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Wat is Aegir toch een mooie club om lid van te zijn. Na een
rumoerig jaar met situaties die niet echt Aegeriaans waren
zijn wij weer geland en beland waar wij waren.
Aegir en haar leden hebben het zwaar gehad en hoe mooi
is het dan te zien dat zoveel leden dermate begaan zijn met
die watersportvereniging daar aan de Bergse Voorplas dat
ze er ook alles voor over hebben. Een lid zei mij ooit “ het
is mijn woonkamer!”. Neem Hans van Weel die er ook een
lastige tijd op heeft zitten. Wat een inzet heeft hij getoond
om Aegir computer technisch en boekhoudkundig weer
op de rit te krijgen en dat naast zijn bemoeienissen met de
zeilevenementen. Zonder Hans hadden deze niet zo perfect
gelopen als zij zijn geweest. Hans Chapeau!!! En Henny
Rotmeyer, wat een bijzondere man is dit. U dacht wellicht
wel eens “wat ziet het erf van Aegir er netjes uit”, wel dat was
zijn werk en dit alles pro deo! Henny bedankt en wij rekenen
volgend jaar weer graag op je.
Wat dacht u van onze nieuwe penningmeester Rene Meekels
die samen met Aad Kruys in een korte tijd de boekhouding
van 2014 en 2015 weer volledig op orde heeft gebracht.
En wat dacht u van Monica Vial , de moeder van onze feesten
die, met tomeloze inzet en soms ook met de wind zwaar tegen,
de feesten en evenementen op Aegir verzorgde. Veel dank!
En dan de medebestuursleden, zij hebben ook een zwaar
en enerverende tijd achter de rug . Aegir zal door hun inzet
weer verder gaan op naar de 90 jaar en nog vele jaren daarna.
Schijf alvast maar op in uw agenda dat 11 juni 2016 het 90
jarig jubileum van Aegir zal worden gevierd. Het is fijn te
werken met deze mensen en natuurlijk al onze voorgangers.
Natuurlijk is het niet altijd pais en vree maar juist door goed
overleg met elkaar komen de beste besluiten ten bate van onze
vereniging naar buiten.

Beste leden van Aegir.
Ik vergeet absoluut niet al die mensen die allemaal hun ding
doen voor Aegir .Ook veel dank voor hun inzet.
Aegir gaat nu een periode in zonder barbeheerder maar wij
beloven u dat dit wordt opgelost door vrijwilligers. Wilt u ook
vrijwilliger zijn? Meld dat aan ons. Over de openingstijden
verneemt u nog via de Nieuwsbrief van Aegir. Inmiddels is er
een commissie opgericht bestaande uit Barbara Vial, Pieter
van Reeuwijk, Nils Spliethoff en Ton van der Cammen. Zij
zullen de sollicitaties behandelen van potentiele nieuwe
beheerders. Middels een extra ALV zullen wij de nieuwe
beheerder aan u voorstellen en u heeft natuurlijk het laatste
woord.
Wellicht zal de Gemeente een nieuw terras achter ons
clubhuis laten bouwen. Wij zijn in overleg met hen en zij
begrijpen dat Aegir dit momenteel even zelf niet kan betalen.
Zo valt alles gelukkig weer in het goede pulletje.
Namens het bestuur wens ik u heel fijne feestdagen en kom
10 januari naar de Nieuwjaarsborrel die om 16.00 uur begint.
Wij toosten dan met elkaar op een fantastisch 2016.
Henk Heintz
Voorzitter.
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Randmeerklasse. Het weekeinde van de traditionele afsluiter
van het zeilseizoen, de IJsberenrace, was een van de warmste
weekends ooit gemeten in november. Met zo’n 17-18 graden
was het zelfs uitgesproken terrasweer! De opkomst, met name
op zondag met circa 85 zeilboten op het water, was geweldig
en waarschijnlijk ook (op de Optimistencombi na) de drukst
zeildag van het jaar.

VA N D E R E DAC T I E
Wanneer andere watersportverenigingen hun activiteiten op
een lager pitje zetten, lijkt Aegir pas goed tot leven te komen.
Zowel bestuurlijk (maar liefst twee ALV’s en een hoop andere
vergaderingen) als recreatief en sportief was er sprake van
een ‘ hete herfst’ . Het herfstseizoen begon met de finale van
de Bitterballenrace, met een verrassende over-all winnaar,
gevolgd door het nationale clubkampioenschap Teamzeilen
(voor het eerst ook in de RS Feva’s). Het teamzeilen om de
Trustcup werd op de Voorplas voortgezet, dit maal in de

Ook de ontspanningscommissie mocht zich dit jaar verheugen in grote belangstelling voor de verschillende activiteiten,
waaronder het ‘ onbeperkt patat eten’ en de puzzelrit die door
sommigen toch als heel moeilijk werd ervaren (hetgeen aan
de gezelligheid achteraf niets afdeed). Als u dit stukje leest is
Sinterklaas al langs geweest en heeft d Kienavond weer smakelijke prijzen opgeleverd.
Wij hadden weer onze handen vol aan uw kopij en met name
aan het prachtige beeldmateriaal, waaruit wij naar hartelust
hebben geput. Dit is de laatste editie uit het vijftigste Spiegel-jaar; 2016 staat in het teken van het 90 jarig bestaan van
onze vereniging. Veel leesplezier!
Namens de redactie,
Job Posner

Lengton Trofee

Dit jaar gaat de trofee naar Ghislaine
van Empel. De Trofee is in het leven
geroepen door de oude clubhuisbeheerders wiens zoon Perry Lengton in het
verleden vele belangrijke zeilprijzen
heeft gewonnen. Het is een wisselprijs
bestemd voor die zeiler die in het betreffende jaar exceptionele prestaties
heeft geleverd. De prijs is niet elk jaar
uitgereikt om het exclusieve karakter te
behouden en alleen aan talentvolle zeilers uit te kunnen reiken.
Tijdens de ALV van 6 oktober heeft de
zeilcommissaris Eric van den Born in
zijn praatje aangegeven dat er in 2015
vele goede prestaties zijn neer gezet
en het beslissingsproces hoofdbrekens
kostte. Zoals bekend hebben de Aegirleden Pieter van Reeuwijk en Gerard
van der Krogt het NK Regenboogzeilen
gewonnen met hun stuurman Mark
Neeleman en werd Joost Vial derde op
het NK Unified Sailing. Als extra stimulans voor de jeugd is de Trofee uitein-

delijk aan Ghislaine uitgereikt. Waarom
Ghislaine?
Zij heeft in het najaar een plek in de
optimist kernploeg weten te veroveren
naast Daan en Tjeerd als tweede meisje
van Nederland. Zij heeft daar hard,
vastberaden en altijd enthousiast voor
gewerkt. In een paar jaar tijd heeft zij
grote stappen gezet van Combi C naar
de landelijke selectiewedstrijden en
mocht zij dit jaar meedoen aan de Nati-

onals in Weymouth als lid van het OCN
Delta Lloyd Regattateam. Alle trainingsmogelijkheden werden aangegrepen,
zeker ook op mooie locaties zoals Lanzarote en het Gardameer. Verder wist
Eric te vertellen dat ze binnen Aegir ook
nog actief is binnen het jeugdbestuur en
dat allemaal zonder sterallures. Kortom
een rolmodel voor de Aegirzeilers en
dan met name de aanstormende vrouwelijke talenten.
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“De boten van Vial varen overal”
Al 75 jaar…
2015 is een jubileumjaar voor Jachtwerf Vial. We bestaan 75
jaar en dat hebben we uiteraard gevierd. Een stukje unieke
oude ambacht dat je op niet veel plekken meer vindt.

Hoe het ooit Begon…
Ter voorbereiding op ons jubileumfeest zijn we in de
archieven van de jachtwerf gedoken. Daaruit bleek dat de
werf eigenlijk al langer bestaat dan 75 jaar. Het moet eigenlijk
al rond 1932 geweest zijn dat opa (Carel SR) begon met het
bouwen van kleine BM’s op een zolder. Deze BM’s werden
gewild, omdat opa zelf ook goed kon zeilen en met zijn eigen
boot hoog in de uitslagen stond. Hij heeft in die tijd ook nog
een compagnon gehad, maar die samenwerking verliep niet
echt goed en heeft derhalve ook niet lang geduurd. Pas in 1940
heeft opa zich officieel geregistreerd onder de naam Jachtwerf
Vial. De reden hiertoe was dat opa met oma wilde trouwen
en zijn schoonouders verlangde dat hij zijn ondernemerschap
ging formaliseren.
Ook moet het rond die tijd geweest zijn dat opa de huidige
locatie van Jachtwerf Vial betrok, namelijk aan de Philips
Willemstraat, een klein zijstraatje van de Straatweg. Als je
langsrijdt verwacht je nooit dat er achter die poorten een
jachtwerf zit. Voorheen zat er een slachterij op die locatie.
Je kan je voorstellen dat het rondom de oorlog geen florisante
tijd was als ondernemer. Ook voor opa niet. Wie wil er nou
een boot in oorlogstijd? Hij was creatief en ondernemend en
heeft in die jaren allerlei houtwerk afgeleverd, bijvoorbeeld
honderden houten kruiwagens na het bombardement, maar
ook houten speelgoed, hockeysticks en sjoelbakken.
Rond de jaren ’50 trok de boten-markt weer aan omdat in
die tijd nieuwe boten werden toegelaten tot de Olympische
spelen. Opa verkocht o.a. in 1 jaar 24 finn-jollen. In deze
periode is opa ook gaan expirimenteren met polyester. Dat
heeft hij later afgezworen omdat alle polyester boten binnen
een jaar terug kwamen, compleet uit elkaar gevallen. Opa
hield het voortaan bij hout.

6 | Aegir Spiegel | december 2015

Een leuke anekdote is dat er rond 1958 in een Amerikaans
tijdschrift een artikel stond (geschreven door een vriend)
dat Jachtwerf Vial de enige leverancier zou zijn van boten,
die meedoen aan de Olympische Spelen. Uiteraard was dit
volledig uit de duim gezogen. Het zorgde wel voor gigantisch
veel orders, met name in Amerika. Jachtwerf Vial groeide uit
tot een groot bedrijf met meer dan 20 personeelsleden. Op het
moment dat de importheffingen werden ingesteld, namen de
orders en de grootte van de jachtwerf weer af.
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en mijn vader (Carel
JR) wilde ook in de bootjes. Naar school gaan, was niet zijn
ding. Halverwege de jaren zestig kwam hij bij opa werken en
in 1973 werd hij officieel compagnon.
Er zijn veel boten gebouwd door de jachtwerf en vandaar ook
de welbekende slogan: ‘de boten van Vial varen overal’. Het
komt zeer regelmatig voor dat als ik ergens kom en vertel dat
ik een Vial ben, mensen beginnen over de boten die ze (gehad)
hebben. Denk bijvoorbeeld aan jollen, pluizen, BM’s, ijszeilers,
regenbogen, vletten en sloepen. Zelf heb ik ook altijd in Vialboten gevaren (hoe kan het ook anders). Menigeen zal zich
mijn optimist de ‘Black-Beauty’ (H1548) nog wel herinneren,
maar ik heb ook bemand in de Vialliste (regenboog 136) en
mijn kinderen zijn begonnen in een Vial-minivletje als wieg.
Een belangrijk jaar voor de zaak was 1997, de oplevering van
het nieuwe pand. Voor die tijd stonden er enkel wat loodsen
met een poort. Kunt u zich dat nog herinneren? Die houten
poort met groene letters erboven, de binnenplaats en de
krakkemikkige loodsen daaromheen. Dat kon niet meer in die
tijd en eigenhandig is er een nieuwe gebouw neergezet, waar
we nu nog steeds heel veel plezier aan beleven.

In 2001 kwam de opdracht een regenboog te bouwen voor
de koninklijke familie. Een superproject, en letterlijk een
bekroning op het werk. Niet langer daarna gebeurde het
onvoorstelbare. Door het ontwikkelen van een supersnelle
rompvorm en met hulp van deze en genen, werd een serie
van 12 regenbogen gebouwd. Ambachtswerk, maar dan aan
de lopende band. Het geheim van de ‘jachtbouwer’ is nooit
doorgegeven, waardoor nog steeds blijkt dat de bogen van
Vial, de snelste zijn.
Opa is in 1989 uitgetreden als compagnon. Nog geen 10 jaar
later is Jip bij mijn vader gaan werken. Ongelofelijk toch dat
je valt op een stagiaire, die net zo handig is als je vader, en
daarbij ook dezelfde passie in houtbewerking en jachtbouw
heeft. Het is dan ook niet toevallig dat in 2010 toen mijn vader

wegviel, Jip met Monica de zaak voort is gaan zetten.
Nog steeds vinden er achter die groene deuren aan de Philips
Willemstraat (of op locatie) mooie projecten plaats. De bouw
van een regenboog, de restauratie van bijzondere vaartuigen,
stalling van tientallen sloepen en vletten, met het nodige
onderhoud. Maar ook luxe betimmeringen op grote en kleine
jachten, winkelpanden en woningen, net als de fabricage van
bijzondere meubels (denk aan de bar van Aegir) worden met
plezier gemaakt. Het blijft me verrassen dat er een hele boom
met grote dikke planken binnenkomt en later in zo’n mooi
product de poort weer verlaat. Een hobby die 2 generaties
terug uitgegroeid is tot een unieke vorm van arbeid, en 75 jaar
later ook nog steeds standhoudt. Hoe bijzonder is dat?
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De Facet Bitterballenrace 2015
Op 11 oktober is de laatste Facet Bitterballenrace van dit
seizoen gezeild. Mooi weer en precies genoeg wind om er de
vaart in te houden. Het veld was niet zo groot als in september, toen meer dan 15 boten deelnamen, maar groot genoeg
om voor een spannende finale te zorgen. Ondergetekende
voerde tot de 11e oktober de ranglijst aan, maar moest door
verplichtingen elders het strijdtoneel al na een race weer verlaten. Thijs Boonen en Stijn de Geest maakten meteen van de
gelegenheid gebruik en zeilden die dag hun beste wedstrijden
van het seizoen, met het winnen van de Bitterballentrofee
als welverdiend eindresultaat. Ondergetekende eindigde als
tweede en Jan Tolhuys als derde. De prijswinnaars mochten
hun beker ontvangen uit de handen van de sponsor, Frans van
Breemen van Facet en zijn vrouw Anke van den IJssel.
Naast de Sonar, die dit voorjaar voor het eerst meedeed, is
de SW-klasse verder uitgebreid met een Yngling en een O-jol.
De Valkenklasse werd versterkt met de komst van de ‘Njord’
en ook in de Randmeerklasse was er een nieuwe toetreder, ‘
Rustpunt’ . Bij de Bitterballenrace staat gezelligheid voorop en
uit eigen ervaring kan ik vertellen dat het de moeite loont om
vaak mee te doen. Veelbelovende zeilers van het afgelopen
jaar zijn Eric van Kan en Hans Post van ‘ De Samenwerking’ ,
maar ook nieuwkomer Alex Blansjaar kan komend seizoen zo
maar voor verrassingen zorgen. Thom Koster en Brit Bakker
hebben tijdens de IJsberenrace laten zien dat ze nog steeds
meedoen voor een podiumplek en ook Jan Tolhuys blijft
ambities houden voor het ereschavot. We kijken uit naar het
nieuwe seizoen!

De met veel tam-tam aangekondigde vrouwenboot, de ‘Donna
Vincenti’ kwam niet helemaal uit de verf, door technische- en
maatschappelijke problemen. Hopelijk komend seizoen beter,
dames!
Nu bijna alle boten op de kant staan, valt het op dat een groot
deel daarvan niet of nauwelijks meedoet aan de clubwedstrijdjes. Komende winter maar eens bedenken hoe dit te veranderen. Wellicht zou het oprichten van een ‘ bemanningpool’
hierbij al kunnen helpen? In het volgend nummer gaan wij
aandacht schenken aan de SW-factor; wat betekent dit, hoe
wordt de factor bepaald en welke rating hoort bij welke klasse?
Job Posner

Vacatures
Verschillende commissies zoeken vers bloed om hun lopende en toekomstige activiteiten te kunnen waarborgen.
Wie zoekt wie?
Zeilwedstrijdcommissie: nieuwe rescue medewerkers. In het voorjaar van 2016 start weer een nieuwe cursus. Vind jij het
belangrijk dat er veilig gezeild kan worden en wil je daar een rol in spelen? Geef je dan op via zeilcomm@wv-aegir.nl
Jeugdzeilcommissie: meewerken aan het leren zeilen van de jeugd als coördinator, inspirator, instructeur?
Geef je dan op via zeilcomm@wv-aegir.nl
Haven en terreincommissie: meewerken aan een veilige, prettige haven en recreatieomgeving als kraanmedewerker,
technicus, adviseur, handen uit de mouwensjouwer? Geef je dan op via tech.comm@wv-aegir.nl
Biertje tappen, koffie schenken, lief en leed delen als barman/vrouw tot de catering weer volledig bemand is?
Geef je dan op via alg.bestuur@wv-aegir.nl
PlonsPro de afdeling binnen Aegir die zich met de paralympische zeilers en boten bezig houdt wil graag extra handen
bij het beheer van de boten, het faciliteren van de zeilers, het meedenken over sponsoring.
Lijkt je dat wat? Geef je dan op via publiciteit@wv-aegir.nl
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IJsberenrace
Zaterdagochtend, 7 november. Je kijkt naar buiten en ziet
dat het licht miezert. De temperatuur is aangenaam, zelfs
warm voor de tijd van het jaar, maar het vooruitzicht om
een hele dag met behoorlijk wat wind op het water door te
brengen leidt ertoe dat de complete zeil-outfit meegaat naar
Aegir. Beter te warm dan nat, zullen we maar denken.

Er verschijnen 43 boten aan de start, verdeeld over vier
klassen: FJ, Laser, SW-race en SW-standaard. Al snel houdt
het op met regenen en met behoorlijk wat wind komt de
wedstrijdcommissie met gemak aan vier starts. Alleen de
nieuwkomers op de plas, de MaxFun 25’s, hadden moeite met
dit wedstrijdritme (en de diepgang, maar dat is een ander
verhaal), voor de anderen was het gesneden koek.
Het Laserveld, met 23 boten weer prachtig vertegenwoordigd,
maakt veel indruk, met name bij de start. Als het startsein
gaat, blijkt een substantieel deel van de vloot te vroeg gestart
en begint de procedure weer van voor af aan. In de FJ-klasse
ligt de uitslag eigenlijk al bij voorbaat vast; toch blijft het een
prachtig gezicht om die snelle bootjes met spinaker over het
water te zien stuiven. Dankzij de stevige wind lukt het Eric
van der Born om de mooie zeilfoto’s te maken, die dit artikel
begeleiden.
In de SW-race klasse is de MaxFun die door Rick De Bruyn
wordt gestuurd, op zaterdag het snelste. Jan Tolhuys met de
Pump voert de SW-standaardklasse aan.
Op zondag is het al vroeg een drukte van jewelste.
Vierenveertig jeugdzeilteams maken zich klaar om het water
op te gaan. Nog voor de eerste start trekt de mist op en dag
twee van de IJsberenrace wordt met 17 graden en een zonnetje
een heerlijke dag op het water. En op het terras, zoals later
zal blijken. Met de deelnemers van gisteren, komt het totaal
aantal deelnemers op 87!
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Om de startprocedure efficiënter te laten verlopen, was de
wedstrijdcommissie op het lumineuze idee gekomen om
de startprocedure terug te brengen tot 3 in plaats van vijf
minuten. Waar ze echter geen rekening hadden gehouden, was
dat, als gevolg van de zachte wind, het soms lang kon duren
voordat een hele klasse over de finishlijn was.
De andere weersomstandigheden zorgden ervoor dat in de
SW-race en de SW-standaardklasse, andere zeilers boven
kwamen drijven. Jaco de Hoog stuurde zijn Maxfun tweemaal
als eerste over de finish en in de SW-standaard rukte het team
van Jos Lathouwers in de Yngling op, met driemaal een tweede
plaats. Dag twee kende in de SW-standaardklasse maar liefst
drie race-winnaars; Thijs Boonen, Michel Serry en Thom
Koster. Over-all mocht Jan Tolhuys zich winnaar noemen
gevolgd door Thom Koster en Jos Lathouwers.
Bij de Lasers wordt Cesar Sierhuis kampioen in de
Mastersklasse, gevolgd door Peerke Kortekaas en Wilmar
Groenendijk. In de Laser standaardklasse gaat de eerste plaats
naar Gerson Aalbrecht en eindigen Shivan Ramdag en Joost
Kooren op een tweede respectievelijk derde plek.
De Optimisten worden in twee klassen opgedeeld; de A-B en
de C-D klasse. Onder heerlijke weersomstandigheden komen
de junioren goed aan hun trekken en blijft het met name in de
A-klasse spannend wie met de eerste prijs naar huis zal gaan.
Na drie races is mag Michiel Bakker zich de IJsberenkampioen
noemen. De tweede plaats gaat naar Jochem Ziemer en de
derde prijs is voor Floris Nagtegaal.
In de B-klasse is Puck van der Veen afgetekend eerste, voor
Valerie van Empel en Lucas van den Berg. In de C-klasse
is het spannend; de strijd gaat tussen Kim Goffie en Nikkie
Ziemer, die in het voordeel van Kim wordt beslecht. Isabelle
de Schepper wordt derde.
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De D-klasse ten slotte, wordt aangevoerd door Anne Kok en
op de tweede plaats Noortje Dolfijn. Vivian Minnen wordt ex
aequo derde met Ian Lau, maar heeft de laatste wedstrijd beter
gezeild en wint daarom de beker.
In de RS-Feva wint het team van Lizet de Vries alle
wedstrijden en laat de teams van Nynke Verwoerd en Selma
van der Tuin achter zich.
Rond vier uur begint het terras van Aegir behoorlijk vol
te raken en neemt de gezelligheid toe. Alleen niet voor de
wedstrijdcommissie; er zijn behoorlijk wat protesten die
behandeld moeten worden voordat de einduitslag opgemaakt
kan worden. Als het al begint te schemeren wordt het podium
neergezet en worden alle bekers al vast in slagorde opgesteld.
Nog steeds is de wedstrijdcommissie bezig met de einduitslag.
Gelukkig is het droog en de temperatuur aangenaam en terwijl
binnen de zangeres losbarst en haar repertoire ten gehore
brengt, geeft onze voorzitter het sein dat de prijsuitreiking
gaat beginnen. Bijgelicht door meerdere mobieltjes worden de
prijswinnaars bekend gemaakt en mogen zij plaatsnemen op
het ereschavot (waar de bemanningen van de MaxFun’s en de
Sonar maar net met z’n allen oppassen).
Het was een bere-gezellig weekend en een drukte van jewelste.
Zeven en tachtig boten op het water, wat een prachtig
resultaat. Een tip voor de wedstrijdcommissie: aparte finishlijn
voor de jeugdzeilers, dan hoef je ook de startproceduretijd
niet te verkorten. Maar desalniettemin spreek ik graag ,
namens alle deelnemers, mijn hartelijke dank uit voor deze
geweldige organisatie en slagerij Tol voor het sponsoren van
de erwtensoep!
Fijne winterslaap.
Job Posner
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Miss Europe

Interview met Pauline De Schepper

In het lustrumjaar van de Aegir Spiegel houden wij
interviews met leden die al een behoorlijke (zeil)
carrière op hun naam hebben staan. Op zoek naar
een vrouwelijke kandidaat kwamen wij al snel uit
bij Pauline De Schepper-De Bruyn, nu moeder van
twee zeilende dochters en vaak op de vereniging te
vinden.
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Het is maandagavond als ik op bezoek
ga bij de familie De Schepper in Nieuw
Terbregge. Pauline doet zelf open en
ik maak meteen kennis met haar man
Ron, dochters Brigitte en Isabelle en
vader Jan De Bruyn, die elke maandag
hier te vinden is. Nadat Ron ons van
koffie heeft voorzien gaan we van start
met, wat al snel zal blijken, eigenlijk een
dubbelinterview is. Vader en dochter
zitten vol verhalen en anekdotes en
vullen elkaar regelmatig aan dan wel
verbeteren elkaar. Gaande het gesprek
wordt mij de innige band tussen vader
en dochter gewaar. Maar ook broer Rick
hoort hier genoemd te worden. Zakelijk
en privé zijn ze met elkaar verbonden
en dat al een hele poos.
Peter de Wit vertelde in het vorige
interview dat hij als een van de
jeugdtrainers onder andere Rick en
Pauline De Bruyn onder zijn hoede
had. Bij Jan roept dit onmiddellijk
herinneringen op aan de tijd dat er
bij Aegir nog veel Pluizen zeilden.
De familie De Bruyn had er ook een,
genaamd ‘Krakeling’ vanwege de
rammelende staat waarin dit scheepje
verkeerde. Een paar jaar later kwam er
een nieuwe boot, de 380, die geschikt
was om wedstrijden mee te varen.
In die tijd zeilden Rick en Pauline
samen, tegen onder andere Arthur
en Alexander Nachtegaal Wessel en
Martine van Leeuwen en Ernst en Hein
TerMeulen. Maar ook Jos Lathouwers
met wisselende bemanning en de
gebroeders Borrie waren vaak van de
partij. Dat samen zeilen ging niet altijd
zonder spanning gepaard; Pauline
herinnert zich een wedstrijd waarbij zij
met de bemanning van een andere Pluis
wisselde, nog voor de F-boei gerond
was.

De familie De Bruyn trok er regelmatig
met andere Aegir-zeilers op uit om
samen toertochten te maken in de
kajuitboot. Als de kinderen dan naar
bed waren in het vooronder “steeg de
stemming en daalde het niveau” aldus
Pauline. Ze heeft in die tijd liedjes
geleerd die haar kleuterjuf vreemd in de
oren klonken…

D E FA M I L I E D E B R U Y N
H A D E R O O K E E N,
G E NA A M D ‘ K R A K E L I N G ’
VA N W E G E D E
R A M M E L E N D E STA AT
WA A R I N D I T S C H E E P J E
VERKEERDE.

Na de Pluis-tijd stapten Pauline en
Rick over in de Europe. “ Dat had de
klasse-organisatie slim geregeld” zei
Jan. “ Na een weekendje wedstrijden in
de Pluis zorgde deze organisatie voor
zo’n twintig Europe’s bij Aegir, waar
het jonge spul in mocht proefzeilen.
En dat was een schot in de roos”
. Na een weifelende start in deze
klasse kreeg Pauline na een paar jaar
toch de smaak te pakken en zeilde
zich naar de top door aan heel veel
kwalificatiewedstrijden, EK’s en WK’s

mee te doen. Ongeveer vanaf haar
17e tot haar 23e was zij heel actief in
de Europe-klasse. En dat die boot zijn
naam waarmaakt, blijkt uit de plaatsen
waar zij allemaal is geweest. Van
Stockholm tot Cadiz, via talloze andere
havenplaatsen. Samen met Rick zat
Pauline in het bestuur van de klasseorganisatie en Pa was dan ‘Beachmaster’
bij de diverse wedstrijden. Tijdens de
aanloop naar de Olympische Spelen in
Barcelona (1992) leerde Pauline Ron
kennen, die tot op dat moment nog niet
zoveel op had met zeilen (getuige het
boekje ‘ Hoe leer ik zeilen’ dat Pauline
bij hem thuis aantrof bij hun eerste
afspraak aldaar). Intussen is ook Ron
helemaal gegrepen door het zeilvirus en
als zij niet druk in de weer zijn met de
zeilende dochters (Isabelle in de combi
C en Brigitte in de Combi A en in Team
Rotterdam) dan varen zij met hun eigen
First 32 S5 die, net als de schepen van
andere Aegir-leden, in Hellevoetsluis
ligt.
Na de actieve Europe-periode is Pauline
nog een tijdje jeugdcoach geweest van
andere Europe zeilers, waaronder de
latere wereldkampioenen Margriet
Matthijsse en Marcelien de Koning (in
de 470-klasse)
Ik vraag naar haar opleiding en werk. Na
de HEAO (marketing-richting) kwam
zij als gevolg van het uitvallen van haar
moeder door een whiplash, tijdelijk
helpen in de zaak van vader Jan, Studio
De Bruyn (interieurarchitecten). Jan
haalt allerlei smakelijke anekdotes op
over hoe het er in die tijd aan toe ging
met de grote horecabedrijven (onder
andere Center Parcs en de Postiljonmotels, waar hij veel interieurwerk voor
deed). Op een gegeven moment werd
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hij door mensen van OGEM benaderd met de vraag of hij
niet ‘even’ kon helpen met het maken van een bouwvoorstel
voor een ziekenhuis in Saoedi Arabië. De door Jan gemaakte
gevelimpressie leidde ertoe dat OGEM een opdracht kreeg
om een ziekenhuis neer te zetten in Djedda. “En dat op basis
van een gevelimpressie van mijn hand” lacht Jan.
Tijdens haar werk bij Studio De Bruyn besloot Pauline om, net
als haar vader, de Kunstacademie te gaan doen. Nadat ze deze
had afgerond nam zij met haar broer Rick de zaak over van Pa,
maar als ik het goed beluister zijn zij nog vaak met z’n drieën
op de zaak te vinden.
Pauline zeilt nog af en toe wedstrijden met en op de boot van
broer Rick en ook zal ze vaker als bemanning te vinden zijn
op de Scorpio, de klassieke S-spant van Eric van den Born.
Onder het genot van stuk pas gewonnen boterletter (RZV)
door dochter Brigitte komen wij op de begeleiding van de
Optimisten-dochters. Ron laat mij op de computer foto’s zien
van het jeugdzeilen bij Stellendam afgelopen zomer. Ron en
Pauline en hun vrienden Jip en Barbara Noordermeer lagen
met hun beider schepen voor anker tussen de C en A velden en
toen het lunchtijd was voeren alle Aegir-kinderen naar de grote
boten, om daar in kolonne aan vast te maken. Pauline en Barbara
voorzagen het hele spul van broodjes knakworst. “ Het was net
een pop-up clubhuis” zegt Pauline. “ Je had achteraf de jaloerse
verhalen van de andere verenigingen moeten horen”.
Vader Jan woont nog steeds aan de Rotte en eigenlijk woont de
familie De Schepper dus ‘in zijn achtertuin’, zoals hij zelf zegt.
En hij is wat trots op zijn dochter en op zijn kleindochters. Ik
merk aan alles dat hij nog veel meer had willen vertellen, maar
misschien moeten wij dat een andere keer doen? Aegir bestaat
komend jaar 90 jaar en dan is er vast ruimte voor mooie, oude
verhalen!
Job Posner
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Succes bij ONK Unified Sailing
Op 10 oktober 2015 vond in Sneek
het ONK Unified Sailing plaats in
Polyvalken. Unified Sailing brengt
mensen met en zonder verstandelijke
beperking samen in hetzelfde
zeilteam. Per boot bestaat een team
uit 1 of 2 watersporters met een
verstandelijke beperking (unified
sporters) en 1 reguliere zeiler/coach
zonder verstandelijke beperking.
(unified partner). Een van de Aegirleden
Joost Vial deed daar met zijn team van
Stichting Plons aan mee en succesvol.
Behangen met een 3e plekmedaille
kwam hij weer trots terug naar
Rotterdam. Joost hoopt zo goed te
worden dat hij over vier jaar mee kan
naar de Special Olympic World Games.
Wij hopen met hem mee.

Evren voorstellen!
Beste leden van Aegir,
Een groot gedeelte van mijn jeugd heb
ik in Voorburg doorgebracht.
Vandaar dat ik mijn zeilervaring
voornamelijk heb opgedaan op De Kaag.
‘s Zomers fietste ik dan bijna ieder
weekend naar het Boterhuiseiland om
daar onze tent voor het weekend op te
slaan en vervolgens eindeloos te zeilen.
Mijn mooiste zeilervaring is geweest in
2004 toen ik samen met mijn dochter
Mignonne en zoon Milan gedurende
een week heb gezeild in Griekenland.
Het zeilen en dobberen op open water
was een prachtige ervaring. En iedere
dag in een andere haven het anker laten
zakken en ‘s avonds genieten van de
heerlijke Griekse keuken was gewoon
fantastisch.
En met mooi weer wil ik ook nog
wel eens rondtuffen op mijn Harley

Davidson en indien mogelijk zondags
met de vrienden van MCH.
Alhoewel ik eerst dit jaar lid ben
geworden van Aegir was ik al bekend
met Aegir vanuit mijn studententijd.
En wat ik hoop te vinden is datgene
wat ik altijd uit verhalen heb gehoord:
gezelligheid en vriendschap.
Mijn start bij Aegir als penningmeester
was heftig. In korte tijd moest er veel
gebeuren en gelukkig is er nu een
rustiger periode aangebroken.
In ieder geval is het mijn streven er voor
te zorgen dat Aegir een gezellige en
financieel gezonde vereniging blijft.
Met vriendelijke groet,

René Meekels
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De stand van het gewas
Voorplas veel last gehad van los drijvend ‘wier’. Reden
om eens contact te zoeken met het Hoogheemraadschap
Schieland en Krimpenerwaard en hen een aantal vragen
te stellen. Het hoogheemraadschap van Schieland is een
van de oudste waterschapsorganisaties in Nederland. Het
dateert uit de tweede helft van de 13de eeuw en heeft
dus een lange en rijke geschiedenis. Ik spreek met Jack
Hemelraad, senior beleidsadviseur van HHSK.

Ik val maar met de deur in huis: hoe komt het dat er afgelopen
vaarseizoen zoveel van dat ‘watergras’ ronddreef in de
Voorplas? En wat voor spul is het eigenlijk? “Het plantje waar
u het over heeft is waarschijnlijk het ‘Tenger Fonteinkruid’
dat zeer goed gedijd in de Bergse Plassen naast andere
waterplanten zoals waterpest. Als je er niets aan doet, groeit
de plas helemaal dicht en daarom wordt zo nu en dan het
gewas gemaaid door de gemeente. Daarna drijft het gemaaide
materiaal rond en wordt voor een deel verwijderd. Niet alles
wordt opgeruimd en door waterstroming en onder invloed
van de wind ontstaan plekken waar dit losgesneden kruid zich
onder water verzamelt en dan voor overlast kan zorgen (in de
schroef van motorboten of onder de kiel van zeiljachten)”.
Een aantal jaar geleden is het verontreinigde bodemslib
deels weggehaal en aangevuld met schoon zand. Ook is toen
de visstand onder handen genomen. Wat is er veranderd?
“De plas is op een ‘mager dieet’ gezet, de concentratie
voedingsstoffen in de plas is ruim gehalveerd.

50
50
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Voorheen zat er zo’n 600 kg vis per hectare in de plas, vooral
Brasem en Karper (bodem omwoelers die zorgen voor troebel
water), nu is dat teruggebracht tot ongeveer 200 kg vis per
hectare, bestaande uit Snoek, Baars en Blankvoorn. Daarom is
de plas nu zoveel helderder dan voorheen”.
Betekent dit dan ook dat de plas schoner is dan vroeger? “Dat
is niet zomaar te zeggen. Als u doelt op de zwemkwaliteit, dan
wordt die voor de Bergse Plassen niet gemeten omdat deze
niet zijn aangewezen als officieel zwemwater (de Kralingse
Plas en Zevenhuizerplas zijn dat wel). Zwemkwaliteit
wordt onder andere bepaald door de veiligheid (obstakels
onder water zoals fietswrakken en winkelwagentjes), de
bacteriologische kwaliteit en het al dan niet voorkomen van
de Blauwalg. Deze komt zo nu en dan via de sluis van de
Rotte terecht op de Voorplas. We denken er over na hoe we
bijvoorbeeld informatie over blauwalg in dit soort wateren
kunnen gebruiken in relatie tot zwemmen”. Tot slot nog
een vraag over de diepte van de Voorplas. Recent blijken
de MaxFun’s (diepgang met standaardkiel 1.60 meter) niet
overal te kunnen varen. “De diepte van de Bergse Voorplas
is uitgelegd op minimaal 1.40 meter, gelijk aan de diepte van
de sluis, het Bergse Verlaat. In principe kan alles wat door
de sluis kan varen, ook op het grootste deel van de Voorplas
terecht. Voor schepen die over land worden aangevoerd en
met de kraan te water worden gelaten, is het afhankelijk van

hun diepgang of ze overal kunnen varen. Maar daar wordt
bij het bepalen van de diepte van de plas geen rekening
gehouden”. De waterdiepte over grote delen van de plas is 2 m
of dieper”.
Job Posner
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Van het jeugdbestuur
Zoals jullie hebben gemerkt hebben we al diverse
leuke dingen georganiseerd. We hebben een filmavond
georganiseerd met de film over de Boskampi’s. Ongeveer
25 kinderen waren aanwezig. Casper had lekkere popcorn
verzorgd.

Eind oktober hebben we een toffe halloweendisco gehad. Er
waren wel 35 kids. Het was een enorm succes. Er waren ook
een heleboel kinderen spookachtig lelijk verkleed, zoals het
hoort bij dit thema. Er waren vieze snoepjes in de vorm van
ogen, monden, griezels en bloed. En in de ranja dreef een enge
slang.
Op dit moment bestaan we nog uit 8 personen. Onze
namen zijn Daan, Ghislaine, Massimo, Robert-Jan,
Roderick en Thomas. Er heeft zich inmiddels ook een ander
jeugdbestuurslid gemeld, zijnde Brigitte.

Hieronder een leuke puzzel, door ons gemaakt. Daarmee kom
je de kerstdagen wel door. Wees voorzichtig met vuurwerk en
tot in het nieuwe jaar!

Uiteraard gaan we meer leuke activiteiten organiseren.
We kunnen nog geen kalender geven voor de rest van het
winterseizoen. Zodra er weer een activiteit gepland wordt,
laten wij dit via mail, facebook en wattsapp weten. In ieder
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geval willen we op vrijdag 8 januari weer gezellig bij elkaar
komen. Wat we precies gaan doen is nog een verrassing, maar
laten we op tijd weten.
Vergeet je trouwens vooraf niet op te geven voor activiteiten,
dan weten we of er voldoende animo is om een activiteit
door te laten gaan. Heb je suggesties of wensen voor het
jeugdbestuur, mail gerust: jeugdbestuur@wv-aegir.nl

Groet,
Jeugdbestuur
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aegir
film
ijsberenrace
luchtkast
rsfeva
vriend
bergseplas
finish
jeugdbestuur
mast
rubberboot
vriend
boei
gertjanpoortman
kerst
optimist
start
wedstrijd
combirotterdam

giek
kou
plezier
trainer
wind
cwo
hardvaren
kruisrak
prijs
vereniging
zeilboot
diploma
hillegersberg
laser
regen
volvooceanrace
zeilen
droogpak
zwemvest

De overgebleven letters vormen een zin van 52 letters.
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Thinks To Do 2016
DAG

DATUM

ACTIVITEIT

DAG

DATUM

ACTIVITEIT

vrij

1/1

Illegale Nieuwsjaarborrel

don

23/6

Arjan van der Meer Bokaal V (Laser)

zon

10/1

Nieuwjaars Receptie

zon

26/6

Zeilles CWO (les X)

zat

16/1

Clinic VOR-Zeiler Gert Jan Poortman

		

Facet Bitterballen Race IV (SW)

zat

6/2

Kaasfondue-avond

don

30/6

Arjan van der Meer Bokaal VI (Laser)

vrij

11/3

Clinic wedstrijdregelement

zon

3/7

Zeilles CWO (les reservedag)

		Henk Plaatje

zat

9/7

Van Oordt-Nautilus Bedrijvenregatta

zon

Opening Zeilseizoen

don

25/8

Arjan van der Meer Bokaal VII (Laser)

		

Heineken Regatta Hillegersberg

zon

28/8

Zeilles CWO (les najaar I)

zon

10/4

Zeilles CWO (les I)

		

Facet Bitterballen Race V (SW)

zon

17/4

Zeilles CWO (les II)

don

1/9

Arjan van der Meer Bokaal VIII (Laser)

zon

24/4

Zeilles CWO (les III)

zon

4/9

Zeilles CWO (les najaar II)

Facet Bitterballen Race I (SW)

don

8/9

Arjan van der Meer Bokaal IX (Laser)

		FJ Cup

zon

11/9

Zeilles CWO (les najaar III)

don

28/4

Arjan van der Meer Bokaal I (Laser)

don

15/9

Finale Arjan van der Meer

don

12/5

Arjan van der Meer Bokaal II (Laser)

		Bokaal (Laser)

zon

15/5

Zeilles CWO (les IV)

zat

17/9

Aegir Cup

maan

16/5

Pinksterkamp

zon

18/9

Zeilles CWO (les najaar IV)

zon

22/5

Zeilles CWO (les V)

		Aegir Cup

		

Facet Bitterballen Race II (SW)

zon

25/9

Zeilles CWO (les najaar V)

don

26/5

Arjan van der Meer Bokaal III (Laser)

zon

2/10

Zeilles CWO (les najaar reservedag)

zon

29/5

Zeilles CWO (les VI)

		

Onbeperkt friet eten

zon

5/6

Zeilles CWO (les VII)

		

Finale Facet Bitterballen Race

		

Voorrondes Trust Team Zeilen

zat

8/10

Trust Team Zeilen

vrij

10/6

Aegir 90 jaar

zon

9/10

Trust Team Zeilen (Finale)

zat

11/6

Aegir 90 jaar

zon

23/10

Mosselmiddag

zon

12/6

Aegir 90 jaar

zat

5/11

IJsberen Race

		

Zeilles CWO (les VIII)

zon

6/11

IJsberen Race

		

Facet Bitterballen Race III (SW)

zon

13/11

Puzzeltocht + Kaas & Wijn middag

don

16/6

Arjan van der Meer Bokaal IV (Laser)

zon

27/11

Sinterklaas

zon

19/6

Zeilles CWO (les IX)

zat

10/12

Keinavond

27/3

		

		Laser Evenement
zat

25/6

Combi Rotterdam Aegir

		Zomerfeest

WVTTK				
Fijne kerstdagen en een heel gelukkig 2016
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Een tipje van de sluier
Een dame van wel 90 jaar!
Op 16 juni is onze vereniging jarig. Zij
wordt dan 90 jaar, een respectabele
leeftijd.
Deze verjaardag kunnen we natuurlijk
niet zomaar voorbij laten gaan. We zullen
dit uitgebreid vieren op vrijdag(avond)
10, zaterdag 11 en zondag 12 juni.

AEGIR
90 jaar

Zet deze data vast in je agenda. Er zijn
al wel ideeën, maar hoe het programma
er precies uit zal gaan zien, is nog niet
bekend.
Heb jij misschien ideeën voor
programmaonderdelen? Mail dit dan
naar de lustrumcommissie, bestaande
uit Monica Vial, Dolly Maaneman, Truus
Volmerink en Barbara Noordermeer-Vial,
via ont.comm@wv-aegir.nl

AEGIR
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Winnen op de achterbank
Wij zijn Kik Noordermeer (9) en Thomas van den Born (12) wij deden
mee aan de puzzeltocht op Aegir.
Het begon als een grapje, we zouden eerst met onze vaders ,Eric van
den Born en Jip Noordermeer, meerijden en hun een beetje helpen. We
vroegen bij de organisatie (Ismonda Deelen en Judith Wissen) of we ook
een lijst mochten om mee te doen. Ze hadden lijsten over, dus dat mocht.
En toen was het nog even 45 minuten wachten tot we konden wegrijden.
Uiteindelijk gingen we als allerlaatste weg. Eerst zouden we in de Vial
bus de puzzeltocht doen, maar omdat het zo hard waaide toch maar in
Eric’s auto. Tijdens 1 van de opdrachten moesten we ‘bellen tellen’ toen
kwam er iemand naar buiten die zei: “hé jongens niet belletje lellen hoor.”
Toen moesten wij dus uitleggen dat we met een puzzeltocht bezig waren
wat ze niet geloofde. Om dus een lang verhaal kort te maken, een hoop
gezeur voor die opdracht. Toen ze met de prijsuitreiking bij de top drie
aankwamen vroegen we ons af of we wel waren meegerekend. 3e plaats
waren onze moeders, 2e plaats Eric en Jip. Toen we hoorden dat we 1e
waren, waren we wel heel verbaasd. En zo wonnen wij, op de achterbank,
de puzzeltocht!

Auto puzzel rit op zondag 15 november 2015
Veel dank is verschuldigd aan Ismonda en Judith met het
uitzetten van de Puzzelrit 2015.
Het weer werkte niet echt mee maar de route was ook deze
keer zeer uitgebreid , gezellig en leerzaam! ( van varkensrug
tot nieuw verkeersbord te Lansingerland m.b.t. ophalen
vuilcontainers. ( zo nieuw dat het bord niet te vinden is
op internet....) Deze keer geen voorwerpen raden maar je
vaardigheden werden getest......brrrrr. Van platte knoop tot
steekknoop..............
We hebben nog nooit zo veel troosteloze Vinex locaties en
industrie terreinen gezien. De route strekte zich uit Vanaf
Aegir richting Schiebroek, Berkel & Rodenrijs, Pijnacker,

JACHTBOUW
REPARATIE

Nootdorp,Zoetermeer , Den haag en weer retour.
Uiteraard bij terug komst de aangeboden wijn en kaas
middag
die gezellig druk werd bezocht. Toch kan het nog drukker,
daarom promoot ik de auto puzzelrit ook aan u als lezer
van dit schrijven. Komt allen en beleef het mee, zodat
ook u de volgende keer kunt meepraten. Let op..... want
in-spraak heb je niet op jouw antwoorden.( ha,ha ) Het
antwoord is dan luid en duidelijk.......over de uitslag
kan niet worden gediscussieerd .!!! Hartelijk dank voor
de poedelprijs die hopelijk volgend jaar aan een ander
toebehoort. Dit bedoel ik uiteraard in positieve zin.
Sportieve groet, Iris Rijntjes

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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Nederlands Clubkampioenschap Teamzeilen
18 en 19 oktober 2015
De tiende editie van dit evenement dat georganiseerd wordt door St. World Port Sail vond plaats in de
Maashaven in hartje Rotterdam. Het bestuur van St.WPS wordt gevormd door vertegenwoordigers van 5
Rotterdamse zeilverenigingen (KR&ZV De Maas, RZV, KZC, WSVR en WV Aegir). Dankzij de vele vrijwilligers
en enthousiaste zeilers was ook dit keer een groot succes. Traditiegetrouw wordt er gestreden in MaxFuns
(2 tegen 2), 14 verenigingen zonden hun teams richting Rotterdam, waaronder vele Olympische zeilers
en kampioenen. Dit jaar werd voor het eerst ook een jeugd NK opgezet. De 8 verenigingen die in deze
competitie meestreden hebben in RS Feva’s gezeild. Aegir deed in beide competities mee, helaas zonder
eremetaal, maar de prestaties zijn redelijk ( Fevateam 5e) gezien de korte tijd van voorbereiding en de
minimale training. Voor komend jaar zijn al plannen gesmeed om eerder en meer gestructureerd aan de
voorbereiding te beginnen.
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De omstandigheden waren moeizaam, de start was op zaterdag
vrijwel windstil en op zondag windstil met mist. In het MaxFun
team met veel jeugdzeilers stuurden op zaterdag Rick de Bruyn en
Eline Tan, op zondag Rick en Jos Lathouwers. Brigitte de Schepper,
Joris en Gerard Nankman, Thomas van den Born, Jaco de Hoog
en Sebastiaan de Bruyn vormden de bemanning. Bij de RS Feva’s
zeilden Daan Costermans, Ghislaine van Empel, Tjeerd Lathouwers,
Maud de Hoog mee. Aangezien dit jaar voor het eerst met de RS
Feva’s werd gezeild ging er nog heel wat mis op de ochtend van de
eerste wedstrijddag. In verband met het grote verval in waterhoogte
moesten de bootjes in het water gekraand worden, ook bleek wat
tuigage te missen. Met vele handen is het gelukt de boten zeilklaar
te krijgen, gelukkig hing de uitstelvlag erin. In verband met de
officiële NK status van het evenement was er een professionele jury
die grotendeels uit het buitenland was komen invliegen. Het palaver
van de RS Feva zeilers werd gedaan door umpire Bruce Hebbert die
de jonge zeilers in het Engels de moeilijke regels van het teamzeilen
haarfijn kon uitleggen.
Vanaf het dak bij de ROYC kon op 5 hoog het spelletje goed gevolgd
worden. Het is goed te zien dat zoveel Aegirleden zijn komen
kijken. Regelmatig worden de wedstrijden kort uitgesteld vanwege
passerende binnenvaartschepen. Sommige binnenvaartschippers
vinden het hogelijk irritant dat de beroepsvaart in de weg
wordt gezeten, en klagen daar over op de marifoon tegen de
Havenautoriteit. Ook op de kant wordt wat gemopperd, de gele
boten lijken sneller en alles te winnen. Uiteindelijk wint Gouda bij de
MaxFuns en De Braassem bij de RS Feva’s.

Vera Bergschneider
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Om dit evenement volgend jaar weer goed te kunnen
organiseren hebben we weer veel vrijwilligers nodig.
Binnenkort zal ik daarvoor een oproep doen. In ieder
geval vanaf deze plek iedereen bedankt die vanuit Aegir dit
mogelijk heeft gemaakt; het bestuur met geld en varend
materiaal, de trekkers van trailers, de fotografen, speaker
Nils, trainers etc.
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Een mooi naseizoen voor de Optimisten
De Optimistzeilers hebben rond de
feestdagen een welverdiende pauze
na een druk najaar. De wind maakte
het soms niet eenvoudig: soms zo
veel dat het niet verantwoord leek om
door te gaan, dan weer zo weinig dat
de boten op open water nauwelijks
tegen de stroom in konden komen.
De A-zeilers trainden voor het eerst
als aspirant-lid van Team Rotterdam.
Vlak voor de Boterletter was er op
Kralingen een trainingsweekend
samen met de concurrent in die andere
blauwe jasjes: Famed. Trainer Maarten
hamerde eindeloos op de start en de
eerste minuten daarna, met duidelijk
resultaat. Een deel van de B/C ploeg
volgde de najaarstraining samen met
de RZV, en ook hier waren duidelijk
sprongen zichtbaar. Puck van der Veen
kreeg zelfs een wildcard voor deelname
aan de Boterletter, waar verder voor
de Optimisten alleen de top in de A de
strijd aanging! Het was weer een wirwar
van zeilen uit allerlei klassen op de toch
niet al te grote Kralingse Plas. Prima
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weer, voor de tijd van het jaar, maar
op de tweede wedstrijddag werd het
behoorlijk spannend vanwege de wind.
Deze zou naar verwachting in de loop
van de middag aantrekken tot dertig
knopen, met uitschieters ver daarboven.
Al in de ochtend trokken zwarte vlagen
over het water, en was het behoorlijk
hangen. Af en toe werd achter het
windscherm van het clubhuis even de
adem ingehouden, wanneer een 29er op
volle snelheid door het Optimistenveld
raasde. De middagwedstrijd werd
uiteindelijk afgeblazen, wat volgens
de zeilers overdreven was, maar voor
de ouders in stilte misschien wel een
pak van het hart. De Aegir optimisten
deden het prima, waarbij Tjeerd
Lathouwers op het erepodium eindigde
(derde; voor overige uitslagen, om er
geen opsomming van te maken: zie de
website).
Naast de afsluitende Boterletter
waren er verschillende andere grote
wedstrijden. Van onze eigen roemruchte
IJsberenrace wordt al op een andere

plaats verslag gedaan, dus daarover hier
niets nieuws.
De Combifinale in Hoorn werd
voorafgegaan door een Clinic op
zaterdag, waarbij zeker voor de (toen
nog) C’s en D’s kon worden geoefend op
de venijnige golfjes van het IJsselmeer.
Die brachten een paar jongere zeilers
letterlijk tot tranen… De wedstrijddag
zelf was het licht weer. In de A eindigde
Luuk ter Haar in de top tien, terwijl in
de B plaats vier en vijf voor Aegir zeilers
waren: Brigitte de Schepper en Floris
Nagtegaal.
Bepalend voor de plaatsen in de
Jeugdploeg en de Kernploeg, stille
droom van menig Optimistzeiler, zijn
de OCN selectiewedstrijden. De A’s
hadden al enkele stevige wedstrijden
voor de zomer gevaren, maar de pas
naar de A gepromoveerde B-zeilers
konden er ook nog meerdere meedoen:
De United4’s van Workum en Roompot,
en de OCN selectiewedstrijd op de
Braassem. De omstandigheden konden
nauwelijks meer van elkaar verschillen.
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weekend kunnen zeilen. Waarmee deze
dagen dan natuurlijk wel relatief zwaar
meetelden voor de selectiestand.
Die eindstand zou duidelijk worden na
de OCN Selectie op de Braassem. Dit
was weer een weekend van uitersten. De
eerste dag was er geen wind, niet eens
een zuchtje. Wachten op wind maakt
ongedurig, dus er werd gevoetbald,
gezwommen en in de zon gelegen,
want die was er wèl. ’s Middags leek
het toch nog te gaan gebeuren: tegen
een uur of vier was iedereen op de plas,
en ging het tergend langzaam naar de
start. Daar aangekomen was het weer
bladstil, en zat er weinig anders op dan
in sleep weer terug te gaan. De tweede
dag begon met dichte mist, die slechts
langzaam oploste. Toen de bleke zon
er tenslotte doorheen wist te breken
konden er gelukkig toch nog een paar
wedstrijden worden gevaren.
Daarmee was het tijd geworden om
de uitslagen van het hele seizoen op te
tellen. Vooral bij degenen rond de grens
Kernploeg-of-niet was de spanning van

de gezichten af te lezen. Op plaats 8 en
9 stonden gebroederlijk naast elkaar
Aegir’s Daan Costermans en Tjeerd
Lathouwers, direct gevolgd door Olivier
Jacquet, natuurlijk ook met Aegir
“roots”. En dit zijn slechts de opvallende
scores, want ook de rest heeft het zeker
goed gedaan, de nieuwe A’s inclusief. In
de Benjamins (de subgroep zeilers t/m
12 jaar) eindigde Michiel Bakker op 18,
en lieten ook Thomas van den Born en
Floris Nagtegaal de helft van het veld
achter zich.
Tenslotte natuurlijk de belangrijke
vraag: wie van de Aegir-leden mogen er
het komende jaar de witte hesjes van de
Kernploeg dragen? Daan en Tjeerd zijn
al genoemd, maar daarmee is het succes
voor Aegir niet ten einde: bij de meisjes
veroverde ook Ghislaine van Empel een
plaats in het landelijke trainingsteam.
Drie zeilers in de Kernploeg, een
geweldige prestatie, en natuurlijk ook
voor de vereniging iets om trots op te
zijn!
Steven Bakker
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In Workum woei de str*** van de dijk,
zoals men daar pleegt te zeggen, en
dreven de kampeerders bijna van het
veld. Kitesurfers hadden de dag van
hun leven, maar menige Laser-mast
sneuvelde in het geweld. Alleen de
heel ervaren krachten zeilden de drie
wedstrijden uit. RIBs hadden de handen
vol aan het verzamelen van de uitvallers.
Tijdens de gezamenlijke maaltijd, ’s
avonds, was het opvallend rustig en
iedereen zocht vroeg het bed op. De
volgende morgen begon met uitstel
vanwege de harde wind. De zeilers
hielden hoop, en verzekerden elkaar
dat het niet veel zwaarder was dan de
dag ervoor, maar de wedstrijdleiding
durfde het uiteindelijk toch niet aan
om te starten, zodat er slechts drie
wedstrijden meetelden voor het
klassement.
Roompot was weer meer voor de
lichte zeilers, en degenen die van
stroming houden. Een vriendelijke
bries, Hollandse wolkenluchten, en
gewoon weer eens 8 wedstrijden in een
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Trust Cup winst naar Team Bora
Op 25 oktober vond de Aegir Trust Teamzeilen Cup voor
de tweede maal plaats. Waren het vorig jaar nog Valken
die ingezet werden voor dit enerverende spelletje, dit
jaar waren er vier Randmeren geleend van Aegirleden
(waarvoor nog veel dank). De vier naar verschillende
winden genoemde teams (Bora, Sirocco, Chocolatero
en Tornado) waren samen gesteld uit zowel ervaren
wedstrijdzeilers, toerzeilers als leskinderen, alles bij elkaar
gepraat door de ervaren speaker Nils Spliethoff.

streden ieder in een ander team voor de 1e plek. De eerste
finalewedstrijd won Bora met Jaco de Hoog en Roderick van
Empel als stuurmannen, de tweede wedstrijd leken zij ook
te winnen, maar door het raken van de finishboei ging de
winst naar team Chocolatero. Hierdoor werd het 1-1. Team
Chocolatero met Sebastiaan de Bruyn en Maud de Hoog als
stuurlui probeerde alles uit de kast te halen om de race te
winnen, maar met een nipte overwinning werd Bora toch de
kampioen.
Aangezien de ontspanningscommissie die dag ook een
mosselmiddag organiseerde was het wachten op de
prijsuitreiking geen enkel probleem. Overal in het clubhuis
waren gekleurde petjes rond mosselpannen te vinden. Voor
het uitreiken van de prijzen was een speciale gast uitgenodigd,
namelijk Margriet Matthijsse. Zij heeft vele prijzen gewonnen
in de Europe en 470 waaronder twee zilveren medailles op
de Olympische Spelen van 1996 en 2000. De organisatie
van dit event is wederom gelukt. Het kost net wat meer
inspanning dat een normale wedstrijddag en ook nu zijn er
wat verbeterpunten voor de volgende keer. Dit evenement
verbindt alle leeftijden en ervaringen met elkaar en levert
voornamelijk veel lol op. Een ideale voorbereiding voor het
NCK Teamzeilen waar Aegir ook jaarlijks aan mee doet.
Vera Bergschneider
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Bij toeval waren twee rode en twee blauwe Randmeren
voorhanden, door deze blauw en geel te stickeren in
de teamzeilkleuren raakten sommige toeschouwers in
verwarring. Bijvoorbeeld als de groene Tornadozeilers
de gele bestickerde rode boten bemanden. Bij het palaver
werden de regels van het teamzeilen nog eens uitgelegd door
Nils Spliethoff. De jongste zeilers vonden de uitleg over het
vlaggen en protest roepen met name interessant, de oudere
zeilers probeerden de vele uitzonderingen op het fleetracen
te doorgronden. De wedstrijdleider Michel Serrij trof geen
optimaal weer; met voorspellingen van 4-5 knopen was het
puzzelen hoe de baan moest liggen, hoe breed de startlijn
moest zijn en hoe de logistiek tot en met de finale kloppend
te krijgen. Maar het is toch gelukt om de hele Round Robin
te varen. De juryboten konden het door het lage tempo
helemaal goed volgen. Gedurende de dag gingen de teams
gelijk op, velen vonden het best zwaar om de boten met de
milde wind in beweging te krijgen na iedere manoeuvre.
Vanaf de starttoren was goed te zien dat de vaardigheid in het
kielbootzeilen wel wat mag worden opgekrikt. Een goed idee
om kielbootlessen te organiseren in het voorjaar.
Doordat de teams allemaal hun eigen kleur petten droegen
was het voor de toeschouwers op de kant goed te volgen,
maar ook de teamleden die elkaar niet altijd kenden konden
elkaar op de kant terug vinden. De halve finale, maar zeker
de finale leverde spektakel, tranen en nog veel meer emoties
op. Na de halve finale was duidelijk dat Tornado 4e was
geworden en Sirocco 3e. Team Bora en Chocolatero moesten
in een “ best of three” strijden voor de Trust Team Cup.
Zeilmaten werden concurrenten, vader en dochter de Hoog
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D O O R DAT D E
TEAMS ALLEMAAL
HUN EIGEN KLEUR
PETTEN DROEGEN
WA S H E T VO O R D E
TO E S C H O U W E R S O P
DE KANT GOED TE
VO L G E N.
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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!

KIJK SNEL OP

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

FOKA SUPERSTORE
ADMIRALITEITSSTRAAT 8
3036 EK ROTTERDAM

010 - 403 53 00

WWW.FOKA.NL

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

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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Sponsoren Kienavond
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Deze advertentie wordt u 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

Aegir Spiegel | december 2015 | 37

Colofon
W.V.AEGIR

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

René Meekels 06 53 19 25 52

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 83 16 51 01
publiciteit@wv-aegir.nl

Jeugdbestuur @ wv-aegir.nl
Robert-Jan Spliethoff
Thomas van den Born
Daan Costermans
Massimo Barten

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
nieuwsbrief en uw 06 nummer voor het toegangshek. Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij het lid
opzegt of doordat dit door de vereniging wordt beëindigd. Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk vóór
1 december van het lopend jaar te geschieden. U kan per post of per e-mail, gericht aan de secretaris, opzeggen.
Gelieve bij de mutatiemeldingen en opzegging duidelijk uw naam, adres, geboortedatum en lidnummer
(staat op uw lidmaatschapsfactuur) te vermelden.
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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

