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Tjeerd Lathouwers Gardameer

Het zijn moeilijke tijden geweest. Aegir moets afscheid nemen
van twee van haar dierbare leden. Coen van Duyn overleed
na een lang ziekbed op 16 september en op de dag van zijn
begrafenis 22 september, overleed onverwacht ons Lid van
Verdienste Rob Spliethoff. Coen kende ik al veertig jaar en we
waren goede maatjes, natuurlijk met ups en downs maar dat
hoort bij een goede vriendschap. Coen hield van muziek en
dat is ook mijn passie. We hebben zelfs verre reizen gemaakt
naar Los Angeles om muziekbeurzen te bezoeken, waar Coen
zijn producten kocht om die weer middels zijn bedrijf Mafico
BV te verkopen aan groothandelaars.
Coen was een enthousiast Laser zeiler en heeft dat ook aan
veel van onze leden geleerd. Aan het eind van het seizoen
en tijdens de Arjan van der Meer bokaal die werd uitgereikt,
stond hij nog nummer 10 terwijl hij de laatste wedstrijden niet
meer heeft mee gezeild.
Coen wilde altijd alles weten over het wel en wee van onze
vereniging. Aegir zal hem dan ook missen als een gedreven lid
van onze vereniging.
Rob Spliethoff overleed op de dag van de begrafenis van Coen.
Wij waren wederom diep geschokt. Zo plotseling en onverwacht, wie had dat gedacht. Een vriend van mij had de avond
er voor nog een wijntje met hem gedronken in Lebbink.
Na zijn afscheid van Maggy op 6 januari dit jaar, was Rob onze
ruwe bolster met de blanke pit gebroken. Wanneer je hem
vroeg hoe het ging zei hij steevast “ Ik mis die meid”.
Toch ging het de laatste tijd beter met Rob. Zijn uitvaart was
heel bijzonder en mooi. Rob werd zoals ooit afgesproken met
Jim van den Oever toen zij 22 jaar geleden samen een schip
kochten, vanuit Aegir overgevaren naar Hofwijk .
Het schip heet de Sploev ofwel Spliethoff van den Oever.
Aegir zal Coen en Rob erg missen en in de komende ALV zullen wij hun namen nogmaals eervol vernoemen. Wij wensen
hun families veel sterkte hun verlies te verwerken.
En dan vandaag 27 september. Het is een week nadat Pieter
Van Reeuwijk, Gerard van der Krogt en Mark Neeleman Nederlands kampioen Regenboogzeilen zijn geworden.
Een knappe prestatie omdat het veld vol sterke tegenstanders
was. Zijn Regenboog, door Vial gebouwd, stond voor het clubhuis alwaar de kampioenen zijn gehuldigd.
Tijdens zijn dankrede wees Pieter van Reeuwijk er nog op dat
hij zijn eerste zeillessen bij Aegir kreeg in een optimist en dat
hij daarmee bij Aegir de basis heeft gelegd voor zijn huidige
kampioenschap. Voor hem is Aegir dus een vereniging voor
het leven, zoals Aegir dat is voor velen (zo niet allen) van ons
is. Vial overigens bestaat dit jaar 75 jaar en ook dat is leuk
gevierd, hun werkplaats was geheel opgeruimd en diende als
locatie voor een hele leuke receptie. Aegir wenst hen nog vele
goede jaren toe. Inmiddels is de zomer weer voorbij en wordt
er nog gestreden om de laatste Bitterballen Race en natuurlijk
de IJsberen race.

Beste leden van Aegir.
Het was druk en vol deze zomer. De vlaggen mogen blijven
staan door een uitspraak van de rechter. Recent is tegen deze
rechterlijke beslissing bezwaar gemaakt; wordt vervolgd zullen
we maar zeggen. Natuurlijk blijft Aegir afhankelijk van vrijwilligers die de vlaggen opzetten en weer afhalen. Zolang we
daarop kunnen blijven rekenen kunnen we onze vaandels goed
blijven beheren.
Op 6 november is de ALV . Er moeten die avond belangrijke
beslissingen worden genomen.
Wij gaan met u evalueren over de huidige beheerder van de
bar en of u instemt dat hij blijft of niet. Deze evaluatie is een
afspraak die in de beheerdersovereenkomst is opgenomen,
waarbij is bepaald dat die plaatsvindt in de najaarsvergadering
van de ALV.
Het voltallige bestuur roept u dan ook op om die avond met
uw mening bij te dragen aan die evaluatie.
In de vorige ALV is aan het bestuur opgedragen om op basis
van duidelijk geformuleerde uitgangspunten in gesprek te
gaan met de beheerder. Een afvaardiging van het bestuur heeft
twee gesprekken gevoerd met de beheerder en op 30 september vindt een derde gesprek plaats. Overigens, die beheerder is niet de ons welbekende Casper van Beek, maar Niels
Turnhout. Zijn opvattingen over wat kan en wat wenselijk is
voor onze sportkantine wijken op nogal wat punten af van
wat het bestuur haalbaar en wenselijk acht, waarbij voor ons
nadrukkelijk heeft te gelden wat in ons huurcontract met de
gemeente is opgenomen, maar bijvoorbeeld ook wat in onze
horecavergunning aan Aegir is opgedragen.
Zodra er duidelijkheid is over de uitkomst van de gesprekken, wordt dat gemeld dat aan alle leden. In het geval van
onverhoopte uiteenlopende standpunten tussen beheerder en
bestuur aan u zal worden voorgelegd welke die verschillen en
hoe het bestuur die verschillen kwalificeert. Belangrijk is voor
Aegir dat er duidelijkheid komt in deze, waarbij de leden uiteraard het laatste woord hebben.
Wij hopen wel dat ongeacht de uitkomst van de ALV van 6
november de rust weerkeert op onze vereniging en dat alle
ruzies en vervelende situaties worden bijgelegd. Tijdens de
vorige ALV moest helaas al worden vastgesteld dat er in de
relationele sfeer tussen nogal wat mensen verdrietige schade
is ontstaan. Dat laatste is misschien wel het allerbelangrijkste
doel voor het bestuur; sturen op de vriendschappelijkheid en
saamhorigheid die Aegir tot een gezonden en vitale (bijna)
90-jarige heeft gemaakt. Wij allen, hebben daarin een belangrijke taak te vervullen.
Aan het bestuur zal het niet liggen. Wij doen ons best om
Aegir weer een plezierige vereniging te maken.
Ik wens u een mooi najaar met veel zon, dan heb ik het ook.

Henk Heintz
Voorzitter Watersport Vereniging Aegir
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Genoeg zeilen bij SAIL 2015
Op uitnodiging van Jacob Zoutewelle zijn we woensdag 19
augustus met zijn sloep, die we al eerder van Aegir richting
Amsterdam hadden gevaren, meegevaren met de 9e editie
van de Sail-In 2015.

We zijn vroeg naar Amsterdam gereden om in te schepen
en vanaf de haven aan het Amsterdam-Rijn kanaal langs het
centrum van Amsterdam over het IJ het Noordzeekanaal op te
varen.
Ons plan was zover mogelijk richting IJmuiden te gaan
om vervolgens te keren en met de Tallships mee te varen.
Halverwege besloten we om voor anker te gaan en de schepen
aan ons voorbij te laten varen.
Dit bleek een uitstekend besluit te zijn want we hebben bijna
alle prachtige Tallships in vol ornaat kunnen bewonderen.
Het was echt een gekrioel van boten op het water waar de
Tallships rustig hun weg vonden en de andere boten tussendoor
moesten laveren. Eén van de bemanningsleden van de Tallships
zat steevast op de boegspriet met een walkie-talkie om de
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roerganger te begeleiden. Jacob kon via een speciale Sailapp,
die zodra er een schip langs kwam, informatie gaf en ons de
gehele historie van zo’n Tallship kon vertellen. Altijd leuk een
beetje achtergrond informatie.
We hebben uren voor anker gelegen en genoten van alle
schepen onder het genot van een hapje en drankje.
Af en toe schoot er links en rechts een boot rakelings voorbij
wat ook resulteerde in een aanvaring van twee plezierboten.
Harde klap, even kijken en gewoon weer verder varen.
Met de laatste boot in zicht hebben we het anker naar
binnen gehaald en zijn we opgevaren met de Russische
“Kruzenshtern”, een 4 mast bark, gebouwd in 1926. Met een
lengte van 115 meter en 1645 ton is dit een van de grootste
Tallships die gebruikt wordt als trainings schip.
Rustig meevarend voeren we langs een boot waar ze grote
gamba’s stonden te pellen aan de reling. Daar mochten we
van meegenieten, in eerste instantie werden er gamba’s
overgegooid en toen we dicht genoeg naast de boot waren
kregen we een handvol. Leuke lui, gewoon gezellig!
Langs de kade stonden en zaten ook duizenden mensen met
parasols, koelboxen en stoelen te genieten van het gehele
spektakel. Erg leuk om te zien hoe iedereen op zijn manier zijn
plek vindt en er een topdag van weet te maken.
Aankomend bij het centrum werd de drukte steeds groter op
het water en was het zaak om goed geconcentreerd te blijven.
Het festijn was tot in de puntjes geregeld, complimenten
voor de organisatie, het is onvoorstelbaar dat er geen
noemenswaardige incidenten zijn geweest.
Tegen zes uur zijn we naar onze ligplaats gevaren,
terugkijkend naar een schitterend evenement en weer een
prachtige nautische ervaring rijker.
Ton en Karin Smulders
19 augustus 2015
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OPROEP VAARBEWIJS
CURSUS I en/of II
Wie wil er aan het begin van 2016
een cursus vaarbewijs volgen?

De redactievergaderingen voor de volgende Aegir Spiegel
verlopen in het algemeen in goede harmonie. Toch was er
deze keer wel enige discussie. De reden was een luxeprobleem:
teveel goede bijdragen voor het aantal beschikbare bladzijden.
Een greep uit het aanbod: verslagen van gezeilde wedstrijden
op het WK, het NK, het Gardameer en de Combi Rotterdam.
Reisverhalen met prachtige foto’s die de fantasie prikkelen,
een impressie van het Optimistenkamp in Hank, Sail 2015,
een bijdrage van het Jeugdbestuur. Herinneringen aan helaas
recent overleden bekende leden.
Wat te doen? Moesten we bezuinigen op de foto’s, of stukken
doorschuiven naar het winternummer, dat misschien wat
dunner zou worden? Maar Sail 2015 in december, was dat niet
een beetje mosterd na de maaltijd? We kwamen er niet uit.
Toen de avond vorderde, en een glas wijn het out-of-the-box
denken stimuleerde, kozen we voor een drastische stap: een
dikkere Spiegel. Over de mogelijke gevolgen voor de contributie in 2016 hebben we nog niet nagedacht.
Een Spiegel die vijftig jaar bestaat, maar volledig in het heden
staat; dat is een teken van een vereniging die leeft. Niet heel
veel ruimte voor het verleden daarom, deze keer, maar die zal
er in de koude wintermaanden wel weer komen. We hopen
natuurlijk dat u deze Aegir Spiegel met plezier zult lezen,
maar ook dat de bijdragen binnen blijven stromen, met name
ook van de jeugdzeilers. Spannende wedstrijdervaringen, een
mooie tocht met de sloep, een dierbare watersportherinnering
van 30 jaar geleden? Misschien al een opmaat naar het
lustrumjaar van de vereniging? Laat het de redactie weten,
liefst met (oude) foto’s- wie weet wordt de laatste Spiegel van
dit lustrumjaar zelfs nog dikker dan deze herfsteditie…
Namens de redactie,
Steven Bakker

Bij voldoende animo willen we een cursus vaarbewijs I
en/of vaarbewijs II organiseren. Beide cursussen betreffen
5 avonden á 3 uren bij ons in het clubhuis.
De cursus vaarbewijs I kost € 110,- en
voor vaarbewijs II €120,Beiden inclusief cursusmateriaal,
maar exclusief examengeld.
Geef je vóór 15 oktober op bij Barbara Noordermeer-Vial,
alg.bestuur@wv-aegir.nl
Voor Vaarbewijs I kunnen er tussen de 9-30p. meedoen,
en bij Vaarbewijs II tussen de 9-15p.
Vol=vol.
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Met de boot naar Friesland

Laten we ons eerst even voorstellen. Wij zijn een gezin met 2 dochters: Yuri (42),
Corine (46), Eef (bijna 12) en Isa (10). De meesten kennen Yuri waarschijnlijk wel,
want die is heel vaak bij Aegir. Corine, Eef en Isa zijn er eigenlijk alleen bij mooi
weer en dan vooral op de plas om te zwemmen, zonnen, relaxen en (een wijntje
resp. frisje) te drinken.
Afgelopen zomervakantie besloten we
om weer met ons motorbootje naar
Friesland te varen. Twee jaar geleden
hadden we dat ook gedaan en dat was
toen heel goed bevallen. Met 9 km
per uur over de binnenwateren varen
is heel rustgevend en precies wat we
nodig hadden!

Die moeten zo lang mogelijk ongekoeld
goed blijven, dus veel blikken
(knakworst enzo) en potten. En
natuurlijk wat bier en wijn. Om alles
minstens 2 dagen koel te houden, doen
we heel veel ijsklontjes in een koelbox
met daarbij heel veel water. Dat werkt
echt!

De taken zijn goed verdeeld; Yuri maakt
de boot in orde en Corine doet de
boodschappen. Lekker rolbevestigend.
Omdat we niet van plan zijn om in
jachthavens te overnachten en dus
geen elektriciteit zullen hebben, vergt
de keuze van ingrediënten voor de
maaltijden nogal wat denkwerk.

Op maandag 3 augustus
gaan we met een volle boot op pad. De
meisjes nemen tijdens iedere vakantie
altijd allerlei spulletjes mee om hun
slaapkamer op te leuken, zo ook nu.
Een fotolijstje, beeldje, poster, een paar
knuffels en al snel voelt het net als
thuis.
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Op dinsdag 4 augustus besluiten we zo snel mogelijk
richting de Vecht te gaan. Route: Ringvaart v.d.
Haarlemmermeerpolder via Leimuiden, Uithoorn, Ouderkerk
a/d Amstel en via de Weesper Trekvaart het Amsterdams
Rijnkanaal over. Dat Amsterdams Rijnkanaal vinden we een
beetje spannend, want twee jaar geleden hebben we daar op
de terugweg een tijdje op een hele onhandige plek aan de kade
liggen dobberen, omdat de brug maar niet open ging. Maar
nu gaat het goed! Bij Weesp moeten we nog onder 3 bruggen
door en uiteindelijk overnachten we net voor Muiden op de
Vecht.

Woensdag 5 augustus vertrekken we al om 08.00u naar de sluis

bij Muiden. Kleine kans op volle terrassen op dat tijdstip,
zodat we onze sluisaanlegkunsten nog even rustig kunnen
oefenen. Alles gaat prima. Jammer dat niemand dat heeft
gezien. Eenmaal door de sluis gaan we op zoek naar De
Groene Draeck, want die moet daar ergens liggen. We zien ‘m
echter niet. Dan maar foto’s van de half vergane piratenboot
en het Muiderslot.
Via het Gooimeer en het Eemmeer maken we een tussenstop
bij Bunschoten-Spakenburg. Kunnen de meisjes zien
wat klederdracht is. We treffen het niet; er is een enorm
evenement met heel veel marktkramen, koren, en veel,
heel veel mensen. Snel een palinkje en terug naar de boot.
We overnachten op eilandje De Biezen, maar om daar te
komen moeten we door een heel wierveld. Het lijkt wel
een onderwaterbos! Aangekomen op het eilandje gaat Yuri
gewapend met mes en snorkel het water in om het spul uit de
schroef te halen.

Donderdag 6 augustus gaan we eerst boodschappen doen in

Harderwijk. Het is supermooi weer dus we willen niet te lang
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Het sluisje naar de Rotte blijkt altijd het lastigst te zijn,
omdat daar een soort drempel in zit. De laatste keer moesten
we daar letterlijk uitgespoeld worden, maar deze keer gaat
het verbazingwekkend goed. Dat belooft wat! Met veel
zelfvertrouwen gaan we op weg naar onze eindbestemming
van vandaag: De Kaag. Na ca. 7 uur varen leggen we aan bij
een eiland van Uniegeus; goed onderhouden met speeltuintje,
toiletten en een afgezet zwemgedeelte. We betalen hier €10.
We verplaatsen de BBQ en zitzakken op het grasveldje naast
de boot en genieten van een prachtige zonsondergang.
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Via Ossenzijl varen we naar Echtenerbrug. Daar doen we
boodschappen en kopen we van die heerlijke maden om te
vissen. Op het Tjeukemeer leggen we aan bij een steigertje
aan de overkant van een eilandje met strandje. Het is de
enige nog vrije plek. Gelukkig hebben we een rubberbootje
meegenomen waarmee we naar het strandje kunnen varen.

Zondag 9 augustus
Van het Tjeukemeer varen we via het Slotermeer naar de
Fluessen. We stoppen twee keer voor een zwempauze en
leggen aan bij een eilandje.

Maandag 10 augustus

varen. Op het Drontermeer leggen we aan bij eiland “De
Meerkoet”.

Vrijdag 7 augustus gaan we via de Roggebotsluis het Ketelmeer
op. Het is praktisch windstil en heel warm. We nemen een
duik en voelen ons bijna alleen op de wereld. Heerlijk! Via
Schokkerhaven gaan we het Zwarte Meer op waar we weer
een duik nemen. Het is echt té warm. Vervolgens gaan we
via Blokzijl richting Kalenberg. Voor Muggenbeet vinden we
een mooie overnachtingsplek. Met het rubberbootje varen
we een stukje verder om te kijken of we ergens de finale van
het WK Waterpolo kunnen volgen, want de vader van een
vriendinnetje van Isa is de bondscoach. Uiteindelijk moeten
we het met de radio doen. Ook wel weer eens leuk!

Zaterdag 8 augustus komen we dan eindelijk in Friesland aan.

Vandaag varen we naar Stavoren. We doen boodschappen en
leggen aan bij het vakantiehuisje van kennissen waar we ook
overnachten.
Dinsdag 11 augustus
De kinderen MOETEN naar het Kameleoneiland in Terherne,
dus we varen via IJlst, Sneek en het Snekermeer naar
Terherne.

Woensdag 12 augustus
We kopen kaartjes voor het Kameleoneiland in Terherne en
varen met de “Kameleonboot” naar het eiland. Wel een beetje
gek, want het ligt aan de overkant van onze boot, maar je mag
er niet met je eigen boot aanleggen. Het Kameleoneiland is
weer een groot feest voor de kinderen. Ze kunnen er over
slootjes springen en allerlei paden door de modder volgen.
Binnen no time zitten Eef en Isa helemaal onder de modder.
Heerlijk! Voor ons is het relaxen met een boekje en een
drankje.

Donderdag 13 augustus
We doen bijna heel Friesland en varen via Grouw naar Alde
Feanen. Een prachtig natuurgebied! We leggen aan in de buurt
van Earnewald en gaan met het rubberbootje verder naar
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Vrijdag 14 – zondag 16 augustus
Langzamerhand moeten we alweer terug. We varen naar
Joure, leggen daar aan en gaan met het rubberbootje de stad
in om boodschappen te doen. Zaterdag wordt een lange
vaardag. We overnachten bij Muggenbeet op dezelfde plek
als op de heenweg. Ook zondag is een lange vaardag. Het
weer is nu echt omgeslagen. Veel regen en redelijk wat wind.
We besluiten om via Kampen richting het Drontermeer te
gaan. Zo hoeven we niet dwars over het Zwarte Meer en het
Ketelmeer. Wel een hele saaie route… Alleen Kampen ziet
er wel aantrekkelijk uit. We overnachten op eiland De Kluut
waar ook tipi’s en Yurts staan.

Maandag 17 augustus
Regen regen en nog eens regen. We gaan vandaag meters
maken! Dat idee valt al snel in het water als het bij de
Nijkerkersluis heel druk is. Uiteindelijk liggen we daar 3 uur te
wachten. Een bijzondere ervaring. Eerst rondjes varen, vooruit

en achteruit manouvreren. Zonder boegschroef is dat best een
uitdaging. Uiteindelijk kunnen we aanleggen. We liggen daar
rijendik, maar kunnen in ieder geval even ademhalen. Het
is een enorme puinhoop en Nederland op z’n smalst. Grote
jachten dringen voor en gaan vlak voor de sluis liggen of aan
de kant waar alleen beroepsverkeer mag aanleggen. We horen
van mensen die hier al 40 jaar komen dat ze dit nog nooit
hebben meegemaakt. De sluiswacht roept om dat de toegang
tot de sluis moet worden vrijgemaakt voor het beroepsverkeer
en even later komt er een groot schip met behoorlijke snelheid
aanvaren. Het gaat allemaal maar net goed. Als “dank” voor de
vrije doorgang stoot het schip nog even een zwarte rookpluim
uit…
Eenmaal door de sluis hebben we eigenlijk geen zin meer
om te varen. We hebben het koud en willen maar een ding:
een warme douche! De hele vakantie “douchen” we namelijk
gewoon in het water met een beetje zeep en shampoo. Dus
voor een keer overnachten we in de haven van BunschotenSpakenburg tussen alle mooie platbodems. We verwennen
onszelf met een warme douche en gaan uit eten in het
prachtige oude centrum. Een verademing nu het niet wordt
overstroomd door toeristen.

Dinsdag 18 en woensdag 19 augustus
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kanoverhuurbedrijf Hollema. Het is druk! We kunnen nog een
normale kano huren en een Canadese kano. We krijgen een
routebeschrijving mee en gaan op pad. Het is pest aanpoten,
want er staat flink veel wind. Eenmaal op rustiger vaarwater
aangekomen waan je je in een soort oerwoud. Superleuk!
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Gelukkig is het weer droog nadat het 60 uur achter elkaar
heeft geregend. We besluiten de “snelle route” te nemen en
gaan via het IJ. Superleuk, want het is een dag voordat Sail
Amsterdam begint. We zien dus al veel mooie zeilboten op
weg naar het evenement. Het is wel heel druk, maar dwars
door Amsterdam varen heeft wel wat. We overnachten op de
Kaag.

Woensdag 19 augustus varen we in een rechte lijn terug naar

Rotterdam en zetten, met een klein beetje weemoed, weer
voet aan wal.
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WINTERPROGRAMMA 2015 – 2016
Uiteraard organiseren wij dit jaar weer de vertrouwde activiteiten, waar u allen voor bent uitgenodigd. Ook zijn we op zoek
naar nieuwe aanvullende activiteiten, wellicht in samenwerking met het jeugdbestuur. Hierover zullen wij u op de hoogte
houden. Schrijf in ieder geval de volgende data vast in uw agenda. Twijfel niet en kom gewoon, het wordt gezellig!

Zondag 4 oktober

Onbeperkt patat eten

Tussen 16.00 en 17.00 uur vangen we aan met het bakken van verse dikke frieten. Iedereen die trek heeft,
mag meedoen; jong, oud, zeiler, niet-zeiler, deelnemer van de optimistentraining of bartijger. De frieten
worden gratis geserveerd met alles er op en eraan zoals mayo, ketchup en uitjes. Prik je een vorkje mee?

Zondag 25 oktober

Mosselmiddag

Natuurlijk maken we er dit jaar weer een echt mosselfeest van, met de echte hangcultuur mosselen uit
Zeeland, door het vaste team voor u gekookt en na 16.00 uur gratis geserveerd. Natuurlijk ook voor de
deelnemers van de Trust teamcup.

Zondag 15 november

Puzzeltocht /kaas en wijnmiddag

Dit jaar gaan Ismonda en Judith de puzzeltocht uitzetten. Waar we naar toe gaan….dat is een verrassing.
Na de puzzeltocht drinken we met elkaar een glas wijn en eten we een lekker stokbroodje met kaas, terwijl we op de uitslag wachten. Wij verzamelen rond half 10 in het clubgebouw en vertrekken rond 10 uur.
Verdere informatie volgt nog, want voor de puzzeltocht is het nodig dat je jezelf opgeeft. Als je geen zin
hebt in de autopuzzelrit, maar wel in een glas wijn en een stukje kaas, dan kan je hiervoor natuurlijk in de
namiddag gezellig naar de club komen.

Zondag 29 november

Sinterklaasfeest

Natuurlijk viert de Sint ook dit jaar weer zijn verjaardag bij onze vereniging. Hij rekent weer op veel
kinderen. Hij wil wel weten wie er allemaal komen. Wilt u de kinderen voor 26 november opgeven bij
ont.comm@wv-aegir.nl of aan de bar in het clubgebouw. Alle kinderen tot 10 jaar zijn van harte welkom
vanaf 14.30 uur

Zaterdag 13 december Kienavond
Natuurlijk mag die kienavond in het winterprogramma niet ontbreken. Er worden kienrondes gespeeld
om oa kaasmanden, bieren, zalm, paling, kalkoen en sterke drank. Wij gaan weer op zoek naar leuke
prijzen voor op de prijzentafel voor de loterij. Kienkaarten zijn te koop vanaf 16 november bij de bar
in het clubgebouw. 1 Deelnemerskaart á € 4,-- geeft in de tweede kienronde recht op 2 kienkaarten.
Aanvang 20.00 uur.

Sugggesties en info

50

Heeft u vragen over, of suggesties voor het winterprogramma, neem dan contact op met
Monica Vial, 06-23072664 of ont.comm@wv-aegir.nl, Barbara Noordermeer-Vial, 06-29380278 of alg.bestuur@wv-aegir.nl
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WK RS-Feva 2015 Travemunde (Duitsland)
De laatste weken van
mee gedaan aan het
RS-Feva in Travemunde.
verschillende landen
vaar normaal in
omdat mijn broertje
met Stan Niestadt
WK, leek het mij
te doen en zo
Ik heb samen
met Niek

juli hebben wij
wereldkampioenschap
Er deden totaal uit vele
162 boten mee. Ik
de optimist, maar
Arthur Nankman
mee deed aan het
leuk om ook mee
ontstond het plan.

Kampherbeek, die ook bij Team Rotterdam Optimisten zeilt,
mee gedaan. Voor het WK hebben we een boot kunnen
lenen en een paar keer kunnen trainen op de Bergse plas.
Ook in Travemunde hebben Niek en ik nog drie dagen
kunnen trainen en alvast het water kunnen verkennen. De
aandewindse rakken gingen erg goed doordat die veel op
het optimist zeilen lijken. We hadden wat moeite met de
voordewindse rakken en daar hebben we zeker de eerste
paar dagen veel op verloren . Met de goeie coaching die
we kregen ging dat elke dag weer beter; met name met de
gennaker en is het een zeer leerzame week geweest. Een
van onze hoogtepunten van het evenement was de
tweede race van de finalewedstrijden in de
silverfleet toen we een goede start hadden
en bijna de gehele race op de eerste
plek voeren. Het was ook heel erg
gaaf om bij de opening te zijn en
dus met het hele Nederlandse
Team en de Nederlandse vlag
over de boulevard te lopen
naar het podium waar de
opening plaatsvond tijdens
de Travemunde-Woche. We
zijn in de silverfleet op de
12de plek geëindigd. Niek en
ik waren tevreden, omdat
we natuurlijk nog niet erg
veel ervaring hadden in de
RS-Feva. Stan en Arthur
eindigden op de 14de
plaats in de bronzefleet.
Podiumplaatsen waren er
voor Lizet en Jildou, die het
2e damesteam van de wereld
zijn. Zij zaten vorig jaar ook in
Team Rotterdam Optimisten.
Joris Nankman
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‘Er moet altijd iets achter zitten’
Interview met Peter de Wit

Ik spreek Peter de Wit (1952) op een regenachtige middag bij Aegir. We kennen
elkaar al een tijdje, maar dit interview werpt voor mij een nieuw licht op deze man,
die van jongs af aan heeft leren zeilen op de Bergse plassen. Op zijn 8e werd hij
door vader Huug de Wit in een Pluis gezet om zich te bekwamen in de zeilerij. Zijn
eerste bootje, de 232, werd na een paar jaar ingeruild voor de 302, waarmee al
snel goede resultaten werden geboekt. In die tijd, begin jaren ’60, had je al snel

Westeinder en de Braasem).

Op z’n 15e stapt Peter over op de
FJ, waarin hij samen met o.a. Ton
Schimmer en Perry Lengton actief
deelneemt aan internationale
wedstrijden met als eerste hoogtepunt
het EK in Groot Brittannië. Ook in
deze klasse blijkt de volgende boot,
de 1232, veel sneller dan het eerste
scheepje. Peter is zowel op de Plassen
als op groot water te vinden. Zo vertelt
hij smakelijk hoe het er aan toe gaat
bij de wedstrijden waaraan Italianen
deelnemen en waar hij als kanshebber
op de overwinning stelselmatig
werd gehinderd door andere
wedstrijdzeilers van Italiaanse origine. “
Maffiapraktijken”, aldus Peter die er nu
wel om kan lachen.
Uit de FJ gegroeid stapt hij over in
de 470-klasse. Hoewel hij dat vijf jaar
heeft volgehouden, kwam hij wel tot de
conclusie dat het zeilen op voornamelijk
groot water niet zijn voorkeur genoot.
Op een gegeven moment was hij met
de 470 op een trailer op weg naar
Monnickendam, toen het mis ging bij
het onder een poortje doorrijden. De
mast lag net iets te hoog en de auto
waarin Peter reed, had net iets te veel

vaart … Einde 470!
Daarna volgde de overstap als
bemanning in de Yngling van Pieter
Heerema, die hij nog kende van het
FJ-zeilen. Veel tijd werd doorgebracht
met het strijden tegen Scandinavische
teams, waar deze Noorse boot zeer
populair was. Sinds kort ligt er ook zo’n
exemplaar bij Aegir.
In 1982 kiest Peter er toch weer voor
zelf de helmstok ter hand te nemen
en hij begint aan een carrière in de
O-jol, het type waarin Huug de Wit
zelf veel had gezeild. Deze klasse was
in die tijd heel populair in Duitsland en
Oostenrijk en de zeilwedstrijden waren
meteen Peter zijn vakanties.
In 1984 neemt zijn leven een heel
andere wending, als hij gevraagd wordt
om te komen werken in een bedrijf
in ferro- en nonferro materialen op
Curaçao. Nadat hij zich ervan gewist
had dat er op het eiland ook gezeild
kon worden, zei hij ja tegen het voorstel
om zich voor vier jaar te vestigen in
de tropen. Als lid van zeilvereniging
Asiento (waar ik mijn zeiljeugd ook
heb doorgebracht) moet Peter eerst

maar eens in een zogeheten ‘ Sturdy’
bewijzen dat hij de zeilkunst machtig is.
Nadat dat gelukt is, kan hij aan de bak
in de Yngling, waarvan de vereniging
er zeven heeft. Het eerste seizoen in
de B-klasse sluit hij als tweede af, om
vervolgens in 1986 kampioen in de
A-klasse te worden en daarmee een
soort ‘landskampioen’ te worden.
Naast het zeilen in de driemansboot,
kiest Peter voor de Sunfish, waarvan
er op de eilanden heel veel zijn. Zo
doet hij mee aan het grootste regionale
zeilevent, de Bonaire Regatta. Als de
regatta voorbij is, besluiten Peter en vijf
andere Sunfishzeilers dat het leuk en
spannend zou zijn om terug te zeilen
naar Curaçao. Vol ongeloof kijk ik hem
aan: de afstand tussen beide eilanden
is minimaal 50 km, er zijn hoge golven
en een driemijlsstroom die langs de
eilanden sterker wordt en niet in de
laatste plaats, het stikt er van de haaien!
En een Sunfish doet een beetje aan een
Laser denken, wiebelig voor de wind.
Peter moet lachen om mijn reactie en
beaamd inderdaad wat “ vinnetjes te
hebben gezien”.
Na twee en een half jaar tropen (in
plaats van de verwachte 4 jaar) komt
Peter terug naar Nederland om te gaan
werken bij Dalmeyer in Nieuwerkerk
(dit bedrijf was ook eigenaar van het
bedrijf op Curaçao). Hij probeert het
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nog even in de Regenboogklasse maar al snel blijkt de Laser,
toen net in opkomst, de ware te zijn. Samen met de leden
Holterman, Krol, De Pater en Van der Linden is hij veel op
de plassen in Zuid Holland te vinden. Hij bewaart goede
herinneringen aan het teamzeilen op de Kralingse Plas, waar
hij samen met Geert-Jan van der Werf en Karel Schut een
aantal keren de overwinning opeist voor team Aegir 1.
Als ik hem vraag wat zijn relatie met het jeugdzeilen is, vertelt
hij honderduit over de opleiding ‘wedstrijdzeilen’ die begin
jaren ’80 is opgezet, samen met onder andere Karel Schut en
Ab van Ieperen. Deze cursus heeft grote zeilers voortgebracht:
Pieter van Reeuwijk, Manfred van Munster, Edwin de Groot,
Nils Spliethoff, Wessel en Martine van Leeuwen, Rick en
Pauline de Bruijn en Lodewijk en Leontine Schut om er maar
een aantal te noemen. Verast kijk ik op; Wessel en Martine
zijn neef en nicht van mijn vrouw Els en hun ouders Bart en
Corrie zijn vorig jaar weer lid geworden van onze vereniging.
It’s a small world after all.

Gevraagd naar zijn opleiding vertelt Peter dat hij twee
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Als Peter in zijn Laserperiode merkt dat er toch veel
gemopperd wordt op de wedstijdleiding en hij zelf niet
uitgezonderd, besluit hij om de overstap te maken naar deze
tak van sport. Hij wordt als wedstrijdleider de opvolger van
Rob Spliethoff, van wie wij de dag te voren hadden vernomen
dat hij is overleden. Peter staat ook nog even stil bij het
heengaan van Coen van Duijn, een goede vriend, met wie hij
samen in het bestuur van Aegir had gezeten. In 2013 had hij
het stokje al deels overgedragen en in 2014 officieel aan de
huidige wedstrijdleider, Hans van Weel. Inmiddels was Peter
in 2011 toegetreden tot het bestuur als zeilcommissaris en
heeft deze functie 3 jaar vervuld.
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studierichtingen aan de HTS heeft gedaan, zowel weg- en
waterbouw als economische bedrijfstechniek. Sinds 1998
werkt hij bij de Grontmij, dat eerdaags in buitenlandse handen
zal overgaan met als gevolg het verlies van het in Nederland
zo vertrouwd klinkende ‘Grontmij’ .
Tot slot vraag ik Peter of hij nog wel eens zeilt. Hij vertelt dat
hij rond 2000 is gestopt en dat hij de plas eigenlijk te klein

vindt om lekker op te zeilen. En van recreatief zeilen moet hij
helemaal niets hebben, “ er moet altijd iets achter zitten” is
zijn stellige mening. Hij biedt mij nog een biertje aan en wij
babbelen nog wat over de Bitterballen wedstrijden en of dat
niet iets voor hem is. Hij belooft er over na te denken maar in
zijn ogen zie ik het antwoord al…
Job Posner
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Het ZCK-optimistenkamp
Op recreatiepark Kurenpolder in Hank, aan de afgegraven
plas de Kurenpolder, ligt een kleine jeugd zeilvereniging ZCK
(Zeil club Kurenpolder). Een zustervereniging van W.V. Aegir
dat ook deelneemt aan de combi-reeks. Een gemoedelijk
klein clubhuis dat is gebouwd door leden en ook door vrijwilligers wordt onderhouden. Er is een bar in het clubhuis,

huis ligt een strandje en een klein steiger. Het is een klein,
maar aangenaam en heel diep (ong 25m) plasje.

Wat W.V. Aegir voor mij is, is ZCK voor Jip (mijn echtgenoot).
Hij is daar al een groot deel van zijn leven lid. Daardoor komen wij geregeld ook op die vereniging. Jip is al 26 jaar betrokken bij het optimistenkamp. In eerste instantie 2 jaar als
deelnemer, daarna een aantal jaren als trainer en de laatste tig
jaar als hoofdtrainer. Ook ik ga al 18 jaar mee naar het kamp
en doen wij de organisatie de samen.
Ieder jaar zijn er weer 50 enthousiaste optimistenzeilers (van
beginners (nog nooit gezeild) tot wedstrijdzeilers) die 4 dagen pret met ons beleven. De laatste jaren doen er ook steeds
meer Aegirkinderen mee aan het optimistenkamp. Afgelopen
jaar (21 tm 24 juli) waren dat er ook weer 13.

Het geheim zit hem volgens ons in
het feit dat plezier maken voorop staat.
De 13 Aegirkinderen: Anna, Arjen, Duuk, Floris, Isa, Isabel,
Kik, Nina, Pepijn, Puck, Thomas, Valerie, en William.
Maar wat maakt het kamp zo bijzonder en leuk. Waarom willen kinderen, die eenmaal één keer geweest zijn, volgend jaar
weer? Het geheim zit hem volgens ons in het feit dat plezier
maken voorop staat. Er wordt iedere dag de hele dag gezeild
en er worden ook nog best wat zeiltrucs geleerd, maar daarnaast is er ook tijd voor lol en andere activiteiten.

Een korte impressie van het kamp 2015. Dit jaar was het
thema ‘Alle dagen feest’. Iedere dag een ander feest van Valentijnsdag, naar Pasen, naar Kerst-Oud&Nieuw en afsluitend
Koningsdag. De trainers zijn verkleed en het clubhuis en terrein is versierd in het thema.
Programma
Ontbijten aan lange tafels in de botenloods
(afwisselend paasontbijt met ei, kerstontbijt
met croissant, koningsontbijt)
Zeilen/training
Lunch;
bruine gesmeerde boterhammen, maar ook altijd met wat
lekkers, zoals een broodje aardbeien, broodje knakworst,
pannenkoeken en worstenbrood.
Zeilen/training
Avondmaaltijd, wederom aan lange tafels.
- Gehaktbal, gekookte aardappelen en
bootjes + waterijsje toe
- Macaroni + chocolade/vanille vla toe
- Friet met frikadel + danoontje toe
Altijd is er komkommer, tomaten, augurk, appelmoes
Avondprogramma
Dinsdag:  .  .

Vossenjacht over het gehele recreatiepark

Woensdag:  . 
 .  .  .  .  .  . 

Watersurvival baan en varen op een
banaan achter rubberboot

Donderdag
(Oudejaarsavond): Bonte avond met als afsluiting disco
Kleintjes:  .  . 

worden voorgelezen door voorleesopa

Grote kids:		
		

verlaat avondprogramma, o.a. dropping
en avondzeilen

50
50

20 | Aegir Spiegel | september 2015

AE

R
JAA

EL

maar geen beheerder, dat doen de leden zelf. Voor het club-

E
GIR SPI

G

Gewoon wat aantallen
60 kinderen met optimisten, 2 kampmoeders, 1 hoofdtrainer, 11 trainers,
140 broden, 10 kg aardappels, 5 kg
sperziebonen, 70 truckersballen, 30
komkommers, 40 liter melk, 20 liter
ongemengde ranja, 5 kg macaroni, 7 kg
gehakt, heeeeel veeel friet, 70 WC-rollen, 40 tenten, miljoenen zandkorrels
in de tenten, 850 plastick bekertjes, 150
personen op de BBQ en nog veel meer
van alles….
Vrijdag, de afsluitende dag, met hoog
bezoek.
Op vrijdagmiddag was er een verrassingsbezoek van Gerd-Jan Poortman.
Hij heeft meegezeild op de Brunel boot
tijdens de VOR. Gerd-Jan is lid van
ZCK en heeft daar als kleine jongen
(ook tijdens het kamp) leren zeilen.
Hij kwam een clinic geven met indrukwekkende filmpjes en gaf nog wat tips
bij de afsluitende wedstrijd op vrijdag
middag.
Na de wedstrijd waren de ouders aan de
wal. Met z’n allen heerlijk gebarbecued,
waarna het kamp werd afgesloten met
een prijsuitreiking. Alle kinderen krijgen nog een verrassing mee naar huis.
Daarn vermoeid, maar voldaan, op naar
huis.
Informatie en volgend jaar
www.facebook.com/ZCK Optimistenkamp
Leuk filmpje met een impressie over het
kamp, gemaakt door het watersportverbond in 2014:
https://www.youtube.com/watch?v=rOZVHHLaSMI
In 2016 is het kamp van dinsdag 26 juli
tm vrijdag 29 juli, schrijf het vast in je
agenda Voor informatie of vragen, bel
of mail gerust, tel: 06-29380278, zomerkamp@zck.nl
Tot volgend jaar!
Groet, Barbara Noordermeer-Vial
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Lago di Garda

Aegir Optimist zeilers brengen hun vakantie door op het Gardameer

in de vakantie! Het was heel leuk”,
aldus Luuk ter Haar. Een aantal van
onze jeugdzeilers heeft deze zomer
hun boten niet stil op de kant langs de
Bergse Plas laten liggen.

In augustus deden Aegir jeugdleden
Tjeerd Lathouwers (OCN kernploeg),
Luuk ter Haar, Casper van der Torre en
Ghislaine van Empel (Team Rotterdam)
en Nina van der Torre en Valerie van
Empel (Optimist C) in Italië mee
aan 2 meerdaagse wedstrijden op
het Gardameer: de Trofeo Simone
Lombardi in Malcésine en de Ora Cup
Ora in Arco.
Om te wennen aan de lokale situatie

werd de dagen voor de wedstrijden door
Luuk, Casper, Nina en Valerie getraind
onder leiding van Team Rotterdam
trainer Maarten Treuren. Tjeerd
Lathouwers en de kernploeg werden
getraind door Han Beverwijk.
De wind op het Gardameer is bijzonder.
De bergen aan de noordkant van
het meer en de zon zijn de motor. ‘s
Ochtends is er de Pelèr, een koude
wind die vanuit de bergen over het
meer waait van noord naar zuid. Rond
de middag is het even windstil en
dat komt de Ora, die van zuid naar
noord blaast omdat de zon de bergen
opwarmt waardoor de lucht opstijgt.
De vader van Tjeerd heeft het geweten:
“op zaterdagmiddag ging mijn vader
met zijn Laser ook zeilen. Hij voer een
heel eind het Gardameer op. Toen hij
voor de wind terug wilde varen viel de
wind compleet weg. Hij had gerekend
op de Ora, maar die kwam niet. Dus
uiteindelijk hebben Han Beverwijk

en ik hem ’s avonds met de rib maar
opgehaald anders had mijn vader er
misschien nu nog gelegen”.
Trofeo Simone Lombardi
De ‘Trofeo Simone Lombardi’ is een
internationale wedstrijd vanuit de
jachthaven van Malcésine. Er deden
totaal ongeveer 303 optimisten aan
mee uit heel Europa, verdeeld in twee
klassen: de junioren en de cadetti’s.
Tjeerd beschrijft de wedstrijden als
volgt: “op de 1e wedstrijddag was
een hele tijd geen wind en het was
verschrikkelijk warm. Na een tijdje
wachten kwam er wel wat wind. Ik
behaalde die dag een 45e en een 36e
plaats. Daar was ik dus niet heel blij
mee. De 2e dag ging het gelukkig een
stuk beter. Dit kwam onder andere
omdat ik veel beter wist naar welke
kant van het kruisrak je het beste kon
zeilen. Alle locale zeilers kozen ook die
kant. Ook mijn starts gingen heel goed.
Ik heb toen een 7e en een 13e plaats
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gevaren. De 3e en laatste dag werden
de deelnemers opgesplitst in Gold fleet
of de Silver fleet. Ik mocht in de Gold
fleet starten. Het ging toen ook wel
goed. Ik merkte dat er in de Gold fleet
bijna alleen maar hele goede zeilers
zaten en het was dus knokken om een
goede plek op de startlijn te krijgen.
Er was gelukkig een lekker windje en
mijn starts gingen ook goed, ondanks
het sterke veld. Tijdens deze dag heb ik
een 55e plaats (die werd afgestreept) en
een 36e plaats gevaren. Uiteindelijk ben
ik 36e van de 159 junioren geworden.
Dus daar was ik best wel blij mee. Na
de races was er natuurlijk ook nog
een prijsuitreiking en er was ook een
tombola. Op de tombola kon je dure
dingen winnen, zoals een nieuwe
Winner Optimist, een grote flatscreen,
een GoPro camera, zeilspullen en nog
een heleboel andere dingen. Helaas had
ik niks gewonnen op de tombola”.
Eindklassement Troffeo Simone
Lombardi:
Gold fleet
36 Tjeerd Lathouwers
60 Ghislaine van Empel

Silver fleet
24 Luuk ter Haar
38 Casper van der Torre
71 Valerie van Empel
79 Nina van der Torre
Downwind training
De volgende middag werd door een
aantal de overtocht van Malcésine
gemaakt naar de startplaats van de
volgende wedstrijd gevaren: Arco.
Luuk, Casper en Nina hadden
gewacht op de Ora om daarmee
voor de wind het hele stuk, zeker
twee uur, te kunnen varen. Bij vertrek
uit de jachthaven was er nog bijna geen
wind, maar al gauw trok de Ora aan
en hoe dichter ze bij Arco kwamen,
hoe harder het ging waaien. De golven
kwamen van alle kanten. Het was een
goede training ‘downwind’ varen.
Ora Cup Ora
Tjeerd vertelt over het tweede
evenement, de de Ora Cup Ora: “er
deden in totaal 260 Optimisten mee.
Ook weer onderverdeeld in 2 klassen,
de junioren en de cadetti’s. We zouden
pas om 13:00u starten omdat de
inschrijving tot 11:00u mogelijk was,
maar om 13:00u was er geen wind, dus
kregen we uitstel. Om 15:30u gingen
we pas het water op, maar voordat we

bij het wedstrijdgebied waren was de
wind al weer weg. We hebben dus die
dag niet gevaren, en dat vond ik best
wel jammer. Voor de volgende dag
had het wedstrijdcomité besloten om
niet op de Ora te wachten maar om de
wind te nemen die s’ochtends vroeg
waait, dus de 1e start was om 8:00u en
dat betekende dat om 6:00u de wekker
ging. In ons hotel zaten heel veel zeilers,
dus hield ons hotel gelukkig rekening
met het ontbijt. Toen we het water op
gingen stond er een hele lekkere wind.
Maar helaas heb ik toen niet heel goed
gevaren, behalve de 2e race. Ik heb toen
een 36e plaats, een 14e plaats en een
30e plaats gevaren. Maar ondanks dat ik
niet heel tevreden was met het resultaat
kwam ik toch in de Gold fleet terecht.
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Eindklassement Ora Cup Ora:
Gold fleet
28 Tjeerd Lathouwers
52 Casper van der Torre
59 Ghislaine van Empel
63 Luuk ter Haar
Kijk voor een heel leuk filmpje van de
Ora Cup Ora op: https://www.youtube.
com/watch?v=q82IGuWnc38
NK Teamzeilen Optimist Haarlem
Tjeerd Lathouwers moest weer snel
terug naar Nederland om mee te
doen met het NK Teamzeilen. Na een
lange rit en een aankomst om 3 uur
’s nachts had hij nog maar 1 dag om
zich voor te bereiden. “De volgende
dag gingen we naar de Haarlemsche
Jachtclub om daar met de kernploeg
aan het NK Teamzeilen mee te doen. Er
deden in totaal 15 verschillende teams
mee. Er waren 4 teams van de kern en
jeugdploeg. Ook deed het Belgische
WK team mee, verschillende clubteams
en ook Team Rotterdam deed mee.
Op donderdag en vrijdag was er een
clinic teamzeilen. Dat vond ik best
wel leuk want ik had nog niet vaak

Dit stuk is een bewerking van de verslagen van Tjeerd Lathouwers en Luuk ter Haar.
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aan teamzeilen gedaan. Op zaterdag
en zondag was het NK Teamzeilen.
Uiteindelijk ben ik samen met mijn
team 4e geworden van Nederland.
Daar waren we erg blij mee en ook met
de prijs, een mooi schilderij van Fred
Jaquet”.
Sail Amsterdam
Op de vrijdagavond 21 augustus
ging Tjeerd met zijn ouders naar Sail
Amsterdam. Hij was samen met de
andere leden van de Optimist Kernen jeugdploeg uitgenodigd door
Delta Lloyd, de hoofdsponsor van de
OCN. Ze werden ontvangen op het
schip De Wylde Swan, de grootste
2-mast topzeilschoener ter wereld.
Met dit schip worden veel zeilreizen
georganiseerd voor scholieren. Daarna
hebben de kernploegleden nog een paar
uur rondjes gevaren in de Delta Lloyd
On Tour Optimisten. “We moesten
netjes synchroon zeilen, maar dat lukte
niet omdat er geen wind was. Ook zijn
we met een sloep naar het vuurwerk
gaan kijken. Het was een hele leuke
avond en om 2:00u ’s nachts kwam ik
pas thuis “.

50
50

AE

R
JAA

EL

We waren die dag al om 12:30u klaar
en toen mocht ik een windsurfplank
huren. Ik had nog nooit gewindsurft
dus het was best wel leuk om dat op het
Gardameer te leren. Helaas viel de wind
na een tijdje weg en heb ik dus het zeil
er maar afgehaald en ben ik maar terug
gaan peddelen. Het wedstrijdcomité
had inmiddels besloten om de volgende
dag weer om 8:00 te starten, weer
vroeg op dus. Er stond de volgende dag
een lekkere wind toen we het water
opgingen. Ik mocht in de Gold fleet
starten en daar was ik best blij mee. Ik
heb toen een 23e plaats, een 10de plaats
en een 30ste plaats gevaren. Totaal ben
ik geëindigd als 28e van de 142 junioren.
Daar was ik best wel tevreden mee.”
Ook de andere Aegirzeilers moesten zo
vroeg opstaan. Met hun resultaten in
de drie kwalificatiewedstrijden waren
voor Casper, Tjeerd, Ghislaine en Luuk
plaatsen in de Gold fleet de volgende
dag gegarandeerd. Ook op de laatste
dag was de eerste start weer om 8 uur
‘s morgens. Met opnieuw veel wind
en nog steeds hoge golven en rare
stromingen werden drie finales gevaren.
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Tjeerd Lathouwers,

Optimist NED 3240
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Sloepen door het mooie Hollandse landschap
met als einddoel SAIL Amsterdam.
De weersvoorspellingen voor de komende dagen waren
zeer goed dus besloten wij onze 3e sloeptocht deze zomer
te maken en wel met een bijzonder einddoel: rondvaren met
onze sloep in de parade op SAIL Amsterdam
Donderdag 20 augustus was het zover. Na het inpakken van
een paar kleine reistasjes, de nodige proviand en veel zonnebrandolie, werden wij met onze sloep “AMIGO” om 12.00 uur
geschut bij het sluisje van Berg en Broekse verlaat.
Nog even volgooien met diesel bij Wurth en weg waren we.
Mooi om alleen, met een relatief kleine boot geschut te worden bij de Parksluis. Nu begon het pas echt.
Via de rivier voeren we onder de Zwaan en “de Hef ” door en
genoten van al het moois dat Rotterdamse skyline te bieden
heeft. Even opletten voor de snel varende beroepsvaart en
direct na de Van Brienenoordbrug de rivier oversteken om
bakboord de Hollandsche IJssel op te varen.
Heerlijk rustig toerend de kronkelende rivier volgend hielden
we bij de splitsing van de rivier, vlak voor de sluis bij Gouda,
stuurboord aan en vervolgde onze route via de Hollandse
IJssel richting Haastrecht, alwaar wij de eerste overnachting
stop hadden gepland. Heerlijk gegeten met vrienden bij het
Witte Hof.
De volgende ochtend via het steeds kleiner wordende riviertje
naar de Goejanverwellesluis om hier de Lange Weidsche Boezem op te varen die overgaat in de Dubbele Wiericke.
Je vaart nu dwars door de Zuid Hollandse weilanden onder
de A12 door en dan kruist er een spoorlijn over het riviertje;
hoogte doorvaart 50 cm. Oei!! dat is ook voor onze sloep niet

haalbaar. Gelukkig zat er een brugwachter in een klein huisje
naast de hefbrug die zo vriendelijk was, nadat er nog even een
trein was gepasseerd, de hef te openen. Nog even zelf een
ophaalbrug openen bij Hogebrug en de vaart naar de Oude
Rijn was geen probleem meer.
In Woerden ga je het kleine riviertje de Grecht op. Deze
slingert zich met 19 km lengte dwars door het oer Hollandse
landschap. Op de hele route zijn we slechts 3 bootjes tegengekomen! Een prachtige tocht die aan het einde van de Grecht
uitkomt op de Amstel, alwaar we in Uithoorn een prima hotel
(het Rechthuijs) aan het water hadden geboekt. Hier konden
wij de sloep voor de deur aan het terras afmeren.
Vrijdag 21 augustus. Op naar Sail Amsterdam. Onderweg
kwamen we al zeer veel klassieke boten tegen die in Ouderkerk aan de Amstel een event hadden die dag. Hoe dichter
bij Amsterdam hoe meer boten en bootjes je richting het IJ
zag opstomen. In de grachten was het zeer druk en goed uitkijken wie waar vandaan kwam. We bleven maar achter een
rondvaartboot hangen want daar gaat iedereen wel voor opzij.
In de Botterhaven hebben we een paar vrienden opgepikt en
vervolgens begon de parade langs de schitterende Tall Ships.
Adembenemend en wat een gezellige chaos om hier te varen.
Ogen in je voor, zij en Achterhoofd zijn wel noodzakelijk,
maar wat is dit genieten.
Om 16.00 uur zijn we weer teruggevaren naar ons Hotel in
Uithoorn waar we wederom heerlijk op het terras aan de Amstel gegeten hebben. Een aanrader!.
Zaterdag 22 augustus. Na een goede nachtrust zagen we dat
het nog steeds prachtig weer was maar wel tijd om weer een
beetje richting huis te gaan daar voor zondagavond onweer
en een weersomslag werd voorspeld. We voeren de Amstel
af (wat staan hier toch veel schitterende huizen) tot aan de
Drecht en gingen hier richting Oude Wetering. Via de Ringvaart kwamen wij uiteindelijk weer op ons vertrouwde Kaageiland waar wij de weken ervoor ook al 2 keer eerder waren
geweest met de sloep.
Er was net een mega groot Feadship bij Royal van Lent te
water gelaten waar wij in de wit gelakte, super grote boeg ons
sloepje weerspiegeld zagen. Heel indrukwekkend !
Die avond wederom (4e keer deze zomer) meer dan voortreffelijk gegeten bij onze vrienden van de Twee Wilgen. Wat
een toptent is dit, super lekker eten voor een lage prijs en een
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heel hartelijke bediening. Je voelt je hier
echt gast. De sloep
kon zoals altijd weer
veilig voor de nacht
bij de meer dan vriendelijke en gastvrije
Havenmeester van de
Jachthaven Kaageiland
liggen (met veel dank
voor de fles rosé die
wij van hem kregen
omdat wij niets meer
hadden!).
De volgende ochtend
kwam voor ons weer
een zeer bekende tocht
naar huis (we hadden
deze zomer de route
al 4 keer gevaren) dus
voer er een vriend mee
die de route nog niet
eerder had gemaakt.
Daar gingen we weer,
langs de Kaagsociëteit, de Zijl op richting
Leiden, Rijn Schiekanaal en zo de altijd
mooie Viet op. Ook hier zie je weer de
rijkdom uit het verleden vertaald in
prachtige landhuizen aan je voorbijtrekken.
Uiteraard weer even een stop bij de
plaatselijke snacktent na de altijd gezellig drukke sluis bij Leidschendam en op
naar Delft.
Hier kregen we in de Schie de wind pal
tegen 5à6 bft. Maar de zon scheen en
het was nog warm (helaas wel groot
bootkussen weggewaaid en niet meer
teruggevonden).
Om 17.30 uur weer terug bij Aegir en
dat was net op tijd want een half uurtje
later begon de regen gestaag naar beneden te kletteren.
Augustus 2015; Bob en Mieke Verhoeff
met sloep “Amigo”
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Tjeerd

Teamzeilen hoort bij het wedstrijdzeilen in de Optimist.
Tijdens het teamzeilen gaat alles anders. Je vaart in een team
van vier zeilers tegen een ander team van vier. Slechts acht
Optimisten starten op een hele korte startlijn. De baan is
heel kort (ca. 5-8 minuten) en het team dat de minste punten
scoort wint. De winnaar krijgt 1 punt, de nr 2 krijgt er 2
enz. Omdat alle teams tegen elkaar varen en er winnaars- en
verliezersrondes zijn, worden er tijdens een NK wel meer
dan 50 wedstrijdjes gevaren! Om te winnen moet je vaak
proberen om je directe tegenstander achter je te houden of
hem of haar zover te laten omzeilen of af te remmen dat je
teamgenoten er tussendoor kunnen ‘glippen’. Dit betekent
dus dat je jouw directe tegenstander juist opzoekt in plaats
van bij hem of haar weg te varen. Vaak begint het ‘kat-enmuis-spel’ al enkele minuten voor het startschot. Soms achter
elkaar aan om het startschip heen jagen of soms een heel
eind bij het startschip vandaan. Als je dicht in de buurt van je
tegenstander komt, moet je jouw Opti goed onder controle
hebben en de regels heel goed kennen. Anders ontsnapt ie!
Op 15 en 16 augustus werd er in Haarlem gestreden om de
nationale titel. Van de 48 zeilers (12 teams van 4 zeilers) zijn
er twee lid van Aegir, namelijk Tjeerd Lathouwers en Daan
Costermans. Zij zaten allebei in een ander team (combinatie
van kern- en jeugdploeg OCN). Ook waren er vier zeilers
van Team Rotterdam ingeschreven. Tjeerd is met zijn team 4e
geworden, Daan 5e en Team Rotterdam 9e. We hopen dan ook
dat Daan en Tjeerd in het najaar Aegir komt versterken bij de
TRustCup en het NCK Teamzeilen.

Lees hier ook de ervaringen van Tjeerd en Daan.
Daan: “In de zomervakantie was ook het NK teamzeilen op
een kleine plas in Haarlem. Teamzeilen is gewoon zeilen,
maar dan in teams van vier mensen. Met je team zeil je tegen
andere zeilers, die ook in een team van vier zitten. Het doel
van de race is om minder dan achttien punten te halen, maar
als beide teams evenveel punten hebben dan gaat het erom
dat degene wint die een 1e plaats heeft gezeild etc. Je krijgt net
zoals in een normale race per plaats strafpunten. Teamzeilen
is veel actiever dan fleetracen doordat het korte races zijn met
veel acties. Zelf vind ik teamzeilen leuker dan normaal zeilen
doordat je de hele tijd zo actief bezig bent !! “
Tjeerd: “Aangezien ik op woensdagnacht thuis kwam uit Italië
had ik maar 1 dag om thuis dingen te doen. Ik moest nog wat
aan mijn boot doen, dus dat moest snel gebeuren. De volgende
dag gingen we naar de Haarlemsche Jachtclub om daar met
de kernploeg aan het NK Teamzeilen mee te doen. Er deden
in totaal 12 verschillende teams mee. Er waren 4 teams van
de kern en jeugdploeg. Ook deed het Belgische WK team mee,
verschillende clubteams en ook Team Rotterdam deed mee. Op
donderdag en vrijdag was er een clinic teamzeilen. Dat vond
ik best wel leuk want ik had nog niet vaak aan teamzeilen
gedaan. Op zaterdag en zondag was het NK Teamzeilen.
Uiteindelijk ben ik samen met mijn team 4e geworden van
Nederland. Daar waren we erg blij mee en ook met de prijs,
een mooi schilderij van Fred Jaquet.”
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Wij zijn het jeugdbestuur. We bestaan
uit zes jeugdleden, die heel graag
leuke dingen willen organiseren voor
de jeugd van Aegir. Onze namen zijn

ouder), die het leuk vinden om op Aegir
te komen en willen helpen met leuke
activiteiten te organiseren. Wel moet
je enthousiast zijn en goed (nieuwe)
activiteiten kunnen bedenken. Ook
moet je genoeg tijd hebben om te
helpen. We vergaderen in ieder geval
1x per maand. Lijkt dit je wat en heb
je hier zin in, stuur dan een mail naar:
jeugdbestuur@wv-aegir.nl

Daan, Ghislaine, Massimo, RobertJan, Roderick en Thomas. Zelf zeilen
we allemaal.

Oproep nieuwe jeugdbestuursleden
Inmiddels hebben we gemerkt dat
het best veel werk is om van alles te
organiseren, daarom zijn we op zoek
naar 3 extra jeugdbestuursleden. Dan
zijn we met 9 personen, en kunnen
we de taken wat meer verdelen. We
zijn op zoek naar kinderen (10 jaar of

Onze kalender
We hebben bedacht dat we een vaste
avond in de maand willen, waarop we
een jeugdclubavond hebben. Dit zal in
principe de 3e vrijdagavond van iedere
maand. In verband met vakanties,
feesten of dergelijke, kan dit weleens
verschuiven, maar dat laten we je weten
via mail en Facebook.
De eerste clubavonden staan al gepland,
namelijk op
Vrijdag 18/9  Filmavond in het
jeugdhonk vanaf 19.30 uur
Vrijdag 16/10  Clinic watersport
schilderen en clinic knopen (o.a.

armbanden en sleutelhangers)
Vrijdag 20/11  Nog een verrassing
Vrijdag 18/12  Nog een verrassing

Verder willen wij tijdens de activiteiten
van de ouders ook iets leuks organiseren
voor de kinderen.
Zondagmiddag 25/10  Mosselmiddag
voor de ouders vanaf 15.30 uur
Zondagmiddag 15/11  Kaas/
wijnmiddag voor de ouders vanaf 15.30
uur
Wat we die middagen gaan doen, weten
we nog niet precies, maar het wordt
vast heel leuk.
Kortom, schrijf de data in je agenda en
kom gezellig. Of je nu een zeiler bent, of
altijd met je ouders meekomt naar Aegir
en zelf niet zeilt, dat maakt ons niet uit.
Gezellig als je er bij bent. Hou de mail
van Aegir in de gaten (of vraag je ouders
dat te doen). Verder hebben we ook een
Facebook pagina: ‘Aegir Jeugdbestuur’.
Als je vragen of ideeen hebt, kan je ons
altijd een mailtje sturen;
jeugdbestuur@wv-aegir.nl

50

Tot snel bij één van de activiteiten.
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Verslag Laser onderlinge:
de Arjan van der Meer bokaal 2015
Voor het vijfde jaar op rij werden de onderlinge
laserwedstrijden om de Arjan van der
Meer bokaal gehouden.
Dit jaar kenmerkte zich door een aantal
constante factoren: zo was het elke
wedstrijdavond prachtig weer, mooie
zonsondergangen, steeds licht weer en
altijd fanatieke en enthousiaste deelnemers.
Het seizoen begon in april op het water, tijdens een
vergadering waar we het hier niet over gaan hebben. Dertien
deelnemers. Later in het seizoen voegde Jaap Meeuwis en
Rob van der Leeuw zich bij de zeilers. Enthousiast geworden
door wat zij uit het keukenraam elke donderdagavond
zagen. Ze zijn direct lid geworden en werden vaste waarden,
vastbesloten volgend jaar een grotere deuk in het klassement
te varen.
Het klassement toonde een spannende strijd. Drs. P dichtte
al eens in het lied van de roeivereniging Skadi: ‘En als er niet
te veel passeren, dan lig je min of meer op kop’. Dat bleek in
het bijzonder waar voor deze jaargang. Regelmaat loonde.
Rick pakte de eerste race en Jaap Prins de tweede, waarmee
Jaap aan de leiding ging. Hij hield dat de tweede en derde
race vol, met Andreas inmiddels zijn nek. Frits volgde op een
derde plek. Dat kantelde in de vierde race, toen Frits de leiding
overnam. Intussen lieten Rick en Sjoerd lieten hun kansen op
eremetaal liggen door te weinig te starten. Dat helpt niet.
De laatste dag was weer een mooie voor de sfeerplaatjes.
Veel wind voorspeld, met regen. In plaats daarvan Bf2
met prachtige Hollandse wolken en donkere buien op de
achtergrond. Intussen leken de kaarten voor de eerste plek
geschud. Eerder leek de strijd om plaatsen twee en drie leek

JACHTBOUW
REPARATIE

eerder tussen Andreas en Jaap te gaan, in de
vijfde en zesde race had Jan Maarten zich met
een fantastische reeks naar voren gezeild.
Hij hield Jaap op de slotdag met een
eerste en tweede plek keurig achter zich.
Jaap handhaafde zich op zijn beurt netjes
op de derde plek, nog voor Andreas.
Aldus kon Pien de Jong, de weduwe
van Arjan van der Meer, op 3 september
de imposante bokaal uitreiken aan Frits
Bienfait. Niet onvermeld mag blijven dat
Coen van Duijn, winnaar van de eerste editie
van de bokaal in 2011, ondanks zijn ziekte gewoon in
het voorjaar onvervaard van start ging. Coen kon de ongelijke
strijd tegen zijn ziekte niet volhouden. Hij overleed op 16
september jl. We hebben met Coen een markante leermeester
verloren, die velen van ons wegwijs heeft gemaakt in de laser.
Ter ere van Coen voeren we op de Aegir cup met zwarte linten
in de top.
Op de toren en in de rescue verdienden Hans van Weel, Vera,
Anouk, Jan en Michel onze dank. Zonder hun inzet had er
geen wedstrijd gevaren kunnen worden.
Na de prijsuitreiking werd druk gesproken over het vervolg.
Velen vinden het te vroeg in het seizoen om de onderlinge
te stoppen: waarom niet op een aantal zondagen tot en
met oktober doorvaren? Duidelijk is dat de laseraars de
IJsberenrace zullen varen.
Hoe de ouders van de leskinderen enthousiasmeren? Ideeën
werden gespuid, plannen zijn in de maak.
Wat de plannen voor volgend jaar zullen zijn wordt nader
bekend gemaakt. Ieder met ideeën of initiatieven is welkom
ze te delen. Neem contact op met de wedstrijdcommissaris of
met ondergetekende.
Frits Bienfait, fritsbienfait@live.nl

JACHTSERVICE
ONDERHOUD

NATUURLIJK HET VERTROUWDE ADRES VOOR UW WINTERSTALLING, MAAR OOK VOOR JACHTSERVICE (7 dagen p/wk),
NIEUWBOUW EN BETIMMERINGEN OP MAAT IN UW HUIS, TUIN OF OP UW (DAK)TERRAS

TEL: 010-4188520 / 06-50572984 - EMAIL: jachtwerf.vial@planet.nl
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Successen voor Aegir zeilers in de Combi wedstrijden
zomervakantie weer kunnen bijkomen van hun wedstrijden
in de Combi Rotterdam. Ze kunnen terugkijken op een heel
leuk, maar ook succesvol seizoen, dat bestond uit acht
wedstrijddagen in de regio. De allerlaatste dag liet de wind
het afweten, zodat er in Gouda alleen gezwommen is en de
eindstand niet meer veranderde. In het totaalklassement van
de Combi’s C en A waren drie plaatsen in de top-10 voor
Aegir zeilers, in de B zelfs vier!
In de RS Feva voeren twee teams meerdere Combi’s. Julie
de Meijer en Maud de Hoog wonnen de derde prijs in het
totaalklassement; Marle Willemse werd in wisselende teams
vijfde.
Voor de Optimist C en D zeilers was de Combi voor velen de
eerste ervaring met wedstrijdzeilen. Sommigen deden al mee aan
de voorjaarstraining, anderen zijn later ingestroomd. De eerste
wedstrijden waren behoorlijk spannend, zeker wanneer je ook
nog eens op het open water bij de Deltawerken je wedstrijden
vaart. De resultaten waren per wedstrijd vaak heel wisselend, en
zo hoort dat ook als C- of D-zeiler: je kent nog niet alle voor- en
nadelen van de keuzes die je maakt in het heetst van de strijd,
en soms pakt het fantastisch uit, soms wat minder. Daar praat
je na afloop over na, en daarvan leer je weer voor de volgende
wedstrijd. Isabelle de Schepper voer goede wedstrijden in
de Optimist D; Hein Broer maakte op Elfhoeven kennis met
wedstrijdzeilen en kon meteen een hele serie wedstrijden in de C
meevaren. Valerie van Empel, Bobby Blaauw, Pepijn Nagtegaal,
Jonas Josselin de Jong, Puck van der Veen, Lucas van den Berg
en Nina van der Torre eindigden na alle wedstrijden op plaats
23 of hoger, van de in totaal 43 deelnemers. De laatste drie
bereikten de top-10. Met deze scores mag een groot deel van
de groep ook meedoen aan de landelijke Combifinale in Hoorn.
De Combi in het groot, waarin ze zullen zeilen tegen de toppers
uit alle Nederlandse Combi-regio’s- en dat ook nog eens op het
IJsselmeer. Zeker de eerste keer een gebeurtenis die je niet snel
vergeet. We zijn heel benieuwd naar de resultaten. Het seizoen
is daarmee nog niet ten einde: er volgen nog trainingen tot het
echt te koud wordt, om nog wat puntjes op de i te zetten voor de
IJsberenrace en voor het volgende seizoen.
In het Combi A klassement waren de tweede en derde prijs

voor respectievelijk Luuk ter Haar en Joris Nankman. Casper
van der Torre en Brandon Riet waren vorig jaar nog C-zeilers,
en hebben het in de hoogste klasse uitstekend gedaan (Casper
eindigde zelfs op de vijfde plaats). In de Combi A lukt het
door andere grote wedstrijden/trainingen niet altijd om aan alle
dagen mee te doen. Sebastiaan de Bruyn, Tjeerd Lathouwers,
Ghislaine van Empel en Daan Costermans eindigden daarom
in het totaalklassement minder hoog, maar voeren uitstekende
individuele wedstrijddagen.
Michiel Bakker, Thomas van den Born, Floris Nagtegaal en
Brigitte de Schepper kwamen dit jaar voor het eerst uit in de
Combi B; Thomas de Koning voer voor het tweede jaar mee.
Het groepje kent elkaar inmiddels heel goed en het was samen
met de A zeilers weer een heel gezellig seizoen. Ook in de B
gaat het echter om de punten en de scores werden aan het einde
van de wedstrijddag met ingehouden adem afgewacht. Tot het
einde van de serie lagen de puntenaantallen namelijk vaak heel
dicht bij elkaar. Een paar goede of minder goede wedstrijden,
of een fortuinlijke aftrek, konden een groot verschil maken.
De hele groep heeft uitstekend gepresteerd, met overall een
derde prijs voor Brigitte de Schepper, en, als gezegd, vier Aegir
zeilers in de top-10. Alle B zeilers gaan na de zomervakantie
naar de Optimist A. Daarmee was het succes echter niet ten
einde, want de Combi’s kregen voor de B-zeilers en A-zeiler
Brandon Riet een wel heel bijzonder vervolg. Allen zijn in de
zomervakantie namelijk uitgenodigd om aspirantlid van Team
Rotterdam te worden. Dit befaamde trainingsteam, waar de
Aegir A-zeilers al langer deel van uitmaken, heeft de afgelopen
jaren een groot aantal zeilers naar de landelijke top gebracht.
Het is dan ook heel bijzonder dat elke zeiler in de Aegir A
en B groep zonder uitzondering wordt gezien als potentiële
landelijke topper in de komende paar jaar. Voor de aspirantleden
natuurlijk ook het begin van een spannende en inspannende
periode: de trainingen zijn intensief, zowel in de boot als met
doordeweekse conditietrainingen en theoretisch onderwijs.
Daarnaast zullen zij naast de Combiwedstrijden nu ook meer
landelijke wedstrijden gaan zeilen, zoals de United4 en andere
OCN selectiewedstrijden.
Kortom, de wedstrijdploegen hebben het dit jaar weer uitstekend
gedaan in de Combi’s, en we kijken met spanning uit naar
de resultaten in het komende seizoen. Hopelijk maken deze
successen ook onze jongste zeilers nieuwsgierig, en stroomt
volgend jaar weer een even enthousiaste groep CWO zeilers
door naar de Combi D of C, en maken anderen de stap naar de
RS Feva. Je hoeft voor de Combi wedstrijden zeker niet al je
CWO’s te hebben: een boot, een zeil, en enthousiasme- de rest
leer je vanzelf!
Steven Bakker
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Aegircup 2015
Verslag van een insider
Nadat vorig jaar de Aegircup door
weersomstandigheden werd beperkt tot één dag, had
de organisatie besloten om de versie van 2015 ook
alleen op de zondag te organiseren. Meer deelnemers
zou dat opleveren. In de SW-klasse, want daarin deed
ik mee met Randmeer 264, bleek dat echter tegen te
vallen. Welgeteld elf boten verschenen aan de start; vijf
Randmeren, drie Valken, een Centauer, een Splash en
een Kwadraat. Terwijl de Bitterballenrace van de week
ervoor zo’n 20 boten op het water bracht!

Het weer was goed; niet overdreven veel wind maar wel
voldoende om de wedstrijden spannend te maken. Zo
kon aan beide zijden van ‘het eiland’ gevaren worden, wat
verrassende situaties opleverde. Jan en Henny wisten zo
enkele plaatsen te winnen in het veld.
In de laatste race kwam Eline Tan bij Ted aan boord van
de Zoef, de oranje Centauer die daarmee opeens een
van mijn belagers werd. Het zou leuk zijn meer jeugd (of
moet ik zeggen ‘jong-volwassenen’) in de SW-klasse te
zien sturen. Stijn de Geest en bemanning werden voor
hun zeilinspanningen beloond met de Aegircup, als
veelbelovend talent.
Zoals te verwachten werd Nils Spliethoff met bemanning
Fred Jaquet , Robertjan en Donna weer kampioen van
Aegir in de SW-klasse. Thom en Vera deden er alles aan
om hen van de eerste plaats te houden, maar zonder
resultaat. De derde plek ging naar Jaco de Hoog en
bemanning. Ondergetekende kwam niet verder dan een 7e
plaats. Op naar de IJsberenrace begin november!
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KUYL´S FUNDATIE anno 1814
´s-Gravenweg 71 te Rotterdam - Kralingen
In Rotterdam de locatie voor exclusieve
feestavonden, diners, huwelijken en
andere bijzondere bijeenkomsten

Exclusief

Stijlvol

 010 - 285 9449

Sfeervol

 www.partyselect.nl

* Vraag naar Bob Verhoeff; Als lid van Aegir ontvangt u 15% korting op de huur van Kuyl’s Fundatie
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REGENBOOG 143 NEDERLANDS KAMPIOEN
REGENBOOG 2015

plek met de Regenboog 153. Op zondag 27 september zijn
de zeilers bij Aegir gehuldigd. Met op de achtergrond de
gepavoiseerde Regenboog 143, werd er stil gestaan bij de
prestaties van de heren op het erepodium. Volgens Pieter van
Reeuwijk willen deze succesvolle zeilers graag een rolmodel
voor de jeugd zijn en komen ze graag een keer terug om
bijvoorbeeld een masterclass te organiseren voor de jonge
Aegirtalenten.
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Mark Neeleman, Pieter van Reeuwijk en Gerard v/d Krogt zijn
op Sneek Nederlands Kampioen Regenboog 2015 geworden
met 22 punten. Voor Neeleman, ervaren Olympisch zeiler,
was dit de 6e keer dat hij in de Regenboog Nederlands
Kampioen werd, en in deze samenstelling haalde het team
voor de derde keer deze titel binnen. Gerard v/d Krogt werd
voor de 5e keer NK Regenboog en Pieter van Reeuwijk voor
de 3e keer. Bij het NK deden nog meer Aegirzeilers mee,
Manfred van Munster behaalde bijvoorbeeld een fraaie 6e
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HOLTERMAN
AUTOSCHADE

HOLTERMAN
Schadereparaties aan alle merken
AUTOSCHADE

Schadereparaties aan alle merken

Amstelstraat 15
3044Amstelstraat
CA Rotterdam 15
Tel: 010-4379190
3044 CA Rotterdam
E-mail: info@holterman.com
Tel: 010-4379190
www.holterman.com

Erkend FOCWA bedrijf

E-mail: info@holterman.com
www.holterman.com

Erkend FOCWA bedrijf
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Prooteer nu met de Foka Friends
Card van honderden voordelen in
onze Superstore in Rotterdam!
Kijk snel op foka.nl/friendscard
voor alle actuele Foka Friends
Card voordelen en vraag meteen
een Foka Friends Card aan!

FOKA SUPERSTORE
ADMIRALITEITSSTRAAT 8
3036 EK ROTTERDAM

KIJK SNEL OP

FOKA.NL!
7 DAGEN PER WEEK GEOPEND
7 DAGEN PER WEEK VERZENDING
LAAGSTE PRIJZEN

010 - 403 53 00

WWW.FOKA.NL

Ook adverteren
in de Spiegel?
mail naar;
publiciteit@wv-aegir.nl

Deze advertentie wordt uit aangeboden door Slagerij B. Tol & Zn.
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STEEHOUWER
Sinds 1931

®

U IT V AAR T ZO R G

Domicilie: Hoofdweg 144
3067 GH Rotterdam

Tel. 010 - 4 123 755

Krol Pompen
Borchsatelaan 61
3055 ZG Rotterdam

Dag en nacht bereikbaar

Voorbespreking bij ziekte
en gezondheid
Keuzevrijheid in alles!

Martin Kemner
dir. / eig.

tel: 010-4222896
fax: 010-4226572
info@krolpompen.nl

kijk voor meer informatie en onze producten op:

www.krolpompen.nl

www.steehouweruitvaart.nl
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I N M E MO R I A M
ROB SPLIETHOFF

Op 22 september 2015 is ons Lid van Verdienste Rob Spliethoff overleden. Rob was
al 54 jaar lid van WV Aegir en een markante
verschijning. Hij is 77 jaar geworden. Rob
kon soms in een paar woorden zeggen wat hij
dacht en dan was het duidelijk ook. Rob mistte
zijn Maggy enorm en uitte dat ook altijd als je
hem er om vroeg.
Aegir verliest weer een fijn lid. We condoleren
Nils, familie en vrienden met dit verlies.
“Het is dan eindelijk zover. Het nieuwe berginggebouw staat er en vormt een mooie combinatie met de twee al eerder gebouwde gebouwen.
Het bestuur heeft er unaniem voor gekozen de
laatste dakpan te laten leggen op 28 september
jl. door niemand minder dan Rob Spliethoff.
Rob is al heel lang lid en lid van verdienste. Rob
is er altijd voor Aegir en Rob is de ruwe bolster
met de blanke pit. Rob mocht dan ook eindelijk
in zijn hoedanigheid van Rob in plaats van
Sinterklaas het dak op om de laatste dakpan te
leggen. Hij deed dit dan ook niet op zijn witte
paard Amerigo maar met een bakje dat hem
omhoog bracht. Dapper als hij is kroop hij het
dak vanuit het bakje op en legde de laatste pan
met een zonnetje en een mooie regenboog in
de achtergrond. Het pannenbierfeest barstte
daarna los en met Lou als accordeonist en een
heerlijke barbecue kon deze dag niet meer stuk.
(AegirSpiegel 28-9-2012)”
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I N M E MO R I A M
C O E N VA N D U I J N

Coen is na een lang ziekbed op 16
september 2015 overleden. Hij was binnen
Aegir een zeer actief verenigingslid. Hij
is een verdienstelijk penningmeester
geweest, maar we herinneren hem met
name om zijn zeilprestaties, zijn geduld
om zijn kennis en ervaring over te dragen
en zijn doorzettingsvermogen. Zo heeft
hij pas geleden nog mee gestreden in de
BitterballenCup in een Randmeer, maar
ook aan de Sneekweek heeft hij nog mee
gedaan. . Aegir zal Coen missen en wij
wensen zijn vrouw en hun drie zonen veel
sterkte in het verwerken van dit verlies.
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COMMISSIEVOORZITTERS

Rotterdam

Zeilwedstrijdcommissie

tel: (010) 422 11 08

Hans van Weel,

Stuur uw mobiele telefoonnummer

publiciteit@wv-aegir.nl

naar secretaris@wv-aegir.nl

Postbus 35032, 3005 DA, Rotterdam,

Kennismakingscommissie

ING nr. NL86INGB0000133787

Ismonda Deelen, 06 282 65 919

AEGIR MAIL

Ontvangt u nog geen Aegir Mail?

t.n.v. W.V. Aegir

kennismaken@wv-aegir.nl

Geef dan uw emailadres op aan

BESTUUR

Ontspanningscommissie

Henk Heintz, 06 453 57 762

ont.comm@wv-aegir.nl

Prinsemolenpad 4

Correspondentie:

Voorzitter

voorzitter@wv-aegir.nl
Secretaris

Tom Koenen, 06 20 063391
secretaris@wv-aegir.nl
Penningmeester

Okke Borggreve, 06 136 070 79

Monica Vial en Barbara Noordermeer,

COMMISSIE
JEUGDZEILOPLEIDING

Voorzitter

Eric van den Born, 06 543 918 37
zeilcomm@wv-aegir.nl

penningmeester@wv-aegir.nl
Algemeen bestuurslid

Barbara Noordermeer-Vial,
06 293 802 78

Hoofdinstructeurs
Max Posner en Joep de Geest,
trainers@wv-aegir.nl

alg.bestuur@wv-aegir.nl
Havenmeester

Jaap van Herk, 06 38 558 312
havenmeester@wv-aegir.nl
Technisch commissaris

Aad Maaten, 06 445 984 94

Secretariaat Jeugdzeilen
Annemiek van den Born, 06 54 923 394
Anne-Lou Slobbe-van Vliet,
06 53 509 680
jeugdzeilen@wv-aegir.nl

tech.comm@wv-aegir.nl

Commissaris zeilzaken
Eric van den Born, 06 543 918 37
zeilcomm@wv-aegir.nl
Commissie PlonsPro
Hans van Weel, 06 41 740 564
publiciteit@wv-aegir.nl
mark van der heiden

Jeugdbestuur @ wv-aegir.nl
Robert-Jan Spliethoff
Thomas van den Born

TOEGANG TERREIN

Bent u nog niet aangemeld bij de
beveiliging van het terrein?

Hans van Weel,
publiciteit@wv-aegir.nl
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Gelieve alle mutaties door te geven aan de secretaris (Tom Koenen, secretaris@wv-aegir.nl). Ook uw e-mail adres voor de
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€ 19,99
PowerBank 4400
19856

19857

RRP

19858

De UR Powerbank is je perfecte partner
voor onderweg. Laad je tablet, smartphone,
camera of ander USB-apparaat eenvoudig en
snel op, waar je ook bent!

€ 17,99

€ 7,99

RRP

RRP

Flat Micro-USB Cable 20cm for
Android/Windows

Flat Lightning Cable 20cm for Apple
20131

20132

20133

20134

20346

20139

20140

20141

20142

De kleurrijke korte 20cm kabels van Urban Revolt zijn perfect in combinatie met de PowerBank. De kabels voor
Apple zijn speciaal door Apple gecertificeerd zodat jij altijd weet dat je kabel het goed blijft doen met je iPhone
of iPad.

Deze producten zijn te koop bij :

Vind meer op:

Weissenbruchlaan 10 Rotterdam - 010-4187499

Urban.Revolt

www.facebook.com/
urbanrevoltexpressyourself

