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Regenbogen sieren de plas

Uitnodiging ALV

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de
Algemene Ledenvergadering die gehouden zal
worden op vrijdag 21 november 2008 om 20.00
uur in ons clubgebouw.
Agenda:
1. Opening,
2. Ingekomen en uitgaande stukken,
3. Notulen ALV d.d. 18-04-2008 (AS juni ‘08 blz. 12 & 13),
4. Mededelingen van het bestuur en uit de regio,
5. Begroting,
6. Tarieven 2009,
7. Aanpassing statuten,
8. Strategische beleidsplan,
9. Bestuurssamenstelling,
10. Rondvraag,
11. Sluiting.
Toelichting op de agenda: punt 7: Voorgesteld wordt
om de statuten op 2 plaatsen te wijzigen. In de eerste
plaats wordt voorgesteld om de leeftijdsgrens voor
bestuursleden te laten vervallen. In het algemeen kan
worden gezegd dat leeftijdsgrenzen op zich niet zinvol
zijn. Zinvoller is het om te beoordelen of bestuursleden
op grond van kennis, kunde en vaardigheden geschikt zijn
om hun taak naar behoren te vervullen. De Algemene
Ledenvergadering heeft daar een belangrijke rol in. Een
bestuurslid wordt om de 3 jaar herkozen en zo lang het

desbetreffende bestuurslid naar behoren functioneert,
is er geen reden om hem/haar wegens het bereiken van
een arbitrair gestelde leeftijdsgrens naar huis te sturen. In
verband hiermee wordt voorgesteld om artikel 14, derde
lid van de statuten te laten vervallen, waardoor het nodig
wordt om artikel 14, vierde lid redactioneel aan te passen
door daarin in de aanhef het woord “voorts” te schrappen. De tweede wijziging die wordt voorgesteld is om de
uitnodiging voor de ALV en de toezending van de agenda
en mogelijk andere stukken via de website van de vereniging te kunnen laten geschieden. In verreweg de meeste
huishoudens heeft een computer inmiddels zijn intrede
gedaan. de website van de vereniging moet worden
beschouwd als een officieel publicatiemiddel van de vereniging, waardoor berichtgeving sneller en goedkoper kan
plaatsvinden dan op de tot nu toe gebezigde manier. In
verband daarmee wordt de volgende wijziging van de statuten voorgesteld: Artikel 22: het huidige lid 2 wordt lid 3
en een nieuw lid 2 met als tekst “De oproeping bedoeld
in het 1e lid kan tevens geschieden via publicatie daarvan
op de website van de vereniging” Wordt ingevoegd na lid
1. Punt 9: In 2008 zijn aftredend en herkiesbaar: Frits van
der Linden en Tom Koenen. Rob Spliethoff is aftredend,
doch herkiesbaar indien de aanpassing van artikel 14.3
wordt goedgekeurd. Anders is hij statutair wegens het
bereiken van de maximale leeftijd (70 jaar) niet meer herkiesbaar. Tegenkandidaten dienen door 10 of meer leden
7 dagen vóór de ALV schriftelijk bij het bestuur te worden aangemeld (artikel 13.3 van de statuten).
Tom Koenen, secretaris W.V. Aegir.
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Nog even...
en de zomer is alweer voorbij. Wij hebben eigenlijk niet zo
de indruk dat we veel zomer hebben gehad, maar daar
doen we met z’n allen gelukkig niets aan. Volgend jaar
beter! Terugkijken op het seizoen kunnen we zeggen dat
het Regenboogevenement er echt uitsprong! Tjonge wat
een gezellig feest, Aegir als van ouds. Een uitgebreid verslag
vindt u elders in deze Spiegel. Wat u helaas niet in deze
Aegir Spiegel vindt is een verslag van de Zeilwedstrijd
commissie over hun ervaringen tijdens de Combi. Jammer
want met enthousiaste verhalen trek je toch voor volgend
jaar weer deelnemers.
Wij gaan ons opmaken voor het winterseizoen: de boten
op de kant, de IJsberen race, de mosselmiddag etc. en
gewoon gezellige zondagmiddagen bij onze vereniging.
Monica, Peter, Jim, Rob, Frits

Winterprogramma 2008/2009
Zondag:
12 oktober
Zondag:
16 november
Zondag
30 november
Donderdag: 4 december
Zaterdag: 13 december

Mosselmiddag
Puzzeltocht
Sinterklaasfeest
Klaverjassen om boterletters
Kienen

Donderdag: 1 januari
Nieuwjaarsreceptie vanaf 16.00 uur
Zondag:
08 februari Feestmiddag
Donderdag 09 april
Paasklaverjassen om eieren
Toelichting

Mosselmiddag
De mosselen worden vanaf 16.00 uur voor u geserveerd.
Puzzeltocht
Dit jaar wordt de puzzeltocht uitgezet door Piet en Els.
Zij rekenen op een grote opkomst. Aan het eind van de
middag worden er Franse kazen met een glas wijn geser
veerd in het clubgebouw. Ook als u niet aan de puzzel
tocht heeft meegedaan, bent u hierbij van harte welkom.
Sinterklaasfeest
Ook dit jaar bezoekt de Sint met zijn Pieten weer onze
vereniging. Om 14.30 uur zal hij bij het clubgebouw aan
komen. Hij heeft voor de kinderen tot 10 jaar een
cadeautje bij zich.
Kienen
Vanaf 1 november zijn er bij Anita weer kienkaarten à
€ 3 per stuk te koop. Eén kaart geeft recht op twee
kienkaarten in de tweede ronde.
Feestmiddag
Hoe deze middag er precies uit gaat zien is nog niet
bekend. U ontvangt tegen die tijd informatie via de
Aegir-mail.
Opgeven
Opgeven voor de klaverjasavonden bij
Carel Vial 0622406711, voor het Sinterklaasfeest bij
Monica Vial 0623072664. Voor de puzzeltocht kunt u
zich opgeven via een van beide telefoonnummers of aan
de bar in het clubgebouw.
De ontspanningscommissie

Van de voorzitter

Op 1 september begon de meteorologische herfst. Maar
voor mijn gevoel viel de herfst al begin augustus in. Volgens
mijn favoriete zondagochtendprogramma Vroege Vogels
hebben we in geen tijden zo’n natte augustus meegemaakt.
We hebben wel vier droge dagen gehad! Maar, het was niet
koud. Laten we dat dan maar als een zegening tellen.
Hoewel, of we nu echt zo blij moeten zijn dat er weer
scheepvaart mogelijk is rond de Noordpool? Dat is in
125.000 jaar niet mogelijk geweest.
Terug naar onze eigen favoriete watersportvereniging. We
genieten nog volop van de zonnige dagen die er nog zijn.
Zon en wat wind en we zijn weer helemaal enthousiast op
het water. De vereniging zindert en bruist. Dit seizoen heb
ben we een paar fantastische evenementen gehad. Topper
was natuurlijk het Regenboogevenement. Het was een
schitterend gezicht, al die statige schepen met hun kleurige
spinnakers voorbij te zien varen. Gelukkig is de plas niet zo
groot, zodat de schepen regelmatig voorbij kwamen.
Ondanks de concurrentie met HCR, waar een groot hoc
keyevenement was, was er toch veel publiek. Ik was erg blij
dat ik deelgemeentebestuurders Letty Bekedam en Joke
Holdtgrefe mocht ontvangen. Het is altijd fijn als de deelge
meente belangstelling toont voor zo’n evenement èn voor
Aegir. De wedstrijden om de Trust-cup waren sportief en
fel. Draaiwinden bij de eilanden leverden af en toe specta
culaire situaties op. De organisatie van het evenement
beloofde volgend jaar weer terug te komen. Iets om naar
uit te zien en om trots op te zijn.
De traditionele 24 uurs-race kende een venijnig staartje.
Hadden we 22 uur lang heel rustig weer gehad, na de mid
dag kwam er een frontje over, waarachter behoorlijk wat
wind zat. Het wakkerde aan tot een dikke 6 Bft en dat is
echt heel veel voor Lelievletten en ook voor Valken en
Randmeren. Het was in de vlagen klunen om de zaak over
eind te houden. Michael Serry, de gedoodverfde winnaar
(hoe doet ’ie het toch, ook zonder wind komt hij vooruit)
verloor iets bij zijn piekenval waardoor zijn gaffel omlaag
kwam en hij de wedstrijd moest verlaten…. Maar hij had al
zoveel ronden gemaakt dat hij toch nog winnaar werd. De
wedstrijd zelf was weer perfect georganiseerd. Fantastisch
dat dat elk jaar, dankzij de inzet van vele vrijwilligers weer
lukt. Dank daarvoor!
In het najaar staan er nog twee evenementen op het pro
gramma. De wedtrijd tegen WSVR, bij ons in het weekend
van 27 september. Het seizoen wordt afgesloten met de
traditionele IJsberenrace in het eerste weekend van novem
ber. Ik blijf het herhalen: alles wat drijft en een zeil heeft
kan meedoen. U hoeft echt geen olympische topper te zijn
om zich in te schrijven. Het zijn sportieve ontmoetingen
waarbij gezelligheid hoog in het vaandel staat. Dus, surf
even naar de website van Aegir, schrijf u on-line in en kom
gezellig meevaren. Winnen is leuk, maar dat kan er maar
één. Meedoen is nog leuker want dat doen we met zijn
allen.
Daarnaast is er nog ook nog genoeg te doen. De haven
meester heeft laten weten dat het terrein weer eens aange
pakt moet worden en zal daarvoor een klusdag organise
ren. De boten moeten het water weer uit, waarvoor we
ook uw hulp nodig hebben. En de evenementencommissie
heeft ongetwijfeld een aantal leuke dingen voor ons in pet
to. Redenen te over om vooral te komen, mee te doen en
te genieten van uw vereniging: Aegir.
Matthijs van Seventer, voorzitter
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Helder water, veel mosselen
Toen vorig najaar de boten op
de kant werden gezet, bleek bij
het afspuiten dat er veel aangroei was van zoetwatermosselen. Waar kwamen die ineens
vandaan, want we hebben ze
maar zelden eerder gezien.
Reden om aan te kloppen bij
het Hoogheemraadschap. Het
antwoord liet enige tijd op zich
wachten, maar hiebij de verklaring.
De waterkwaliteit in de Bergse
Plassen is de laatste jaren na onder
meer het baggerwerk aanzienlijk toe
genomen. Kijk maar hoe veel helder
der het water is geworden. De groot
ste verbetering is waarneembaar in de
Achterplas, de Voorplas wordt in de
loop van de zomer nog steeds erg
groen. In de Voorplas is ook maar een
gedeelte (20%) van de waterbodem
gesaneerd, terwijl de Achterplas
geheel gebaggerd is.
Naast dat het water helderder is
geworden, groeit er nu ook draadwier
op de plasbodem en zitten er veel
meer driehoeksmosselen. De Drie
hoeksmossel wordt ook wel zebra
mossel genoemd vanwege de strepen
op de schelp. Deze mosselen zetten
zich met draden (bysiusdraden) vast
op harde delen (beschoeiing e.d.) net
zoals de gewone zeemossel. Ze voe
den zich met algen die ze met hun
kieuwen uit het water filteren.
Voor de werkzaamheden was de

Van 1 oktober tot 1 april is
het clubgebouw geopend:
13.00
19.30
13.00
13.00

–
–
–
–

17.00
24.00
20.00
20.00

25 december gesloten

Boten uit het water:
8 en 15 november 2008!
ALV:
21 november 2008!
Zeilwedstrijden:
1 & 2 november IJsberen race
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de Achterplas zorgt er voor dat ze
een stevige ondergrond hebben om
zich in vast te zetten. De planten vor
men overigens ook een schuilplaats
voor visjes en waterinsecten.
Rob Spliethoff

38e 24 uurs-race

OPENINGSTIJDEN
CLUBGEBOUW

Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Zondag

algenconcentratie in het water erg
hoog. Het water zag het hele jaar
groen en er zaten veel blauwalgen in.
Driehoeksmosselen vinden blauwalgen
niet prettig en hoge concentraties
kunnen ze niet goed filteren, dus bleef
de hoeveelheid mosselen beperkt.
Omdat de algenhoeveel
heid afnam, ontstonden er
goede omstandigheden
voor de driehoeksmossel,
en die zijn nu ook in gro
ten getale te zien.
Het nuttige van de mossel
is dat ze de algen uit het
water halen en het water
blijft daardoor helder. Een
ander effect van het hel
dere water is dat het licht
de bodem bereikt en dat
er nu planten op de
bodem tot ontwikkeling
kunnen komen.
Draadwieren zijn daarbij
pioniers, die komen als
eerste. Op verschillende
plaatsen in de Achterplas
beginnen zich inmiddels
langzaamaan verschillende
soorten waterplanten te
ontwikkelen. De water
planten dragen ook bij
aan helder water omdat
ze voedingsstoffen uit het
water opnemen en die
zijn dan niet beschikbaar
voor algen.
Het aangebrachte zand in

uur
uur
uur
uur

Het blijft een feest deze zeilwedstrijd!
Alle klassen mogen deelnemen en dat
gebeurt ook. Maar ieder jaar minder
en dat baart zorgen!
Wij van de organisatie doen er ieder
jaar van alles aan om het iedereen
naar de zin te maken en uit de reac
ties van de deelnemers en toeschou
wers is gebleken dat zij in deze zeer
tevreden zijn. Maar…. Waarom doen
er dan ieder jaar hoe langer hoe min
der liefhebbers mee? Ik heb bijvoor
beeld in aanvang, in het voorjaar, alle
16 m2 zeilers op de vereniging bena
derd met hulp van Michael Serry via
de Aegir Spiegel. Ook heb ik op alle
boten een briefje gehangen in een
waterdicht zakje met daarin de vraag
ook eens mee te doen met betrek
king tot de competitie e.d. Wij heb
ben echter niet ene reactie ontvan
gen.

Er hingen na de 24 uurs-race nog
envelopjes aan sommige boten.
Jammer, er liggen toch 12 BM’s in de
haven. Maar niet alleen deze, we heb
ben zoveel klassen, zonde!
Het blijft een gebeurtenis zonder
weerga en is daarbij trouwens uniek,
want er is geen tweede 24 uurs-race
zoals deze. Deze keer werkte het
weer ook mee en op het water was
de sfeer heel leuk. Ook aan wal was
het goed toeven. Wij danken de poli
tie en onze eigen hulpdienst om de
race veilig te laten verlopen.
Lieve mensen, zorg er voor dat je
toch een keer in je leven aan deze
wedstrijd hebt deelgenomen en dat
het niet alleen een zeeverkennersfes
tijn wordt, want het heet toch 24
uurs-race van Aegir?
Fred Bosch

Eindelijk weer Regenbogen op de plas
Eindelijk was het dan zover:
eind juni hadden we weer
Regenbogen op de plas. Dertien
van de vijftien inschrijvers verschenen aan de start van de
wedstrijd. Maar er viel meer te
beleven.
Begin 2008 kwamen de leden Pieter
van Reeuwijk, Raoul Oosthoek en
Manfred van Munster met het verzoek
om een Regenboogevenement te hou
den op de Bergse Plas. Aegir had hier
natuurlijk wel oren naar en na een
paar maal overleggen met de
Regenboogclub werd het laatste
weekend van juni geprikt. De ver
wachte deelname was 15 tot 20
boten, dat zou prachtig zijn voor een
eerste keer. De Regenboogclub nam
met hoofdsponsor Trust het walge
beuren voor haar rekening en Aegir
zou de wedstrijden organiseren; en
dit alles is ook met veel precisie uitge
voerd. De ZWC heeft geen wanklank
gehoord, sterker nog iedereen was
vol lof over dit evenement, dat onder
ideale omstandigheden, zeker qua
windrichting en windsterkte, werd
gevaren. Met een spetterende feest
avond en optredens van een rock and
rollband (die met hun Cadillac het
gras opreden en binnen drie minuten
op de auto stonden te spelen), een
big band en good old Peter Barnes
kon het allemaal al niet meer stuk en
als de wedstrijden dan ook nog goed
zouden verlopen ………… En dat
laatste was ook zo. We kregen uitein
delijk 13 boten aan de start (van de
15 inschrijvers).
Naast F nog een boei
Om het eerste korte kruisrak (naar
de Berhardkade) goed te laten verlo
pen, hadden we naast boei F nog een
tweede boei gelegd zodat de zeilers

konden kiezen welke boei te ronden.
Een probleem gaf natuurlijk weer de
start-/finishlijn, die toch weer door
een aantal werd doorvaren bij ingang
van de tweede ronde met helaas als
gevolg: diskwalificatie. Een domper
was het uitvallen van Steven Bakker,
die met hartklachten het water af
moest en met spoed naar het SFGziekenhuis werd afgevoerd. Zondag
was hij gelukkig weer op de been,
maar de schrik zat er bij een ieder
natuurlijk behoorlijk in. De wedstrij
den verliepen verder goed waarbij alle
ogen binnen Aegir natuurlijk gericht
waren op ons nieuwe Aegirlid en
Nederlands Kampioen 2007 Mark
Neeleman met aan boord van de 144
onder andere Pieter van Reeuwijk.
Deze Regenboog, gebouwd door Vial,
voer eigenlijk heel 2007 al voorin.
Maar wat zou dit team op de Bergse
Plas presteren? Het antwoord kwam
al snel; de eerste wedstrijd werd
gewonnen.
Strijd 144 en 140
Het werd uiteindelijk een strijd tussen
de 144 van Mark en de 140 gestuurd
door Martijn van Muyden, ook al geen
onbekende. Martijn diende in de laat
ste wedstrijd nog een protest tegen
Mark in vanwege een vermeende

overtreding bij boei C. Het protestco
mité, waaronder Monica en Ismonda,
had hier een fikse kluif aan, maar uit
eindelijk werd het protest niet toege
kend en ging de hoofdprijs, ons
inziens verdiend, naar het team
Neeleman. Dat Hans van Drunen de
laatste wedstrijd knap won, met een
op-en-neerbaan ter vermaak van het
massaal opgekomen publiek, had geen
invloed meer op de kopposities van
het klassement. Heel speciaal waren
nog de onderwateropnames die een
filmer, met gevaar voor eigen leven,
op zondag maakte tijdens het ronden
van onder andere boei E. Onze voor
zitter Matthijs mocht na afloop vele
prijzen, door Trust beschikbaar
gesteld, uitreiken. Een dankwoord
ging uit naar de initiatiefnemers van
Regenboogclub en naar Trust
International (lees Michel Perridon),
die dit evenement hebben mogelijk
gemaakt. Het bleef die zondagmiddag
nog lang onrustig, maar wel gezellig.
Omdat iedereen, de zeilers, het comi
té en alle aanwezigen, zo enthousiast
waren, is hopelijk de basis gelegd voor
wedstrijden met een toekomst, waar
bij we 2009 op korte termijn op de
kalender hopen te zetten. Graag tot
volgend jaar dus.
Peter de Wit
Uitslag
1) 144: Mark Neeleman
2) 140: Martijn van Muyden
3) 56: Hans van Drunen
4) 75: Eric de Nes
5) 112: Bouw van Wijk
6) 50: Gerben van der Werff
7) 60: Frans Sluyters
8) 114: Marc Blees
9) 89: Jurriaan van Woerkom
10) 96: Joop Rozenburg
11) 134: Manfred van Munster
12) 133: Raoul Oosthoek
13) 123: Steven Bakker.
5

Voorziter maait gras
De dag voor de Combi werd ons
terrein flink opgeruimd. Alleen het
gras moest nog worden gemaaid.
Matthijs nam de grasmaaier ter
hand en maaide hoogst persoonlijk
het gras! Welke vereniging wil er
nou niet zo’n voorzitter? Een en
ander heeft er wel in geresulteerd
dat er nu een elektrische maaimachine is aangeschaft.

De diehards van Aegir, Ed en Hannie
Snijders waren vrijdag al richting
Waterweg vertrokken. In hun kielzog
Betty en Barend. Zij gingen met hun
nieuwe sloep voor het eerst op weg
naar de Wereldhavendagen en über
haupt voor het eerst op weg met alles
wat met boten te maken had. Deze
tocht zal hun nog lang heu
gen…………en de sluiswachters ook.
Het kwam die middag met bakken uit
de hemel, dus de nieuwe boot was in
ieder geval door en door gedoopt.
Zaterdagochtend zijn we met twee
sloepen richting Wereldhavendagen
vertrokken. Jaap en Joke (die nage
noeg naast de sluis wonen) en Jolanda,
Ed, Roos en Brenda. Het was gelukkig
droog en de reis ging voorspoedig,
onderweg geen boten te bekennen.
Het weer heeft een ieder parten
gespeeld. Eenmaal op de Waterweg
kon het feest beginnen. Er stond een
stevige wind en dus heerlijke golven,
ze kunnen ons niet hoog genoeg zijn.
Na ons eerst in de Entrepothaven
gemeld te hebben voor de overnach
ting van de boten, zijn we het feestge
druis ingedoken. In de loop van de
middag kwam de zon redelijk goed
door en dat kon je ook wel merken,

Wereldhavendagen

want het werd steeds drukker. ’s
Avonds met tien volwassenen en drie
kids uit eten en vóór het vuurwerk
zijn we vertrokken. We twijfelden
over het weer en een aantal van ons
moest nog een aardig stuk naar huis
rijden.
Zondagochtend met de auto naar de
Entrepothaven en ons daar aangemeld
voor de sloepenparade. Het weer liet
het dusdanig afweten dat we besloten

om terug naar Aegir te gaan. De
andere reden was dat Ed Dongelmans
als kapitein was ’ingehuurd’ om een
boot terug naar Aegir te varen en wij
(Jaap, Joke, Jolanda en Brenda) wilden
met hem mee terugvaren: samen uit,
samen thuis. We willen de organisatie
bedanken, alles was, voor zover wij
dat mee hebben kunnen maken, goed
verzorgd.
Brenda

GeertJan van der Werf wint Aegircup
De zeilwedstrijdcommissie heeft na
ampel beraad de Aegircup aan Geert
Jan van der Werf toegekend. Zaterdag
13 september was het nog druilerig
weer, maar zondag hadden de 43
deelnemers prachtig zonnig weer en
mooie noordoostenwind die precies
in de lengte van de BergseVoorplas
stond.
De SW-klasse was met 7 deelnemers
goed vertegenwoordigd, maar er lig
gen nog genoeg zeilboten in de haven
die we er ook graag bij hadden gezien!

Dankzij de Optimistentraining waren
er zondag 25 Optimisten op het
water en aangezien de Scouting ook
zijn jaarlijkse wedstrijden hield, was
het gezellig vol op de plas. Bij
SW-klasse was een flinke strijd te zien
tussen de altijd gevaarlijke familie
Serry en Nils Spliethoff. Nils zeilde
zaterdag nog met zijn 5 jarige zoontje,
maar zondag maakte hij met zijn vol
wassen bemanning het werk af en
won van de familie Serry en de familie
Tolhuys. Onze eigen voorzitter
Matthijs van
Seventer met
penningmeester
Erik Kapele kon
dit keer het
varend koffiehuis
niet echt aan de
gang krijgen,
mede gezien het
feit dat hij nog
niet over zijn
nieuwe zeilen kon
beschikken.
Maar het is
natuurlijk altijd
fijn dat we actief
zeilende
bestuursleden
hebben.

Bij de Master Lasers waren er 8 deel
nemers en de al 65 jarige Geert Jan
van der Werf liet weer even zien dat
hij met zijn nieuwe heup in grootse
vorm is en won dan ook dik verdiend
voor Jos Lathouwers.
De Standaard Laser had 3 deelnemers
en hier won Patrick Legierse voor
Paul Damen.
Bij de Optimisten CWO 3 was
Marilise Berrens te sterk voor Pepijn
Prins.
De Optimisten CWO 1 & 2 was met
19 deelnemers de grootste klasse.
Uitslagen CWO 1 en 2:
1. Brit Oskamp, 2. Bas Koster
3. Moby Spoor, 4. Douwe Verhagen,
5. Jonas Scholte ter Horst, 6. Elise
Zeeman.
Zondag 28 september wordt nog de
wedstrijd Aegir tegen de WSVR geva
ren waarbij een aantal aspirant leden
zal worden geïnstaleerd als Aegirlid.
Verder nemen een drietal teams van
Aegir deel aan de Nederlandse
Kampioenschappen Teamzeilen in de
Maashaven en 1 & 2 november sluiten
wij het zeilseizoen bij Aegir af met de
IJsberenrace.
Frits van der Linden
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Met Blauw-Blauw de wijde wereld in
We waren het al heel lang van
plan en eindelijk kwam het
ervan. Begin juni vertrokken
mijn zeilmaat en ik met de
randmeer Blauw-Blauw om een
paar dagen op het Hollandsch
Diep en het Haringvliet te zeilen.
Huibert van Eijsden, mijn vaste zeil
maatje van de 24 uurs-race, en ik had
den het er al jaren geleden over om
een keer met de zeilboot een tocht te
maken. Toen we allebei de marine
met leeftijdsontslag hadden verlaten,
konden we in onze agenda’s nog net
een plekje vinden om er vier dagen op
uit te trekken. Op een maandagoch
tend, net na zevenen, kwam Huibert
al bij ons aan. We moesten vroeg zijn,
want we wilden direct bij het draaien
van de sluis, om 9 uur vertrekken.
Daarvoor moest de boot nog ingela
den worden.
Voor die vier dagen moest er nog
behoorlijk wat mee. We hadden op
de camping annex jachthaven Fort
Buitensluis een plaatsje besproken. En
dat betekende dat naast een kloeke
jerrycan met 20 liter benzine voor de
bb-motor en proviand voor vier
dagen ook een bijna complete kam
peeruitrusting mee moest. Omdat we
toch een beetje comfort wilden,
kozen we niet voor het kleine koepel
tje van de kinderen, maar voor ons
oude zwerversnest. U weet wel, zo’n
loodzware groen/bruine katoenen
tent met stalen buizen, gekocht toen
Marijke en ik net getrouwd waren en
voor het eerst op vakantie gingen. Hij
was al jaren niet meer uit zijn zak
geweest, dus het was ’fingers crossed’
of de stiksels het nog hielden en hij
nog waterdicht was. Uiteindelijk paste
alles erin. Ongelooflijk wat er allemaal
in zo’n randmeer gestouwd kan wor
den.
Alleen in de grote sluis
Om half tien zwaaide Marijke ons bij
het Berg en Broekse Verlaat uit en
tuften we met gestreken mast, met al
onze vier pk’s de Rotte op, richting
Parksluizen. Met het oponthoud van
de Bergsluis in het Noorderkanaal en
ons netjes aan de snelheidslimiet hou
dend, was dat toch nog dik anderhalf
uur varen. We moesten via de grote
sluis en kort nadat we ons op kanaal
22 bij de sluiswachter hadden gemeld
kregen we groen licht. Daar lagen we
dan, met ons open zeilbootje, hele
maal alleen in die grote sluis. Het
8

schutten duurde niet lang en even
later draaiden we linksaf de Nieuwe
Maas op.
Het is wel even wennen, als je de rus
tige Bergse Plas gewend bent. De
beroepsvaart stuift met hoge vaart
voorbij en trekt (voor ons doen) best
wel stevige hekgolven. Op breed
water rollen die golven wel weg, maar
op de betrekkelijk smalle Noord, tus
sen de Nieuwe Maas en Dordrecht,
valt dat niet altijd mee. Hoge golven
die ook nog eens door de wal worden
weerkaatst. Soms hapte de schroef
even lucht.
Bij Dordt onder het motto ’als ze
(= beroepsvaart) ons niet zien, dan
kunnen ze in elk geval horen dat we
er zijn’ hebben we ons netjes gemeld
bij sector Dordrecht op kanaal 79.
We hadden het idee dat dat op prijs
werd gesteld. Via Oude Maas en
Dordste Kil bereikten we het
Hollandsch Diep. Aan het eind van de
Dordtse Kil hadden we mast overeind
gezet – handig zo’n strijkwant – en
konden we de zeilen hijsen. Op het
Hollandsch Diep stond een lekker ste
vige halve wind en met soms meer
dan 12 km/h op de GPS gingen we
richting Numansdorp, waar we rond
16.30 aankwamen.
Fort Buitensluis is gebouwd aan het
eind van de 19e eeuw als onder
deel van de Hollandse waterlinie.
De wallen en het terrein vormen
de camping, de fortgracht de jacht
haven. Campingbaas Eric had ons
al zien aankomen en verwelkomde
ons hartelijk. We kregen een
plaatsje in de haven en we mochten
voor de tent een plek uitzoeken op
de bijna lege camping. Een uurtje
later waren we geïnstalleerd en zaten
we achter ons blikje bier. De camping
is eenvoudig, maar supergoed onder
houden. Kraakhelder sanitair, lekker
warme douches en vooral een aller
hartelijkst beheerdersechtpaar.
Na de avondmaaltijd –een goed merk
plastic zak erwtensoep op smaak
gemaakt met een lekkere sambal bad
jak met bruin brood– begon het te
betrekken. Rond 21.00 barstte het
noodweer los. Windvlagen, onweer
en stortregen trokken over ons heen.
Tot onze opluchting hield de tent het
uitstekend. Behalve een beetje nevel
aan de binnenkant – die ook steeds
minder werd – bleef het binnen droog
en konden we in de slaapzak op ons
Spartaanse luchtmatrasje. De heren
boven ons bleven vrijwel de hele
nacht met hamers en bliksemflitsen

gooien.
Het was pas laat in de ochtend dat we
de ogen weer openden en het luifeltje
van de tent opzetten. Campingbaas
Eric kwam belangstellend vragen of
het allemaal goed gegaan was en
bracht ons kort daarna een verse pot
koffie. Over service gesproken…..
Ondieptes en betonning
Na een goed ontbijt met gebakken
eieren en spek vertrokken we richting
Hellevoetsluis. Het was wat bewolkt
en er stond een lekker windje,
waardoor we vrij snel in
het Vuile Gat zaten,
tussen Tien
gemeten en
de Hoekse
Waard.

Omdat
we van plan
waren op de
terugweg door het
Spui te gaan, besloten we
eens te kijken hoe we het Spui
moesten aanlopen. Naast dat het
gewoon leuk is om te doen kan het
ook nuttig zijn. Er zitten daar, vooral
aan de oostzijde wat ondieptes dus je
kunt maar beter goed op de beton
ning letten. Door het een keer voor
te oefenen stond ook de track in de

GPS en dat kon handig zijn voor het
geval het een paar dagen later wat
minder zicht zou zijn.
Even voor Hellevoetsluis zijn we
gekeerd en voeren we langs
Middelharnis en langs de zuidzijde van
Tiengemeten, onder de
Haringvlietbrug door, weer naar
Numansdorp. Dit keer stond er ’cam
pingroni’ op het menu – pasta met
veel groenten, kaas, vlees en lekkere
kruiden. Het vlees bestond dit keer
uit een blik Smac – had ik jaren niet
meer gegeten, maar in de pasta kan
het best (voor en keertje). Een lekke
re fles wijn erbij en het was hele
maal voor elkaar.
De volgende dag,
woensdag, stond
er bijna geen
wind.

We zijn daarom
op de motor naar
Willemstad – aan de
overkant van Numansdorp –
gevaren. We moesten benzine
halen voor de terugweg en daar is
een drijvende benzinepomp. Toen we
ons meldden bij de havenmeester
bleek dat Leo Don te zijn. Huibert
had met hem gevaren op één van zijn
mijnenjagers en ik kende hem ook
nog uit mijn marinetijd. Voor we het
wisten zaten we aan de koffie op het

drijvend havenkantoor oude herinne
ringen op te halen.
Wat later meerden we Blauw-Blauw
af langs de passantensteiger en kon
den we Willemstad verkennen. Ik was
er nog nooit geweest. Huibert wel,
want hij was commandant van Hr. Ms.
Willemstad geweest. Het is een 17e
eeuws vestingstadje waar de tijd –
behalve opkomend watertoerisme lijkt te hebben stilgestaan. Daar lekker
op een terrasje geluncht – sateh met
patat, wat is er lekkerder? Koud bier
tje er bij en Leo kwam met de sloep
van de havenmeester nog even langs
om het feest van de ontmoeting voort
te zetten.
Op tijd vertrekken
Donderdag begon de dag al vroeg,
want we moesten ’s avonds weer
thuis zijn. En dat betekent op tijd zijn
voor het Berg en Broekse verlaat. Die
sluis draait door de weeks tot 17.00.
Om veilig op tijd te zijn betekent dat
om 14.00 bij de Parksluizen en dus
rond 07.00 vertrekken uit
Numansdorp. Goed, om 05.30 ging de
wekker. De tent was kleddernat, dus
eerst maar ontbijten. Uiteindelijk ver
trokken we rond 07.45 richting Spui.
Er stond een zwakke west-noordwestelijke wind, dus pal tegen. We
hadden geen tijd om er tegenin te
laveren, dan maar motoren. Dat was
wel jammer, want wat is er mooier
dan bij kalme wind in de vroegte rus
tig over de Hollandse wateren te
varen. Het Spui was te bezeilen en
dat was prachtig. Lekker rustig vaar
water, geen beroepsvaart gezien maar
wel een idyllisch Hollands landschap.
We hadden geluk met de stroom en
met een goede 7 km/h op de GPS
bereikten we Oud Beijerland. Vóór
de draai naar links de Oude Maas op
hadden we de mast gestreken. Anders
konden we niet onder de Botlekbrug
door.
Op de Oude Maas begon het te
hozen van de regen. Gelukkig waren
we daarop voorbereid, maar echt fijn
is anders. De tocht over de Nieuwe
Maas verliep verder probleemloos.
Om 14.15 lagen we in de Parksluis en
rond 16.00 konden we het Berg en
Broekse Verlaat in varen. Hoe
bedoelt u, planning? Zo kwam een
eind aan een lang gekoesterde wens.
Als het meezit en de agenda’s laten
het toe, doen we het volgend jaar
vast en zeker weer – twee oude man
nen met een oud tentje in een oud
bootje de wijde wereld in!
Matthijs van Seventer

Nuttige tips
Voor wie die dit soort tochten
niet eerder gedaan heeft misschien
wat nuttige tips.
A. We hadden ons redelijk goed
voorbereid. Door de Water
almanakken en de kaarten van
tevoren te bestuderen weet je wat
je onderweg kunt tegenkomen.
B. Op www.getij.nl kun je de getij
den zien, zodat je ook kunt zien
hoe de stroom loopt. Zeker op
het Spui kan die behoorlijk tegen
staan.
C. Ik had eerst een ANWBwaterkaart van het hele gebied
gekocht, maar koos daarna toch
voor de kaarten van de Dienst der
Hydrografie, uit de 1800 serie nrs
1807 en 1809. Misschien niet strikt
noodzakelijk, maar ik vond die veel
prettiger omdat ze een stuk gede
tailleerder zijn. Ze zijn wel een
stuk duurder dan die van de
ANWB (circa € 17 versus zo’n
€ 50).
D. We hadden een marifoon bij
ons – daarvoor is het basiscertifi
caat marifonie nodig – een beetje
omdat het leuk speelgoed is, maar
vooral ook omdat het veilig is. Je
kunt je op de blokkanalen melden
bij de centrale, zodat die en alle
meeluisterende schepen weten dat
je er bent. Je krijgt van de centrale
eventuele bijzonderheden te horen
en je kunt luisteren wat anderen
doen. Juist voor een klein bootje
kan dat handig zijn.
E. Voor de rest hadden we de
kegel mee (voor als je de motor
bij hebt als je onder zeil bent, art
3.13(7) BPR) en de nautofoon, zeg
maar scheepstoeter, want hoe
weet de sluiswachter van de
Bergsluis anders dat je er bent? De
hand-GPS had ik voor de fun mee
genomen, maar bleek toch wel
handig te zijn. Het geeft koers en
vaart aan en daardoor kon ik ook
zien of mijn Plastimo kompas het
goed deed – en dat deed ’ie –
bovendien kan het handig dat hij
eerder gevaren tracks onthoudt.
Wat mij tegenviel was de hoeveel
heid benzine die ons 4 pk twee
taktmotortje opslobbert. Ik schat
dat ik de hele rit toch nog zo’n 30
liter heb verstookt. Gelukkig had
ik genoeg bij me….
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Varen onder invloed
De laatste tijd besteden de water
sportmedia aandacht aan alcoholge
bruik en watersport. De politie let er
scherper op en er wordt krachtiger
gehandhaafd. Net als op de weg kan
alcohol op het water leiden tot
gevaarlijke situaties.
Natuurlijk is het best gezellig om aan
boord met zijn allen een drankje te
drinken. Dat mag ook wel, als het
maar met mate gebeurt. Ik hoef u als
watersporter niet uit te leggen dat het
ronduit gevaarlijk kan zijn om met te
veel drank op te gaan varen. Het zou
me ook niet verbazen als een deel van
de vervelende situaties bij sluizen en
bruggen te wijten is aan een slokje
teveel op.
De wetgever heeft zowel alcohol bij
wegverkeer als alcohol bij waterver
keer strafbaar gesteld, zij het dat de
grens voor wegbestuurders ligt bij
220 µg/l uitgeademde lucht, of 0,5 µg
alcohol per milliliter bloed (voor
beginnende bestuurders zelfs 88 µg/l
of 0,2 ‰,) bij het waterverkeer is dat
350µg/l of 0,8 ‰. Waarom dat ver
schil? Mogelijk heeft dat te maken met
het feit dat het op het weg allemaal
wat sneller gaat en er dus een nog
groter beroep wordt gedaan op het
reactievermogen en het juiste inschat

tingsvermogen – zaken die
door alcoholgebruik nadelig
worden beïnvloed.
Hoeveel is 350 µg/l? Dat is
moeilijk te zeggen, want dat
hangt af van een aantal facto
ren, waaronder uw lichaams
bouw en de inhoud van uw glazen.
Om aan de veilige kant te blijven zou
ik zeggen - u schenkt zichzelf altijd
iets ruimere glazen dan in de horeca niet meer dan twee alcoholconsump
ties.
Varen onder invloed is dus een straf
baar feit. Dat is te vinden in artikel 27
van de Scheepvaartverkeerswet. Niet
alleen strafbaar is de schipper of
stuurman die onder invloed is, maar
ook de schipper die iemand laat stu
ren waarvan hij weet dat die onder
invloed is. Voor kleine schepen is er
een aparte regeling. Daarvoor geldt
dat varen onder invloed strafbaar is
als de schipper of de stuurman ook
nog het verkeer belemmert of dreigt
te belemmeren. Dat belemmeren is
niet nodig voor de strafbaarheid van
schippers of stuurlui van grotere sche
pen. Kleine vaartuigen in de zin van
deze wet zijn roeiboten tot 20 m,
zeilboten tot 5 m of motorboten tot
5 m die niet harder kunnen dan

Artikel 27, tweede lid, aanhef en onder a en b Scheepvaartverkeerswet

Schijf

AAG
BAG
Politie
OM-	
in mg/l
in 0
transactie transactie
I
351-435
0,81-1,00 geen
€ 220
II
436-570
1,01-1,30 geen
€ 310
III
571-700
1,31-1,60 geen
€ 400
IV
701-790
1,61-1,80 geen
geen
V
791-915
1,81-2,10 geen
geen
VI
916-1045
2,11-2,40 geen
geen
VII
1046-1220 2,41-2,80 geen
geen
VIII
1221
2,81
geen
geen
					
klein schip
+ belemmering 351
0,81
geen
geen

Eis ter
Eis ter zitting
zitting
(Rijnvaart)
€ 260
€ 260
€ 380
€ 380
€ 490
€ 490
€ 600
€ 600
€ 700
€ 700
€ 850
€ 850
€ 950
€ 950
2 weken € 1300
gev. straf ov
€ 380

€ 380

6 km/u.
De procedures voor
de ademtest of het
bloedonderzoek zijn voor
rijden onder invloed en varen onder
invloed vrijwel gelijk. Bij verdenking
van varen onder invloed kan een vaar
verbod worden opgelegd (art. 29
Scheepvaartverkeerswet) voor de
duur dat de invloed van alcohol naar
verwachting duurt, tot ten hoogste 24
uren. Voor de hoogte van de op te
leggen straffen is er een schijven
systeem (zie kader). Bij dat schijven
systeem wordt uitgegaan van het
ademalcoholgehalte (AAG) of het
bloedalcoholgehalte (BAG). Bij straf
verzwarende omstandigheden (herha
ling binnen 5 jaar of indien er sprake
is van een ongeval) kan de officier van
justitie één of meer schijven hoger
gaan zitten. Weigering om mee te
werken aan adem- of bloedtest leidt
tot inschaling in schijf VII of VIII. Als u
hierover meer wilt weten, kunt u dat
vinden op www.om.nl, onder
Aanwijzing varen onder invloed
(2005A023) en de Richtlijn voor straf
vordering varen onder invloed
(1998R001)
Matthijs van Seventer

Uit de haven
Ruim over de helft van het seizoen kunnen we vaststellen
dat er voor diegenen op de wachtlijst voor ligplaatsen toch
enige doorstroming plaatsvindt. Vijf gegadigden voor een
kleine ligplaats hebben die inmiddels gekregen en zelfs een
enkele wachtende op een grote ligplaats hebben we van
dienst kunnen zijn. En het seizoen is nog niet voorbij!
We hebben dit jaar al vier passanten bij onze vereniging
kunnen begroeten. De buitenkanten van de steigers zijn
bedoeld voor passanten en voor leden die er hun boot
willen optuigen.

Wij zullen deze plaatsen niet voor permanente ligplaatsen
gaan gebruiken.
Naar aanleiding van de advertentie voor enthousiaste jonge
werkers in de vorige Aegir Spiegel heeft zich een kleine
groep gemeld. Helaas konden er door omstandigheden
veel minder klussen worden afgerond dan gehoopt. Het
bestuur zal zich beraden over een andere insteek om het
werk dat toch gebeuren moet, voor elkaar te krijgen. Ik zal
in ieder geval voor begin oktober een klusdag uitschrijven.
Frank Berrens
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Topprestatie jonge zeilers
Het zeilseizoen begon verre
van rustig. Veel ervaren ouders
en kinderen maakten plaats
voor nieuwe, onervaren maar
enthousiaste leden. Het wedstrijdseizoen leverde echter
prima resultaten op. Hieronder
de eindstand van de CombiRotterdam. En inhierbaast een
korte schets van het seizoen.
Het seizoen begon met nogal wat wis
selingen in de samenstelling van de
wedstrijdploeg zelf, de coördinatoren
van de Combi-ploeg, de trainer, de
coördinator zeilzaken en gepuzzel
met de rescues na de diefstal van de
buitenboordmotoren. Veel ervaren
ouders en kinderen konden als gevolg
van andere hobby’s, drukke bezighe
den of blessures niet meer de tijd en
energie opbrengen om de vele uren
van trainen, reizen en racen vol te
houden. Nieuwe enthousiaste kids en
ouders doken op. Het was even span
nend, toen de kinderen en ouders
elkaar aankeken en mompelden: en
nu……..? Uiteindelijk heeft het alle
maal wel geresulteerd in een topscore
met vele bekers, persoonlijke
records, nieuwe vriendschappen en
onovertroffen fanatisme. Bovendien
hebben vier van de negen zeilertjes
een uitnodiging veroverd om de eer
van Aegir te verdedigen tijdens de
landelijke Combifinale op 14 septem
ber in Hoorn.
Combi Rotterdam: Optimist A
Winnaar: Max Posner! Een geweldige
prestatie in een heel sterk veld. We
zijn benieuwd naar de resultaten in
Hoorn. Max mag met dit resultaat
ook meedoen met de selectiewed
strijden teamzeilen. De beker was dan
ook niet erg bescheiden van omvang.
De 10e plek was voor Eline Tan: voor
het eerst in de A-klasse; tot het slot
weekend 6-7e plek, maar een feestje
en laat naat bed zorgden voor een
vrije val naar de 10e plaats. Gezien de
concurrentie toch een prima resul
taat. Net niet gelukt om het eerste
meisje in het klassement te worden,
maar wie weet volgend jaar… Jelle de
Vries op de 15e plek: dit jaar was er
tot zijn grote frustratie weinig, soms
geen wind. Helaas voor hem werden
de wedstrijden in Hellevoetsluis
gestaakt, net toen het beetje leuk
werd. Ook Jelle deed voor het eerst
mee met de A-tjes. Met één wed
strijddag gemist toch keurig 15e. Joost
Wijtman werd 20e: Joost had enorme
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pech toen hij een zelf gefabriceerde
pijl in zijn oog kreeg!? Dat betekende
een aantal weken zeilstop, druppelen
en oogziekenhuisbezoek. We hebben
genoten van zijn proza (dat belooft
wat), humor en gewiebel in zijn boot
je. Helaas staat zijn bootje nu te koop.
Maar ja, er zitten ook maar zeven
dagen in een week. Kiki Boonen ein
digde als 21e: ze deed al vroeg in het
voorjaar mee met de trainingen, muts
op en zo nu en dan warme choco
hangend aan een rescue drinken om
weer verder te kunnen. Tijdens het
combiseizoen niet alle wedstrijden
mee kunnen varen, maar als ze er was
werd ze verwelkomd als het meest
ervaren meisje. Zonder stem kwam
ze op het slotweekend de rest aan
moedigen, wat zeer werd gewaar
deerd.
Combi Rotterdam: Optimisten C
Winnaar Douwe van Rijn liet als
debutant direct een verpletterende
indruk achter. Van de 26 wedstrijden
won hij er 8, bij 5 werd hij 2e en de
rest ook prima gezeild. Het was even
slikken toen hij als 20e een keer de
finish over gleed, maar gelukkig
bestaat er zoiets als aftrekwedstrij
den. Met een giga-beker en een nieu
we mast heeft hij de regio-combi afge
sloten. Ook Douwe gaat naar Hoorn.
Juriaan Rutten werd ondanks vier
gemiste wedstrijden toch 3e en dat is
een mega-prestatie. Dit feit werd ech
ter op de prijsuitreiking gemist en het
heeft wat doorzettingsvermogen van
ma Rutten gekost om de begeerde
beker en een spriet alsnog te bemach
tigen. Juriaan zal ook naar Hoorn
gaan. De 5e plek was voor Willem

Aarens: onze bescheiden man steeds
zeer stabiel in de voorhoede. Dat zijn
vader bijna flauw viel bij een 30e plek
deerde hem niet. Ook Willem heeft
een paar fraaie bekers thuis staan en
mag zijn best gaan doen in Hoorn.
Marilise Berrens werd 8e: als pa
ergens aan de andere kant van de
wereld aan het varen was, begon ze
maar gewoon alleen met optuigen tot
een van ons die kleine miste en we
dan snel voor de vorm nog wat aan
lijntjes begonnen te trekken. Zelfs in
slecht weer liep ze op blote voeten
rond. Zij heeft zeker pit. Rembrandt
Meeuwis heeft alleen in Hank mee
gezeild. Na een paar prachtige wed
strijden werd hij fraai eerste met
1-4-2-2.
Combi Rotterdam SW-klasse
De groep in deze klasse was zeer
klein. Puck Hollenkamp heeft slechts
twee dagen mee kunnen zeilen maar
stond tweemaal op het prijzenpodium
en dat is toch wat telt. Jammer dat zij
in haar eentje Aegir in deze klasse
vertegenwoordigde. Extra lof voor
Puck die een voorbeeld is voor dege
nen die uit de Optimist groeien en
willen overstappen.
Ik wil iedereen bedanken die mee
heeft gewerkt aan dit voorseizoen. De
kinderen hebben veel lol gehad, de
ouders denk ik ook. En met name de
sponsoren, zonder welke we dit
resultaat toch niet hebben kunnen
halen. De sponsoren (wedstrijd- en
opleidingenprogramma) hebben samen
met de Combiploeg het seizoen met
een lunch afgesloten en graag noem ik
hen nog met speciale aandacht:
Fondel, Hooft & Mooij, BMW
Breeman, Kool Optiek, Hema
Hillegersberg

Sfeertekening
afgelopen wedstrijdseizoen
29/30 maart: Optispring Haringvliet
Jelle en Eline hebben zich kranig
geweerd in het internationale selectie
veld. Het waaide heel hard en als de
golven de zeilers al niet nat maakten,
dan toch zeker wel de regen en een
enkele traan. Eindstand bij 170
inschrijvingen: Eline plek 110 en Jelle
116. In dit sterke veld een prestatie
om trots op te zijn!
5-6 april United 4 Medemblik,
verslag Max Posner
,,Het was erg leuk, alleen wel een
beetje koud. Ik had me thuis al ver
kleed. Toen ik aankwam was mijn
boot er al en ging ik hem meteen
optuigen. Ik moest tegen Jelle: hij had
groen en ik wit. Je werd wel nat maar
dat maakte niet uit. Dat hoort
gewoon bij groot water. De eerste
wedstrijd werd ik 18e maar de rest
ging niet zo goed. Dat was wel jam
mer. Wel had ik mijn zeilhandschoen
tjes aan moeten doen, want zonder
was het echt verschrikkelijk koud. Die
dag gewoon weer leuk gevaren, daar
na naar de kant en nabespreken.
Gezellig met iedereen wat drinken. En
dan naar huis. Je wordt toch best wel
moe van 6 uur in je boot zitten. Maar
het was echt de moeite waard.’’
30 april Dutch Youth Regatta
Workum, verslag Eline Tan
,,Ik heb in de meivakantie mee gedaan
met de Open Nederlandse
Jeugdzeilkampioenschappen (Dutch
Youth Regatta). Vier dagen zeilen. De
vier dagen daarvoor heb ik ook mee
gedaan met wedstrijden en trainingen
bij Workum, dus 8 dagen achter
elkaar. Ik had nog nooit eerder op het
IJsselmeer gezeild en vond het best
wel spannend. Omdat het de
Nederlandse kampioenschappen
waren, kwamen de beste zeilers van
de hele wereld. In totaal deden er 19
landen mee in 9 klassen, 850 zeilers.
Binnen de Optimistenklasse werden
de benjamins (tot 12 jaar) apart
gehouden. Ik ben 49e geworden van
de 82 zeilers. Mijn beste prestatie was
een 24e plek. Een wedstrijd werd
steeds uitgesteld omdat er donkere
lucht aankwam en het regende en
hagelde, het kon ook nog gaan onwe
ren. We zijn toen om 15.00 uur het
water op gegaan. En er om 19.30 uur

weer uit gekomen. Sommige zeilers
uit Singapore hadden nog nooit hagel
gezien. Het was erg leuk. Volgend jaar
ga ik weer. Dan neem ik nog wat
Aegirzeilers mee.’’
25 mei Combi Rotterdam Hank
Op deze eerste wedstrijddag hebben
plezier en tranen elkaar afgewisseld,
maar de eerste prijzen staan reeds te
pronken op de verschillende nacht
kastjes. De start van de dag was
meer dan nat en we vreesden voor
een stormachtige zeildag, maar dat
viel alleszins mee. De C-zeilers zeil
den voor het eerst zover buiten
Rotterdam, maar complimenten voor
de wijze waarop. Rembrandt, waarvan
Jaap nog bang was dat hij weg zou
waaien, eindigde op de eerste plaats
met een overwinning in de eerste
race en twee tweetjes; Juriaan zeilde
een fraaie derde plaats. Douwe en
Marilise legden beslag op de vierde
en vijfde beker. De middag eindigde
voor Willem in tranen door protest
perikelen. Ook de ouders moesten
zich ietwat verbijten en wennen aan
het fanatisme van kernploegouders.
Bij de A-tjes was er een sterk veld.
Max, voornemens deze dag op de 1e
plek te eindigen heeft dit waar
gemaakt. Met een serie 1-2-3-1 was
hij onoverwinnelijk voor de rest.
31 mei /1 juni Combi Rotterdam
RZV en Aegir
De sponsoring door Hooft & Mooij
was net voor dit weekend rond geko
men waardoor de trainers, begelei
ders en kinderen er tiptop bij liepen.
In combi met de nieuwe wedstrijdzei
len resulteerde dit in 5 bekers (Max,
Douwe, Eline, Juriaan en Willem).
HEMA Hillegersberg zorgde voor 150
lunchzakjes voor alle aanwezige zei
lers. Dank aan de wedstrijdcommissie,
trainers, Anita’s crew, vrijwilligers
voor de inzet en het opgeruimde ter
rein.
8 juni : Combi Rotterdam
Binnenmaas, verslag Kiki Boonen:
,,Met een beetje vertraging kwamen
we aan in Mijnsherenland. Iedereen
wilde snel het water op dus ook snel
de boten optuigen. Eenmaal op het
water was er ongeveer een uur uitstel
en het startschip verplaatste ook erg
vaak. Nadat de eerste wedstrijd met
vrij weinig wind hadden we lunchpau
ze. Toen we daarna weer het water
op gingen, was de wind al een beetje
toegenomen. In de wedstrijd waren er
jammer genoeg wel nog plekken waar
niet veel wind stond. Al met al een
leuke wedstrijddag, al waren de resul

taten bij mij niet geweldig.’’
Verslag Douwe van Rijn:
,,’s Ochtends was er weinig wind.
Daarom trok ik tijdens de lunch mijn
wetsuit uit en ging gewoon in mijn
spijkerbroek en T-shirt. Na de mid
dagpauze halverwege de tweede wed
strijd op het voor-de-windse rak ging
ik erg hangen. Toen kwamen van bak
boord en stuurboord Juriaan en Eline
aan. Ik kreeg geen wind meer en kiep
te om. Mijn boot stond vol met
water. Ik had het erg koud en mijn
hoosblik was te klein. Inmiddels lagen
er 24 boten voor mij. Die wedstrijd
werd ik 22e. Hopelijk blijft dit het
slechte resultaat van dit seizoen.’’
15 juni Combi Rotterdam Noord AA,
verslag Joost Weitman
,,Ik kon helaas niet mee zeilen. Ik ben
namelijk acht dagen geleden een pijl
tegen gekomen. Tot mijn teleurstelling
zag ik het effe niet aankomen!!!! Go
see the doctor … De volgende mor
gen kon ik ook niet gaan zeilen. Wel
heb ik vandaag een kijkje genomen op
de Noord AA. Er werd erg goed
gevaren. Ik was best wel een beetje
jaloers… Spijtig maar waar, gaat het
nog niet goed met mijn oog. Mijn oog
druk is veel te hoog. Het goede
nieuws is dat ik met mijn slechte oog
wel weer een beetje kan lezen.Veel
succes dit weekend in Hellevoetsluis
en dat jullie maar mooie bekers zullen
winnen. Gegroet (joost) Mr. Pijl van
(B) oog.’’
22 juni Combi Rotterdam
Hellevoetsluis
Slechts één wedstrijd gezeild vanwege
aantrekkende wind. In het C-veld
sloegen er veel bootjes om en was
na één race de puf eruit. Het A-veld
moest er ook hard aan trekken en de
volgers bleven ook niet droog.
Hellevoetsluis is de laatste jaren
rampzalig wat wedstrijden betreft: of
te veel of te weinig wind.
28/29 juni Combi Rotterdam
Reeuwijk/Gouda
Het slotweekend met stralend weer.
Pieter van Notten, de Combi-trainer
legde nog eens haarfijn uit dat je met
bescheidenheid geen boeien kunt ron
den. Alle kids kregen individuele coa
ching en werden het water op
gestuurd. Aanvankelijk hingen ze nog
wat lijzig in hun bootjes, maar zodra
Pieter in zicht kwam werden de rug
gen gerecht en de schoten aangetrok
ken. En met al eerder genoemd resul
taat!
Ted Tan
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Zeilwalhalla Sitges
Zeg Sitges en de meesten
denken aan strand en uitgaan.
Maar er wordt ook flink gezeild,
onder andere met een bijzondere boot: de Patin de Vela.
Velen kennen de Catalaanse badplaats
Sitges van zijn prachtige stranden, zijn
schitterende boulevard met zijn kapi
tale villa’s en het bruisende uitgaansle
ven met voor ieder wat wils.
Beroemd zijn de Pacha Lántidad,
Ricky’s, Downtown en de Calle de 1
de Mayo met de Coco Rico, Pachito
en een straat verder een groot aantal
gay-gelegenheden o.a met de werve
lende naam XXL. Dus: voor ieder wat
wils!
Minder bekend is dat Sitges twee
jachthavens heeft met een uitgebreide
vloot schepen. De dure jachthaven
Aquadolc ligt 2 km buiten het stads
centrum van Sitges en herbergt buiten
een zeilschool kapitale jachten uit heel
de wereld. Een bezoek aan deze haven
is zeker de moeite waard. Helaas ligt
de helft van deze boten te koop en
heb je geluk als je een jacht ziet varen.
Heel anders is het gesteld met de
jachthaven in de hoek bij het kerkje
van Sitges. Een overactieve vereniging
heeft hier in 1952 de vissers verdron
gen en er liggen nu ongeveer twee
honderd zeilboten. Het grootste deel
hiervan vaart ieder weekend.
Vrijdagmiddag gaan de Optimisten de
Middellandse zee op om onderlinge
wedstrijden te varen. Ieder weekend!
De vloot bestaat verder uit: Lasers,
Hoby Cats en Patin de Vela (zeilsle
de). De eerste twee zijn algemeen
bekend maar de Patin de Vela is een
bijzondere boot. Het is namelijk een
eenmanscatamaran zonder zwaarden
en roeren met een gewicht van 100
kg. Ook in België varen deze boten
volop op de Noordzee.

Kenmerken Patin
De catamaran is gemaakt van hecht
hout en is waarschijnlijk de oudste
sportcatamaran ter wereld. Men heeft
er nooit roerbladen op gemaakt aan
gezien de boot is voortgekomen uit
een roeiboot die zwemmers begeleid
de in zee. De tuiggage is uiterst een
voudig met een enkel grootzeil en
giek. Enkele maten: lengte 5,60 m,
breedte 1,60 m, gewicht 98 kg, zeilop
pervlak 12 m2, mastlengte: 7 m. De
Patin is na omslaan direct weer op te
richten. Mocht de boot helemaal met
de mast doorslaan lukt dat zonder
hulp ook. De boot is even snel als een
Hoby Cat 16; in plaats van een trape
ze heeft de Tapin hangbanden.
Het besturen van de Patin is een
kunst op zich. Dit gebeurt door ofte
wel het zeilpunt te verplaatsen, ofte
wel het zwaartepunt van de boot:
a. het zeilpunt verplaats je met de
mast: naar voren wordt de boot lijgie
rig, naar achteren wordt de boot loef
gierig. Trek je de schoot van het zeil
meer aan dan nodig is dan valt de
Patin af. Laat je de schoot losser dan
loeft de boot op.
b. het zwaartepunt van de boot ver
plaatst zich als de zeiler zijn gewicht
naar voren verplaatst; de Patin zal dan
oploeven. Gaat de zeiler naar achte
ren, dan valt de boot af.
Om te wenden (over stag gaan) loopt
de zeiler naar de mast om op te loe
ven tot in de wind, dan loopt de zeiler
naar achteren aan de nieuwe loefzijde
en steunt tegen het zeil aan. Daarna
laat de zeiler het zeil over zich heen
slaan en gaat op de nieuwe loefromp
zitten. Je moet voor deze boot dus
wel heel behendig zijn.
Oude charme
De mensen in de jachthaven bij het
kerkje zijn zeer vriendelijk en men
hanteert daar
geen ’boulevard
prijzen’. Gelukkig
heeft het dorpje
ondanks het toe
risme veel van
zijn oude charme
bewaard en is er
ook veel natuur
schoon vanuit alle
windstreken te
bewonderen.
Frits van der
Linden
(bron: Google,
Clubracer, Patin.be)
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