan met bui-
tentemperaturen van  boven de 10˚ C, zodat we de 
kwast ter hand kunnen nemen voor onze één na leuk-
ste hobby: het schilderen van onze boot. Het wordt 
kort dag, het is nu eind februari en de meteo geeft nog 
weinig hoop. Begin april gaan de boten het water weer 
in en voor die tijd moet er nog veel gebeuren.  
Gelukkig gaan de boten pas na het Paasweekend het 
water in, dus, als het niet tegenzit, hebben we nog wat 
klustijd. Voor blauw-blauw heb ik nieuwe stootranden 
klaarliggen. Die moeten er nog op. Vanzelfsprekend 
staat het hout al met een verse laag vernis in de kelder 
te glimmen. Mijn handen jeuken om de boot weer in 
tiptop conditie te brengen voor het nieuwe zeilsei-
zoen. Met maatje Huibert is al een week in de agenda 
geprikt voor een zeiltochtje. Waarschijnlijk gaat de 
tocht weer richting het Hollandsch Diep en het 
Haringvliet. Dit keer maar niet door de drukke 
Noord, maar door het wat rustiger Spui. In de winter-
tijd hebben de diverse commissies weer plannen 
gemaakt voor het komende seizoen. De wedstrijdka-
lender is er weer, de bouwcommissie is een aantal 
malen bijeen geweest om de nieuwbouw te bespreken, 
de reglementcommissie is begonnen en natuurlijk is uw 
eigen bestuur vrijwel elke eerste donderdag van de 
maand bijeen om de lopende en nieuwe zaken te 
bespreken. Ook de penningmeester is met zijn vaste 
groep vrijwilligers bezig geweest met zijn jaarlijkse 
rondgang: de contributienota’s. Dat is nu eenmaal 
nodig om onze vereniging shipshape te houden. Zelfs is 
men al bezig om na te denken over de viering van ons 
85-jarige bestaan, volgend jaar. Geweldig in elk geval 
dat zoveel leden ook in de winter bezig zijn met de 
vereniging. Nog even en dan kunnen we weer genieten 
van een heerlijk voorjaar. Niet alleen op het water, 
maar ook bij onze eigen vereniging: Aegir.

Matthijs van Seventer, voorzitter

Van de voorzitter
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Hierbij nodigen wij alle Leden uit voor de Algemene 
Leden Vergadering die gehouden zal worden op 
vrijdag 23 april 2010 om 20.00 uur in ons clubhuis.

Agenda
1. Opening
2. Ingekomen/uitgegane stukken
3. Notulen A.L.V. d.d. 20-11-2009 (Aegir Spiegel   
 december 2009, blz. 12, 13)
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Mededelingen bestuur / uit de regio
6. Bestuurssamenstelling
7. Financieel verslag 2009
8. Verslag kascontrole commissie 
9. Decharge bestuur over het jaar 2009
10. Verkiezing nieuw lid kascontrole commissie
11.  Vijfjarenplan
12. Reglementen Commissie
13. Rondvraag
14. Sluiting

Toelichting op de agenda:
De vergadering is enkel toegankelijk voor leden 
(Statuten, art. 19, lid 1). En slechts leden hebben 
stemrecht (Statuten, art 19, lid 3). 
Punt 6:
Aftredend en niet herkiesbaar is Rob Spliethoff. Het 
bestuur draagt Jaap van Herk voor en hem te benoe-
men in de functie van Technisch Commissaris. 
Eventuele tegencandidaten dienen door tenminste 10 
leden schriftelijk uiterlijk 7 werkdagen voor de verga-
dering aan het bestuur kenbaar gemaakt worden 
(Statuten, art. 13 lid 3).
Punt 7:
Het financieel verslag 2009 kan door leden twee 
weken voor de vergadering worden opgevraagd bij de 
secretaris of aan de bar van het clubhuis. Tijdens de 
ALV is eveneens een verslag verkrijgbaar.

Tom Koenen, secretaris W.V. Aegir

Uitnodiging ALV

Op veler verzoek: Paasklaverjassen! 
Donderdag 25 maart, aanvang 20.00 uur. 
Opgeven bij Carel Vial 
jachtwerf.vial@planet.nl 
of 06-22406711.

Klaverjassen!
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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

Op die enkele schaatsdagen na is door 
ijs en sneeuw de haven lange in stilte 
gehuld geweest. Af en toe verstoord 
door het geklop en gezaag van de man-
nen van Vial die de nieuwe steigers A 
en B en het plankier aan de havenzijde 
hebben vernieuwd, verbeterd en uitge-
breid. Maar schijn bedriegt, want in de 
donkere dagen is men voor het haard-
vuur toch weer met hartstocht bezig 
geweest voor onze vereniging. Zo is de 
werkgroep ’Nieuwbouw opslag’ begon-
nen met een inventarisatie van de wen-
sen om vervolgens een plan aan het 
bestuur te kunnen gaan presenteren.
Voor deze werkgroep hebben tot nu 
de volgende personen, ieder met zijn 
eigen specialisme zich bij aangemeld: 
Dik de Waard, Ton v/d Cammen, Jan 
Jansen, Edward Dongelmans, Gerard 
Oomens, Rob Lubbers, Jaap van Herk, 
Peter de Wit en Jan de Bruijn. 
Verder zijn de mutaties van komende 
en gaande leden bijgewerkt. Ook dit 
jaar zullen alle ligplaatsen in de haven 
bezet zijn, nu uitgebreid met meer 
plankierplaatsen en twee grote ligplaat-
sen. De trailers die in juni vorig jaar in 
opslag zijn gezet en waar niemand aan-
spraak op heeft gedaan, zijn inmiddels 
afgevoerd. Hopelijk hoeven we deze 
actie dit jaar niet nog eens te herhalen. 
De volgende grote klus die geklaard 
moet worden betreft de motoren-
loods. Daar hangen nog een aantal 
museumstukken waar al jaren niet 
meer naar omgekeken is… En voor uw 
eigen motoren geldt: knap ze op en 
merk ze zichtbaar en duurzaam. Niet 
gemerkte motoren (en andere spullen 
zoals masten en dinghies) zullen dit sei-
zoen worden verwijderd. 
Ik hoop u te ontmoeten op de klusda-
gen 17 april en/of 2 oktober en anders 
op onze plas. Tot dan!

Frank Berrens, havenmeester

Uit de haven

Boten te water: 
zaterdag 10 april. We beginnen 
om 9.00 uur. Zorg dat uw boot 
voor die tijd klaar is voor het vaar-
seizoen! En u weet het: trailers 
direct afvoeren en de bokken en 
schragen netjes opstapelen.

Voorjaarsklusdag: 
zaterdag 17 april van 9.00 uur tot 
ongeveer 15.00 uur. Voor een natje 
en een droogje wordt natuurlijk 
gezorgd! 

Najaarsklusdag: 
zaterdag 2 oktober, eveneens 
van 9.00 uur tot ongeveer 15.00 
uur. Voor de inwendige mens wordt 
uiteraard gezorgd. 

Boten uit het water: 
op 30 oktober en voor de overge-
bleven bikkels die de IJsberenrace 
(6/7 november) meevaren zal de 
ploeg er op 13 november nog 
eens staan om hen te helpen de 
laatste boten eruit te halen.

Frank Berrens

Belangrijke havendata
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Ook dit jaar starten we eind 
maart met een voorjaarscur-
sus voor Optimisten en twee-
mansboten (FJ’s en RS Feva’s). 
Tegelijkertijd begint de wed-
strijdploeg met trainen om bij 
de wedstrijden van de Combi 
Rotterdam goed voorbereid 
aan de start te verschijnen. 

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om 
naast het wedstrijdzeilen ook CWO-
instructie te volgen. Er zijn Olym-
pische zeilers zonder enig diploma, 
maar voor menig kind is zo’n papier-
tje op het prikbord toch heel wat 
waard. We proberen dit jaar de over-
gang naar het wedstrijdzeilen wat 
soepeler te laten verlopen door wed-
strijdtrainers bij het lesprogramma te 
betrekken. Aegir is per slot van 

rekening een wedstrijdorganiserende 
vereniging! Bij de IJsberenrace was 
afgelopen jaar een grote op komst van 
jeugd en oudere leden. Ook deze 
trend willen we doortrekken naar 
2010. 
Tijdens eerste Pinksterdag willen we 
een clinic wedstrijdzeilen organise-
ren. We zoeken daarvoor ervaren 
wedstrijdzeilers die het leuk vinden 
om geïnteresseerde jeugd, oudere 
leden en trainers tijdens een middag 
tips en trucs bij te brengen om deze 
bijvoorbeeld bij de AegirCup toe te 
passen. 
Uit de ALV en reacties vanuit het 
jeugdzeilen blijkt een behoefte om de 
donderdagavond weer een echte 

clubavond te laten zijn met onderlin-
ge wedstrijdjes en trainingen. Deze 
avond heeft al een opsteker gekregen 
van de Laserclub, maar er zijn nog 
meer zeilers die elkaar op deze avon-
den willen treffen: jeugd die veilig vrij 
wil zeilen met een rescue op het 
water, wedstrijdtrainers, startende 
laserjeugd; bootbezitters die een 
bemanning zoeken, zeilers zonder 
boot; niet zeilende leden die zin in 
gezelschap hebben. Daar hoort 
natuurlijk ook een donderdagavond-
hap bij. De website zou een prachtig 
medium kunnen zijn om dit soort ini-
tiatieven verder te ontplooien en snel 
te kunnen schakelen bij de wisselende 
weersomstandigheden die Nederland 
kent. 
Voor de jeugd wordt de website nu 
actief ingezet, daarom hier geen 
overzicht van lesdagen: check daar-
voor de jeugdpagina’s. De lessen 
beginnen pas begin april, maar de 
instructeurs starten al eind februari 
met hun kaderopleiding. Het water-
sportverbond heeft de systematiek 
van opleiden veranderd, waardoor 
Aegir om les te mogen blijven geven, 

moet zorgen voor goed gediplomeer-
de instructeurs. Tijdens vijf zondagen 
zullen de jongste instructeurs in 
theo  rie en praktijk worden bijge-
schoold. 
Alle initiatieven die we bedenken 
worden mede mogelijk gemaakt door 
de steun van een aantal sponsoren 
zoals Hooft & Mooij makelaardij en 
F. Breeman BMW. Daar zijn we bij-
zonder blij mee, want daardoor kun-
nen we onze ambities nog beter 
waarmaken. Ik hoop dat dit weer een 
mooi zeilseizoen wordt waarbij jong 
en oud elkaar treffen in de uitdagin-
gen van de zeilsport. Tot snel op en 
rond het water. 

Ted Tan

Zeilseizoen 
2010 weer 
van start

16 juni 1926, dat is de oprich-
tingsdatum van onze vereniging. 
Volgend jaar dus weer een jubi-
leum. En dat wordt gevierd! Wij 
drieën gaan er, voor u, weer een 
geweldig spektakel van maken. 
Hoe een en ander zal worden 
ingevuld verklappen wij nog niet. 
Wel dat wij op zoek zijn naar 
oudleden. Daarom alvast de 
vraag aan u: kent u oudleden van 
de vereniging, meld ons dan hun 
adres op p.braber@planet.nl  
T.z.t. zullen zij een uitnodiging 
ontvangen voor dit jubileum. 
Middels de Aegir Spiegel en de 
website wordt u op de hoogte 
gehouden van de stand van 
zaken rond dit evenement.

Monica Pierre en Truus 

85

In het vervolg zal het pro-
gramma van activiteiten 
die georganiseerd wor-
den door Anita en Rob in 
de Aegir Spiegel worden 
opgenomen. Houdt u zelf 
de website of de Aegir mail 
in de gaten voor nadere 
informatie. U kunt Anita 
natuurlijk ook altijd bellen 
010-4221108. 

14 maart: Hollands 3 gangen 
diner: vooraf Erwtensoep, 
hoofdgerecht Hachee, rode kool 
en aardappelpuree, toetje: ook 
dat zal echt Hollands worden. 
kosten € 15

4 april: Paasbrunch. 

17 april: Wijnproeverij met 
daarna een diner, waarschijnlijk 
Italiaans. 

Over de laatste twee data volgt 
nog nadere infomatie.
Inschrijven bij Anita is noodzakelijk 
en kan tot uiterlijk één week voor 
de geplande datum, 
(inschrijven verplicht tot betalen).

Van Anita…

jaar!
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Afgelopen jaar zat Aegir bij de 
beste acht bij het Nederlands 
kampioenschap teamzeilen. 
Een team van tien leden zal 
ook dit jaar de strijd aangaan. 
Wie kans wil maken daarvoor 
geselecteerd te worden kan 
zich nu aanmelden.

Stichting World Port Sail (WPS) 
organiseert sinds 2005 onder auspici-
en van het Watersportverbond het 
officiële Nederlands kampioenschap 
teamzeilen voor verenigingen. Het 
evenement is uitgegroeid van acht 
deelnemende verenigingen in 2005 
tot 20 deelnemers in 2009 met nog 
een tiental verenigingen op de wacht-
lijst. 
In 2009 is de finale gewonnen door 

het team van watersportvereniging 
Braassemermeer. Voor 2010 heeft 
het Verbond besloten om zestien 
verenigingen deel te laten nemen aan 
de finaleronde op 16 en 17 oktober. 
De beste acht van 2009, waaronder 
Aegir, zijn automatisch geplaatst, 
voor de andere acht plekken worden 
voorrondes georganiseerd op ver-
schillende locaties in Nederland. 
Om het resultaat van 2009 te evena-
ren, maar bij voorkeur te overtreffen 
heeft het bestuur Job Posner 
gevraagd om als teamcaptain, samen 
met de stuurmannen Patrick Legierse 
en Nils Spliethoff, het Aegirteam 
voor 2010 samen te stellen. Wij zijn 
op zoek naar een aantal fanatieke 
maar ook gezellige wedstrijdzeilers 
die in het Aegir team willen meestrij-

den. Het team bestaat totaal uit tien 
zeilers. Een speciale oproep voor 
jeugdige zeilers vanaf 16 jaar en zei-
lende dames om zich aan te melden. 
In deze boten geldt namelijk ’less is 
more’ voor wat betreft het gewicht. 
Afhankelijk van het aantal aanmeldin-
gen zal een selectieprocedure wor-
den vastgesteld. Voorwaarden: lid van 
Aegir, wedstrijdervaring (met name 
boathandling), bereid om een aantal 
maal een training mee te maken, 
beschikbaar in het weekend van 16 
en 17 oktober 2010. Meld je aan bij 
j.posner@synchroon.nl. 
Kijk ook naar de fotogalerij op de 
Aegir website voor een impressie van 
het evenement. Ook op YouTube zijn 
leuke filmpjes te vinden. 

Ontstaan in 2005
Het Nederlands Clubkampioenschap 
in haar huidige vorm is ontstaan in 
2005 ter gelegenheid van het 
Europese Sportjaar dat in Rotterdam 
gevierd werd. Eerst vier en later zes 
Rotterdamse verenigingen sloegen de 
handen ineen om een oud idee nieuw 
leven in te blazen. Gekozen werd 
voor het teamzeilen. Eerst in Ynglings 
en later in de Maxfun 25 sportboot. 
Als decor is gekozen voor de dyna-
miek van de Rotterdamse Haven. 
Tussen kranen en hoogbouw laveren 
in de Maashaven en voor het publiek 
een fantastisch schouwspel. 

Ted Tan, commissaris zeilzaken

Serieuze wedstrijdzeilers gezocht

Na een lange winter komt het zeilsei-
zoen weer in zicht, Zo gauw het 
’s avonds weer wat langer licht wordt 
beginnen de Lasers weer aan de don-
derdagavondtraining en Helen 
Evenwel gaat de Randmeren, 
Centaurs en andere kielboten porren 
om mee te trainen. We hopen dan 
ook met het Laserevenement op 
1 en 2 mei nog meer 'eigen' Lasers 
op het water te krijgen. Op zondag 
6 juni is de Combi bij Aegir en hier 
verwachten we een 130 deelnemers, 
verdeeld over de Optimisten A, B en 
C, Lasers, RS-Feva’s en de Splash. De 
24 uurs race is op 19 en 20 juni en 
met de aparte sfeer van het WK 
voetbal op de wal ook een aanrader 
voor de kijkers. Het Flying Junior 
evenement staat gepland voor eind 
augustus en had vorig jaar 16 deelne-
mers. De Aegir Cup staat gepland op 

18 en 19 september en is samen met 
de IJsberenrace op 6 en 7 november 
bijzonder geschikt voor Aegirleden 
om hun wedstrijdvaardigheden bij 
hun eigen club te tonen. De zeilwed-
strijdcommissie heeft er in ieder 
geval weer 'zin an' en we hopen u dan 
ook weer in groten getale te verwel-
komen. 

Namens de Zeilwedstrijdcommissie,
 Frits van der Linden.

Wedstrijdkalender

Data: 
Laserevenement 1 en 2 mei, 
Combi zondag 6 juni, 
24 uurs race 19 en 20 juni, 
FJ-evenement 21 en 22 augustus, 
Aegir Cup 18 en 19 september, 
IJsberen race 6 en 7 november.










 



Een enkele fanatiekeling zeilt de winter door! 
Familie Scholte ter Horst trotseert de 
elementen en laat Jonas met zijn 
Optimistenzeiltje de Gouwzee bezeilen. 
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Het water van de Bergse 
Plassen is veranderd van een 
groene soep in helder water. 
Dit dankzij een pakket maat-
regelen dat sinds 1997 door het 
Hoogheemraadschap is uitge-
voerd. Om de kwaliteit nog 
verder te verbeteren is nu de 
bodem van de Voorplas aan de 
beurt.

De waterbodem van de Voorplas is 
nog grotendeels onaangeroerd geble-
ven. Dit is bewust gedaan om te zien 
in hoeverre de verbeteringen van de 
waterkwaliteit in de Achterplas door 
zouden werken in de Voorplas. In de 
Voorplas is sprake van een lichte ver-
betering, maar het kan beter. 
Daarom wordt nu ook de waterbo-
dem van de Voorplas aangepakt. Er 
wordt niet gebaggerd, maar de 
bodem wordt afgedekt met een laag 
zand. Uit ervaring in de Achterplas 
blijkt dat de zandlaag op het slib goed 
blijft liggen. Deze zandlaag voorkomt 
dat er voedingsstoffen uit de bodem 
in het water terecht komen, wat uit-
eindelijk de waterkwaliteit ten goede 
komt.
 
Wat merkt u ervan? 
Voordat het ’echte werk’ gaat starten 
vinden er een aantal voorbereidende 
werkzaamheden plaats in de periode 
februari tot april 2010. Naast peilin-
gen om de bodem van de Bergse 
Voorplas in kaart te brengen worden 
ook opnames gedaan van beschoeiin-
gen, steigers e.d. van particulieren 
om vast te stellen in welke staat deze 

verkeren. Naar verwachting gaat de 
aannemer in september/oktober 2010 
aan de slag. Tijdens de afzandwerk-
zaamheden wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met activiteiten 
op en rond de Voorplas, zoals zeil-
wedstrijden. Daarnaast willen wij alle 
betrokkenen steeds goed informeren. 
Zo komt de nieuwsbrief Bergse 
Plassen een aantal keren gedurende 
het project uit en is het laatste 
nieuws ook steeds te vinden is op de 
website www.hhsk.nl En uiteraard 
maken we graag gebruik van het ver-
enigingsblad van de watersporters. 
Graag horen we van de gebruikers 
van de Bergse Plassen of er vragen 
en/of opmerkingen zijn. Uiteindelijk 
dienen de werkzaamheden een geza-
menlijk doel: heldere Bergse Plassen 
waar het goed toeven is!

Robert Goudriaan, projectleider 
Hoogheemraadschap Schieland en 

Krimpenerwaard

Wat is er tot nu toe gebeurd?

De Achterplas is volledig gebag-
gerd en afgezand, in de Voorplas 
alleen de vervuilde stukken. 
Verder zijn alle recreatiewoningen 
op de Achterplas aangesloten op 
het riool. En het oppervlaktewa-
ter uit de polder Schiebroek gaat 
nu eerst door een installatie die 
de voedingsstoffen er uit haalt, 
voordat het via gemaal Ringdijk 
wordt geloosd. Ook de visstand is 
aangepakt. In de winter van 2004-
2005 is een hoeveelheid witvis 
gevangen en afgevoerd. Roofvis 
(snoek en snoekbaars) en andere 
vissoorten zijn teruggezet. Voor 
de snoeken is in het Berg- en 
Broekpark een paaiplaats aange-
legd. 
Door al deze maatregelen is het 
doorzicht van het water zichtbaar 
verbeterd. Daardoor valt er nu 
licht op de bodem van de plas en 
ontwikkelen (onder)waterplanten 
zich beter. Draadalgen komen als 
eerste. Daarna komen waterpest, 
verschillende soorten fonteinkrui-
den en hoornblad. Die verdringen 
dan langzaam de draadalgen. 
Draadalgen komen soms los en 
vormen dan drijvende plakkaten 
op het water wat overlast geeft. 
Bovendien breken ze niet makke-
lijk af als ze ergens in vast komen 
te zitten. Helaas is het niet moge-
lijk het proces te bespoedigen 
door de draadalgen op grote 
schaal te verwijderen. Dit laat juist 
het instabiele systeem voortbe-
staan en dan komen de draadalgen 
elk jaar weer terug. De waterplan-
ten die hierna komen, zoals 
waterpest, breken wel gemakkelijk 
af. Dan behoort de overlast tot 
het verleden. 

Mouwen omhoog op de Voorplas

Een afzander aan het werk op de Kralingse Plas
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Als kleine jongen kwam ik met 
mijn ouders veel aan Aegir. En 
als 12-jarige Vial moest ik ook 
jeugdlid worden. Ik herinner 
mij nog veel dingen uit die tijd.

Zoals een gezellig clubgebouw met 
stalen kozijnen, aan de plaszijde een 
betonnen terras met een gepotdek-
seld houten hek en een klein buffetje 
van ongeveer twee meter lang waar 
de uitbater flesjes bier en limonade 
verkocht. Ook stond er altijd een 
grote koffieketel en een pannetje met 
ballen gehakt op een klein spiritus 
lichtje. In het midden stond een lange 
leestafel met twee grote lampen 
erop. De verwarming van het clubge-
bouw bestond uit een grote zwarte 
potkachel, waar zowel kolen als oude 
steigerplanken in werden gestookt. 
Uiteraard stond er altijd een grote 
ketel water op. 
De beheerders van het clubgebouw 
hadden ieder een taak: vrouwlief 
deed de schoonmaak en de verkoop, 
manlief was haven- en terreinmeester 
en moest tweemaal per jaar de stei-
gers in de carbolineum zetten. 
’s Winters als er sneeuw lag moest 
hij het toegangspad dat bestond uit 
een circa een meter breed koolas 
pad, begaanbaar maken. Dat werd 
gedaan met de opgespaarde as uit de 
kachel vermengd met wat zout in een 
grote houten kruiwagen. Tegen-

woordig hangen ze een bordje aan 
het hek 'wegens gladheid gesloten'. 

Winterstalling
De winterstalling was altijd een groot 
spektakel. Toen hadden we nog geen 
hijskraan, wel een helling, voor de 
grotere zeiljachten, met een handlier, 
waaraan meestal twee potige mannen 
de slinger bedienden. Met veel hand-
kracht kwamen de boten op hun 
plek. Als er getild moest worden riep 
er altijd een '1, 2, 3 hoerepoep'. De 
kleinere kielboten zoals de 22 en 16 
kwadraten en de vrijheidjes werden 
met een touw om de kiel in het 
water van hun kiel en roer ontdaan. 
Ik mocht als kleine jongen dan snel 
kurken of proppen in de gaten stop-
pen anders liep de boot vol! Daarna 
werd de boot met mankracht via een 
rolletje op de kant getrokken en met 
een klein gammel karretje naar z’n 
winterplek gereden De kielen en het 
roer werden aan het touw met ver-
eende krachten de kant opgesleurd. 
In het voorjaar werden de boten 
hoger gezet en werden de kielen 
gemonteerd waarna de boten staand 
op hun kiel op een glijplank in houten 
goten naar de waterkant werden 
gegleden met links en rechts 5 of 6 
man. De laatste goot, vetslee 
genaamd, stak dan zo’n meter of 5 in 
het water. Met het commando, 
'1, 2, 3, in Godsnaam', werd de boot 

dan met een vaartje het water in 
geduwd. Het was altijd weer span-
nend moment wanneer de boot 
alleen, staand op zijn kiel, met een 
flinke plons in het water gleed. 

Roestige spijker
’s Zomers was het er altijd dolle pret 
en was er veel jeugd. Onderlinge 
wedstrijdjes, biljarten, zwemmen enz. 
Ik herinner mij nog goed, dat ik tij-
dens het spelen op het stophout, dat 
in grote stapels op de bekende plek 
lag, van een stapel hout met mijn 
voet op een grote roestige spijker, 
die uit een plank stak, sprong. De 
spijker ging dwars door mijn schoen 
en stak er zo’n 5 cm bovenuit. Ik 
stond muurvast, zeg maar: spijker-
vast. Na geschreeuw kwam er hulp 
op gang. Jan van Walsum en de schip-
per de heer Rekkers hebben toen 
vloekend de spijker afgezaagd (men 
dorst mijn voet er niet af te trekken) 
en in de houten kruiwagen werd toen 
naar de prins Bernhardkade gereden, 
waar mijn toegesnelde vader stond 
met zijn auto en mij naar het 
Bergwegziekenhuis heeft gebracht 
voor de eerste hulp. 
Bij de renovatie van het A steiger 
moest ik denken aan de vaste liggers 
van toen, die er ’s zomers en in de 
weekenden aan boord waren: Jan van 
Walsum tegen de wal, daarnaast zijn 
Pampus 'de Noord', daarnaast familie 

50 jaar lid, dat brengt herinneringen 
met zich mee…

Op de foto's de terwaterlating van de boot van Dhr. Slootmaker. Gebouwd door Vial sr. in 1947 (?)
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Verhoeff met een houten S-spant, het 
houten motorkruisertje van de heer 
De Jong, de houten kajuit zeilboot 
van Slootmaker (die was toen de 
penningmeester) daarnaast de klas-
siek geklonken motorboot van de 
familie Dijkers, de Maaskruiser van 
Koetsier, de zwarte stalen motor-
kruiser 'Panta Rhei' van de heer 
Benschop en als laatste het houten 
kajuitzeiljacht van Hartman (die van 
de penning). Het zeiljacht van 
Hartman was een karveel gebouwd 
S-spant jacht, gaffel getuigd met een 
grote fok, een steng aan de mast 
waaraan het gaffeltopzeil gehesen 
werd. Toen ik een jaar of 16 – 17 was 
heb ik met een vriendje de boot hele-
maal opgetuigd (de oude Hartman 
had dit al jaren niet meer gedaan) en 
hebben wij  een heerlijke zeildag 
gehad, waarbij Hartman zittend tegen 
het kajuitschot heeft zitten glunderen 
van onze zeilkunsten. Jammer genoeg 
is het voor hem bij die ene  keer 
gebleven. 

Panta Rhei
De Panta Rhei van Benschop kan ik 
mij ook nog goed herinneren. Deze 
had een gracieuze belijning met een 
houten opbouw, een open achterkuip 
met gekleurde glas in loodramen. 
Bladerend in een oude Aegir Spiegel 
vond ik dit stuk van de hand van 
Benschop over de Panta Rhei: 

"Die dinsdag, de 6e juli, had ik er eigen-
lijk niet zo veel zin in als gewoonlijk. 
Kwam het door die alsmaar aanhouden-
de winter of door het griepje, dat me 
onder die omstandigheden al weken lang 
onverdrijfbaar gezelschap hield? Maar 
wel of geen zin… in 1965 is recreatie 
een bedrijf, dat gepland en georgani-
seerd wordt in een schema van tijden en 
plichten, waaraan men zich moeilijk kan 
onttrekken zonder dwars in het vaarwa-
ter van alles en iedereen te geraken. 
Mijn 'taak' voor die eerste vakantiedag 
was: de kille en grijs-grauwe middaguren 
te benutten voor een langzame en hope-
lijk ellendeloze opmars door de spinazie, 
de modder en de afgedankte kinderwa-
gens van de Hennipsloot en aansluitend 
de vaarwateren naar Moordrecht. Daar 
wilde ik met mijn biologische 'under-
statement' onder de wol en voor het vol-
gende rak op woensdag naar 
Nieuwkoop’s paradijselijke rietvelden 
moest sluiswachter Vuik de dienst maar 
zo’n beetje uitmaken, want tussen die 
Moordrechtse sluis en de IJssel botert 
het niet altijd. 
Zo dan lag ik met de Panta Rhei al vóór 
de middag aan de Prins Bernhardkade 
voor onze woning, om te provianderen 

en een massa normale en abnormale 
stukgoederen in te laden, die een 
modern mens nodig meent te hebben 
voor een verblijf van enkele Hollandse 
weken op het water. Zelfs mijn zwem-
broek en zonnebrandolie gingen mee en 
dat zegt toch wel iets omtrent de gron-
digheid waarmee ik te werk ging! Om 
circa 2 uur loeide mijn hoorn om de 
bedieningsman van dat kunstwerk voor 
me uit zijn moestuin op te schrikken en 
drukte ik voor de ontelbaar-zoveelste 
keer in mijn 15 jarige loopbaan als 
schipper van de Pant Rhei op de start-
knop. Achteraf denk je: waarom is dat 
ding eigenlijk toen niet ontploft? De 
mensen van de P.B.-kade, Aegir en 
Wurth en vele anderen hadden er toch 
wel een beetje recht op, om persoonlijk 
getuige te zijn, of er althans van meet 
'bij' te zijn geweest toen dat schip defi-
nitief afscheid nam van dat waterwereld-
je waarin het zo langzamerhand tot een 
vertrouwd begrip was geworden? Het 
zou, zo dicht bij huis, ook voor de verde-
re afwikkeling en nabeslommeringen van 
de 'begrafenis' zoveel eenvoudiger zijn 
geweest. 

Maar neen…. een kruiser met inge-
bouwde benzinemotor heeft niet alleen 
maling aan zijn baas en diens ethische 
of utilistische voorkeuren; hij is een met 
koelwater en afgepaste beetjes lucht en 

benzine in bedwang gehouden egoïst, die 
mokkend en pruttelend in zijn donkere, 
nauwe behuizing zijn slavenwerk doet, 
maar elke gelegenheid zal benutten, om 
zijn boeien van rantsoenering en opge-
slotenheid te verbreken. Niet beetje bij 
beetje, neen! Alle benzine in eens ver-
zwelgen! Niet dat benauwde onder die 
keurig beklede vloeren, neen! Eruit, de 
ruimte in! Machtig doen, vrij zijn… dat 
is pas leven, jongens! Zo zijn nou een-
maal de verborgen en bijgeleverde 
'Brittania rules the waves' complexen 
van een marinemotor en nauwlettend 
beloert hij de schipper op zijn handelin-
gen. Laat die er voor zorgen, dat ie is als 
een onfeilbare rekenmachine, want de 
geringste afwijking in het mechaniek van 
die sadist daar beneden hem… de klein-
ste onoplettendheid van de schipper ten 
aanzien van al die dingen die in acht 
genomen moeten worden rondom zo’n 
gevaarlijke maniak van een benzinevre-
ter, kan aan de idylle van een 'varend 
huisje' op het water een roemloos einde 
bezorgen. Een mens kan kaas eten, op 
een stoel zitten of in het gras lopen zon-
der kennis van zuivel, hout of planten, 
maar vanwege bepaalde risico’s kan je in 
een motorboot eigenlijk niet op start-
knopjes drukken en de schipper van zo’n 
ding uithangen, als je met je bewustzijn 
niet zelf volledig 'benzinegemotoriseerd' 
bent en dus te allen tijde werktuigelijk 
bedacht bent op elke en ook de kleinste 
mogelijkheid, waardoor de zaak fout kan 
gaan. Op dit punt moet ik erkennen, dat >

'Waarom is dat ding eigenlijk 
toen niet ontploft?'
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ik op die manier geen benzine in mijn 
hersens heb en het zullen er velen, zeer 
velen zijn, die ondanks het stuurwiel of 
de knuppel er net zo op staan als ik, 
niet alleen varend, maar ook rijdend of 
werkend met als die moderne appara-
tuur, waarbij 'tijgers in tanken' worden 
toegepast. 
Onbewust van de dreiging die er potenti-
eel altijd in zit, heb ik het waarschijnlijk 
aan mijn gevoel voor bepaalde orde, zin-
delijkheid en voorzienigheid aan boord te 
danken gehad dat het tot zover altijd 
goed is gegaan. Hen, die ik in al die 
jaren als metgezellen of gasten in deze 
varende bom heb meegevoerd, bied ik 
vanaf deze plaats mijn oprechte excuses 
aan voor de schrik die hen zal bevangen 
bij de gedachte aan het Zwaard van 
Damocles, dat hen bij die gelegenheden 
boven het hoofd heeft gehangen. Ik 
moet bekennen dat alleen dit in de cata-
strofe een werkelijk verbijsterende indruk 
op mij heeft gemaakt, getemperd door 
het besef dat ik op het kritieke moment 
puur toevallig en gelukkigerwijze alléén 
aan boord was. Nummer 2, 3 enz. had-
den het hoogst waarschijnlijk niet als ik 

nu: springlevend en praktisch onbescha-
digd kunnen na vertellen. 
Die middag tot in de avond ben ik dus 
naar Moordrecht geploeterd in een stijl 
van 'hard werken en weinig opschieten'. 
Nauwkeurig koershoudend ter hoogte 
van de uitgegraven geul, werd ik op 
sommige punten opgeschrikt door heftig 
gebonk of een schok ten teken dat het 
onderwaterschip in aanraking was geko-
men met onzichtbaar vreemde obsta-
kels, meer overigens had ik, tot mijn 
doel, geen bijzondere ervaringen. 

Met de sluiswachter maakte ik de 
afspraak, om de volgende morgen door 
te schutten naar de IJssel om klokke zes 
uur, vanwege de ebstand en werkzaam-
heden aan de sluismuren. Ik meerde af 
langs het huisje van de familie Koolmees 
en kroop met mijn griepje maar bijtijds 
in de kooi. Het moet gezegd, dat die 
laatste nacht aan boord bepaald niet de 
prettigste was van de vele, die ik op die 
manier heb doorgebracht. Het was mis, 

binnen- en buitenboord. Van mezelf wist 
ik het: misschien slap als een natte vaat-
doek, van buiten wist ik het ook: een 
harde wind met trieste regenvlagen. 
Maar van de motoren? Wat zich pot-
verd…. onder die vloer, waar ik alles in 
orde had bevonden  kon voordoen later, 
wist ik niets, maar evengoed was het 
een ellende, die zich weldra zou mani-
festeren. 
Om goed zes uur stond de sluiswachter 
aan de deur en was ik na het treffen 
van alle normale voorzieningen gereed 
om uit te varen. Ik drukte de startknop 
in ……….B E N G G G H!!!!!!!! De tijger 
brak uit! Rakelings met verschroeide 
klauwen langs een verdwaasde oppasser, 
zoefde hij als een vurig gele bliksem 
naar het bandeloze, bevrijdende….niets 
meer!!! "

H. Benschop.
 (overgenomen uit de Aegir Spiegel 

eerste jaargang nr. 5 september 1965)

Dit citaat toont maar weer eens aan  
hoe gevaarlijk een benzinemotor is.

Carel Vial

>

Op de vraag: heb jij nog oude foto’s 
van de heer en mevrouw Homs, haal 
ik de stapel oude albums (computer-
bestanden hadden we toen nog niet) 
uit de kast en al snel komen de bele-
venissen van toen weer boven drij-
ven. Ergens rond 1985 voeren enige 
leden van onze vereniging, met een 
ligplaats buiten de vereniging, richting 

Willemstad. Alwaar de genodigde 
Aegirleden (allen oud zeil(st)ers) zich 
inscheepten voor een dagje zeilen 
over het Haringvliet en Hollands 
Diep. Zo kwamen de heer en 
mevrouw Homs bij ons aan boord, 
gemutst als Peppi en Kokki. De toon 
voor de dag was toen al gezet en na 
de koffie verlieten we de haven voor 
een rondje om Tien Gemeten. 
Hoewel het geen wedstrijd was, 
waren de heren toch fanatiek aan het 
zeilen. Eenmaal terug op het Hollands 
Diep werd er in Numansdorp afge-

meerd voor een hapje en een drank-
je. Tegen de avond werd het laatste 
stukje terug naar Willemstad afge-
legd. 
De dag werd afgesloten met een 
heerlijke hap in restaurant Bellevue 
aan de kade. Voor lezers die zich 
later bij onze vereniging hebben aan-
gesloten: de heer Homs heeft ruim 
25 jaar de scepter over onze haven 
gezwaaid; daarnaast was hij brand-
meester bij de vrijwillige brandweer, 
vandaar zijn onafscheidelijke pet.

Kees Verkerk

Op de eerste boot: Henk en Yda Lindeman, Eefje Moerman, ’ome’ Willem van der Es (hij legde de eerste 
steen van ons huidige clubgebouw) en het echtpaar Prins. Op de tweede boot: Kees Verkerk, Lou Homs in 
gesprek met René Tacq, daarachter Til Kokenoot, Nel Tacq, Yvonne Lamers en Erst Snoek. 
Op de tweede foto: het echtpaar Homs en Francien en Kees Verkerk. 

Uit het oude 
album

'Hard werken, 
weinig opschieten'
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Gemiddeld 107 dagen per 
jaar is de donder en bliksem 
ergens in het land te zien en 
te horen: in juli en augustus 
zelfs zo’n 16 keer per maand. 
Watersporters zijn meestal 
in de zomermaanden op het 
water en hebben dus gemid-
deld om de paar dagen met dit 
fenomeen maken. Als je niet 
weet wat te doen kan dat best 
gevaarlijk zijn. 

Bliksem slaat zo’n 100.000 keer per 
jaar ergens in, dat komt neer op drie 
tot vier keer per vierkante kilometer 
in een heel jaar. In een bliksemschicht 
is het ongeveer 30.000°C gedurende 

1 miljoenste van een seconde. Een 
bliksemstraal is ongeveer 6 km lang. 
De stroomsterkte kan tot 6.000 
ampere zijn gedurende een vrij korte 
periode van 1 tot één tienduizendste 
van een seconde. De spanning kan 
oplopen tot honderd miljoen volt. 
Bliksem veroorzaakt in Nederland vijf 
doden per jaar. 

Hoe ontstaat bliksem?
Water of een vochtige oppervlakte 
van de aarde absorbeert de warmte 
van zonlicht waardoor water ver-
dampt. De lucht, net boven de grond, 
is warmer dan de hoger gelegen 
luchtlagen. Warme lucht is lichter dan 
koude lucht en stijgt dus op. Als deze 
warme lucht op een hoogte van 3 km 
of meer is gekomen, koelt deze heel 
snel af omdat de omgevingslucht kou-

der is. Tijdens het afkoelen ontstaan 
door condensatie waterdruppels die 
al snel kleine ijsdeeltjes vormen. 
Groter wordende ijsdeeltjes worden 
hagelstenen. Op deze hagelstenen 
vriezen onmiddellijk weer kleine 
waterdruppels vast. Dit proces speelt 
zich zo snel af, dat er kleine ijssplin-
ters van de hagelstenen afspringen. 
Die splinters hebben een positieve 
lading, terwijl tegelijkertijd de hagel-
stenen negatief geladen worden. De 
zeer lichte positief geladen ijsplinters 
stijgen naar de bovenkant van de wol-
ken en de zwaardere negatieve hagel-
steen zakken naar de onderkant van 
de wolk. Hierdoor ontstaan span-
ningsverschillen, tussen de wolken 

onderling, maar ook tussen de wol-
ken en de aarde. De meeste bliksems 
ontstaan tussen de wolken onderling 
(weerlicht) maar een deel vindt plaats 
tussen de aarde en de wolken. 
Een bliksemontlading vindt nooit in 
één keer plaats, daar is lucht een te 
slechte geleider voor. Langzaam en 
stapsgewijs vormt zich een kanaal 
tussen de wolken en de aarde. Op 
een gegeven moment is het ’kanaal’ 
zo dicht bij de grond dat de positief 
geladen aarde contact zoekt met dat 
kanaal. Vrijwel alle zaken geleiden 
stroom beter dan lucht dat doet. 
Daarom zal de bliksem zich bij voor-
keur laten geleiden door hoge 
bomen, gebouwen en masten. Maar 
het menselijk lichaam is ook een zeer 
goede geleider. De blikseminslag ver-
oorzaakt een enorm potentieelver-

schil met de grond. Als vuistregel 
geldt dat de bliksem door een hoog 
object wordt ’aangetrokken’ in een 
gebied met een straal van zo’n 1/3 
van de hoogte van het object.
Aardig is te weten hoe ver de inslag 
van je vandaan is: het verschil tussen 
de snelheid van licht en geluid is 
ongeveer 343 meter per seconde. 
Dus als je het aantal seconden telt 
tussen de lichtflits en het horen van 
de donder, gedeeld door drie is onge-
veer de afstand in kilometers.
De donder ontstaat door de hitte 
binnen een bliksemschicht. Door de 
enorme hitte zet de lucht heel snel 
uit en dit proces gaat gepaard met 
een knetterende klap: de donder. 

Wat moet je (niet) doen?
Er zijn 1,5 miljoen watersporters in 
Nederland, die in totaal zo’n 200.000  
boten op het water brengen, met 
name in de zomer als het regelmatig 
onweert. Zuid-Holland, telt na 
Noord-Holland, de meeste boten! 
Kajuitzeiljachten vormen de hoofd-
moot, gevolgd door kajuitmotorbo-
ten, open motorboten en open zeil-
boten. Bij onweer en bliksem op het 
water geldt voor iedereen: ga niet 
zwemmen. Open boten moeten zo 
snel mogelijk naar de kant. In de sta-
len kajuit van een boot ben je veilig 
(kooi van Faraday). Minder, maar nog 
altijd wel veilig zit je in de kajuit van 
een houten of polyester schip. Als je 
naar de wal vaart: ga naar het club-
huis. Ga nooit schuilen onder een 
boom: dat is levensgevaarlijk! Tussen 
haakjes: in een auto ben je veilig! 
Onbekendheid met het weer en in 
het bijzonder onwetendheid over 
onweer zou je in de problemen doen 
belanden, maar met bovenstaande 
kennis, is er niets om voor te vrezen 
en wordt het hopelijk weer een mooi 
en veilig vaarseizoen 

Bart van Beek

Donder, bliksem en watersport

Door de eeuwen heeft onweer 
haar weg gevonden in de 
Nederlandse taal. Wie kent niet 
de volgende gezegden. 

Zijn gezicht staat op onweer. 
Op zijn donder krijgen. 
Daar kun je donder op zeggen. 
Als de gesmeerde bliksem. 
Loop naar de bliksem. 
Naar de donder helpen.

Onweer in onze taal
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De Delftse Schie wordt ter hoogte van Overschie 
afgesneden waardoor de vaarweg daar veili-
ger wordt voor beroeps- en recreatievaart. Het 
Watersportverbond wil de straks afgesneden tak 
gebruiken om extra passantenligplaatsen aan te leg-
gen. 

Op dit moment zitten er twee vrijwel haakse bochten in de 
Schie. Met name voor de beroepsvaart is dit een lastige en 
onoverzichtelijke situatie. De provincie Zuid-Holland werkt 
samen met een aantal andere overheden aan een bochtafsnij-
ding in de Delftse Schie, ter hoogte van Overschie. Dit moet 
zorgen voor een veiliger en vlottere doorvaart van de beroeps-
vaart, maar ook voor de pleziervaart zal de vaarweg ook een 
stuk veiliger worden. 
Het verbond ziet bovendien kansen voor het creëren van een 
aantal nieuwe passantenligplaatsen in de straks ’dode’ tak. Deze 
ligplaatsen hebben dan een aansluiting op een prachtig fiets- en 
wandelgebied. Momenteel is er vanaf Rotterdam tot aan Delft 
geen enkele mogelijkheid om aan te leggen. Het verzoek is 
ingebracht op de schetsbijeenkomst van de provincie Zuid-
Holland die op 4 februari werd gehouden. Het Watersport-
verbond was uitgenodigd om mee te praten en mee te denken 
over een landschappelijk ontwerp. De resultaten daarvan wor-
den zoveel mogelijk meegenomen in het voorontwerp dat in 
het tweede kwartaal van 2010 klaar moet zijn.

Bron: www.watersportverbond.nl 

Bochtafsnijding Delftse Schie biedt kansen

Een haperende bootmotor, 
tropische temperaturen tus-
sen de koelapparatuur, een 
afzuigkap die niet werkt? 
Een willekeurige greep uit 
problemen waar je op een 
zeilvereniging tegenaan kunt 
lopen. Gelukkig blijkt Aegir te 
beschikken over een inventief 
lid die voor elk probleem wel 
een oplossing verzint.
Jan Jansen.

U kent hem vast. Hij valt op door 
zijn grote bos zilvergrijze haren en 
zijn (bijna) altijd opgewekt humeur: 
Jan Jansen. En door het nogal uitge-
breide bezit van drijfsels (waaronder 
de house-boat) en auto’s.
Als er ergens problemen zijn met 
een bootmotor, of dit nu buiten- of 
binnenboordmotor is, of de daaraan 
gehangen koppeling(en): leg Jan je 
probleem voor en een oplossing of 
een mogelijke oplossing wordt aan-
gedragen. Het enige vervelende is 
dat als je niet goed sleutelt of het 
gaat niet snel genoeg naar zijn zin, 
hij binnen de kortste keren zelf 
staat te sleutelen.
Afgelopen jaar heeft een select 
ploegje leden de keuken een enor-

me opknapbeurt gegeven. Nieuwe 
vries- en koelkasten, koelvitrine, 
etagiere, rvs-werkbanken en derge-
lijke. Als gevolg van de opstelling 
van de koel- en vrieskasten/kist, lie-
pen de temperaturen in de tussen-
ruimte op tot tropische hoogten. 
Problemen voor kok Rob en Anita 
vanwege het zogenoemde ’reuzelef-
fect’. Het zou Jan niet zijn, die eens 
kwam kijken. ,,Hier moet een hitte-
afzuiging komen en aan de onder-
kant koude lucht toevoer van buiten 
naar binnen’’, was zijn oplossing. Zo 
gezegd, zo gedaan. Een paar dagen 
later konden we wat speeltjes opha-
len die door de technische commis-
sie werden aangebracht en geïnstal-
leerd. Resultaat: weg reuzeleffect!
Nu liep Anita te miepen dat de 
door Carel aangebouwde puist veel 
te heet was voor de opgeslagen 
vaten bier en limonades, en terecht. 
Binnen een paar weken stond er 
een prachtige koelkamer waar de 
diverse drankjes op een acceptabele 
consumptietemperatuur kunnen 
worden opgeslagen.
De afzuigkap in de kombuis was al 
een paar jaar een doorn in diverse 
ogen. Na een beetje rondscharrelen 
konden we voor weinig een gebruik-

te, in zeer goede staat verkerende 
afzuigkap bemachtigen, echter zon-
der ventilatiemotor(en). ,,Geef maar 
mee’’, zei Jan. Pakweg veertien 
dagen later kwam er een afzuigkap-
installatie retour, met twee straal-
motoren erin. Als je ze allebei voluit 
aanzet wordt alle warmte uit het 
clubgebouw gezogen (’s winters). 
Gelukkig is het geheel regelbaar en 
zijn met de halve capaciteit alle keu-
kenruimten goed te ventileren en 
vrij te houden van alle rook en dam-
pen.
Het leuke is dat wanneer zo een 
installatie moet worden geïnstal-
leerd, of aangebracht, het op Aegir 
een soort familie Jansen-reunie 
wordt. Dan zie je Jan, Bobby, 
Dennis en Ferry, opdraven. Alleen 
Sebas en Ronny ontbreken door 
andere werkzaamheden. En onder 
het motto ’Geen gelul, hangen dat 
spul’ gaan ze aan de gang. 
Jan, jij en je ploeg zijn echt een stel 
kanjers. Bijzondere dank namens 
ons allen, en we hopen dat je nog 
vele jaren ons medelid bij mag blij-
ven.

Rob Spliethoff

'Problemen' bestaan niet, hooguit 'oplossingen'
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Nee, u hoeft niet te schrik-
ken. Dit is geen aankondiging 
van de ontmanteling van 
de Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij. Al 185 
jaar schieten we u graag te 
hulp en dat blijft ook zo. 

De titel boven dit stukje verwijst 
naar een zojuist verschenen boekje 
waarover ik u graag iets meer vertel. 
Het zou namelijk best kunnen dat u 
er waardevolle informatie in vindt. 
Uw zelfredzaamheid neemt ervan toe 
en daardoor ook uw plezier op het 
water. En dat wens ik u!
In het afgelopen jaar heeft de 
Veiligheidscommissie van de 
Nederlandsche Vereeniging van 
Kustzeilers zich samen met de 
KNRM – ook ik mocht er een 
bescheiden aandeel aan hebben – 
gewijd aan de productie van een 
handzaam gidsje voor aan boord. We 
wilden een boekje maken “om te ste-
len”. Boordevol tips van doorgewin-
terde zeilers, mensen met veel mijlen 
in het zog, lui die het weten kunnen 
zeg maar. De werktitel was dan ook: 
Kustzeilers’ knepenboek. De redactie 
door Anje Valk staat borg voor een 
prima leesbaar geheel.
Stap voor stap komen aan bod: de 
keus van het juiste schip, eisen aan de 
bemanning, de regelgeving voor zover 
voor u van belang, de voorbereiding 

van een wat langere reis, onderweg 
op zee en (mocht het toch gebeuren) 
in nood en wat dan. 
In de uitgebreide sectie met bijlagen 
vindt u overzichten van veiligheidsuit-
rusting, een inwerklijstje voor opstap-
pers, hoe vind je informatie over het 
weer, waar moet je op letten bij het 
varen met kinderen, voorbereiding 
op storm en ankeren. Enkele check-
lists, over motoronderhoud, EHBO, 
weblinks en boeken maken het boek-
je kompleet.
Het project is geslaagd. We hebben 
een handzaam, rijk geïllustreerd 
boekje gemaakt, geknipt voor op de 
kaartentafel en prima op zijn plek in 
uw vaarboekenkast. Vanaf januari 
voor een krats te koop in de KNRM-
webwinkel. Als Redder aan de Wal 
krijgt u ook nog eens  een aardige 
korting. Daardoor niet alleen voor 
uzelf, maar ook voor anderen aan-
trekkelijk als cadeautje. Van harte 
aanbevolen!

Michelle Blaauw – KNRM

Red jezelf – veilig zeilen op groot water

Het is nog ijzig koud, maar de 
watersportbeurzen zijn alweer 
bezig en zo langzamerhand 
begint de boot weer onze aan-
dacht te vragen. Nog even en 
de temperatuur leent zich voor 
het plegen van onderhoud en 
als de zomertijd is ingevoerd 
zijn we al weer vaak aan boord 
te vinden. De winter is een 
mooie tijd voor het maken van 
(vaar-)plannen en het sprok-
kelen van verhalen. Ik stuitte 
daarbij op een paar hardnekki-
ge misverstanden, die ik graag 
voor u help ophelderen. 

De capaciteit van een automatisch 
opblaasbaar reddingvest hangt 
af van mijn vaargebied en mijn 
lichaamsgewicht.
Nee. De capaciteit van uw redding-
vest hangt vooral af van de door u 
gedragen kleding. Kan er lucht in 
opgesloten raken, dan moet u een 
reddingvest met voldoende kantel-
kracht dragen, dus 275 Newton. Uw 
lichaamsgewicht speelt hierbij geen 
rol, uw vaargebied evenmin.

Als je een drenkeling niet aan 
boord kunt krijgen, bind hem dan 
aan de boot vast en vaar naar de 
dichtstbijzijnde haven.
Het klopt dat het heel moeilijk is om 
een drenkeling aan boord te krijgen. 
Voor de meeste boten geldt dat. 
Vervoer van een drenkeling door het 
water is echter geen goed idee. Het 
veroorzaakt ernstige onderkoeling 
doordat het langsstromende water 
het laatste beetje warmte aan de 
drenkeling ontneemt. Met bijna zeker 
de dood tot gevolg. Terugredenerend 
komen we daarom steeds tot de con-
clusie dat er maar een remedie is 
tegen man overboord: zorg dat het je 
niet overkomt.

Second drowning wordt veroor-
zaakt door een bacterie.
Second drowning treedt soms op na 
een waterongeval doordat er via 
osmose water in de longen terecht 
komt vanuit het bloed (na onderdom-
peling in zout water). Andersom kan 
ook: er belandt water uit de longen 
in het bloed (bij zoet water) waar-
door de rode bloedlichaampjes 
beschadigen. Beide verschijnselen 
kunnen dodelijke gevolgen hebben. 
Het is daarom zaak, iemand die 
onvrijwillig in het water heeft gele-
gen, enige tijd te observeren in een 

ziekenhuis. Met bacteriën heeft het 
niets te maken.

Een borreltje is hét middel om lek-
ker warm te worden als je buiten 
bent en het koud hebt.
Alcohol, vooral sterke drank, brandt 
in de keel en geeft daarom even een 
warmtesensatie. Doordat de haarva-
ten vlak onder de huid gaan open 
staan, koelt uw bloed juist extra af en 
daalt uw lichaamstemperatuur. 
Warme thee, soep of chocola war-
men uw kern op zonder ongewenste 
bijeffecten.

De KNRM is een overheidsinstan-
tie, de belastingbetaler draait op 
voor de kosten van het redding-
werk.
Nee, de KNRM is een particuliere 
stichting, die met hulp van het 
Nederlandse publiek (en steun van 
vele buitenlanders die hun water-
sport in Nederland beoefenen!) met 
vrijwilligers de reddingtaak op ruim 
water vervult. Een beetje waterspor-
ter is daarom Redder aan de wal en 
steunt de KNRM met een jaarlijkse 
donatie. U begreep dat al, maar wilt u 
het ook nog eens aan uw buurman in 
de haven uitleggen?

Michelle Blaauw – KNRM

Miss Verstand 
en H. Nekkig
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Zeeziekte is een door velen 
gevreesd euvel en kent volgens 
de cynici drie stadia: 
Je bent bang dat je dood gaat
Je hoopt dat je dood gaat
Je bent bang dat je niet dood 
gaat

Er is al veel gepubliceerd over de 
oorzaken en mogelijke bestrijding van 
zeeziekte, maar dit is een nieuw 
gezichtspunt. 
Hoe komt het dat tijgers en varkens 
niet zeeziek worden? Ze hebben een 
mechaniek in hun systeem dat maakt 
dat ze niet ziek worden van bedorven 
voedsel: ze breken histamine af. Dat 
maakt ze – als bijproduct - ongevoelig 
voor zeeziekte.
In het Duitse watersporttijdschrift 
Yacht magazine van januari 2005 
heeft een uitgebreid artikel gestaan 
over de relatie tussen het histami-
neniveau in het bloed en zeeziekte. 
Hoe meer histamine, hoe gevoeliger 
voor zeeziekte je bent. Door histami-
nearm voedsel te eten wordt de 
gevoeligheid verminderd. 

Slim eten en drinken
Pas daarom op met rode wijn, bier 
en kaas. Vermijd lang houdbaar voed-
sel zoals salami, worst of tonijn in 
blik, of kant-en-klaarmaaltijden, want 
die hebben een hoog histamine-gehal-
te. Ook voor spinazie, tomaten en 
alle rode sauzen moet je uitkijken. 
Verder zijn bijna alle zuivelproducten 

af te raden, behalve melk.
Beter af ben je met vers fruit en ver-
se levensmiddelen. Brood, rijstwafels 
en roggebrood zijn prima. Melk, 
water, thee, en appelsap kunnen ook. 
Stel uw boodschappenlijst eens 
samen aan de hand van een lijstje 
voor een histaminearm dieet en 
ervaar het verschil.

Lekker slapen
Slaap is ook een goede histaminever-
lager. Tijdens een nacht slaap ver-
dwijnt het grootste deel van de hista-
mine uit het lichaam. Slaap met de 
voeten in de vaarrichting, dan komt 
de maaginhoud niet steeds zo hinder-
lijk omhoog!

Bestrijding
Om het histamineniveau te verlagen 
en de kans op zeeziekte te verkleinen 
zijn vitamine C kauwtabletten het 
meest effectief. Een dosis van 4 x 500 
milligram per dag verlaagt het hista-
mineniveau aanzienlijk. Het is het eni-
ge middel dat ook nog helpt als je al 
zeeziek bent.

Het werkt!
Bij de KNRM hebben de meeste 
bemanningsleden gelukkig niet zo’n 
last van zeeziekte, maar ook bij ons 
wordt er momenteel met succes 
geëxperimenteerd met vitamine C. 
“Zorg dat je wat te doen hebt”, zegt 
de Helderse reddingbootschipper.

Michelle Blaauw – KNRM

Zeeziek? Probeer vitamine Zee!

Begin januari heeft u van onze penningmeester de factuur voor uw lid-
maatschap 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!

Contributie 2010
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