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Scheurtje wegwerken

Uit de haven
De winter begon met een goede aanzet door nog voor Sinterklaas met
een prachtige, dikke witte deken een
oorverdovende stilte over de haven
te leggen. Doodstil was het om je
heen als je in de waterige koude de
eerste voetstappen in het dikke pak
sneeuw zette. Oppassen op de steigers trouwens, want de bodemlaag
was nog spekglad opgevroren ook. De
weken erna is de vrolijke, uitgelaten
Hollandse winter eigenlijk nooit goed
losgekomen omdat het ijs maar bleef
kwakkelen. Alhoewel er een, misschien
twee dagen door een paar durfals over
de Voorplas is geschaatst, de grote
meute heeft het niet opgepakt hier in
het westen van het land en dat is waarschijnlijk maar goed ook, want zowel
op de Achterplas als op de Rotte zijn
er ook dit jaar weer mensen onder het
ijs verdronken.
De haven bleef gehuld in een grijze,
kwakkelende deken van halfzacht ijs en
zalvende rust. Dan volgen zoals gebruikelijk de voorjaarsstormen. Dit jaar al
in februari: dekzeilen, Optimisten en
Lasers waaiden van hun sjorringen af.
Gelukkig werkte de e-mailbom van Jaap
erg goed en kwam er een groot aantal
leden de volgende dag alsnog langs om
voor hun eigen investeringen voor de
zomer te zorgen!
Zo aan het begin van het seizoen valt
er administratief nog best het een en
ander te regelen maar de wachtlijst
voor de kleine ligplaatsen is bij het ter
perse gaan gereduceerd tot precies nul.
Helaas is er voor de ’grote’ ligplaatsen
(voor boten breder dan twee meter)
nagenoeg geen doorstroming en staan
er nu leden al twee jaar op de lijst zon-

der vooruitzicht. De lijst telt nu zeven
wachtenden. Ook de plaatsen op de
plankieren zijn eigenlijk vol. Wil er nog
een kayak bijgelegd worden, dan wordt
er al heel serieus gekeken!
Voor het haardvuur binnen in de vereniging heeft een aantal mensen dit
seizoen nagedacht over het verbeteren
van het proces ’boten uit het water en
in het water’. Daar komt voor de volgende ALV nog een rapport over. Wat
mij betreft zou een goede oplossing
voor alle problematiek zijn om standaard stalen instelbare schragen/bokken te maken, waar alle boten tot twee
ton in geplaatst kunnen worden. Deze
kunnen worden gekeurd en onderhouden. Voordelen liggen voor de hand:
we kunnen gevaarlijk en niet te keuren
materiaal afdanken, de oude houten
bokken, die in de zomer onder de
treurwilgen worden overgroeid door
brandnetels, kunnen worden vervangen door stapelbare frames die niet te
veel ruimte innemen. Bovendien zal zo
de logistiek bij het in en uit het water
brengen van de boten dan een stuk
gemakkelijker en effectiever worden.

En niet onbelangrijk: vooral ook veel
veiliger! Uiteraard zit er een prijskaartje aan vast en wat mij betreft wordt dit
een van de punten van het volgende
vijfjarenplan onder het nieuwe bestuur!
Dit jaar staan er geen grote klussen
op stapel. Dus zou er dan volgend jaar
genoeg vlees op het bot van de pot
moeten zitten om de volgende grote
plannen aan te pakken. Mijn prioriteit:
fatsoenlijke opbergruimte maken naar
de wil van de vereniging.
Dit keer zal ik niet vanuit mijn rol als
dominee met geheven vinger u manend
aanspreken, ik heb daar geen zin meer
in. Zorg er nou gewoon met elkaar
voor dat het terrein opgeruimd en
netjes blijft! En ’met de hoed in de
hand, komt men door het ganse land’,
oftewel ’het is de toon die de muziek
maakt’. Als u elkaar op een normale
fatsoenlijke manier ergens op wijst,
dan zal er ook fatsoenlijk gereageerd
worden. Wij zijn tenslotte allemaal ooit
door ballotage/kennismakingcommissie
toegelaten nietwaar?! Tot op Aegir!
Frank Berrens, havenmeester

Twee vreemde gasten
Bertus en Frans, de twee groene duwbootjes van aannemer de Vries & van
der Wiel uit Schagen, die de sanering
van de Bergse Plassen uitvoert, zijn
dagelijks aan het werk op de plas en in
de Rotte. En soms liggen ze bij ons in
de haven. Inmiddels is bij de molen een
buis van de Rotte naar de plas gelegd
voor het transport van zand.
De werkzaamheden duren tot september. Meer informatie kunt u vinden op
http://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/projecten

In 2011...

Van de voorzitter

vieren wij het 85 jarig bestaan van onze vereniging. Over
het programma leest u in deze Aegir Spiegel een beknopt
overzicht. Natuurlijk zijn er ook dit jaar weer heel veel
plannen voor de jeugdtraining en zeilwedstrijden binnen
onze vereniging. Ook met die plannen is gevuld. In het
vervolg krijgt u drie Aegir Spiegels per jaar, een en ander
heeft te maken met de hoeveelheid kopij die wij ontvangen. Mochten er zaken zijn waarvan u op de hoogte
dient te worden gehouden, dan zal er tussendoor een
nieuwsbrief worden verzonden. Wij wensen u een fijn
watersportseizoen.
Peter, Monica, Rob, Frits

De geur van oliebollen is nog maar net uit het huis en de
tijd van goede voornemens ook voorbij, dan springen de
krokussen al de grond uit en is het tijd voor onze favoriete hobby! Boten in de anti-fouling, poetsen en schilderen (denk om het zeiltje eronder). De vaste ploeg
vrijwilligers staat weer klaar om ze netjes in het water
te vleien. Nog wat meer zon en wat wind, wat kan ons
nog gebeuren. Een heerlijk vooruitzicht.
Dit is de laatste keer dat ik op deze plek mijn enthousiasme met u kan delen. Binnenkort is er de algemene
vergadering waarin ik de voorzittershamer aan mijn
opvolger hoop over te dragen. Vanaf 2006 heb ik deze
functie voor u mogen vervullen. Ook daarin is de tijd
voorbij gevlogen. Het lijkt nog maar zo kort geleden dat
Teun mij vroeg of ik het wilde doen. In die tijd hebben
we toch met zijn allen een hoop gedaan. Het belangrijkste is dat we hebben geprobeerd om planmatig te werk
te gaan. Het begon met een enquête om te weten wat u
nu eigenlijk van de vereniging verwacht. We hebben
opgeschreven wat de vereniging wil zijn en daarvan afgeleid een vijfjarenplan gemaakt. Elk jaar werd dat in de
algemene vergadering verder besproken en met de
begroting werd telkens een deel ingevuld. Dat plan is nu
bijna klaar. Alleen de nieuwe loodsen moeten nog worden gebouwd. Omdat de vereniging een wat degelijker
uitvoering voor ogen stond dan aanvankelijk het bestuur,
moest er nog even worden doorgespaard. Dat is de
reden dat het er nog niet staat.
Omdat het vijfjarenplan bijna is uitgevoerd, moet er
opnieuw worden nagedacht hoe Aegir de komende vijf
jaar tegemoet gaat. Om niet over mijn termijn heen te
regeren vond ik dat een nieuwe voorzitter dat moest
doen. En dat is de reden dat ik nu aftreed. Om ruimte
te maken voor een nieuw vijfjarenplan. Erik is gelijk met
mij gekomen en vindt om dezelfde reden dat hij nu
plaats moet maken.
Ik denk dat we goed hebben kunnen doorbouwen op het
fundament dat onze voorgangers hadden gelegd en een
solide vereniging achterlaten. Ik heb het een leuke tijd
gevonden. Als kandidaat-opvolger heeft Henk Heintz
zich aangediend. We hebben een aantal malen met hem
gesproken en we hebben er het volste vertrouwen in
dat hij een uitstekend boegbeeld voor Aegir zal zijn.
Dat ik als voorzitter aftreed betekent natuurlijk niet dat
ik bij Aegir weg ben. Blauw-blauw blijft gewoon, ik blijf
gewoon en we zullen elkaar nog vaak zien, bij ons Aegir.
Matthijs van Seventer, voorzitter

Uitnodiging ALV 15 april
Hierbij nodigen wij alle Leden uit voor de
Algemene Leden Vergadering die gehouden zal worden op vrijdag 15 april 2011
om 20.00 uur in ons clubhuis.
Agenda
1 Opening
2 Ingekomen/uitgegane stukken
3 Notulen A.L.V. d.d. 26-11-2010 (Aegir Spiegel
december 2010, blz. 12, 13)
4 Jaarverslag van de secretaris
5 Mededelingen bestuur / uit de regio
6 Financieel verslag 2010
7 Verslag kascontrolecommissie
8 Decharge bestuur over het jaar 2010
9 Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie
10 Bestuurssamenstelling
11 Reglementen Commissie
12 Rondvraag
13 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 7:
Het financieel verslag 2010 kan door leden twee weken voor de vergadering worden opgevraagd bij de secretaris of aan de bar van het clubhuis. Tijdens de
Algemene Ledenvergadering is een verslag eveneens
verkrijgbaar.
Punt 10:
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Matthijs van
Seventer en Erik Kappelle. Het bestuur draagt Henk
Heintz en Coen van Duijn voor en hen respectievelijk
te benoemen in de functie van voorzitter en penningmeester. Eventuele tegenkandidaten dienen door tenminste 10 leden schriftelijk uiterlijk 7 werkdagen voor
de vergadering aan het bestuur kenbaar gemaakt worden (Statuten, art. 13 lid 3).
Tom Koenen, secretaris W.V. Aegir
Belangrijke data 2011:
Boten te water, zaterdag 16 april
Klusdag voorjaar: 7 mei
Klusdag najaar: 1 oktober
Boten eruit: 29 oktober en de rest 12 november

OPENINGSTIJDEN CLUBGEBOUW
Van 1 april tot en met
30 september is het clubgebouw geopend:
Dinsdag		
Woensdag		
Donderdag		
Vrijdag		
Zaterdag		
Zondag 		

14 – 18 uur
13 – 18 uur
14 – 24 uur
14 – 18 uur
10 – 20 uur
10 – 20 uur

Maandag gesloten
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Wedstrijdzeilen 2011: keuze te over
In dit lustrumjaar en bij
een toenemend aantal zeilende Aegirleden proberen
de zeilwedstrijdcommissie, jeugdzeilcommissie en
het bestuur zoveel mogelijk
activiteiten te organiseren
of te faciliteren zodat er
voor elk lid iets is om naar
uit te kijken en aan deel te
nemen. Op gevaar af dat ik
hier en daar wat mis hierbij een opsomming van een
aantal zeilactiviteiten waar
je aan mee kunt doen.
Combi Rotterdam. Door acht verenigingen worden zowel voor als na
de zomervakantie wedstrijddagen op
lokale plassen in de regio georganiseerd. Vanuit Aegir zullen hieraan
Optimisten, Lasers en RS Feva’s meedoen. 15 mei zijn wij zelf gastheer van
dit circus. Dan zullen ook de gevorderde Optimistzeilers uit de opleiding
een dagje meedoen. De laatste jaren
hebben we goede resultaten behaald
in deze wedstrijden. Ik wens het
Combiteam ook dit jaar weer veel
succes toe.
Dutch Youth Regatta. Groots
evenement in Workum op het
IJsselmeer waar in vrijwel alle jeugdklassen wordt gestreden om het
Nederlands kampioenschap.
Internationaal staat dit evenement
heel goed bekend, waardoor er vele
nationaliteiten zijn vertegenwoordigd
en er minimaal 500 zeilen op het
water te zien zullen zijn. Namens
Aegir doen drie Optimistzeilers mee
met dit evenement.
Laserclub. Elke donderdagavond op
de plas te vinden. Op de volgende
donderdagen vinden de onderlinge
zomerwedstrijden plaats vanaf 19
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uur: 14/4, 12/5, 9/6 en 8/9. De
Laserclub is een dynamische club; je
kunt je altijd aanmelden en meedoen
via Frits Bienfait 06 54691559. In het
weekend van 21 en 22 mei is het
beruchte Laserevenement, om nu
reeds te noteren.
Aegir Cup. Niet in het najaar maar
in het lustrumweekend van 18 en 19
juni wordt de Aegir Cup georganiseerd. Onder extra feestelijke
omstandigheden verwachten we alle
Aegirleden met een zeilboot aan de
startlijn.
24-uurevenement. Weekend van
25 en 26 juni. Lijkt het erop dat er
tegenwoordig steeds meer scouts
meedoen en Aegir zelf afhaakt? We
proberen dit evenement ook bij de
jeugd onder de aandacht te krijgen.
Dit jaar is er waarschijnlijk een deelname mogelijk in estafettevorm voor
jeugdboten. Nadere informatie hierover volgt.
WK RS Feva. In Bruinisse 21-28 juli.
Natuurlijk doen alle drie RS Feva’s
mee met dit evenement. Naast ongeveer 25 Nederlandse boten zullen er
nog zo’n 125 boten van over de hele
wereld aanwezig zijn. Eind maart start
de wedstrijdtraining al, want het
manoeuvreren in zo’n groot veld is
geen sinecure.
FJ-evenement. Op 27 en 28 augustus. Er liggen een paar FJ’s in de
haven die er wat stoffig uitzien.
Misschien leuk om eens deel te
nemen aan dit evenement waarin met
het mes op tafel wordt gestreden
zelfs om de laatste plekken.
NCK Teamzeilen. Stichting World
Port Sail (WPS) organiseert ook in
2011 onder auspiciën van het
Watersportverbond het officiële
Nederlands Club Kampioenschap
teamzeilen voor verenigingen. Voor

2011 heeft WPS/Watersportverbond
besloten de beste acht van 2010
direct toe te laten tot de gouden divisie (finale weekend 15/16 oktober) en
de overige acht finalisten te selecteren via voorrondes (zilveren divisie).
Deze voorrondes zullen eind september/begin oktober gehouden worden.
Aegir is vorig jaar niet bij de beste
acht geëindigd en zal dus mee moeten strijden in de zilveren divisie.
Aegir wil natuurlijk naar het finaleweekend en is dan ook op zoek naar
een aantal fanatieke maar ook gezellige wedstrijdzeilers die in het Aegirteam willen meestrijden. Het team
bestaat uit totaal tien zeilers. Een
speciale oproep voor jeugdige zeilers
vanaf 16 jaar en zeilende dames om
zich aan te melden. In deze boten
(Maxfun 25) geldt namelijk ’less is
more’ voor wat betreft het gewicht.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal een selectieprocedure worden vastgesteld. Voorwaarden: lid van
Aegir, wedstrijdervaring (met name
boathandling), bereid om een aantal
maal een training mee te maken,
beschikbaar in het laatste weekend
van september, de eerste van oktober en als het meezit het weekend
van 15 en 16 oktober 2011. Als decor
is gekozen voor de dynamiek van de
Rotterdamse haven. Tussen kranen
en hoogbouw laveren in de
Maashaven is ook voor het publiek
een fantastisch schouwspel. Meld je
aan bij: thf-tan@planet.nl Kijk ook op
www.stichtingworldportsail.nl of in
de fotogalerij voor film en foto’s.
IJsberenrace. 5 en 6 november,
mijn favoriete wedstrijd van het jaar.
Alle klassen zijn welkom om de plas,
de snert en de glühwein te trotseren.
Donderdag Clubavond.
Naast de Laseraars zijn alle zeilklassen welkom om te komen zeilen.
Vorig jaar waren al heel wat kielboten structureel aanwezig op de donderdagavonden. Opstappen is altijd
mogelijk. Zorg dat je op tijd bent of
doe een oproep via facebookpagina:
Aegir Zeilers. Ook de jeugdzeilers
komen altijd graag zeilen op donderdag, zeker als het ook nog eens
zwemweer is. Rescue wordt geprobeerd bijna elke donderdag vanaf mei
paraat te hebben. Vrijwilligers hiervoor mogen zich ook aanmelden.
En dan is er natuurlijk nog:
Sneekweek, EasterKaag,
Botterletter….
Ted Tan, namens alle zeilcommissies.

Ook dit jaar heeft zich weer
een groep enthousiaste
kinderen aangemeld om in
een-/tweemansboot deel
te nemen aan de CWOopleiding. Ondanks drukte
rond lustrum, Combi en
allerlei vakanties en kampen
hopen we nu een planning te
hebben gemaakt die overal
tussendoor glipt.
Zoals altijd willen we als wedstrijdorganiserende vereniging ook dat de
leskinderen kennis maken met de
eerste wedstrijdbeginselen. Dat kan
tijdens het Combiweekend van 14 en
15 mei als we weer met een sleep
Opti’s door de sluizen richting
Kralingen vertrekken. Maar ook tijdens de Aegir Cup die dit jaar in het
lustrumweekend zal plaatsvinden en
als supporters bij de ouderrace.
Trainers
De trainers willen er weer een topjaar van maken en zullen met de
nieuwe jeugdzeilcommissie gaan kijken of alle gesmede plannen ook te
verwezenlijken zijn: theorielokaal op
zolder, terrein voor alle doelgroepen
ingericht, lekker vrij zeilen met toezicht op donderdag, activiteiten door
en voor jeugd zoals een zomerdisco.
Hoofdinstructeur is dit jaar wederom
Allard de Nie. Hij wordt bijgestaan
door Derk Siertsema als zeilcoach en
Joris Lak als adviseur jeugdzaken.
Derk en Joris hebben als voornaamste taak het borgen van de kwaliteit
van zowel de aangeboden leerstof als
de didactische kwaliteiten van de
instructeurs. Guus Dijkhuizen is de
instructeur tweemanszeilen. Naast de
bovengenoemden lopen er natuurlijk
nog andere instructeurs en wedstrijdtrainers rond.
Aanspreekpunten
De jeugdzeilcommissie bestaat naast
Allard en mijzelf ook uit vijf enthousiaste ouders (van Floor, Danaë,
Olivier, Olav en Daan, Julie, Fleur en
Lieve). Samen zijn ze verantwoordelijk voor de coördinatie van de jeugdzeilopleiding. Om het voor hen en de
rest van Aegir enigszins overzichtelijk
te maken wie wat doet, hebben zij
allen een aandachtspunt. De vijf op rij:
Harry Dommershuijzen: aanspreekpunt
voor kwesties rond materiaal, sleutels, terreingebruik tijdens de lessen
voor bestuur, trainers en iedereen
die hier wat meer over wil weten of
wil melden. Je kunt hem bereiken via:
06 13490823.

Alle zeilen bij voor een
mooi jeugdseizoen

Jacqueline Hardon: aanspreekpunt
voor alles wat met catering te maken
heeft: lunches tijdens lesdagen,
afspraken met de bar, hulpouders,
lunch tijdens wedstrijddagen etc. Zij
organiseert ook de zwembadles.
Telefoon 06 36115443.
Jean Bart Jaquet: aanspreekpunt voor
de trainers zowel operationeel als
inhoudelijk. Eveneens voor extra activiteiten naast het lesprogramma, bijvoorbeeld vrij zeilen op donderdag,
chillen op zolder. Bereikbaar via: 06
55335654.
Nicole Zeelen: aanspreekpunt op lesdagen voor ouders en kinderen. Zij
verzorgt met Allard ook de informatieavond. Telefoon 06 39399560.
Anne-Lou Slobbe: aanspreekpunt voor
alle administratieve ondersteuning
van de opleidingscyclus. Zij beheert
de mailbox jeugdzeilen@wv-aegir.nl
en coördineert samen met de hoofdtrainer de groepsindeling, diplomauitreiking ed. Zij is ook voor de penningmeester het aanspreekpunt op het
gebied van facturen en vergoedingen.
Zij is te bereiken op: 06 53509680.
Heel wat namen, maar je zult ze snel
leren kennen. De eerst les zullen zij
zichzelf voorstellen en in wisselende
bezetting op de lesdagen aanwezig
zijn. Zij nemen elkaar waar tijdens
afwezigheid. Zo is er altijd iemand
om aan te spreken voor vragen,
opmerkingen, complimenten, klachten en dergelijke. Ik wens hen veel
succes toe met de start van dit seizoen. Nieuws over het zeilen bij
Aegir kun je ook volgen via onze
facebookpagina: Aegir Zeilers. Word
ook vriend als je het zeilen een warm
hart toedraagt.
Ted Tan

Supportersboot tijdens
combiwedstrijd

Data jeugdzeilen
CWO 1:
Zaterdag 26 maart, zwembadles,
Zondag 27 maart, bootcontrole,
Zondag 3 april: les 1,
Zondag 10 april les 2,
Zondag 17 april les 3,
Maandag 25 april les 4.
Zondag 8 mei les 5,
Zaterdag 14 mei les 6,
Zondag 22 mei les 7,
Zondag 29 mei les 8,
Zondag 5 juni les 9. examendag,
Zondag 19 juni les 10.AegirCup
Lustrumweekend.
CWO 2 en 3:
Zondag 27 maart: bootcontrole,
Zondag 3 april: les 1,
Zondag 10 april les 2,
Zondag 17 april les 3,
Maandag 25 april les 4,
Zondag 8 mei les 5,
Zaterdag 14 mei combi RZV cwo 3,
Zondag 15 mei combi Aegir,
Zondag 22 mei les 7,
Zondag 29 mei les 8,
Zondag 5 juni les 9. examendag,
Zondag 19 juni les 10.Aegir Cup
Lustrumweekend.
2 mans-zeilen:
Zondag 27 maart les 1,
Zondag 3 april les 2,
Zondag 10 april les 3,
Zondag 17 april les 4,
Maandag 24 april les 5,
Zondag 8 mei les 6.
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De 24 uurs-race...,
nu nog aantrekkelijker?
Wie kent hem niet. Ze zijn
er op verschillende plassen en meren, maar op de
Bergse Voorplas is het echt
uniek. Ik heb er mooie herinneringen aan. En let op:
dit jaar mag je misschien van
bemanning wisselen!
Geen rondje is hetzelfde. Of je tien
ronden zeilt of zoveel ronden zodat
ze op de toren gek van je worden
omdat er geen plaats meer is op het
registratieformulier. En dan het commentaar van andere deelnemers op
het water: Waar zit die motor? Waar
koop je zo’n boot? Ik wil ook zo hard
gaan! Waar komen jullie ineens vandaan? Of mogen we een sleepie? Je
hoort van alles, maar het mooiste
geluid horen de andere deelnemers
schijnbaar niet. Dat is namelijk het
zachte geklots van de romp in het
donker. Dit geluid kan volgens mij
alleen maar door een zestienkwadraat gemaakt worden.
Ik begon met het zeilen van de 24
uurs-race bij de zeeverkennersgroep
’De Argonauten’. Ik was een jaar of

veertien en had eigenlijk geen idee
wat ik ging doen. De hele nacht zeilen klinkt leuk maar als het wat frisser wordt, ben je dolgelukkig als je
de zon weer ziet opkomen zodat je
weer een beetje warm kunt worden.
Ook lauwe frikadellen werden
’s nachts ineens gewaardeerd! Na de
zonsopkomst is het nog maar ’een
paar uur’ en hebben we het volgehouden. Dat is wat het volgens mij is;
volhouden, doorzetten, doorgaan.
Een tandje erbij zetten. Opgeven?
Waarom? Fantastisch zeilweer of wat
frisser, zonder wind of net iets te veel.
Ook zit je met vier man op een paar
vierkante meter. Da’s ook niet niks.
Dan komt het jaar dat je met je eigen
boot gaat zeilen. Wie kies je als
bemanning? Wie heeft er zin om 24
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uur in een Sailhorse Glider te zitten
in een wetsuite? Mijn maat Paul wel.
We hebben ontzettend veel gelachen.
Zo hebben we met kauwgom de zelflozers dicht gemaakt en hoopten we
dat het ging waaien. Pas in het laatste
uur ging het los en konden we eindelijk gas geven. Het was te laat om
Sven nog te pakken te krijgen maar
we hebben het wel geprobeerd. Dat
is toch ook waar het om gaat.
Dan koop je een kwadraat en gaat
het beginnen; je zeilt bij de eerste
drie. Vervolgens wordt je uitgedaagd
door een kennis om samen eens over
de plas te vliegen. De fles champagne
die hij bij zich had kon hij bij mij inleveren! Natuurlijk wel met z`n allen de
fles soldaat gemaakt. Vervolgens
varen dan een jaar of zes met z`n
drieën, m’n broer Rob, Paul en ik.
We varen dan nog met de kwadraat
4107, een licht-weer-bootje, maar wel
heel stoer. Vervolgens met Groentje
(4210), eerst even wennen aan de
boot en dan gaan met dat ding.
Ik heb met verschillende bemanningen gevaren en met wissellende
weertypes. De race die ik met mijn
vrouw heb gezeild was eigenlijk de
mooiste van allemaal. We hadden de
zeilpakken niet eens bij ons! Heerlijk
in onze korte broek gestart en ‘s
nachts onze winterjassen aan, dat
was voldoende.
Wending
In 2010 heb ik besloten om de race
eens van de andere kant mee te
maken. Namelijk vanuit de organisatie en heb aan de commissie gevraagd
of dat mogelijk zou zijn. Na de eerste bijeenkomst hebben we besloten
om de race in een ander vat te gieten
om het voor een grotere groep aantrekkelijker te maken. Het voorstel is
om met een team te gaan zeilen en
om bemanningswissels toe te staan.
De boot moet 24 uur varen maar de
bemanning mag gewisseld worden tijdens de hele race. Een team bestaat
uit bijvoorbeeld zes personen die de
race varen. Het voordeel is dan dat
je in de nacht binnen lekker op
krachten kunt komen om dan daarna
weer door te varen zodat je teamgenoten hetzelfde kunnen doen. We
hopen dat er meer inschrijvingen
komen als er bemanning gewisseld
mag worden. Wie gaat deze unieke
uitdaging aan?
Michel Serrij

85-jarig Aegir
viert feest

Zoals ieder goed lid van
onze vereniging weet is
onze vereniging opgericht
op 16 juni 1926 en dat leert
ons dat de vereniging dit
jaar op die datum 85 jaar
bestaat. Reden voor een
feest.
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De voorbereidingen zijn al geruime
tijd aan de gang. Een deel van het
programma zullen we hier bekend
maken. De dag van oprichting donderdag 16 juni zal er een receptie
worden gehouden voor genodigden.
Derhalve is er die avond geen clubavond. Zaterdag 18 juni beginnen we
met een rondvaart over de plas met
bewoners van de gezinsvervangende
tehuizen ’Giovanni’ en ’De Hoekstee’. Wij zoeken vrijwilligers die
met hun boot deze mensen willen
rondvaren. Opgeven bij
jachtwerf.vial@planet.nl. In de middag is onze jeugd aan de beurt.
Voor hen worden er spellen georganiseerd die alles te maken hebben
met water. Als zij zijn uitgespeeld is
het tijd voor muziek: Peter Barnes
komt ons borreluur opvrolijken.
Rond zevenen wordt er een Italiaans
buffer geserveerd. U dient zich hiervoor in te schrijven bij Anita aan de
bar of via info@anitashoekje.nl.
’s Avonds gaan de voetjes van de
vloer op tropische klanken van de
band Zorengue. In de loop van de
avond zal er een versierde botenparade worden gevaren.
Natuurlijk gaan we zondag verder
met feesten. Er is een puzzeltocht
en er zijn zeilwedstrijden (zaterdag
trouwens ook). De middag zal worden besloten door een optreden
van de ’Big Fun Band’.
Wij denken voor jong en oud een
gezellig programma te hebben
samengesteld en hopen dat men in
groten getale dit weekend naar de
vereniging komt. Wij zijn nog steeds
op zoek naar adressen van oudleden. Dus weet u adressen van
mensen die in het verleden lid van
de vereniging waren, mail die dan
naar jachtwerf.vial@planet.nl.
Uiteraard ontvangt u van ons een
officiële uitnodiging met daarin het
volledige progamma. Vergeet niet de
bovenstaande data alvast in uw
agenda te noteren.
Monica Vial,
Truus Volmerik,
Bette Holterman

Geldigheidsduur Klein Vaarbewijs verlengd!
Het Klein Vaarbewijs was in
het verleden geldig tot de
houder de leeftijd van 65
jaar heeft bereikt. Daarna
kon het vaarbewijs telkens
voor 3 jaar worden verlengd.
Op 01-07-2009 is een nieuw
Binnenvaartbesluit van kracht geworden waarin de geldigheidsduur van
het Klein Vaarbewijs als volgt is verlengd. Een Klein Vaarbewijs, afgegeven voor de 65-jarige leeftijd van de
houder, is geldig geworden tot de dag
waarop de houder de leeftijd van 70
jaar heeft bereikt. Dit betekent dat
alle voor 1 juli 2009 afgegeven vaarbewijzen 5 jaar langer geldig zijn
geworden. Een Klein Vaarbewijs,
afgegeven nadat de houder de 65-jarige leeftijd heeft bereikt, is vijf jaar
geldig geworden. Dit betekent dat
alle voor 1 juli 2009 afgegeven verlengingen 2 jaar langer geldig zijn geworden. Door de bovengenoemde veranderingen van de geldigheidsduur
betekent dit dat de “geldig tot”
datum op alle voor 1 juli 2009 afgegeven Klein Vaarbewijzen niet langer
correct is. Met het ministerie van
Verkeer en Waterstaat en met de

politie is afgesproken dat, ondanks
dat de vervaldatum op de afgegeven
Klein Vaarbewijzen niet meer juist is,
de Klein Vaarbewijshouders hun huidige Klein Vaarbewijs gewoon kunnen
behouden. De geldigheid zal gecontroleerd worden op basis van de
nieuwe regelgeving.
Klein Vaarbewijzen die nu worden
afgegeven zijn inmiddels aangepast
aan de nieuwe geldigheidstermijnen
uit het Binnenvaartbesluit. Voor veel
Klein Vaarbewijshouders betekent de
nieuwe langere geldigheidsduur dat
het voorlopig niet nodig is het Klein
Vaarbewijs te verlengen.
Buitenland
Mocht u echter ook in het buitenland
gebruik willen maken van uw Klein
Vaarbewijs, dan adviseren wij u uw
Klein Vaarbewijs met een verlopen
vervaldatum wel te verlengen.
Aangezien uw verlengde Klein
Vaarbewijs vanaf 1 januari 2010 ook
als ICC geldig is, beschikt u meteen
over een compleet document voor
het buitenland met een correcte vervaldatum. Daarmee voorkomt u in
ieder geval mogelijk lastige discussies
met de buitenlandse politie, die vaak

niet op de hoogte is van wetswijzigingen in een ander land. Bent u overigens in het bezit van een al langer
geleden verlopen Klein Vaarbewijs,
zou het kunnen dat u ook onder de
nieuwe regels uw vaarbewijs (binnenkort) dient te verlengen.
Aanvraag Verlenging
Als uw vaarbewijs binnenkort verloopt en u wilt uw vaarbewijs verlengen, dan kunt u de benodigde formulieren aanvragen via de website
www.vamex.nl. Naast het aanvraagformulier ontvangt u dan tevens een
Medische Eigen Verklaring. Als op de
Eigen Verklaring één of meer vragen
met “JA” zijn beantwoord zal de
medische adviseur scheepvaart
beoordelen of op medische gronden
varen kan worden toegestaan. Meer
informatie hierover vindt u bij de
medische eisen.
De kosten van behandeling van de
aanvraag en afgifte van een verlenging
van het Klein Vaarbewijs zijn door
het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat vastgesteld en bedragen
€ 25 (prijswijzigingen voorbehouden).
bron Rijksoverheid

Voor een lekker glas wijn moet je
bij Personal Wine Selection zijn!
Bergschenhoek Mob. 0610714190
PWS: wijnleverancier Aegir

DE SUPERSTORE FOTO, BEELD EN GELUID
KIJK SNEL OP

WWW.FOKA.NL

VOOR VELE DUIZENDEN SUPER AANBIEDINGEN
Admiraliteitsstraat 8 / Hoek Oostzeedijk Rotterdam
DIGITAAL BEELD EN GELUID

7 DAGEN IN DE WEEK GEOPEND
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Aegir

Wilt u ook adverteren in de Aegir Spiegel,
neem dan contact met Tom Koenen.
Dat kan met een e-mail via de website:
www.wv-aegir.nl/contact/bestuur
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Stokje over……
Ook dit jaar breekt het
moment weer aan dat horden oranje zwemvesten zeilend, zwemmend en vooral
gillend de plas pogen in te
nemen in een onstuitbare
drang het felbegeerde diploma te bemachtigen.
Het lijkt alweer heel lang geleden dat
ik met zo’n Stokje over… vierkant
bakje op het dak het Aegirterrein
kwam oprijden en vertwijfeld rondkeek naar alle drukte. Moest mijn
kleine moppie echt dat water op in
een weinig aerodynamisch bootje met
onbekende medecursisten, onbekende trainers en nul ervaring met zeilen? Aan het einde van de dag bleek
dat ik me voor niets ongerust had
gemaakt. De dag begon redelijk rustig
voor haar: bootje het water in en in
een sleep naar een ponton verder op
de plas, dan eerst rustig wat theorie,
wat evenwichtsoefeningen, optuiginstructie en een start met 8-tjes
varen. Bij de lunch schuddebuikjesgevechten en witteboterhammenjacht
en na de les trots op ’haar trainer’ en
al dikke maatjes met de groepsleden.
Ook voor mij was het een heerlijke
start: koffie in de zon, het kon niet
beter. De coördinerende moeders
waar je je in de ochtend moest melden zagen er ook al zo relaxed uit:
met een lijst voor het clubhuis, blote
benen in de zon. De een nog bruiner
dan de ander.
Toen Petra de Geest besloot met het
coördineren te stoppen meldde ik me

Even voorstellen

Ik ben Henk Heintz gehuwd en vader
van een dochter. Niet geboren maar
wel getogen aan de plas heb ik mij
altijd als een vis in de plas gevoeld. Ik
ben geboren 24 oktober 1950 en nog
geen 2,5 jaar later ging ik met mijn
ouders wonen op Buitenzorg aan de
Ringdijk en natuurlijk de Bergse
Achterplas. Ik heb er een leuke jeugd
gehad die natuurlijk mede werd
bepaald door het wonen aan het

dan ook snel aan bij Els Molenaar om
ook zo’n coördinerende rol te mogen
spelen. Het bleek alles behalve erg
relaxed, maar wel leerzaam en vooral
erg leuk. Nadat Els na een jaar vertrok bleek het niet zo eenvoudig een
opvolger voor haar te vinden.
Iedereen had een megadrukke agenda
en wilde best eens een keer helpen,
maar structureel extra handen vinden
bleef een probleem. Intussen werd de
hoeveelheid werk wel steeds meer als
gevolg van: hogere opleidingseisen
CWO, opleiding trainers, aanschaf
tweemansboten, Pinksterkamp, Brede
school-activiteiten en dergelijke.
Omdat mijn beide kinderen inmiddels
hun diploma’s hebben en al wedstrijdzeilend uitzwerven over het land, wilde ik dit jaar ook graag mijn taken
overdragen. Gelukkig is er na een
oproep in de Spiegel een vijftal
enthousiaste ouders gevonden die dit
jaar samen met de hoofdtrainer, zeilcoach en zeilcommissaris de jeugdzeilcommissie gaan vormen. Vijf hele verschillende personen met een berg
energie en volop creatieve ideeën.

Dat belooft een perfect seizoen te
worden.
Jullie zullen me nog wel voldoende
rond zien lopen op het terrein, want
ik zal de zeilwedstrijdcommissie voorlopig bijstaan bij de zeilwedstrijden
waar ook jeugd aan meedoet en zal
met het Combiteam op pad zijn in de
regio. Ik zal wel een heleboel gaan
missen: alle CWO-zeilers die soms
bang, verdrietig, trots, enthousiast me
opzochten om hun verhalen kwijt te
kunnen, de instructeurs die na een
nachtje stappen met kleine oogjes
weer vol verve met hun groepje het
water op gingen, de discussies bij de
nabespreking, de enorme vorderingen
die in de lessen gemaakt werden, het
vertrouwen dat het bestuur in al onze
enthousiaste plannen toonde, het
gezamenlijk het gras afzoeken als de
sleutels weer eens verdwenen waren,
enzovoorts. Ik wil hierbij dan ook
iedereen bedanken die de afgelopen
jaren heeft meegeholpen bij de organisatie van al onze jeugdactiviteiten.
Vera Bergschneider

water. Als klein jongetje zeilde ik
over de Bergse Achterplassen en had
daar veel plezier in. Later is het zeilen een beetje overgegaan alhoewel
de plassen bleven trekken.
Zo groeide ik op van tiener tot twintiger en kwam voor het eerst bij
Aegir. Iedere week was ik te vinden
met mijn vrienden bij de Instuif van
Cor Wurth, de huidige Uno,met als
beste barkeeper Aadje Klein. Soms
waren er feesten op Aegir waar wij
ook bij mochten zijn. Je vond dat een
hele eer. Later werd ik lid van de
Bougie, een jongerensociëteit in
Hillegersberg die soms ook hun feesten gaven bij Aegir. Wij kwamen ook
veel in de Blokhut waar ook veel
leden van Aegir waren. In 1996 ben ik
lid geworden van Aegir en kocht mijn
eerste bootje, een Spaanse sloep.
Nog niet zolang geleden vertelde een

van de leden dat de huidige voorzitter Matthijs van Seventer alsmede
penningmeester Erik Kappelle, voornemens waren hun taken over te dragen. Ik heb toen aangegeven dat ik
mij wel beschikbaar wilde stellen als
voorzitter. In het verleden ben ik
voorzitter geweest van de tennisvereniging Lommerrijk en daarop volgend van de Business Club
Rotterdam. Coen van Duyn vond dit
een goed idee en bood aan het penningmeesterschap over te nemen. Ik
ben graag bereid mij in te zetten
voor Aegir en vind dit ook een uitdaging. Natuurlijk heb ik er alle vertrouwen in dat dit gezamenlijk met de
andere leden van Aegir en de leden
van het bestuur zal leiden tot een
solide basis voor Aegir in de komende jaren.
Henk Heintz
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We gaan weer
zeilen!

Na de winter gaan we weer
onze favoriete sport bedrijven.

Europees
Kampioen FJ

Uit naam van Esther en ook als
trotse ouders willen wij Aegir
bedanken voor alle aandacht, felicitaties en de prachtige bos bloemen! Het was dan ook een heerlijke zeilweek waarbij Rolf de Jong
en Esther duidelijk zichtbaar genoten van het mooie zeilwater en de
lekkere wind. Er was zelfs een dag
dat ze als eerste over de finish
vlogen maar als allerlaatste weer
terug waren in de haven… ze kregen geen genoeg van het planeren
over de golven in de harde wind.
En de laatste dag vol zonneschijn,
een mooi windje, waarbij ze onder
luid applaus finishten als Europees
Kampioen, dat is toch wel een bijzonder gevoel. Rolf en Esther
genoten stralend van oor tot oor
(met de vlag in top) van hun champagne. In december bleek de
feestvreugde nog niet helemaal
voorbij toen Esther namens Aegir
werd aangemerkt als sportkampioen 2010. Ze werd uitgenodigd
voor de Rotterdam Sportstad
Awards in het nieuwe Luxor en
had een leuk interview met Mart
Smeets. Komend voorjaar (4 april)
gaat Esther meedoen met de Race
of the Classics (ROTC) een studentenzeilrace met klassieke schepen (Esther vaart op de Oban) die
start vanuit de Veerhaven in
Rotterdam. Voor wie het leuk
vindt, schepen en bemanning zijn
op zondag 3 april te bewonderen.
Nogmaals allemaal bedankt.
Familie Pothuis
(Komt er toch nog wat moois uit een
FJ-huwelijk!)

Spiegel opmaken

De Lasers beginnen donderdag 14
april met trainingswedstrijd nr.1,
12 mei nr.2, 9 juni nr. 3 en de slotwedstrijd op 8 september.
Tussendoor wordt er door de liefhebbers volop getraind en de kielboten beginnen binnenkort ook weer
aan hun training.
We hopen dat de Lasers en kielboten ook volop aan de officiële Aegirwedstrijden meedoen.
We beginnen zondag 15 mei met de
Combi Rotterdam en dat is gelijk vol
aan de bak voor de zeilwedstrijdcomissie want met 130 deelnemers en
hun ouders kunnen we ons geen fouten permitteren. Er wordt dan ook
streng naar de veiligheid gekeken,
zoals voldoende rescueboten, deskundig personeel en goed werkende
communicatieapparatuur, die weer
ter beschikking wordt gesteld door
Aart Trees! Op de starttoren en de
vlotten worden start en finish
gefilmd zodat achteraf altijd nagekeken kan worden of er onvolkomenheden waren en hier van geleerd kan
worden. Het Laserevenement is op
21 en 22 mei en het is te hopen dat
de datum nu gelukkig is gekozen.
Vorig jaar hadden we slechts 3 deelnemers en dat is voor de deelnemers
en de zeilwedstrijdcommissie geen
pretje. We rekenen dan ook op de
donderdagavondgroep en er zal weer
ouderwets rondgebeld gaan worden.
18 en 19 juni is tijdens de viering van
85-jarig jubileum de Aegir Cup en
het spreekt voor zich dat hier een
grote deelname van de Aegirleden
wordt verwacht. 25 en 26 juni is de
24-uursrace. 27 en 28 augustus is het
Flying Juniorevenement en 5 en 6
november besluiten we het Aegirseizoen met de IJsberenrace. We
hopen dan ook dat het een mooie
zomer wordt met een leuk aantal
nemers. Een fijn seizoen toegewenst
namens de zeilwedstrijdcommissie.
Frits van der Linden

Voor de Aegir Spiegel zoeken we iemand die de opmaak wil gaan verzorgen. Meedenken over foto’s en tekst om dan met de aangeleverde onderdelen en een grote eigen inbreng een drukklaar blad samen te stellen. Heb
je er zin in of wil je meer weten, stuur dan een e-mail aan Peter Krins.
E-mail: pedori@tiscali.nl.
de redactie
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