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Jammer... 
de zomer (nou ja, zomer) waar we zo naar uit hebben 
gekeken zit er al bijna weer op. We hebben door het 
slechte weer maar weinig van de boten kunnen genieten 
en vele vakanties zijn hierdoor letterlijk in het water 
gevallen. Misschien krijgen we nog een mooi najaar… 
Natuurlijk, is er voor het najaar en de komende winter 
weer een leuk programma voor u samengesteld en 
natuurlijk komt u kijken naar het opgefriste clubgebouw.

Peter, Monica, Frits, Rob

Op 7 mei jl. heb ik de voorzittershamer overgenomen 
van Matthijs. Matthijs vond dat er na een periode van 
vijf jaar iemand anders achter het roer moest gaan 
staan om in Aegir-taal te spreken. Coen van Duyn nam 
het stokje over van Erik de penningmeester en de rest 
van het bestuur doet weer mee in deze nieuwe setting. 
Coen en ik kennen elkaar al sinds de grijze oudheid. Hij 
was de eerste diskjockey die ik ooit leerde kennen en 
onze goede vriendschap dateert ook uit die tijd. 
De eerste bestuursvergadering was bij mij thuis en de 
vraag van Coen en mij was: vertel ons waar de schoen 
wringt en aan welke oplossingen gedacht moet worden. 
Het werd een lange en vruchtbare avond. Tijdens de 
eerste ledenvergadering die ik af mocht sluiten, kwam 
er in de rondvraag een vraag van Ton van der Cammen. 
Hoe zit het met het huurcontract van Aegir en zitten 
wij niet in de gevarenzone omdat het huurcontract al 
vele jaren per jaar verlengd wordt? Gelukkig kon ik hem 
daar direct op antwoorden daar ik al contact had opge-
nomen met het OBR (Onroerend goed Bedrijf 
Rotterdam) om met hen hierover van gedachten te wis-
selen. Coen en ik zijn daar 16 juni jl. geweest en hebben 
de vraag neergelegd of het terrein van Aegir door onze 
club gekocht kon worden ofwel dat de grond in erf-
pacht aan ons zou kunnen worden uitgegeven. Het 
directe antwoord was dat koop niet bespreekbaar was 
maar wel een 20-jarige huurtermijn. Het voordeel hier-
van is dat de huurprijs niet ongebreideld verhoogd kan 
worden en dat wij indien we het opslaggebouw willen 
bouwen daar een hypotheek op kunnen vestigen in 
plaats van onze laatste euro daarin te moeten steken of 
bij de leden te biecht moeten. Inmiddels hebben Coen 
en ik een tweede bezoek gebracht aan het OBR en zijn 
wij doorverwezen naar de deelgemeente. Het vervolg-
gesprek zal daar plaatsvinden. 
En dan het 85 jarig lustrum van onze vereniging. Monica 
en haar team hadden het hele lustrum perfect verzorgd. 
Het weer zat natuurlijk wel een beetje tegen maar dat 
mocht de pret niet drukken. Nogmaals dank aan een 
ieder die zich voor dit lustrum heeft ingespannen. 
Als klapper op onze feestvreugde hebben Esther 
Pothuis lid Aegir en Rolf de Jong het wereldkampioen-
schap FJ-zeilen gewonnen. Wij hebben dus een echte 
wereldkampioene als lid van onze vereniging. Ik felici-
teer hen met deze mooi trofee. 
Inmiddels heeft het clubhuis een verfrissende schilders-
beurt gehad. De Feel Good-commissie onder leiding 
van Ted Tan en het bestuur hebben zich daarover gebo-
gen en ik hoop dat de nieuwe kleurstelling u bevalt. 
Helaas komt er aan iedere zomer een eind en moeten 
wij ons opmaken voor de komende winter. Om de don-
derdagavonden weer gezellig te krijgen denken wij aan 
een tafelvoetbalcompetitie. Er worden dan nog een paar 
voetbaltafels bij gekocht en het zal er hard om gaan wie 
zich na deze competitie de winnaar mag noemen. De 
oude leestafel is weer terug in ons clubhuis gerestau-
reerd door Vial en de Fa. Holterman alsmede een paar 
comfortabele fauteuils bij de open haard om ons club-
huis een gezellig sfeertje te geven. Het zou leuk zijn 
wanneer er deze winter op de donderdagavonden weer 
echte clubavonden zijn. Het clubhuis leent zich ervoor 
en Anita en Rob maken graag de lekkere hapjes en 
drankjes voor u klaar. Tot zover voor nu. Ik wens u een 
mooie nazomer.

Henk Heintz, voorzitter

Van de voorzitter

Wederom is er een coryfee van Aegir uit ons midden 
weggevallen. Op 10 mei jl. is na zeven zware jaren van 
chemo, bestralingen en zware medicijnen Jos eruit 
gestapt. Enige dagen voor zijn verscheiden zijn we nog 
bij hem op bezoek geweest en maakte hij een zeer 
resolute indruk. Hij vertelde ons dat hij het meer dan 
zat was. Wij kenden hem al vele vele jaren, niet alleen 
via Aegir maar ook uit ’De Blokhut’, destijds onze 
stamkroeg waar hij lange tijd gewerkt heeft. Jos werd 
lid in januari 1960 en was dus ruim 51 jaar Aegirlid. Hij 
volgde in 1995 de toenmalige havenmeester Henk 
Lamers op die plotseling was overleden. Tot 2005 is 
Jos aangebleven en heeft zijn functie met verve 
bekleed. Bij zijn aftreden is hij door het bestuur en de 
leden dan ook benoemd tot lid van verdienste. Je 
klopte nooit tevergeefs bij Jos aan. Hij stond altijd 
klaar om je met raad en daad bij te staan. Tijdens het 
boten uit het water halen of in het water laten kon je 
hem uittekenen op de tractor, met zijn kleine petje op 
en een stompje sigaar in zijn mondhoek. Een zeer ple-
zierig man is van ons heen gegaan en wij zullen hem 
node missen. Jos, bedankt voor de vele jaren van 
vriendschap en samenwerking.
Good luck en vaarwel!

Rob Spliethoff

Wij waren nog op vakantie toen het nieuws van het 
plotselinge overlijden van Arjan van der Meer ons 
bereikte. Dat was een schok en we realiseerden ons 
weer hoe betrekkelijk alles is. 
We herinneren ons Arjan als een zeer enthousiast en 
talentvol zeiler, ouder en warm gezelschap. Je kon niet 
om hem heen als hij aanwezig was op en rond het 
water; met zijn bulderende lach en scherp observatie-
vermogen zat hij zeker niet stil in een hoekje. Dat 
betekende voor ons ook wat, want hij was zeker geen 
man van de middelmaat. Als je toch ergens aan begint 
dan moet ook alles eruit gehaald worden: zeilen, kin-
deren begeleiden, aan de bar stoere verhalen vertellen 
of trailers van schuimrubberbescherming voorzien 
zodat de bootjes de komende jaren zeker niet als 
gevolg van krassen zullen sneuvelen. De combiploeg, 
de Laserclub en het bestuur zullen je missen.

Ted Tan

In memoriam Jos Bartels

In memoriam Arjan van 
der Meer
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Hierbij nodigen wij alle 
leden uit voor de Algemene 
Leden Vergadering die 
gehouden zal worden op 
vrijdag 18 november 2011 
om 20.00 uur in ons club-
huis.

Agenda
1. Opening 
2. Ingekomen/uitgegane stukken.
3. Notulen ALV d.d. 06-05-2011 
(bijgaand, in deze  Aegir Spiegel).
4. Mededelingen bestuur/uit de 
regio.
5. Begroting 2012.
6. Tarieven 2012. 
7. Samenstelling bestuur.
8. Rondvraag.
9. 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 5:
De begroting 2011 kan twee weken 
vóór de vergadering worden opge-
vraagd bij de secretaris of aan de 
bar van het clubhuis. Tijdens de 
Algemene Leden vergadering is de 
begroting eveneens verkrijgbaar. 
Punt 7:
Aftredend en herkiesbaar zijn Frits 
van der Linden en Tom Koenen. 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn 
Frank Berrens en Ted Tan. Het 
bestuur draagt Randy van den 
Brandhof voor als bestuurslid in de 
functie van havenmeester. Eventuele 
tegenkandidaten moeten door ten-
minste 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

Uitnodiging ALV 18 november

Tijdens de viering van het 85 
jarig jubileum van Aegir zijn 
onder andere de zeilwed-
strijden voor de Aegircup 
gevaren. Iets eerder dan 
normaal.

Normaal worden deze wedstrijden in 
september gevaren, maar omdat we 
een watersportvereniging zijn, moest 
er tijdens het jubileum natuurlijk ook 
iets met zeilboten worden gedaan. 
Zaterdag waren er Lasers en de 
SW-klasse en zondag werd dat aange-
vuld met Optimisten en Feva’s. 
Zaterdag 18 juni werd ik wakker 
door de kletterende regen die tegen 
mijn huis aan woei. De regen trok 
weg, maar de zeer harde wind bleef 
staan. Peter de Wit had sprintwed-
strijden voor de zaterdag uitgeschre-
ven en dat was een groot succes! Er 
werd gestart op boei F bij de Prins 
Bernhardkade en dan voor de wind 
naar boei A bij de molen. Na boei A 
aan de wind naar de finish voor het 
clubhuis. 
Het begin was niet bemoedigend, 
want toen we de haven uitvoeren, 
zagen we de clubkampioen Nils 
Spliethoff met bemanning Ernst ter 
Meulen al naast hun 16 m2 zwemmen. 
Ik mocht met Bart en Daphne Muller 
in de Valk 62 meevaren en we had-
den nog geen meter met elkaar geoe-
fend. Niet erg handig om dit in een 

vliegende storm te gaan doen, maar 
om een lang verhaal kort te maken: 
we hebben geen schade gevaren en 
hebben de Valk niet ondersteboven 
gekregen. Michel Serry ging met Jaap 
van Herk als bemanning in zijn 16 m2 
er vandoor en wij werden tweede, 
een goed begin dus! 
Toen we vrolijk de haven binnenvoe-
ren, was de boot van Nils en Ernst al 
leeggepompt en die middag wonnen 
ze drie keer. Wij voeren twee keer 
een 2e plek en een maal 3. 
Zondag kwam Nils niet opdagen en 
Michel en Jaap verspeelden hun giek. 
Dit alles had tot gevolg dat wij 1e 

werden en Jaco de Hoog samen met 
Matthijs van Seventer 2e; 3e werd 
Thom Koster, 4e Jan Tolhuys, 5e Nils 
Spliethoff, 6e Job Posner, 7e Michel 
Serry, 8e Rob Serry. Volgens mij zijn 
de gebroeders Serry nog nooit zo 
laag geëindigd, maar ze hadden zo 
wel zaterdag als zondag materiaal-
pech. 
Het hele weekend hebben de Lasers 
natuurlijk weer veel gezwommen en 
de rescues hadden hun handen er vol 
aan. Ondanks wat minder deelne-
mers dan andere jaren was het een 
geslaagd weekend!

Frits van der Linden

Stormachtige maar geslaagde Aegircup

OPENINGSTIJDEN 
CLUBGEBOUW

Tot en met 30 september 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

Van 1 oktober tot en met 
1 april is het clubgebouw 
geopend:

Woensdag 13.00 – 17.00 uur
(Alleen als de kaartclub aan-
wezig is)
Donderdag 19.30 – 24.00 uur
Zaterdag 13.00 – 20.00 uur
Zondag     13.00 – 20.00 uur

19 t/m 31 december gesloten

1 januari 16.00 uur 
Nieuwjaarsreceptie
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Laat ik nu denken dat er ruim 500 
leden zijn! Verkeerd gedacht dus, 
maar dat zal mijn leeftijd wel zijn. Op 
de receptie namen 45 leden inclusief 
het bestuur en de leden van verdien-
ste de moeite om te komen op deze 
gezellige en goed verzorgde receptie. 
Smoesjes te over, maar wel klagen 
dat er nooit iets te doen is. Tijdens 
het feest op zaterdag en zondag puil-
de het clubhuis uit, maar niet heus. 
Jammer dat het vele werk van de 
jubileumcommissie op deze manier 
gewaardeerd werd. Waar waren de 
zeilers, de kaartploeg, de tafelvoet-
ballers en zo nog vele van de vaste 
kern die ons clubhuis op zondag 

bevolken? Gelukkig waren de bewo-
ners van twee gezinsvervangende 
tehuizen en booteigenaren wel posi-
tief en dankbaar voor hun feestdag. 

Mo, Truus en Bette, bedankt voor 
het zeer gezellige weekend.

Maggy Spliethoff

In de aanloop van het jubi-
leumweekend werd het 
terrein feestelijk opgesierd 
door de bloemversieringen 
van Gerard Oomes. 

Zo kregen wij als organisatie alle drie 
een eigen ’hanging basket’ en werden 
er bloemen rond de boom en lanta-
renpaal geplant. Zijn boot werd gepa-
voiseerd en met lichtjes versierd. 

Leuk zo’n enthousiaste actie.
Eigenlijk begon het weekend deze 
keer al op donderdag. Om half zes 
begon de receptie. Clubhuis mooi 
aangekleed, bestuur op een rij en dan 
maar wachten op de gasten. Gelukkig 
kwamen zij al snel. Bestuurders van 
andere vereniging en de deelgemeen-
te. Onze eigen leden lieten het afwe-
ten. Ach, dat ligt aan het weer of zo. 
We zien ze van het weekend, dachten 
we.
Op zaterdagmorgen was het eerst 

tijd om rond te gaan varen met 
bewoners van de gezinsvervangende 
tehuizen ’Giovanni’ en ’de Hoekstee’. 
Met busjes werden de deelnemers bij 
ons gebracht. Eerst natuurlijk koffie 
met een speciaal Aegir-gebakje. 
Omdat er regen was voorspeld kreeg 
iedereen een poncho zodat men niet 
al te nat zou worden. Toen werd er 
ingescheept en rondgevaren. Na een 
uurtje kwamen de ’zeelui’ weer aan 
land. Nog wat te drinken en toen een 
lunch. Vooral de broodjes kroket 
waren favoriet. Bleek er toch een 
heuse pianist onder de gasten te zijn: 
Johan! Hij zorgde voor heel wat 
gezelligheid met vele ’meezingers’ tij-
dens en na de lunch. Er werd nog een 
groepsfoto gemaakt en toen het tijd 
werd om te vertrekken kreeg ieder-
een een paraplu mee naar huis. Er is 
door onze gasten nog lang nagepraat 
over dit uitje. Ook wij van de organi-
satie hebben hen met veel plezier 
ontvangen en het plan bestaat om 
iets dergelijks ieder jaar te organise-
ren. 
Ons clubhuis wordt in het voor- en 
najaar bevolkt door vele kinderen. 
Wij vonden dan ook dat er veel voor 
de kinderen gedaan moest worden. 
Waterspelen zouden er georgani-
seerd worden. Er werden diverse 
spelen gehuurd waaronder opblaas-
ballen waar men in kon lopen. Daar 
is een klein beetje gebruik van 
gemaakt, de overig gehuurde spellen 
hebben we niet eens uitgepakt. Een 
volkomen gebrek aan belangstelling. 
Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het 
weer niet al te schitterend was, maar 
het was in ieder geval droog. 
Gelukkig liep het clubgebouw later 
op de middag wel vol (met volwasse-

nen) voor het optreden van Peter 
Barnes. Ook de zeilers die meevoe-
ren om de Aegir cup kwamen zich 
even opwarmen en napraten. Een 
gezellig borreluur dus. Het Italiaanse 
buffet was heerlijk en ook de tropi-
sche klanken van ’Zorengue’ zorgden 
voor een geweldige sfeer. 
Zondag werden de wedstrijden weer 
gestart en ook het startsein gegeven 
voor de puzzeltocht. Het weer was 
echt bar. Je zag de deelnemers dan 
ook weggekropen onder buiskappen 
en in regenkleding. Ook voor de kin-
deren die als training meevoeren met 
de Aegir cup was het bijna niet te 
doen. Je kreeg echt meelij met ze 
toen ze binnenkwamen voor de 
lunch. Toen de deelnemers terugkwa-
men van het puzzelen stond de ’Big 
Fun Band’ opgesteld voor een optre-
den. Er werd gedanst en meegezon-
gen. Uiteindelijk was het tijd voor de 
prijsuitreiking en het bedanken van 
diegenen die ons geholpen hebben 
om dit evenement te laten slagen. 
Jammer dat de belangstelling heel 
matig was. Het zal wel aan het weer 
gelegen hebben denken we dan maar.

Monica, Truus, Bette. 

85 jaar Aegir

Jubileumweekend
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Als secretaris wil ik ieder lid op een 
aantal zaken wijzen, die in onze statu-
ten en reglementen staan. 
Eventuele opzeggingen van het lid-
maatschap moeten vóór 1 december 
binnen zijn. De opzeggingen kunnen 
per brief (via ons correspondentie-
adres: Postbus 35032, 3005 DA  
Rotterdam) of per e-mail naar mij via 
onze website (zie aldaar). Vermeld in 
de brief en zeker bij de e-mail niet 
alleen uw naam en adres, maar óók 
uw lidnummer (zie factuur) en/of 
geboortedatum. 
Als u een boot heeft, dan moet u wel 
zorgen, dat deze van ons terrein is, 
want anders kan het lidmaatschap 
niet opgezegd worden. Een boot 
moet uiterlijk 1 week vóór aanvang 

van de winterstallingswerkzaamheden 
(’het boten uit het water halen’) weg 
zijn. Als u uw boot verkoopt, dan 
moet u wel weten, dat de ligplaats 
nooit met de boot mee verkocht kan 
worden. Het is aan de havenmeester 
om de ligplaatsen toe te wijzen. 
Stuur adreswijzigingen - óók van uw 
e-mail - per brief of per e-mail met 
alle relevante gegevens naar mij. Dus 
geef dat niet telefonisch door aan 
Anita, want in alle drukte kan dat dan 
’zoek raken’. 
Helaas komt het nog steeds voor, dat 
ondanks alle goede voornemens 
leden plots van adres veranderen en 
mij niet inlichten. In zo’n geval bepa-
len de statuten, dat wij het laatst 
bekende adres aanhouden. Maar 
omdat we dan steeds de post retour 

krijgen, staan wij in ons recht om dan 
dat lid administratief uit te schrijven. 
Natuurlijk zullen wij hiervan het 
Watersportverbond als overkoepe-
lend orgaan inlichten. Per slot van 
rekening is elk lid via Aegir óók lid 
van het Watersportverbond. En dra-
gen wij als Aegir hiervoor een kleine 
bijdrage aan het Watersportverbond 
af. Maak dus van uw secretaris geen 
spoorzoeker, want ik heb het al druk 
genoeg met mijn normale werkzaam-
heden…

Tom Koenen, secretaris.

Je kent het wel. Je zit gezellig aan de 
bar en hebt net wat te veel alcoholi-
sche versnaperingen genuttigd. Je 
raakt wat aan de praat en het komt 
op de ontspanningscommissie (OC). 
,,Wat jammer dat er geen opvolging 
is gekomen, hoe moet dat nu?’’. 
Gekscherend benoem je of wij (ikzelf 
en mijn moeder) het niet een jaartje 
kunnen doen. De draaiboeken zijn er 
en we zijn redelijk ingeslingerd bij de 
verschillende evenementen. We 
nemen nog een wijntje en hebben het 
over iets anders. 
Weken, nou misschien wel maanden 
later, word je er door een bestuurslid 
aan herinnerd dat je hebt toegezegd 
een jaartje OC te willen doen. Even 
slikken, maar wie A zegt moet ook B 
zeggen. Dus… oké dan, we doen het. 
Na talloze vergaderingen en brain-
stormsessies tussen ons tweeën zijn 
we tot de conclusie gekomen dat we 
het alom bekende najaars/winterpro-
gramma, dat u van de OC gewend 

bent, zullen voortzetten. Dit bete-
kent dat u weer van harte welkom 
bent voor de mosselmiddag, puzzel-
tocht met afsluitende kaas/wijn-mid-
dag, Sinterklaasfeest en als klapper 
op de vuurpijl wederom een gezellige 
kienavond. 
De data van deze evenementen vindt 
u hiernaast. Ik ga ervan uit dat het 
weer een volle bak wordt op deze 
dagen in ons gezellige gerestylde 
clubhuis. 
Een speciale oproep voor de jongere 
generatie (lees: 20-45 jarigen), want 
die mis ik nog weleens bij deze gele-
genheden. Als je leuke ideeën hebt 
voor ons wat we zouden kunnen 
organiseren, dan zijn deze van harte 
welkom. Je kunt ons vinden via het 
bekende e-mailadres 
jachtwerf.vial@planet.nl (Monica) of 
via noordermeer@alice.nl (Barbara).
Tot snel!
mede namens Monica,

Barbara Noordermeer-Vial

Zondag 16 oktober:
Mosselmiddag. Gezellig vanaf 
15.30 uur gratis hangcultuur mos-
selen, vers uit Bruinisse. 

Zondag 20 november: 
Autopuzzeltocht met aanslui-
tend kaas/wijnmiddag. Vertrek 
puzzeltocht om 11.00 uur. Vanaf 
16.00 uur een glas rode wijn en 
een lekker stukje kaas voor ieder-
een. 

Zondag 27 november: 
Sinterklaasmiddag. Sinterklaas 
heeft aangegeven dit jaar weer van 
de partij te zijn. Hij verwacht rond 
14.30 uur aan te meren voor het 
clubhuis. Ieder kind tot 10 jaar 
kan zich bij ons opgeven, zodat wij 
de Sint kunnen informeren. 

Zaterdag 17 december: 
Kienavond. Rond 20.00 uur van-
gen we aan met de eerste kien-
rondes. Diverse rondes, met tus-
sendoor een loterij. Er valt voor 
elk-wat-wils te winnen, en uiter-
aard geldt: iedereen gaat met 
minimaal 1 (troost)prijs naar huis! 

Zondag 1 januari: 
Nieuwjaarsreceptie vanaf 
16.00 uur.

Zet bovenstaande data vast in je 
agenda. Tzt onvang je van ons, ter 
herinnering, nog een e-mail met 
alle bijzonderheden!

Monica en Barbara

Najaars/
winterprogramma

Van de secretaris

’Tja… oké dan…’

Belangrijke data 2011:

Klusdag najaar: 1 oktober
Boten eruit: 29 oktober en de 
rest 12 november
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Voor een lekker glas wijn moet je 

bij Personal Wine Selection zijn!

Bergschenhoek Mob. 0610714190

PWS: wijnleverancier Aegir

DIGITAAL BEELD EN GELUID

7 DAGEN IN DE WEEK GEOPEND

DE SUPERSTORE FOTO, BEELD EN GELUID
KIJK SNEL OP

WWW.FOKA.NL

Admiraliteitsstraat 8 / Hoek Oostzeedijk Rotterdam

VOOR VELE DUIZENDEN SUPER AANBIEDINGEN

Het zit er weer op. Ik heb 
het over de 24 uurs-race 
een non-stop zeilwedstrijd 
die voor de 41e keer gezeild 
werd op 25 en 26 juni jl. 

Wij als organisatie liepen ook die 24 
uur mee door de wedstrijdtoren en 
natuurlijk de rescueboten te beman-
nen {bemensen}. Even leek het erop 
dat de race in het honderd ging lopen 
omdat de politie, die ons altijd bij-
staat om de veiligheid te 
waarborgen,onze rescueboten 
afkeurde vanwege verkeerde lichtvoe-
ring. Maar omdat er leden van onze 
vereniging met goede verlichting 
invielen, ook de scouting droeg hun 
steentje bij is alles prima doorgedaan. 
Bij zonsopgang heb je geen verlichting 
meer nodig en was iedereen weer op 
volle sterkte. Er gebeurt best wel-
eens iets spannends maar deze 24 
uur had werkelijk een ontspannend-
heid zoals het weinig voor komt. Wij 
van de organisatie hadden dat zelfde 
gevoel ook omdat we al zoveel jaren 
samenwerken. 
Zoals altijd waren de scouts met hun 
Lelievletten weer de grootste verte-
genwoordigde groep waarbij zes prij-

zen werden gewonnen. 
1. Un waersfugel, 2. Se falkje, 
3. 1442 Hajo, 4. 60 Tornado, 
5. 1197 Bries, 6. 1361 Storm. 
De andere prijzen; 
Open boten tot 5,5 mtr.: 
1ste prijs Barnegat 183. 
Open boten v.a. 5,5 mtr.: 
1ste prijs Randmeer 202. 
2de prijs Centaur 407. 
Kajuitzeiljachten: 1ste prijs Ocean 18.

De bijzondere prijzen waren buiten 
bekers en medailles een karaokespe-
ler, dvd-spelers en digitale fotolijsten. 

En naar het lijkt aan te zien gebeurt 
er volgend jaar nog iets spectaculer-
ders op prijzengebied. Of de 24 uurs 
race volgend jaar weer doorgaat ligt 
aan de hoeveelheid inschrijvingen, dus 
moet je er nu al mee aan de gang. 
Houd de data rond de langste dag in 
de gaten. Ons rest u allen, deelne-
mers, sponsors, watersportvereniging 
Aegir, scouting en alle vrijwilligers, te 
danken en voor de mensen die van 
dit spektakel niet gehoord hebben, 
kom eens langs als toeschouwer. 
Misschien tot volgend jaar.

Fred Bosch

Zeilen tot je er bij neervalt
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Van 24 t/m 28 juli werd het 
WK Flying Junior 2011 in 
Nieuwpoort (België) geva-
ren. De grote winnaars, Rolf 
de Jong en Esther Pothuis, 
zijn naast regerend Europees 
kampioen nu ook voor het 
eerst wereldkampioen in de 
FJ. 

Het wedstrijdveld bestond uit: 
Nederlanders, Belgen, Duitsers, 
Luxemburgers, Amerikanen, Italianen 
en Japanners. Varen op de Noordzee 
vraagt andere vaardigheden dan op 
het IJsselmeer, waar vorig het EK 
werd gehouden. Je moet rekening 
houden met stroming en grote golf-
slag. Ook kan er veel meer wind zijn. 
En je moet eerst al ruim een uur naar 
het wedstrijdveld varen voordat de 
drie wedstrijden per dag beginnen. 
We hebben laten zien dat we onge-
acht het weer of water de beste zijn. 
Het kampioenschap startte echter 
niet zo best. Het begon al bij de 
meting waar bleek dat er iets niet aan 
de mast klopte. De vraag was zelfs of 

we wel mee kon doen. Maar uiteinde-
lijk konden we het oplossen door het 
lummelbeslag lager te zetten en de 
spival lager op de mast te begrenzen. 
Een slechte start dus, maar vooral 
vervelend omdat er ook geen gele-
genheid meer was die dag om het 
materiaal te testen op zee. De eerste 
wedstrijddag ging dan ook niet goed. 

Heel veel algemene terugroepen. 
Door de stroming en het lichte weer 
werden er telkens boten over de lijn 
gestuwd. Wij bleven vrij van de zwar-
te vlag maar konden bij de geldige 
start niet goed wegkomen en het luk-
te ons niet meer te herstellen.

Materiaalpech en zeeziekte
De tweede wedstrijd ging wel goed, 
echter konden we die lijn niet voort-
zetten in de derde wedstrijd. Door 
de iets toenemende wind kampten 
we met materiaalpech en vocht 
Esther tegen zeeziekte. Gevolg: een 
magere zevende plaats in het alge-
meen klassement. Maar de tweede 
dag behaalden wij goede resultaten 

en stonden zo toch nog tussen de 
Japanners in. Hoewel we deze dag 
goed uit de voeten kwamen bleek 
toch telkens dat we op de ruime rak-
ken nog wat te kort kwamen. 
De derde dag was er meer wind en 
dat was duidelijk in het voordeel van 
het team De Jong - Pothuis. Aan de 
wind waren we de snelste en kregen 
we zo drie wedstrijden de eerste 
bovenboeironding op onze naam. De 
trim van de spi hadden we al de vori-
ge dag aangepast en door ook wat 
’harder’ te werken op de golven 
gaven we op de ruime rakken niet 
meer toe. Helaas hadden ook wij ons 
verkeken bij de start van de derde 
wedstrijd die dag en dus een OCS. 
Desondanks was het resultaat een 
voorlopige eerste plek.

Ongunstige voortekenen 
De laatste wedstrijddag werd met 
maar 2 punten verschil op nummer 
2 alles bepalend. Met het lichte weer 
die dag waren de voortekenen 
ongunstig voor ons. Maar we bleven, 
door onze ervaring, kalm en zeilden 
onze eigen wedstrijd en lieten ons 
niet gek maken. Het werd een pittige 
strijd met een van de Japanse teams. 
We bleven ze nipt voor en lagen bei-
de ver voor de rest van het veld. De 
laatste wedstrijd moest nog goed 
gaan want wij hadden al drie slechte 
resultaten en konden ons geen flater 
meer veroorloven. De wind nam nog 
verder af bij de start en met de golf-
slag erbij was het heel lastig varen. 
Op 2/3 van het eerste kruisrak lagen 
we toch goed in de kop van het veld. 
De Japanse teams, onze enige bela-
gers, lagen beide zeer slecht. Er was 
geen rekensom voor nodig om tot de 
conclusie te komen dat wij (alleen 
maar) hard door moesten varen. 
Vooral geen tijd verliezen aan een 
gevecht om de eerste plaats voor die 
race. Zo lukte het ook en werden wij 
na elf races wereldkampioen. Eindelijk 
kon dan toch de zo historische gou-
den FJ-wisselprijs mee naar huis! 
De Japanners eindigden op een twee-
de en derde plek.
In Japan zeilen scholen met FJ’s. Het 
beste team van de Westkust en het 
beste team van de Oostkust worden 
met coach naar een kampioenschap 
afgevaardigd. Zij krijgen dan een boot 
ter beschikking gesteld en nemen hun 
eigen materiaal mee. Bijzonder knap 
dus dat deze zeilers in een voor hen 
onbekende boot zo goed varen. Zie 
ook www.nfjo.nl voor een korte 
beschrijving per wedstrijddag.

Rolf de Jong

’We lieten ons niet gek maken’
Esther Pothuis & Rolf de Jong wereldkampioen FJ-zeilen
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De meeste Aegirzeilers 
hebben het tot en met de 
zomer erg druk gehad met 
de vele zeilactiviteiten. Zelfs 
zo druk dat het moeilijk 
was om een gebalanceerde 
zeilkalender samen te stel-
len waar iedereen soepel in 
paste.

Het heeft ook de begeleiders en 
bestuursleden de nodige hoofdbre-
kens gekost om zaken logistiek af te 
stemmen. Er zijn zelfs harde woorden 
gevallen en een enkele traan heeft 
gestroomd, maar het heeft ook weer 
nieuwe inzichten opgeleverd hoe het 
volgend jaar beter kan. De insteek 
aan het begin van dit jaar zoals ook 
op het ALV aangekondigd was een 
verbreding van het zeilaanbod. Dat is 
voor een groot deel gelukt waarvan 
ik verderop een impressie hoop te 
geven. Ik heb met name de jeugdacti-
viteiten meegemaakt en daar zal ik 
dan ook het meeste over vermelden.  
Wat ons nog niet gelukt is maar waar 
wel de focus op moet komen te lig-
gen is de vervolgstap van Optimist-
zeiler naar een andere boot als je 
wedstrijdzeilen niet ambieert en de 
zijinstroom van oudere jeugd. Een 
van mijn ideeën is om de donderdag-
avond meer gewicht te geven.

Ideeën: 
• Naast de zondag  ook op donder-
dagavond Optimistzeillessen organi-
seren (2 uurtjes).
• Aanschaf twee verenigingsvalken en 
deze inzetten voor zeillessen oudere 
jeugd, ouders, verhuur en zo terug-
verdienen. 
• Met bar speciale zeilhappen( heer-
lijk en snel klaar) op donderdag.
• Donderdagavondcompetitie (andere 

verenigingen uitnodigen).
• Verhuur surfplanken, whally’s ed, 
verenigingslasers en met z’n allen 
tafelvoetballen. 
• Bemanning zoeken en inschrijven en 
menu faciliteren door middel van 
”inschrijven online”
Ik ben benieuwd naar jullie ideeën. 
Graag naar aegirjeugdzeilen@live.nl

Wat is er zoal gebeurd in voorjaar en 
zomer? Ik ga heel veel vergeten maar 
hier een poging:
Er is een nieuwe en enthousiaste 
jeugdzeilcommissie die met veel suc-
ces het voorjaar heeft georganiseerd, 
zeilhok heeft gesaneerd en weer vol 
ideeën zit voor de toekomst;  er is 
een aanhoudende stroom nieuwe les-
kinderen;  het opleiden van kader zal 
na jaren discussie met Rotterdamse 
verenigingen regionaal worden geor-
ganiseerd; er worden gezamenlijke 
zeiltrainingen georganiseerd vanuit 
Stichting World Port Sail; vrijwilligers 
zijn naar een  basiscursus wedstrijd-
organisatie geweest;  er is een ouder-
cursus zeilen georganiseerd met veel 
enthousiaste reacties en verzoeken 

om meer;  er zijn weer veel wedstrij-
den gezeild. 

Combi Rotterdam 
Het grootste deel is als ik dit schrijf 
achter de rug. Er volgen nog drie 
wedstrijddagen en als we het goed 
blijven doen gaat een delegatie naar 
de combifinale in Hoorn. In de vol-
gende Spiegel zal dit ongetwijfeld uit-
gebreider worden toegelicht. De 
combi Aegir was in ieder geval een 
groot succes. De organisatie had het 
strak in de hand en het weer was 
perfect, beetje koud maar wel een 
puik windje. Veel dank aan de zeil-
wedstrijdcommissie en de jeugdzeil-
commissie.

Dutch Youth Regatta
Drie jonge zeilers (Lieve, Frederique 
en Olivier) hebben gestreden met 
nog 500 andere optimisten om het 
Nederlands kampioenschap. We heb-
ben geen blauwe wimpel kunnen 
bemachtigen maar het was wel een 
enorme ervaring voor de drie. Er 
stond een behoorlijke wind, grote 
golven, er was materiaalpech en zee-
ziekte maar desondanks was het een 
geslaagd evenement.

WK RS Feva Bruinisse
De aanloop had nog heel wat voeten 
in de aarde. Door het intensieve 
gebruik van de boten voor lessen en 
wedstrijden moest er materiaal ver-
vangen worden. Hiervoor is een aan-
tal sponsoren door Ellis van den Berg 
benaderd (Kool Optiek, Hooft & 
Mooij makelaardij en Mendoza) en 
bereid gevonden om een bijdrage te 
leveren zodat we met prachtig mate-
riaal af konden reizen. Op verzoek 
van de WK-organisatie heeft Aegir 
ook 2 rescueboten ingezet waar ook 
het nodige voor geregeld moest wor-

Zeilactiviteiten Aegir
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den, waarvoor ook veel dank aan 
mijn medebestuurders. Maar uitein-
delijk na een trainingsweek in Den 
Osse bereikten we het wedstrijdter-
rein in Bruinisse. In deze mooie ver-
nieuwde haven kwamen we veel 
andere Aegirzeilers tegen wat erg 
gezellig was aan de kant en op het 
water. De deelnemers: Jelle de Vries 
en Romeo Pace (Mendozaboot), Britt 
Oskamp en Willem Aarens (Hooft & 
Mooij boot) en Olivier en Eline Tan 
(KoolOptiekboot) moesten zich bij 
windkracht 5 met uitschieters naar 7 
kwalificeren voor de finalewedstrij-
den tussen 160 boten. Ze hebben 
zich kranig geweerd en met twee 
boten in de Silver en een in de Brons 
zijn alle wedstrijden uitgezeild.  
Duidelijk is wel dat de Nederlandse 
zeilers nog ver achter lopen bij het 
Engelse, Zweedse en Italiaanse 
geweld. Maar ten opzichte van de 36 
Nederlandse deelnemers hebben we 
een 6e (Kool), 11e (Mendoza), en 
16e(Hooft&Mooij) plek behaald en 
dat is dan toch maar weer heel 
mooi!
Volgend jaar is het WK in Engeland 
en duidelijk is al dat er dan maar 20 
Nederlandse boten mee mogen. Ik 
hoop natuurlijk dat daar weer drie 
Aegirboten bij zitten.
 
Sneekweek
Een nieuwe jeugdzeiler Stan 
Niestadt, net een paar weken terug 
uit de Antillen en dan meedoen met 
de Sneekweek bij heftige weercondi-
ties. Heel goed! En pa en zoon van 
Duijn natuurlijk die nog wel steeds 
als jonge goden over het water sche-
ren. Ik zag een 4e plek voor Sjoerd, 
prima!

WK Flying Junior 
Met de kampioenen: Esther Pothuis 
en Rolf de Jong, lees ook hun verslag. 
Een geweldig resultaat. We gaan hen 
hiervoor nog wel huldigen. 
Verder weet ik dat er overal in 
Nederland gezeild is met kielboten 
ed. Maar ik heb nog geen successen 
door gekregen. 

Ik ga me opmaken voor de loting van 
het NCK Teamzeilen. Aegir moet 
zich dit jaar in de voorronden kwali-
ficeren. Volgende Spiegel weten we 
of dat gelukt is. Ik hoop op veel toe-
schouwers die onze teamcaptain Rick 
de Bruyn en zijn team komen aan-
moedigen. 
Ik hoop veel zeilers  op het ALV te 
zien en te spreken over hoe verder 
in 2012 met Aegir en zeilen!

Ted Tan, commissaris zeilzaken. 

Wat is nou weer een 
K-klasse hoor ik u denken. 
Sommige leden denken wel-
licht: ’Ja, dat is dat bootje 
in de schuur onder die laag 
stof…’ Maar ze varen wel 
degelijk op onze plas. Dit 
jaar zelfs het NK.

Een K-klasse is een op afstand 
bestuurbaar zeiljacht. Met als enige 
aandrijving de zeilen die op afstand 
met een zender bediend worden. En 
een roertje om te sturen. Natuurlijk 
zit er een accu in een winch om de 
zeilen aan te trekken en te vieren en 
een servo om het roertje te bedie-
nen. Verder niets. 
In de winter worden met de K-klasse 
wedstrijden gezeild op landelijk 
niveau. Er zijn verschillende locaties 
door nagenoeg het hele land. De 
populairste en grootste groep vinden 
we in het Friese Terherne. Daar zijn 
velden van twaalf schepen heel nor-
maal. Verder komen er veel schepen 
in Elburg en Nieuwkoop. Rotterdam 
staat ook op de lijst en is helaas wat 
minder goed bezocht, maar middels 
dit schrijven en het NK van afgelopen 
april hoop ik de klasse weer een 
boost te geven en daarmee de 
Rotterdamse zeilers weer een beetje 
enthousiast te krijgen. 
Het seizoen loopt van ongeveer 
oktober tot april en er wordt nage-
noeg elke week wel ergens gezeild 
tenzij het water te hard is (lees ijs) 
dan wordt er natuurlijk niet gezeild. 
Aan het einde van het seizoen 
bepaalt de rekenmeester met behulp 
van de klassevoorschriften wie er 
zich mogen inschrijven voor het NK. 
Dit is ondermeer afhankelijk van het 
aantal starts die de zeiler heeft 
gemaakt gedurende het seizoen. Het 
afgelopen jaar kon iedereen meedoen 
omdat door de strenge winter nie-
mand genoeg starts had gemaakt en 
dan wordt het veld wel heel klein. 
Ikzelf bijvoorbeeld had maar acht 
starts gemaakt terwijl veertig starts 
een van de voorwaarden is om mee 
te mogen doen. 

Perfecte locatie
Voor het seizoen 2010/2011 had ik bij 
het bestuur van de K-klasse aangege-
ven dat Rotterdam een perfecte 
locatie voor het NK zou zijn... 
Gelukkig werd daaraan gehoor gege-
ven, ik mocht het organiseren! 
Zondag 3 april was het dan eindelijk 
zover. Altijd spannend wie er komt 
opdagen. Maar gelukkig kwamen zelfs 

de zeilers uit Friesland naar Aegir. Ze 
waren lovend over de geweldige loca-
tie en razend enthousiast. Het door 
mij samengestelde ’wedstrijdcomité’ 
zorgde er voor dat het allemaal pri-
ma verliep, ik had zelfs tijd om mee 
te zeilen. 
We waren met achttien schepen en 
konden met twee velden gaan varen, 
waardoor er dan minder kans is op 
eventuele aanvaringen. Iedere groep 
vaart zes potjes op een up down 
baan, beneden een gate en boven een 
spreader twee rondjes simpeler kan 
niet. Daarna wordt de groep gesplitst 
in een ’gold’ en ’silver’ veld. De silver 
vaart dan nog eens vier potjes en de 
gold daarna zes potjes hier komt dan 
de kampioen naar voren. De weers-
omstandigheden waren gelukkig 
goed. Het KNMI had een natte dag 
voorspeld en deze keer was ik blij 
dat ze er naast zaten. Heerlijk met je 
neus in de zon lekker zeilen. Paul 
Dijkstra ging er met de hoofdprijs 
vandoor, een nieuw setje zeilen en de 
rest kunt u bekijken op de internet 
site  www.k-klasse.nl  U vindt daar 
ook een link naar de klasse-organisa-
tie met alle uitslagen van het seizoen. 
Natuurlijk moet ik Aegir bedanken 
voor het ter beschikking stellen van 
het materiaal dat we mochten gebrui-
ken. Wilt u meer weten over de 
K-klasse dan kunt u mij altijd even 
aanspreken, ik sta u dan graag te 
woord. Ook aankomend seizoen gaan 
we weer zeilen met de K-klasse op 
Aegir. Houd daarom dan ook de site 
in de gaten en kom gerust langs als 
we aan het zeilen zijn. 

Michel Serrij, 
K293 of 16 m2 4210

K-klasse vaart NK op Voorplas
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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.

Spiegel opmaken
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Onlangs heeft een onzer 
leden ’s morgens vroeg 
een gasexplosie aan boord 
gehad, die gelukkig won-
derwel goed is afgelopen. 
Dit  gebeurde  kort na het 
verwisselen van de gasfles. 
Een gewaarschuwd mens telt 
voor twee.

Naar aanleiding van het incident heb-
ben we de koppen bij elkaar gestoken 
en de navolgende informatie opge-
daan. We verzoeken/adviseren ieder-
een dringend hier aandacht aan te 
besteden. 
Een eerste advies lezen we in diverse 
gasveiligheidsinstructies: een veilig 
gebruik, een veilige installatie en een 
periodieke controle van uw gasinstal-
latie voorkomen problemen als 
explosie en/of brand en eventueel 
persoonlijk letsel. Een drie jaarlijkse 
inspectie van uw installatie, of het nu 
aan boord van uw boot, caravan, of  
zomerhuisje is, is zeer aan te bevelen. 
Neem daarvoor contact op met een 
bedrijf dat is gecertificeerd met het 
certificaat ’Certificaat gastechniek’. 
Sedert maart 2001 geldt de ISO 
norm 10239, dit houdt in, dat alle 
jachten die na maart 2001 zijn opge-
leverd, moeten voldoen aan deze 
norm. 

Butaan en propaan
Gas is een economische en veilige 
bron van warmte en energie aan 
boord van uw jacht, mits u let op ele-
mentaire veiligheidszaken. Gebruik 
nooit lpg (autogas), maar alleen pro-
paan of butaan; hierbij heeft propaan 
de voorkeur omdat het bij lage tem-
peraturen (5°C) of lager druk houdt 
en butaan niet. Gebruik gasflessen 
die geschikt zijn voor de watersport. 
Vervang elke 10 jaar de gasdrukrege-
laar. Gebruik nooit wegwerptanks. 
Het verwisselen hiervan is niet zon-
der risico. 
Butaan en propaan zijn zwaarder dan 
lucht waardoor het naar de bodem 
zal zakken en je ruikt het niet! Als u 
op de startknop drukt of op een 
niveauschakelaar of hydrofour wat 
een vonkje veroorzaakt kan dat een 
explosie veroorzaken. 2% gas ten 
opzichte van de buitenlucht kan 
reeds een explosief mengsel vormen.

Plaatsing gasfles 
Plaats gasflessen nooit binnen in een 
afgesloten ruimte en ook niet in de 
zon. Plaats ze buiten en altijd rechtop 

in een gasbun. De bun moet niet 
afsluitbare luchttoe- en afvoeropenin-
gen hebben naar buitenboord. De 
gasbun moet een schuin aflopende 
lekgasafvoer hebben, met een mini-
male diameter van 19 mm doorsnede, 
die ruim voldoende boven de water-
lijn uitmondt. Zorg dat de gasfles(sen) 
altijd zeevast staan, ook de reserve 
flessen. Bewaar geen lege gasflessen 
benedendeks.

Lekkages
Zoek nooit lekkages met een vlam-
metje, maar met een kwastje en een 
zeepsopoplossing, zoals afwasmiddel, 
en observeer het eventueel ontstaan 
van zeer kleine gasbelletjes na mini-
maal 10 minuten. U kunt ook lek-
spray gebruiken. 
Bij of tijdens het verwisselen van de 
gasflessen bestaat de meeste kans op 
lekkage door onzorgvuldige 
aansluiting(en), scheve montage, oude 
afdichtringen, of het bewegen van 
koppelingen op vaste leidingen. 
Hierdoor kan de afdichting ten 
opzichte van de vaste, starre leidin-
gen los raken. 

Slangen en leidingen
Gebruik altijd slangen met voldoende 
lengte ter voorkoming van te korte 
bochten en torsie waardoor de slan-
gen sneller kunnen scheuren of dub-
bel knikken. Vernieuw de rubberen of 
kunstsof gasslangen elke 3 jaar, de 
datum van de leeftijd staat op de gas-
slang vermeld. De koppelingen aan 
weerszijden van de slangen moeten 
aangewalst zijn! 
Gebruik uitsluitend massief koperen 
of roestvrijstalen naadloze vaste lei-

dingen. De beugels om de metalen 
leidingen vast te zetten moeten van 
metaal zijn en bij voorkeur van koper. 
Houd rekening met expansie/uitzet-
ting door temperatuur verschillen. 
Gasleidingen schotdoorvoeringen 
moeten altijd gasdicht zijn, en van 
goedgekeurd type. De gasleidingen 
moeten altijd goed zichtbaar zijn en 
makkelijk te inspecteren. 
Gasleidingen mogen nooit door 
motor of accuruimten lopen. 
Bescherm gasleidingen tegen eventu-
ele mechanische beschadiging en zorg 
dat ze goed gebeugeld zijn. Alle ver-
bindingen moeten knelfittingen heb-
ben. 

Ventilatie
Indien u verwarming of koelkast 
gebruikt, zorg dan voor een goede 
ventilatie. Dat voorkomt condens en 
erger: koolmonoxide. Bovendien 
voorkomt het gasopeenhoping dat 
ook kan ontstaan door het laden van 
de accu’s aan boord. Indien de accu-
kist of opstelplaats niet goed geventi-
leerd wordt kan waterstofgas (knal-
gas) ontstaan dat ook hoogst explo-
sief is. Sluit bij het verlaten van uw 
schip alle gasafsluiters af. 

Tot slot. Instrueer en informeer uw 
bemanning over veilig gebruik van de 
gasinstallatie en brandblussers. Zorg 
voor goed brandblusmateriaal. Sluit 
het gas af wanneer u van boord gaat. 
Werk niet zelf aan uw gasinstallatie, 
dit is specialistenwerk. Raadpleeg een 
vakman!

Uitreksel van uitgave ’HISWA gas veilig’, 
met toestemming en onder dank 
ontvangen.

Rob Spliethoff. 

Gas aan boord!!!

De bun moet niet afsluitbare luchttoe- en afvoeropeningen heb-
ben naar buitenboord.
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Is uw vakantie ook naar 
wens verlopen? De rei-
zen over het water maken 
we niet alleen. Zo beleven 
we soms adembenemende 
vakantiemomenten. 

Ontmoetingen op het water tussen 
beroepsvaart en pleziervaart verlo-
pen soms problematisch. Bij de 
KNRM hebben we gemiddeld dertien 
keer per jaar met aanvaringen te 
maken, vaak is daar pleziervaart bij 
betrokken. Wat kunnen we doen om 
ongeschonden ons reisdoel te berei-
ken?

Op zee
Vaar je langs de kust naar het zuiden 
en moet je de Maasmond oversteken, 
dan meld je je bij de Verkeerscentrale 
Hoek van Holland. Je krijgt een label, 
en mocht de zaak dreigen knijp te 
lopen, dan word je opgeroepen. Wel 
stand by blijven met je marifoon. Je 
blijft zelf verantwoordelijk voor een 
geslaagde oversteek. De drukke 
beroepsvaart weet dat er jachtjes 
oversteken en houdt daar rekening 
mee door vaart te minderen als dat 
kan. Maar overleggen wordt zeer op 
prijs gesteld. Ben je niet zeker over je 
handelswijze, vraag dan gerust advies 
aan de verkeerscentrale: „Hij heeft 

liever dat u achter hem langs gaat.”
Ben je eenmaal veilig aan de over-
kant, dan wacht de volgende uitda-
ging in de vorm van de baggerboten 
die bezig zijn met de Maasvlakte II. 
Achterlangs is meestal de beste 
optie.

Belgisch oversteken
Verderop richting België, bij 
Zeebrugge is het allemaal wat minder 
gereguleerd. Je ziet aan de betonning 
waar de geul loopt, verder is het 
gewoon een kwestie van uitkijken. 
Zolang jij de brug van het zeeschip 
kunt zien, bestaat de kans dat jouw 
bootje wordt opgemerkt. Op hun 

radar ben jij een kleine stip. Het is 
jouw eigen beslissing om voor een 
schip over te steken of achterlangs te 
gaan, maar zeeboten varen bijna altijd 
sneller dan je denkt. Laatst zag ik een 
zeilboot verdwijnen achter de boeg 
van een zeeschip. Ik vreesde het 
bootje nooit meer terug te zullen 
zien. Na enige bloedstollende 
momenten zag ik dat het toch nog 
net goed was afgelopen. 

Traffic lanes
Moet je bij een oversteek door een 
verkeersscheidingsstelsel, dan is het 
verplicht om zo recht mogelijk over 
te steken. De tijd dat u de vaargeul 

Bij de tandarts ligt een glos-
sy voor mensen die denken 
dat ze watersport leuk vin-
den maar geen duidelijk idee 
hebben hoe het werkt. De 
ene boot nog luxer en groter 
dan de andere, echt alleen 
iets voor de allerrijksten, en 
daar zijn er niet zo veel van!

Wie wil proberen met een over-
zichtelijk budget zo leuk mogelijk 
te varen, zal steeds keuzes moeten 
maken. Ieder jaar lijkt er wel weer 
een nieuw stuk 'speelgoed' op de 
markt te komen. Hoe nodig is dat? 
Maar ja, je hoort om je heen enthou-
siaste verhalen over hoe handig een 
plotter is: “je ziet jezelf varen!”, AIS 

maakt de meeste scheepvaart om je 
heen zichtbaar en als je naar Engeland 
wilt, ja, dan moet je toch eigenlijk wel 
een radar hebben. 

Natuurlijk varen
De laptop doet zijn intrede aan 
boord en kan voor veel zaken dienst 
doen. Ontvangen van weerkaarten, 
als plotter, als beeldscherm voor een 
AIS. Mooi zo. Maar nu die schipper, 
die met een tocht van een vereniging 
mee was en moest afhaken. Omdat 
zijn laptop het niet deed. Enne… 
hoeveel personeel heeft u aan boord, 
om al die informatie te bekijken en er 
conclusies aan te verbinden? Komt u 
nog wel eens in de kuip? Of heeft u 
het opgelost door een boot te kopen 
met een stuurhuis zodat u ook nog in 
het echt, natuurlijk, met uw eigen 
ogen om u heen kunt blijven kijken?

Hele winkel én het personeel
Aan boord van de reddingboot is de 
apparatuur “state of the art”. Je kunt 

En nu weer met beide benen op de grond

Tussen de grote jongens
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Dit seizoen verandert iets 
voor het uit het water halen 
van de zware boten. 

Het bestuur heeft besloten om vanaf 
dit seizoen niet meer met de hefwa-
gen boten uit het water te halen. Dit 
betekent dat boten van meer dan 
2000 kg niet meer bij Aegir uit het 
water gehaald worden en dus ook 
niet gestald kunnen worden. 
Hiertoe is besloten omdat in de loop 
der jaren er zich een aantal situaties 
heeft voorgedaan met deze methode 
die niet meer veilig zijn. Daar komt 
bij dat het materiaal dat rondom de 
hefwagen gebruikt wordt inmiddels 
sterk verouderd is en niet meer vol-
doet aan de huidige maatstaven. 
Het zogenoemde 'knippen en sche-
ren' blijft nog wel mogelijk. In overleg 
met de havenmeester/terreincommis-
saris kunt u uw boot onder de kraan 
trekken met de hefwagen en dezelfde 
dag weer te water laten.
Het bestuur heeft een alternatief 
gevonden voor de winterstalling van 
de zware boten. U kunt uw schip in 
een gelijkwaardige winterstalling 
plaatsen bij de Onderlinge Water-
sport Vereniging (OWV) op de 
Achterplas tegenover de kinderboer-
derij. Een goed beschermde en veilige 

plek. Met inachtneming van dezelfde 
fatsoens- en milieuvoorwaarden als 
bij Aegir krijgt u ook op de nieuwe 
winterstalling gelegenheid aan uw 
boot te werken.
De winterstalling vindt plaats op 
zaterdag 16 oktober met de hulp van 
de leden van de OWV. U dient zelf 
de gehele dag aanwezig te zijn en te 
assisteren. Wij gaan er van uit dat dit 
voor circa acht schepen een goed 
alternatief is. Voorwaarde is wel dat 
u qua hoogte en diepte onder de 
Tivoli brug door kan.
De kosten van deze winterstalling 
zullen door Aegir met het OWV ver-
rekend worden.
Indien u van dit alternatief gebruik 
wenst te maken, verzoeken wij u 
voor 10 september te reageren naar 
havenmeesteraegir@gmail.com. En u 
in te schrijven bij OWV. Het 
inschrijfformulier is te vinden op 
www.owv-rotterdam.nl onder het 
kopje winterberging
En vergeet niet uw boot op 1 april 
2012 gereed te hebben om te water 
gelaten te worden.

Frank Berrens, 
Randy van den Brandhof

Havenmeester

oversteekt, is dan zo kort mogelijk. 
Het maakt ook, dat u het best zicht-
baar bent. Uw grootzeil helpt daar-
bij.

Ruim binnenwater
De dode hoek van de beroepsvaart 
is een blinde vlek voor de beroeps-
schipper. Zeker bij een ongeladen 
schip, dat hoog op het water ligt, kan 
het zo 500 meter voor het schip zijn. 
In dit gebied bent u onzichtbaar!
Als opstandige puber ben ik eens 
met mijn roeibootje het Amsterdam-
Rijnkanaal overgestoken. De vracht-
vaarder, die maar net vaart kon min-
deren, had ik niet kwaaier kunnen 
maken. Met opgestoken vuisten 
kwam de schipper het gangboord 
inlopen om me duidelijk te maken 
dat ik niet bepaald handig bezig was. 
Toen had ik geen flauw benul hoe 
gevaarlijk mijn manoeuvre was.

Samen varen
Het project Varen doe je samen van 
de Stichting Recreatietoervaart is in 
het leven geroepen om de plezier-
vaarder en de beroeps bewust te 
maken van elkaars aanwezigheid. De 
talrijke knooppuntenboekjes laten 
zien waar de knelpunten op de vaar-
wegen zitten. Een gewaarschuwd 
scheepje telt voor twee!

Michelle Blaauw 
KNRM

het niet verzinnen of het is aan 
boord. Met mensen om de instru-
menten te bedienen en de schipper 
bij te praten over de info die er bin-
nen komt. Dat is een situatie die 
weinig jachtschippers aan boord zul-
len hebben, maar nodig in een situa-
tie waarin bij hoge snelheid vérstrek-
kende beslissingen moeten worden 
genomen.

Kies!
Als u prettig en veilig wilt varen, wel-
ke keuze maakt u dan uit het volgen-
de rijtje? Ik veronderstel maar even 
dat u al een kompas en een papieren 
kaart aan boord hebt en daar geen 
afstand van wilt doen.
Radar – marifoon - kaartplotter – 
misthoorn - navtex – radio – AIS 
(passief of actief?) – leesbril - radar-
reflector (passief of actief?) – EPIRB 
– vuurwerk.

Michelle Blaauw 
KNRM

Wijziging winterstalling zware boten

De helling bij de OWV.
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aantal aanwezige leden: 33

1. Opening
Vz. opent de vergadering om 20:08 uur 
en verwelkomt de aanwezigen, in het 
bijzonder de leden van verdienste.

2. Ingekomen/uitgegane stuk-
ken
Bericht van verhindering ontvangen 
van: Teun van Rietschoten, Jan 
Barendregt, Nils Spliethoff, Jim van de 
Oever, Jos Bartels.  

3. Notulen ALV d.d. 26-11-2010
In deze notulen wordt gesproken over 
het ongeval met een kajuitzeilboot en 
het instellen van een onderzoekscom-
missie onder leiding van Ted Tan. Deze 
commissie is inmiddels met diverse 
aanbevelingen gekomen om herhaling 
te voorkomen. Vz. dankt de commissie 
voor hun inspanningen, het degelijke 
werk en hun advies. 
De notulen worden onder dankzegging 
aan de secretaris goedgekeurd.

4. Jaarverslag van de 
secretaris 2010
De secretaris leest het jaarverslag over 
2010 voor.

5. Mededelingen bestuur / uit 
de regio
Frank Berrens, havenmeester:
De haven en het terrein zijn nog 
steeds helemaal vol, dus ook de plan-
kierplaatsen en optimistenrekken. Erg 
vervelend voor mensen, die met een 
boot willen komen. Van de leden die 
op de wachtlijst staan zijn er 9 gehol-
pen (kleine boten). Er zijn er meer aan-
vragers, dan dat er beschikbare plek is. 
En het aantal aanvragers stijgt. 
Onderhoud gaat door dankzij 
Technisch Commissaris Jaap van Herk. 
Voor de haven zijn dit jaar geen grote 
investeringen gepland. Het 5 jarenplan 
is afgerond en een nieuw 5 jarenplan 
moet opgesteld worden. Naar aanlei-
ding van de bevindingen van de onder-
zoekscommissie wordt de werkwijze in 
de haven aangepast en wordt er nog 
meer nadruk op veiligheid gelegd.
Frank is vaak voor zijn werk weg en 
daarom is Randy van den Brandhof als 
zijn vervanger aangesteld, met alle 
bevoegdheden. 

Ted Tan, commissaris jeugdzeilen:
De RS Feva’s worden druk gebruikt. Er 
is zoveel vraag naar, dat er eigenlijk 
nog een paar nodig zijn. Aanstaande 
juli wordt de NK RS Feva verzeild, 

waarvoor nog sponsors gezocht wor-
den. Er vindt een verschuiving van Plas 
naar Wereldhaven, waarbij onze zeil-
jeugd erg actief is. Maar het kan nog 
beter, zoals de deelname van meer 
wedstrijdklassen en niet alleen 
Optimisten. Ook de Lasers moeten 
onder de aandacht van de jeugd komen 
en ook te zijner tijd de kielboten. 
Hierbij is een goede samenwerking tus-
sen de clubs nodig en het realiseren 
van een hoofdsteunpunt in onze regio.
De kloof tussen jeugd en senioren 
wordt gedicht; er bestaat interesse 
voor zeilen door de jeugd in kielboten 
en daarom worden er 2 Centaurs 
gezocht om mee te zeilen. Niet alleen 
staan de reguliere wedstrijden gepland, 
maar ook diverse (inter-)nationale 
wedstrijden. Vermeldenswaard is dat 
de 16m2 van Nils Spliethoff 1e werd tij-
dens de Primus Inter Pares. Voor het 
komende NK Teamzeilen is een nieuw 
team samengesteld, dat zich nu moet 
gaan kwalificeren voor deelname.
Er is schoolzeilen opgezet. Het vorig 
jaar gehouden pinksterkamp was leuk 
en zal dit jaar weer gehouden worden. 
Vera Bergschneider heeft haar werk-
zaamheden aan de Jeugdzeil Cie over-
gedragen. 
De contacten met het Watersport-
verbond zijn nu zeer goed. Nieuw res-
cuemateriaal is nodig, zeker met zoveel 
activiteiten.

Frits van der Linden, algemeen bestuurslid:
De Kennismaking Cie heeft een volle 
agenda door de grote belangstelling 
om Aegirlid te worden. Het plan is om 
een scanner te gebruiken om de pasfo-
to’s in te scannen. De Aegir Spiegel 
komt vanwege te weinig kopij nu nog 
maar 3x per jaar uit. Dankzij de inzet 
van Michel Serry werd vorig weekend 
voor het eerst bij Aegir de NK K3 
Klasse (radiografische zeilboten) 
gehouden. En volgend weekend komen 
er weer zo’n 130 boten voor de Combi 
Rotterdam. De donderdag avond Laser-
trainingen zijn ook weer begonnen.

Jaap van Herk, technisch commissaris: 
Er zijn veel klussen die gedaan moeten 
worden. Vooralsnog wordt begonnen 
met de wallenkant aan de Plaszijde. 
Het clubhuis moet geschilderd worden. 
Tot op heden zijn er maar 7 aanmel-
dingen voor de klusdag.

Henk Heintz, voorzitter:
De Reglementen Cie heeft een tijdje 
stilgelegen en is begin dit jaar weer 
met haar werk verder gegaan.

6. Financieel verslag 2010
Bij aanvang van dit punt laat de pen-
ningmeester de Balans 2010 ronddelen.
In de Balans van 2010 zijn bij de activa 
de bedragen van vaste activa (gebou-
wen en terrein) niet meer vermeld, 
omdat deze toch niet liquide te maken 
zijn. Zoals vorig jaar gemeld, zijn we nu 
bezig om met 1 jaar sparen voor vol-
doende eigen vermogen te zorgen, om 
zo de sloop en nieuwbouw van de 
bergloods te realiseren. Hiertoe werd 
ook de contributie verhoogd. Klein, 
doch belangrijk onderhoud wordt 
gepleegd. Doordat er weinig geïnves-
teerd werd is de post Opbrengsten 
gestegen vanwege een gestegen pacht. 
De 5 jaar geleden opgestelde meerja-
renbegroting is nu bijna geheel uitge-
voerd en is het nu dus tijd voor een 
nieuw 5 Jarenplan. En er is voldoende 
saldo hiervoor.
Er was meer afdracht KNWV ingehou-
den, dan nodig en vanaf lopend boek-
jaar zal dat niet meer het geval zijn.
De post Debiteuren is erg laag, mede 
door een aangescherpt incassobeleid. 
Hierbij werd de penningmeester gehol-
pen door zijn voorganger Frans van 
der Ban en mede dankzij het compu-
terprogramma, dat door Peter Krins 
wordt beheerd.

7. Kascontrole Cie.
De Kascontrole Cie. bestaande uit 
Bert Trenning, Simon Fortuyn en 
Helen Evenwel heeft haar werk ver-
richt. De Cie komt tot de conclusie 
dat er ook dit jaar een zorgvuldig en 
overzichtelijk beheer gevoerd is. Met 
de Penningmeester is overleg gevoerd 
over de geplande investeringen. Aan de 
ALV wordt voorgesteld om het 
bestuur decharge over 2010 te willen 
verlenen.

8. Decharge bestuur over 2010
De ALV gaat akkoord met het verlenen 
van decharge aan het bestuur over 
2010.

9. Verkiezing nieuw lid 
Kascontrole Cie
De Voorzitter dankt de Kascontrole 
Cie. Aftredend is Bert Trenning. Het 
bestuur draagt Matthijs van Seventer 
voor. De ALV gaat bij acclamatie 
akkoord.

10. Bestuurssamenstelling
Matthijs van Seventer en Erik Kappelle 
zijn aftredend en niet herkiesbaar. 
Het bestuur draagt Henk Heintz voor 
als voorzitter en Coen van Duijn als 

Notulen voorjaars ALV d.d. 6-5-2011
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COLOFONpenningmeester. Zij worden door de 
ALV bij acclamatie verkozen.  

11. Reglementen Cie
De Reglementen Cie is in de vorige 
ALV bijeen geroepen voor de Statuten 
en het Huishoudelijk Reglement te 
bekijken. Inmiddels staan de concepten 
ter inzag op onze website. De Cie is 
nog bezig met haar werk.

12. Rondvraag
Rob Spliethoff vraagt of het rapport van 
de onderzoekscommissie gepubliceerd 
wordt. Antw.: Niet het rapport zelf, 
maar wel de conclusies en de aanbeve-
lingen.
Maggy Spliethoff vraagt of er nog wel 
iets voor de jeugd is. Het huidige bil-
jart wordt niet meer gebruikt, maar 
wellicht kan er gedacht worden aan 
een zogenoemd poolbiljart, wat wel 
erg in trek is bij de jeugd. Ismonda 
Deelen meent dat de jeugd bij een 
watersportvereniging het vertier bui-
ten, op de Plas moet zoeken.
Fred Bosch denkt, dat er in de haven 
enkele illegale boten liggen en vraagt 
de havenmeester hier actie op te 
ondernemen, te meer, daar er door 
kluswerkzaamheden rommel en over-
last ontstaat. Antw.: Er liggen geen 
boten illegaal. Aan de overlast wordt 
gewerkt. 
Mark Verhoef  heeft gemerkt, dat het 
opruimen en onderhoud van de res-
cueboten niet in orde is. Antw.:  Er 
komt een beheersgroep voor de res-
cueboten, bestaande uit de haven-
meester, Jaap van Herk en Mark 
Verhoef die zich hiermee bezig gaat 
houden.
Mike Mathot  vraagt hoe het zit met 

het toegang sleutelplan.  Antw.: Het 
bestuur denkt aan een volledig ander 
type toegangssleutel, met een code. 
Soorten en mogelijkheden zijn momen-
teel in onderzoek. 
Kees-Jan van Beek hierop aansluitend: 
komt vaak ’s ochtends en ziet het hek 
dan al open staan. Raadt het bestuur 
om niet langer te wachten, maar nu al 
met het nieuwe sleutelplan te begin-
nen. Er is momenteel een zeer 
betrouwbaar pasjessysteem en hij 
raadt dit aan omdat het erg veilig is. 
Ton v.d. Cammen vraagt hoe het zit met 
de huurstijgingen van de gepachte 
grond en water van ons terrein. Het 
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) 
heeft daar nu het beheer over en deze 
zeer commercieel ingestelde organisa-
tie wil de komende jaren veel geld 
incasseren. Antw.: Het bestuur had dit 
ook al in de gaten en heeft daar al over 
nagedacht en heeft vervolgens een 
brief aan het OBR gestuurd met daarin 
het verzoek om grond en water in 
eigen beheer te mogen verwerven. De 
gemeente heeft deze brief al ontvangen 
en binnenkort zullen gesprekken vol-
gen. Ons doel is om het huurcontract 
in een koopcontract om te zetten.
Helen Evenwel had een sponsoraanbod 
gedaan en heeft daar geen antwoord 
op gekregen. Ze vindt dat het bestuur 
wel erg nonchalant met sponsors 
omgaat. En vindt dat erg jammer. Vz. 
Zegt toe dit uit te zoeken.  

13. Sluiting
Vz. laat het reddingsbootje rondgaan. 
Hij dankt alle aanwezigen voor hun 
komst en inbreng. en sluit de vergade-
ring om 21:45 uur.

Tom Koenen, secretaris.

Ik, Randy van den Brandhof, woon 
samen met mijn vriendin Alexandra 
hier in het mooie Hillegersberg. 
Officieel kom ik uit het midden van 
het land: Scherpenzeel. Mooi klein 
dorp, maar toch iets te dorps voor 
ons. Sinds drie jaar wonend op onge-
veer 300 meter van de plas, waren 
we gelijk verkocht aan het water. 

Onze overburen, KeesJan en Jaco 
leerden we al snel kennen. We moes-
ten maar naar een bootje kijken, 
zodoende gebeurde dat ook. Daar 
leerden we ook Aegir kennen. Ik kan 
ook moeilijk niets doen voor zo’n fan-
tastische club, hobby en plezier, wat 
willen we nog meer. Zo heb ik in april 
met Frank Berrens gesproken om 
hem te vervangen als hij er niet is. Hij 
is veel voor werk in het buitenland. 
Zo gebeurde het ook, 2e havenmees-
ter moest het worden. Watersport 
zit sinds mijn tienerjaren al in het 
bloed, veel gezeild en genoten op het 
water. De meesten van jullie zullen 
me onderhand wel hebben gezien en 
hebben gesproken. Ik hoop me de 
aankomende jaren erg nuttig te  kun-
nen maken voor ’ons’ Aegir. 

Randy van den Brandhof

Even voorstellen
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