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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

JAC H TS E RV I C E
O N D E R H O U D

J A C H T B O U W
R E P A R A T I E 

TEL: 010-4188520 / 06-50572984 - EMAIL: jachtwerf.vial@planet.nl

Beste watersportvrienden,

VA N DE VO OR Z I T TE R

Het nieuwe seizoen is begonnen met een groot aantal nieuwe 
jeugdzeilertjes, 51 ingeschreven cursisten voor een CWO 
opleiding. Dat grote aantal is mede mogelijk geworden door 
een wervingsactie die een groep enthousiaste ouders mocht 
houden in de hal van de Albert Heijn aan de Argonautenweg. 
Deze actie leverde relatief veel nieuwe leerlingen op.
Een ander voornemen dat doorgroeit van beleid naar 
uitvoering is het opbouwen van de eigen vloot zoals dat is 
opgenomen in het beleidsplan van de zeilcommissie. Door een 
sponsoractie zijn nu zeker drie nieuwe optimisten beschikbaar 
gekomen voor de CWO lessen en het ziet er naar uit dat er 

nog wel drie bij kunnen komen. Er is door de welwillende 
houding van een van onze leden ook een fraaie 16m2 
beschikbaar gekomen voor de zeillessen met kielboten.
Op het moment dat ik dit schrijf hebben we het derde 
zonovergoten weekend met veel watersporters en veel 
terrasbezoekers achter de rug. Ons clubhuis is weer de 
gezellige ontmoetingsplaats van de vereniging, zoals velen dat 
graag zien.
Kortom, we hebben een prachtige start gemaakt met het 
watersportseizoen 2018.
 
Met vriendelijke watersportgroet,

Aad Maaten, voorzitter.
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VA N  D E  R E DAC T I E 

Het duurde even voordat het lente werd; het heeft afgelopen 
winter gesneeuwd, het is Siberisch koud geweest en er is 
zelfs op de plas geschaatst. Dat kunnen wij nu achter ons 
laten (hoop ik) en wij kunnen ons volledig richten op het 
nieuwe vaarseizoen. De jeugd heeft veel mooie zeildagen 
in het vooruitzicht en ook voor de Lasers en de kielboten 
wordt er weer het nodige georganiseerd. Hoe het met de 
gemotoriseerde brigade zit weet ik niet precies, zij hebben 
duidelijk minder de behoefte om met foto’s en artikelen in de 
Spiegel te verschijnen. Dat is jammer, want ongeveer de helft 
van onze leden hoort tot de groep van motorboot vaarders.
Dit keer een interview met twee leden, die een paar jaar 
geleden de overstap maakten van Jachthaven Donkers 
naar onze vereniging en snel bij de ‘incrowd’ van het 
Bitterballenklassement gingen horen. Leuk om te lezen hoe zij 
aan het zeilen zijn geraakt.
De ontspanningscommissie is lekker actief en er worden veel 
leuke bijeenkomsten georganiseerd die, te zien aan de foto’s, 
ook goed worden bezocht. Barman Steef heeft al snel zijn 
draai gevonden en het belooft weer een gezellig seizoen te 
worden op het mooiste terras van Rotterdam.
De boten liggen allemaal weer in het water en de eerste 

wedstrijden zijn inmiddels al gezeild. Hopelijk zonder al te 
veel protesten want uit de lezing van Henk Plaatje bleek dat 
veel van onze leden ten aanzien van de regels ‘de klok hebben 
horen luiden …’. Laten wij proberen er een schadevrij jaar van 
te maken!

Job Posner
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Start CWO lessen bij Aegir 

In april zijn de CWO-lessen weer gestart. Deze jeugdlessen 

zijn het moment om kennis te maken de zeilsport en daarin 

verder te groeien. Bijna 40 kinderen gaan hun best doen om 

(weer) een CWO-diploma te halen, maar vooral veel plezier 

maken!

Heel fijn dat er dit jaar weer zo’n grote groep gestart is. Dat 
komt zeker door alle wervingsactiviteiten van een groep 
actieve ouders. Vooral de werving bij de Albert Heijn XL aan 
de Argonautenweg bleek een groot succes. Daar stond in de 
hal een volledig opgetuigde Optimist en konden mensen naast 
hun boodschappen ook informatie over het zeilen bij Aegir 
krijgen. Verder trok de open dag in maart veel mensen – al 

was deze indoor vanwege het slechte weer.
Dankzij de inzet van de trainers en een aantal ouders 
leverde ook de botencontrole en tweede hands markt een 
geslaagde dag op. De trainers en ouders hebben allereerst de 
nieuwe aanwas welkom geheten. Bootjes werden afgespoeld, 
schoongemaakt en gerepareerd waar nodig. De trainers 
controleerden de bootjes en leerde de nieuwe kinderen al 
de namen van de boot onderdelen. Gelukkig kwamen de 
meeste bootjes goed door de keuring. Bobbie stond met veel 
enthousiasme achter de tweedehandsmarkt. Zo wisselden veel 
zwemvesten, zeilschoenen en wetsuits van eigenaar.

Het volgende hoogtepunt diende zich al snel aan, namelijk 
de zwembadles op 8 april.  Met z’n allen in de bus naar het 
zwembad was natuurlijk feest. Onder het genot van een lekker 
lunchpakketje van Steef kwamen iedereen bij het zwembad 
aan. Daar werd les gegeven door de trainers; vooral het veilig 
varen kwam daarbij aan bod. En dan eindelijk het water op!
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Start van het seizoen 
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Zaterdag 7 april, de eerste 
aangename dag van het jaar. De 
dag waarop de boten weer te water 
worden gelaten en de eigenaren 
in de weer zijn met borstels, 
poetslappen en allerhande materiaal 
om hun bezit weer klaar te maken voor 
een nieuw vaarseizoen. Van jong tot 
oud wordt er gepoetst, geschrobd en zo 
nu en dan ontsnapt er een kleine vloek 
als blijkt dat onderdelen ontbreken of 
bouten hard vast zitten en zich niet 
makkelijk gewonnen geven.
Het seizoen begint goed, muzikaal 
omlijst door ’t Gekke Piano’s en de 
vrijwilligers die geholpen hebben om 
de boten weer in het water te leggen 
drinken gezamenlijk een borrel op het 
zonnige terras. Zondags starten de 
CWO-1 leskinderen met de traditionele 
zwembadles en de week daarop gaan ze 
het ‘grote water’ op.



10  |  Aegir Spiegel  |  april 2018

In gesprek met De Samenwerking

Op een koude dinsdagavond spreek ik Hans Post en Eric 

van Kan, bij Aegir bekend als het team van Randmeer ‘De 

Samenwerking’. In het verlengde van de solo-interviews 

in de Aegir Spiegelde afgelopen jaren, leek het mij een 

goed idee om dit zeilseizoen eens te beginnen met een 

dubbelinterview met dit koppel dat al jaren samen vaart.

Hans (60) heeft leren zeilen op de Achterplas, in iets dat 
je zou kunnen omschrijven als een Olympiajol met kiel. 
Het bootje lag aan de Ringdijk, tegenover waar nu de 
muziekschool is. Via een slootje kon met veel gedoe de 
Achterplas bereikt worden. Later verhuisde de jol naar het 
land van boer Poot, destijds een jachthaven achter Hoeve 
Vruchtenburg aan de Straatweg, waar menig Rotterdammer 
uit het Oude Noorden zijn bootje had liggen. Het was de 
tijd dat polyester net opkwam en daar werd dan ook driftig 
mee geëxperimenteerd. Scheepjes werden omgetoverd tot 
‘varende caravans’ en het was dan ook altijd gezellig bij 
boer Poot.

De Wijde Aa, een zijtak van De Braassem, was het 
water waarop Eric (57) leerde varen. Als zesjarige 
mocht hij eens met zijn buurmeisje en haar vriend mee 
op een Zestienkwadraat, niet vermoedende dat hij als 
‘chaperonne’ werd meegestuurd door de buurman, die 
graag wilde dat hij een oogje in het zeil hield. Vanaf 
dat moment was hij aan het zeilen verknocht. Via de 
Zeeverkenners en daarna het lesgeven bij zeilschool de 
Wijde Aa, kwam Eric er achter dat naast het ‘op het water 
zijn’ ook het overbrengen van de zeilvaardigheden tot zijn 
passie zijn gaan behoren. 

Via hun kinderen, maar meer nog door de echtgenoten 
Emmy en Carla, leerden Eric en Hans elkaar kennen 
midden jaren ’90. Beide gezinnen wonen in Schiebroek en 
de Fatimaschool was hier de verbindende factor. Jaar in 
jaar uit gingen beide gezinnen op vakantie naar Zeeland, 
waar de zee nooit ver weg was. Toen de kinderen groter 
waren, werd Zeeland verruild voor Friesland. In de buurt 
van Gaastmeer werden twee huisjes gehuurd, elk met een 
eigen Randmeer voor de deur. Hans lacht als hij vertelt dat 
hij Eric, de betere zeiler van de twee, de hele tocht over 
de Fluessen achter zich heeft weten te houden. In 2003 

stapten de gezinnen over op een Lemmeraak en toen de 
kinderen uitgezeild waren, gingen Eric en Hans door met hun 
vriendenclub en werd het een ‘men-only-weekend’.
Het gezin Post had nu wel de smaak van het zeilen te pakken, 
dacht Hans, en schafte een polyester Zestienkwadraat aan 
met een houten dek. De ‘Tiara’ zoals het bootje werd gedoopt, 
kwam bij Donkers te liggen. Al snel kwam Hans erachter dat 
de kinderen de Tiara vooral gebruikten om vanaf te duiken en 
zich er lekker achter te laten slepen. Oude vriend Eric stelde 
voor om mede eigenaar te worden van het bootje om zo de 
lasten te delen en het gebruik te stimuleren. Menig avond 
na het werk zocht hij het water op, helemaal gelukkig in zijn 
eentje. Gevraagd naar zijn voorkeur voor het ene of het andere 
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type schip zegt Eric: “bij een Randmeer stap je in, maar een 
Zestienkwadraat trek je aan”.

Ruim vijf jaar geleden werd de Tiara verkocht en kochten 
Hans en Eric van de voorzitter van de Randmeer Klasse 
Organisatie, hun nieuwe tweedehandse boot en werd besloten 
om ook de overstap naar Aegir te maken. Al snel kreeg de 
Randmeer haar nieuwe naam: met grote letters verscheen ‘De 
Samenwerking’ op beide zijden van de romp. En zo werd een 
legende geboren…

Al snel maakte het team van De Samenwerking kennis met 
andere Randmeerzeilers, waaronder Thom Koster en Brit 
Bakker, die hen overhaalden om mee te gaan doen met 
de Bitterballenwedstrijden. Met de zojuist van Matthijs 
van Seventer gekregen genua, wist het team van De 

Samenwerking zich een mooie plek in het klassement te 
verwerven, tegen de prijswinnaars aan. Vanaf dat moment 
was ‘de beer los’ en nam het fanatisme per wedstrijd toe en 
werd elk jaar met een podiumplek afgesloten.

Jaarlijks trekken de mannen er graag met een groep vrienden 
op uit, om een weekend lang over het IJsselmeer te crossen 
met een gehuurde Lemsteraak. Voor hun echtgenotes heeft 
het zeilen veel minder prioriteit maar als de omstandigheden 
perfect zijn, willen Carla en Emmy best wel mee. In 
september trekken de heren er met hun dames op uit om in 
de heerlijke temperaturen aan de oostelijke Middellandse 
zee, met een comfortabel zeiljacht de Turkse wateren te 
verkennen. 

Job Posner



DE WEDSTRIJDZEILERS VAN AEGIR –  

EEN VOORUITBLIK
Aegir heeft een heel aantal fanatieke wedstrijdzeilers binnen 

de vereniging. Zij zijn allemaal begonnen in de Optimist met 

de CWO-training op onze plas. Nadat zij CWO-3 hebben 

behaald, zijn ze regionale wedstrijdjes gaan varen. Je komt 

dan in de Combi-C en vaart in de regio, in het voorjaar met 

het team van Aegir trainingen en wedstrijdjes. Na de c volgt 

de B en de A. Sommige kinderen komen dan ook in Team 

Rotterdam als je in de A zeilt. Dan kan je ook landelijk gaan 

varen en zelfs bij de Optimist in het landelijke selectieteam 

terecht komen. 

Na de Optimist stopt het niet… De één kiest voor een 
eenmansklasse zoals de Splash of Laser, de ander voor een 
tweemansklasse zoals de RS Feva, de 29er of de Nacra.
Het leuke is dat al deze Aegirkinderen elkaar steeds weer 
tegen blijven komen op de United 4 wedstrijden door het land 
en natuurlijk in Rotterdam ook een gezellige ploeg hebben. 

Hier een aantal fanatieke jeugdleden:

Tjeerd – 29er
Tjeerd doet mee aan de Eurocup 29er in Cavalaire (30 maart 
- 1 april 2018) en de United 4 Medemblik en Workum samen 
met Merle Louwinger.
Daarna worden de teams gewisseld en staan de DYR (NK 
29er) en EK 29er in Finland op het programma.
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Michiel – Laser Radiaal
Michiel zeilt dit seizoen alle selectiewedstrijden, Eurocup in 
Oostende, Kielerwoche en einddoel deze zomer WK laser 
radial onder de 19 in Kiel

Daan – Laser Radiaal
Ook Daan heeft zijn zeilopleiding bij Aegir gehad. School 
heeft dit jaar prioriteit dus hij zeilt iets minder… Dit seizoen 
staan op het programma: alle United 4 wedstrijden, de DYR in 
Workum en de Europa Cup in Oostende

Thomas, Ghilaine, Tim en Eva –
 Laser 4.7
Thomas, Ghi, Eva en Tim zijn pas overgestapt van de Optimist 
en RS Feva naar de Laser 4.7 en trainen heel hard om de 
United 4 wedstrijden te varen, de DYR, Europacup in 
Oostende en de WK in Polen.

Brigitte en Sebastiaan – Splash
Bri en Sebas varen beiden in de A-klasse van de Splash. Op 
het programma staan de United 4 wedstrijden, de DYR, de 
SKON Sailing Tour wedstrijden en de WK op het Gardameer 
in Italie.

Luuk en Casper – Nacra 15
Net overgestapt dus plannen voor 2018: veel trainen, veel 
leren. 
Wedstrijden United 4,  DYR. En in de zomer naar Italië voor 
EK Nacra op het Comomeer. Wie weet, rondje Texel?
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Team
Rotterdam
traint in
Bandol
Hallo, ik ben Kim de Koning. 

Ik zit nu ongeveer een half jaar in 
Team Rotterdam. En we gingen in het 
voorjaarsvakantie zeilen met het team 
in Bandol. Bandol is een leuk plaatsje 
in het zuiden van Frankrijk en ligt aan 
de middellandse zee. We waren daar 
met 6 meiden (Puck en Linde ook van 
Aegir) en 5 jongens. We zaten allemaal 
in hetzelfde huis met de coach en 2 
ouders. Maarten de coach kookte elke 
avond en hij kan dat heel goed. We 
gingen via een klein strandje elke dag 
het water op Het was best wel wennen 
met die golven, want in Nederland zijn 
ze niet zo hoog. De eerste 3 dagen was 
het lekkere wind, ongeveer windkracht 
3. En de eerste 2 dagen was het ook nog 
warm, ongeveer 10 graden. Alleen dag 
3 was aan het eind heel koud en ook 
hele harde wind. Ik had nog nooit in de 
sneeuw gezeild. Op dag 4 waaide het 
heel hard ongeveer windkracht 7, dus 
toen gingen we het water niet op. De 
dag daarna waaide het nog steeds heel 
hard maar toen mocht je kiezen of je 
om 2 uur mee het water opging. Ik ging 
toen niet omdat ik harde wind heel eng 
vind en er waren toen ook hele hoge 
golven. De laatste dag waaide het weer 
heel hard, maar iets zachter dan de dag 
ervoor. Er waren nog steeds hele hoge 
golven, dat je soms niemand meer zag. 
Maar die dag was wel de allerleukste 
dag! Ik vond het heel leuk met Team 
Rotterdam in Bandol en heb veel zin in 
de volgende reis naar Italië. Daar gaan 
we zeilen op het Gardameer.

Groetjes Kim de Koning 
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ons advies,
zorg en begeleiding

Uw uitvaart

010 - 4 123 755
www.steehouweruitvaart.nl

Uitvaartkantoor: Dirk van der Kooijweg 2 (hoek Terbregseweg) Rotterdam
Martin Kemner, uw uitvaartadviseur / -verzorger

STEEHOUWER®
U I T V A A R T

S i n d s  1 9 3 1

Trots houder van het
Keurmerk UitvaartzorgErkend Lid
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Team Rotterdam zeilt in Napels
Op 3 januari vertrokken Linde en ik heel vroeg vanaf 

Schiphol naar Napels. In Napels gingen we naar het hotel en 

daarna naar de haven. De zeilen hadden we meegenomen 

vanuit Nederland. 

De volgende dag begonnen de wedstrijden. We deden mee aan 
de 25th Marcello Campobasso Trophy. We hadden erg weinig 
wind en begonnen met uitstel, maar uiteindelijk hebben we 

nog wel drie races kunnen varen. 

De tweede dag begonnen we weer met uitstel en hebben we 
een race minder gevaren dan de dag er voor. 

De derde dag hebben we tenslotte twee races gevaren, maar de 
tweede race telde niet meer mee door te weinig wind. 

Toen alle races klaar waren hebben we met iedereen gegeten 
op de club en dat was erg gezellig. De volgende dag hebben 
we het stadje Pompeï bezocht en dat was erg mooi. Laat in 
de avond vlogen we terug naar Nederland. Napels was echt te 
gaaf!

Puck van der Veen  
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Nieuwe privacywet geldt ook voor Aegir
Eind mei gaat de nieuwe Europese 
privacywetgeving (AVG) van kracht 
in Nederland. Ook verenigingen 
zoals zullen zich moeten buigen 
over de gegevens die ze hebben 
van al hun leden en wat ze hiermee 
wel en niet mogen doen. Dit geldt 
natuurlijk ook voor Aegir. Iedere 
organisatie die persoonsgegevens 
opslaat en/of verwerkt moet 
namelijk voldoen aan de AVG. 
Persoonsgegevens zijn gegevens 
die direct of indirect naar een 
natuurlijk persoon zijn terug te 
leiden. Denk aan NAW gegevens, 
maar ook een bootnaam, als deze 
in de administratie aan een persoon 
gelinkt is. 

Op dit moment zijn wij al volop 
aan de slag met deze nieuwe 
Privacywet. Wij moeten de diverse 

informatiestromen inzichtelijk 
maken. Sturen wij bijvoorbeeld ons 
adressenbestand naar de drukker 
of naar het postbedrijf voor het 
versturen van het clubblad? Welke 
gegevens leggen wij vast en waar 
gebruiken wij ze voor? Bij Aegir 
maken wij bijvoorbeeld gebruik van 
e-mailgegevens om de Nieuwsbrief 
toe te sturen. Of om leden in te 
schrijven voor diverse wedstrijden. 
Een andere vraag is wie er allemaal 
bij die gegevens kan. Op deze en 
nog veel meer vragen zullen wij 
een antwoord moeten hebben. 
NOC*NSF heeft samen met een 
vijftiental sportbonden (waaronder 
het Watersportverbond) onderzocht 
op welke manier de beschikbare 
informatie overzichtelijk, praktisch 
en zo concreet mogelijk aangeboden 
kan worden. Zo kan Aegir gebruik 

maken van een zogenaamde AVG-
tool om te kijken hoe we aan de 
nieuwe privacyregels kunnen 
voldoen.

Met de invoering van de nieuwe 
wet krijgen alle leden ook diverse 
rechten. Bijvoorbeeld het recht op 
inzage in de gegevens of het recht 
om vergeten te worden (te wissen), 
voor zover dit mogelijk is.
Op onze website komt ons 
privacy-beleid te staan (via een 
zogenaamde privacy-verklaring), 
waarin wij informatie geven over 
de wijze waarop wij omgaan met 
de persoonlijke gegevens van alle 
leden. 
Machteld Schagen



Aegir Spiegel  |  april 2018  |  19 

SPONSORS
&

ADVERTEERDERS

Research & 
Development

Engineering

Management



20  |  Aegir Spiegel  |  april 2018

Activiteiten kalender

Mei

13 mei  ` Arjan van der Meer Bokaal 2 (Laser)
17 mei   Kennismakingscommissie 
19 mei   Aegir Klusdag 
  Dag van de watersport
20/21 mei   Zeilles CWO les 4 
  Pinksterkamp
27 mei   Zeilles CWO les 5
  Bitterballen Race 2 (SW) 

Juni 

2 juni   Aegir Klusdag  
 
3 juni   Zeilles CWO les 6 
  Matchrace Cup 
9 juni  Combi Rotterdam op Aegir 
 
10 juni   Zeilles CWO les 7 
  Arjan van der Meer Bokaal 3 (Laser) 
14 juni   Kennismakingscommissie 
17 juni   Zeilles CWO les 8 - Diploma 
   
24 juni   Zeilles CWO les 1 - najaar 
  Arjan van der Meer Bokaal 4 (Laser) 

Juli

1 juli   Zeilles CWO les 2 - najaar 
  Bitterballen Race 3 (SW) 
7 juli   Aegir Klusdag  
  Van Oordt-Nautilus Bedrijvenregatta 
19 juli   Kennismakingscommissie 

Augustus

16 augustus Kennismakingscommissie 

25 augustus  Lampionnenoptocht (Bergse Plassen) 
 
26 augustus  Arjan van der Meer Bokaal 5 (Laser) 

September

1 september Aegir Klusdag  
 
2 september  Bitterballen Race 4 (SW) 

9 september  Zeilles CWO les 3 - najaar 

  Arjan van der Meer Bokaal 6  
  Finale (Laser) 

16 september  Zeilles CWO les 4 - najaar 

  Bitterballen Race 5 (SW) 
 
20 september  Kennismakingscommissie 
 
22 september  Burendag 2018 

23 september  Zeilles CWO les 5 - najaar 
  Aegir Cup 

30 september  Zeilles CWO les 6 - najaar 
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Inventarisatie vrijwilligerswerk
Zoals al in de vorige Spiegel stond, zijn wij bij Aegir altijd 
op zoek naar vrijwilligers. Vele handen maken licht werk! 
Op dit moment vervullen vrijwilligers al zeer uiteenlopende 
werkzaamheden. Van materiaalbeheer, het organiseren van 
zeilwedstrijden, bestuurstaken, met het organiseren van 
CWO-opleidingen, maar ook de Kien- en mosselavonden. Er 
is eind oktober door diverse leden gepleit om alle leden (maar 
zeker de nieuwe) actief en sneller te gaan benaderen om taken 
op te pakken. Talent zit er genoeg! 
Waar kan je bijvoorbeeld mee helpen? 

• Onderhoudswerkzaamheden haven, terrein en gebouwen

• Onderhoudswerkzaamheden installaties, gas, electra en water

• EHBO tijdens evenementen (als je in het bezit bent van een 

EHBO-diploma)

• Ondersteuning en organisatie van watersport en/of sociale 

evenementen op de wal

• Ondersteuning en organisatie van (zeil)wedstrijden en 

trainingen rondom het water

• ICT-werkzaamheden

• Financiële werkzaamheden

• Secretariële werkzaamheden

• Juridische zaken of verzekeringen 

• Communicatie (o.a. social media, nieuwsbrief, website, etc)

• Ondersteuning en organisatie van jeugdevenementen – 

participatie jeugdcommissie

• Geven van (hulp) training –en coaching bij zeiltrainingen en/of 

wedstrijden

Helaas hebben wij het nu niet goed in beeld waar onze leden 
allemaal goed in zijn en waar zij actief aan willen bijdragen. 
Komende maanden gaan we hard aan de slag met deze 
inventarisatie. wie zich nu al wil aanmelden voor enkele 
vrijwilligerstaken is van harte welkom. Schiet even een van de 
bestuursleden aan hiervoor.

NL Doet, ook op Aegir
Op 9 maart was de landelijke actie NL-doet.  Het was een hele gezellige dag,  
waar de een al om 9 uur klaar stond en de ander rond de borrel aanschoof.  
Maarten was om 9 uur al aan het schoonmaken,  deze vrijwilliger mogen we 
hierbij wel extra in het zonnetje zetten! 
Wat is er allemaal gedaan? Het terras en de meubels zijn schoongemaakt, 
waarmee we Steef heel erg blij maakten. Verder is er goed gekeken naar het 
elektra. We hebben de lantaarn buiten en alle elektra rondom schoongemaakt 
en voorzien van verse lampen. Er is zelfs een poging gedaan om de mast te 
strijken, maar door de sompige ondergrond moest dit uitgesteld worden. Al 
met al een geslaagde dag.

Leo van Lieshout



Zo snel mogelijk van start naar finish

Het is vrijdagavond, 9 februari, als ik besluit om toch maar 

met de auto naar Aegir te gaan. De temperatuur is net 

boven nul, het waait stevig en sneeuwvlokken komen 

horizontaal voorbij gevlogen. Echt weer om binnen te blijven. 

Deze avond zal Henk Plaatje ons nog eens een keer de 

spelregels voor het wedstrijdzeilen uitleggen. Maar daarover 

zo meteen meer. 

Het is opvallend rustig als ik het clubhuis binnenkom, waar 
ik met Hans en Eric had afgesproken om vooraf samen een 
hapje te eten. Steef had heerlijke pasta met paddenstoelensaus 
bereid en de begeleidende Rhone-wijn maakte het feest 
compleet. Vierde man in ons gezelschap was Aad, hij had 
voor de pasta Bolognese gekozen en dat zag er ook best lekker 
uit. Maar voor vier man kan je natuurlijk geen keuken open 
houden… 

Iets na achten begon Henk Plaatje met zijn verhaal, dat hij 
op een interactieve manier had opgezet. Aan de hand van 
gele, blauwe of groene kaarten kon het publiek aangeven 
welk antwoord in hun ogen het juiste was bij de verschillende 

situaties die werden gepresenteerd. Ook hier was er sprake 
van een select publiek; een kleine twintig mensen waren op 
deze bijeenkomst afgekomen, veel minder dan waarop was 
gerekend. Misschien volgende keer toch wat meer reclame 
maken en laten aanmelden?

Dan nog even over de wedstrijdregels. Zelfs voor de meest 
gehaaide onder ons – nee ik noem geen namen, dan had je 
er maar bij moeten zijn – was niet elke situatie duidelijk. 
De voorrangsregels had zo’n beetje iedereen wel goed; veel 
lastiger bleken de overlapsituaties, al dan niet in combinatie 
met het invaren van de zone, u weet wel, het denkbeeldige 
gebied van drie romplengtes tot aan het merkteken (zeg nooit 
‘boei’, of nog erger ‘ton’ zoals de Friezen doen).  Leuk werd het 
pas toen Plaatje uitlegde dat je letterlijk op je tegenstander 
mag jagen en aan de hand van het bord met magneten werden 
diverse voorbeelden getoond.

Wat ik met name van deze avond heb onthouden: in geval 
van loefrecht mag de onderste boot de bovenliggende boot 
tot loeven dwingen, tot in de wind. Maar te allen tijde dient 
aanraking vermeden te worden (regel 14), dus als er nog een 
boot is boven de boot die je wil loeven en dat kan niet zonder 
aanraking, dan gaat het feest niet door. Op weg naar de 
beneden boei heeft de binnenliggende boot voorrang (‘ruimte 
voor de boei’) maar het allerbelangrijkste is dat je de juiste 
koers blijft varen. Wat dat is? De snelste weg van start tot 
finish!
Job Posner
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Deze advertentie wordt u 
aangeboden door 
Slagerij B. Tol & Zn.

Research & 
Development

Engineering

Management

De makelaar van Hillegersberg

gkok.nl
010 418 11 08
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Laserzeilen in 2018
Dit jaar starten we met een nieuwe opzet voor de 

onderlinge laserwedstrijden. De toegenomen drukte door 

de week weerhield teveel zeilers van het meedoen op 

donderdagavonden. Als nieuw format kozen we voor korte 

middagwedstrijden op de zondagen, wanneer het gezellig 

druk is op de plas. 

We hopen dat de jeugd ook wil meedoen, en daarom 
kiezen we niet voor starts in de ochtend. Verstandig, toch? 
We starten dus om 13.00 uur, vanaf het water (dus altijd 
in de wind). We varen dan drie of vier korte baantjes van 
twintig minuten. Daarmee zijn we ruim op tijd klaar om de 
optimisten de plas af te zien komen en nog een rondje op het 
terras na te bespreken.

Vaak zijn er ouders van optimistkinderen die op de kant staan, 
en waarom zouden die niet eens instappen in een laser en een 
wedstrijdje of wat meevaren? 
Om dat laatste mogelijk te maken spant een aantal ouders 
zich in om de Dutchy (verenigingslaser) en een andere laser 
vaarklaar te maken. Die zullen dan, op afschrijvingsbasis, 
beschikbaar zijn voor wedstrijdjes, gewoon varen of trainen.

Kortom, we zoeken nieuw elan en een werkbare opzet. Ik 
hoop dat iedereen met de zeilschoenen stemt en in de boot 

stapt, op de eerste wedstrijdmiddag 22 april om 12.55 het 
waarschuwingssein hoort. Ervaring, en we zeggen het hier 
weer, is absoluut niet vereist. Ja, er zijn een paar oude rotten 
die verbazend hard varen, maar het leeuwendeel heeft het 
gezelliger in de groep daarachter.  

Plan het schema in:

• Zondag 22 april: openingswedstrijd

• Zondag 13 mei: 2e race

• Zondag 10 juni: 3e race

• Zondag 24 juni: 4e race

• Zondag 26 augustus: 5e race

• Zondag 9 september: slotraces en prijsuitreiking.

Gebeurt er verder nog iets met de lasers? Natuurlijk! We 
hopen op verharding van het laserterrein, en we verwachten 
meer deelnemers bij de Aegir Cup (clubkampioenschap 
tenslotte) en natuurlijk bij de grote wedstrijd aan het einde 
van het jaar: de IJsberencup op 5/6 november. Dit jaar streven 
we ernaar de lasers apart te starten vanaf het water (dus 
niet bij de starttoren), opdat we haakse startlijnen hebben 
en kunnen doorstarten zonder dat we op de andere klassen 
behoeven te wachten. Daarmee gaat een langgehoorde wens 
van de ‘buitenlandse’ zeilers in vervulling. 
We hebben een half jaar om te trainen en de macht van de 
Amsterdammers terug te nemen: let’s go!

Frits
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Trainen voor het Combi-zeilen
Ook het wedstrijdzeilen gaat weer 
beginnen! In maart is de Optimisten 
voorjaarstraining gestart voor kinderen 
die wedstrijden willen varen in de A, B, 
en C categorie. Dit voorjaar zijn er 13 
deelnemers van zowel Aegir, De Maas, 
en RZV.
De trainingen zijn afwisselend op de 
Kralingse Plas, de Bergse Voorplas en 
eenmaal op groot water bij Port Zélande.

De trainingen zijn bedoeld om aanslui-
tend deel te nemen aan wedstrijden 
van de Combi Rotterdam, waarbij 7 
verenigingen in de regio Rotterdam 
voor de zomervakantie 7 wedstrijden 
organiseren. 

De beste zeilers in het eindklassement 
kunnen vervolgens in september deel-
nemen aan de landelijke Combi-finale 
in Hoorn. Het Combi-zeilen geeft de 
mogelijkheid om op een laagdrempelige 
manier kennis te maken met wedstrijd-
zeilen voor zeilers op verschillende 
niveaus.

Bij voldoende animo organiseren de 
drie gezamenlijke verenigingen ook 
ieder jaar een najaarstraining. Wil je 
meedoen? Voor meer informatie kan je 
mailen of bellen naar Bob Maas: 
bob.maas610@gmail.com of 
06 29 525 647.
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Installatie nieuwe leden

Op zondag 15 april werd door het bestuur van Aegir een 

inhaalslag gemaakt met het installeren van nieuwe leden. 

Omdat het er in 2017 niet van was gekomen, werden de 

‘nieuwkomers’ van harte welkom geheten door voorzitter 

Aad, secretaris Tom en algemeen bestuurslid Machteld. 

Bij de installatie hoorde ook het overhandigen van de 

Aegirspeld en het vaantje, waarvan wij mogen hopen dat 

menig bootje deze met trots zal gaan voeren!
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Mens & dier
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‘De mens achter de motorboot ’

Waarom kopen mensen een motorboot? Welke rol speelt de partner 

daarin? Waarom denkt de mens het gevoel van ‘rust’ op het water te 

vinden? En waarom vinden we het lekker om te klussen aan onze boot? 

Met deze vragen houden Inge Recter en Ellis van den Berg zich bezig. 

Voor de Aegir Spiegel gaan de dames op pad en spreken de mensen 

achter hun motorboot. Een nieuwe terugkerende kolom voor de Spiegel. 

In deze Spiegel zijn Freerke Wetera 
en Monique Koster aan het woord 
van motorschip. inmiddels ook 
het startschip van de Aegir voor 
wedstrijden op de plas, ‘Oh ja Joh’.

Waarom hebben jullie een motorboot 
gekocht?
Ontspannen varen, aanmeren 
bbq’tje, boekje wijntje erbij, dat leek 
ons wel wat.Totaal onbekend in de 
watersportwereld zijn we op zoek 
gegaan naar een motorboot. In 2015 
hebben we deze boot, na 1 proefvaart, 
gekocht in Amsterdam en vanuit de 
hoofdstad naar Rotterdam gevaren. 
Dat ging niet in één dag. Daar hadden 
we wel op gehoopt, want Freerke 
moest die volgende dag werken. In de 
jachthaven van Boskoop hebben we 
de boot aangelegd. Diezelfde avond in 
de jachthaven raakten we in gesprek 
met een voor ons totaal onbekende 
man. Hij bood meteen spontaan aan 
Monique de volgende dag met de boot 
naar Rotterdam te varen. Ongelooflijk 
hè, zo’n warm gevoel was dat. In de 
watersport helpt iedereen elkaar.

En..? Boot in Rotterdam, zeker meteen 
lekker op vakantie?
Nou nee. Dat hadden we graag gewild. 
Echter er was van alles mis met de boot. 
Kabels met tape aan elkaar geplakt, 
koelkast die op een onveilige manier 
was aangesloten. Er was enorm veel 
werk te doen. Toen we met klussen 
begonnen wisten we niks, nu weten we 
inmiddels waar ieder kabeltje voor dient 
en hoe we het moeten oplossen als iets 
het niet doet. We hebben uiteindelijk 2 
jaar geklust aan de boot. Zonder de hulp 
van de mensen van Aegir was ons dat 
nooit gelukt, echt hartverwarmend.

Wanneer was de eerste proefvaart?
In Augustus 2017 zijn we voor het eerst 
‘los’ de plas op gegaan.
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Dat was zeker spannend na zoveel 
klussen?
Dat kan je wel zeggen. Er stond een 
harde wind en het was niet fijn op de 
plas. Opeens merkten we dat we niet 
meer verder konden varen en onze 
boot steeds dichter naar de kant van 
de huizen aan de plas dreef. Een van de 
trainers van de CWO lessen had dat 
gezien. Met een rescue boot hebben zij 
ons weer naar de haven gesleept. Wat 
bleek, alle hydrolyse kabels zaten los. 
Dat overkomt ons dus nooit meer. We 
hebben er veel van geleerd, ons hoef je 
inmiddels niet veel meer  te vertellen 
over motorboten.

Wat moet er nog allemaal geklust 
worden?
Het meeste is werk is gedaan. We 
moeten nu bijvoorbeeld de raamrubbers 
nog vervangen en de binnenkant van 
de boot afmaken. Die willen we weer 
helemaal jaren ’80 maken. Schrootjes 
tegen de wand, koperen klokjes, 

gehaakte gordijnen en tenslotte nog een 
likje verf hier en daar. Saignant detail: 
onder de tafel zit een luik, dat wordt 
onze wijnkelder! Ja, dat is wel het leuke 
klussen.
Deze zomer gaan we voor het eerst 
op vakantie met de boot. Dat is best 
spannend!

De laatste vraag; Waarom hebben jullie 
voor de naam ‘Oh ja Joh’ gekozen?
Dat is nu zo’n typisch Rotterdamse 
uitdrukking die we graag horen. Het is 
een ontnuchterende reactie tijdens een 
gesprek waar nogal wordt opgeschept 
over materiele of immateriële zaken. 
Daar kunnen wij dan smakelijk om 
lachen…

Deze nuchtere hardwerkende klussers, 
zoals zij zichzelf noemen; een goed 
team op het water, zijn zeer gastvrij 
en als je een keertje wilt kijken wat ze 
allemaal hebben geklust aan de boot, 
mag je altijd even binnenkijken.
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Wie is
Steef Boerman?
Sinds najaar 2017 wordt de bar van Aegir 
gerund door een nieuwe uitbater, genaamd 
Steef Boerman (1955). Hij combineert 
de barexploitatie met zijn cateringbedrijf 
La Fourgette, zaken die mooi in elkaars 
verlengde liggen. Ik vroeg hem hoe hij zo 
bij Aegir terecht is gekomen en wat zijn 
achtergrond is. “Ik ben eigenlijk manager, 
van horecagelegenheden” is daarop zijn 
spontane antwoord. Tot 2017 deed hij het 
kantinebeheer van VV Hillegersberg en 
daar kende hij mensen die ook bij Aegir lid 
zijn en dat verklaart zijn recente overstap.

De eerste 25 jaar van zijn werkzame leven 
waren bij de Noordzee visrestaurants 
(u kent ze waarschijnlijk nog onder de 
naam Noordzee Quick), onderdeel van 
het Unileverconcern. Begonnen op het 
Beursplein in Rotterdam, had hij op enig 
moment een eigen zaak in Den Haag 
en daarna Rotterdam Lijnbaan. Zijn 
Noordzee-leven sloot hij af, weer met 
een zaak in Den Haag. De acht jaar die 
daarop volgden, waren in de wereld van de 
cafetaria’s in Gouda en later Nieuwerkerk 
aan den IJssel. Na korte tijd een mobiele 
Patatwagen te hebben bestierd, koos Steef 
ervoor om samen met zijn vrouw Marijke 
(zij zijn komende juni 40 jaar getrouwd!) 
de cateringactiviteiten die zij altijd al naast 
de horecazaken hebben gehad, verder 
te professionaliseren en uit te bouwen. 
La Fourgette verzorgd de catering voor 
groepen van 5-500 man, van geboorte tot 
en met het laatste afscheid.

Steef zijn ambitie is bij Aegir een mooie 
menu- en wijnkaart te presenteren en het 
de mensen op culinair gebied aan niets 
te laten ontbreken. Zo komt er ook een 
parlevinker, waarmee bezorging op het 
water tot de mogelijkheden gaat behoren. 
En de terrasheaters zullen ervoor zorgen 
dat het altijd aangenaam vertoeven is op 
“het mooiste terras van Rotterdam”. 

Job Posner



Aegir Spiegel  |  april 2018  |  31 

Kaasfondue avond groot succes!

Het aantal inschrijvers op 17 maart overtrof onze stoutste verwachtingen! Op een goed moment waren er 60 deelnemers. 
Met een hoop kunst en vliegwerk hebben Steef en ik 60 zitplaatsen gecreëerd. Daar een stoel er bij, hier een beetje 

inschikken……
Uiteindelijk kregen we heel veel makke schapen in het hok. Mede door een aantal mensen dat niet op is komen dagen. Om 

een beetje beweging in de zaal te krijgen, konden de mensen zelf het stokbrood snijden of salade pakken.
Het was een super gezellige avond. 

Steef en Crew, bedankt voor jullie super samenwerking.

Monica Vial en Barbara Noordermeer
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Joost gaat naar Abu Dhabi!
Toen Joost kennismaakte met 
de Stichting Plons bij ons in het 
clubgebouw, klikte het meteen! 
Joost ging weer zeilen. (Als kind heeft 
hij in de optimist gevaren, maar na een 
poosje had hij daar geen zin meer in.) 
De deelnemers van Plons zeilen bij de 
W.S.V.R. in Polyvalken. Er werd veel 
getraind, er werden wedstrijden gevaren 
en dat bleef niet zonder resultaat met 
als kers op de taart een zilveren medaille 
tijdens het Belgisch kampioenschap!
Het een en ander zorgde er voor 
dat Joost geselecteerd werd voor de 
Special Olympic World Games die 

in 2019 in Abu Dhabi zullen worden 
gehouden. Joost zal daar ons land 
vertegenwoordigen in de Laserklasse. 
Het wordt dus een zomer van veel 
trainen en wedstrijden varen…….
De Special Olympics zijn niet zomaar 
een evenementje: er komen 7000 
sporters, 2600 coaches, in Abu Dhabi 
staan 20.000 vrijwilligers te wachten 
om de sporters welkom te heten. Er 
worden zo’n 500.000 toeschouwers 
verwacht. Er zullen 24 sporten worden 
beoefend, waaronder het zeilen, maar 
ook zwemmen, balsporten, tennis, golf, 
kajakken te veel om op te noemen.

De sporters vertrekken op 7 maart en 
gaan dan eerste een week wennen aan 
de temperatuur en het tijdsverschil. Er 
is voor die week een heel programma 
voor hen georganiseerd. Natuurlijk 
wordt er tussendoor ook getraind. Op 
14 maart is de officiële opening, die niet 
onder zal doen voor de opening van de 
Olympische spelen in Korea.
De komende tijd zal er steeds meer 
bekend worden over deze spelen. 
Daar zullen wij u middels facebook en 
de nieuwsbrieven van op de hoogte 
houden.
Monica Vial
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