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Beste watersportvrienden,
Een kort woordje ter overweging van de kortst fungerende
voorzitter van Aegir, tot nu toe. Door het vertrek van voorzitter
Rutgers en de korte tijd die toen nog restte tot een reguliere ALV
heeft het bestuur er op 14 mei voor gekozen om mij aan te wijzen
tot voorzitter, totdat weer een reglementair gekozen voorzitter
kon aantreden.
Het was voor mij een enerverend voorzitterschap, ook al was het
maar voor vijf weken. Er deden zich nogal wat conflicten voor
binnen de vereniging tussen leden, binnen de bestuurskamer
verliep ook niet alles vlekkeloos en de inlijving van onze nieuwe
beheerder vroeg zo links en rechts ook de nodige aandacht. Deze
drie spanningbronnen staan overigens niet los van elkaar, maar
hangen nauw met elkaar samen.
Enkele observaties zijn:
De besluitvorming voorafgaand aan het ondertekenen van het
contract met de nieuwe beheerder is niet goed gegaan. Enerzijds is door twee handtekeningen wel een rechtsgeldig contract
ontstaan en anderzijds ligt de bevoegdheid om een dergelijk
verstrekkend contract te ondertekenen bij de ledenvergadering.
Bovendien was er onvoldoende draagvlak voor een deel van de
veranderingen die zijn doorgevoerd tegelijkertijd met het contract met de nieuwe beheerder. Daardoor zijn vragen en twijfels
van de ene verandering (bijv. aanpassingen binnen ons clubhuis)
geprojecteerd op de andere verandering (bijv. de nieuwe beheerder). Bovendien zijn verplichtingen aangegaan, waarvoor (nog)
geen toestemming was verleend door de ledenvergadering.
Deze acties hebben weinig waardering geoogst en veel onrust
veroorzaakt binnen onze vereniging en die onrust is nog niet
(helemaal) weg.
Dit najaar zal gebruikt worden om de bestuurlijke samenhang
te versterken en bevoegdheden transparanter te reglementeren;
voorstellen daartoe komen in de laatste ledenvergadering van dit
jaar. Zoals ik al aankondigde tijdens de laatste ledenvergadering
zal dan voorgesteld worden dat:

een adequate delegatie- en mandaatregeling wordt vastgesteld,
waarin wordt geregeld welke bevoegdheden het bestuur mag
uitoefenen zonder expliciete toestemming van de ledenvergadering en daarmee dus ook welke bevoegdheden niet door de
ledenvergadering aan het bestuur worden overgedragen; thans
heeft de ledenvergadering niets gemandateerd aan het bestuur en
dat beperkt de slagvaardigheid van het bestuur,
een vaste commissie van advies en bijstand wordt ingesteld die
het bestuur met raad en daad terzijde staat bij lastige vraagstukken en in situaties die om verstrekkende besluiten vragen. Deze
commissie kan ook gaan fungeren als klachtencommissie en
bezwarencommissie, die ook bij dat soort voorvallen het bestuur
kan adviseren. Deze commissie zal worden bemenst met leden
van naam en faam, die hun wijsheid in het verleden hebben bewezen,
de kascontrolecommissie wordt gevraagd vaker dan één maal per
jaar de kas te controleren, bijvoorbeeld eens per kwartaal,
een clubhuiscommissie wordt ingesteld die het reilen en zeilen
van de taken van de beheerder begeleidt en het bestuur daarover
adviseert; deze commissie heeft raakvlakken met de ontspanningscommissie, zodat ook overwogen kan worden deze commissie een bredere taak te geven
Met deze vier suggesties beoogt het bestuur de bestuurbaarheid
van Aegir te verbeteren en de huidige kwetsbaarheid te verminderen. Het laatste woord hierover ligt uiteraard bij de ledenvergadering.
Ik merkte al op dat het een paar enerverende weken zijn geweest;
het leek af en toe een wandeling met een kruiwagen met kikkers
door een moeras. Aan de andere kant: ik had ze niet willen missen.
Het (deels) nieuwe bestuur en de “nieuwe” voorzitter werken met
plezier verder aan het welvaren van Aegir.
Tot ziens op het water of in ons clubhuis.

Aad Maaten,
oud-voorzitter.

Luuk ter Haar

Beste leden van Aegir.

prachtig zingende zangeres zorgde voor de een perfecte sfeer.
Wat kan zij goed zingen!!!

VA N D E V O O R Z I T T E R
Het was toch even vreemd voor mij om weer aan te treden
als voorzitter van uw mooie vereniging. Er werd gefluisterd
Heintzje Davids.Voor de jongeren zo een als wie is dat nou
weer en voor de ouderen een zangeres die ooit in de jaren 60
steeds afscheid nam en vervolgens weer verder zong op de
Henri Dunant en TV.
Wel zingen zal ik niet want dat doe ik alleen als ik blij ben en
dan geheel prive om de mensen hun oren te sparen. Overigens
zij was ook wel een beetje van voor mijn tijd.
Waar moet je dan nu over schrijven zo vlak na dit aantreden
als voorzitter. Wel de eerste activiteit was er natuurlijk weer
een van Monica en Barbara. Monica die geen haring lust
stond ze braaf met Barbara achter een haringkar uit te delen
bij Aegir op 21 juni j.l. Het zonnetje deed zijn best en Joan de

JACHTBOUW
REPARATIE

Natuurlijk werd er nog wel even nagepraat over de ALV en
over de vele vragen die er gesteld zijn. Het bestuur is direct
hard aan het werk gegaan om in een komende ALV met goede
antwoorden te komen en de belofte is “die komen er”.
Ook is er een nieuwe sponsorcommissie opgericht bestaande
uit 5 man sterk. Hans van Weel neemt het voortouw, dus wilt
u sponsoren doe dat graag via hem.
Veel heb ik nog niet te melden.
Ik wens u een mooie zomer en hoop u nog vaak te zien in ons
mooi verbouwde clubhuis van Aegir.

Henk Heintz
Voorzitter Watersport Vereniging Aegir

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
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Semaine du Golfe 2015
Bart Muller en Yvonne Bruggeman met de Valk 62 ‘Lapsus’

Na al weer 3 keer met de Valk naar Schotland gereisd te zijn, hebben we de
smaak van het toeren in het buitenland goed te pakken. Door het enthousiaste
artikel van Matthijs en Ben in 2013 wisten we van de Semaine du Golfe op de
Golfe du Morbihan aan de zuidkust van Bretagne. Nadat zij aankondigden dit
jaar weer te willen gaan aarzelden we niet lang. We besloten samen met onze
vrienden Matthijs, Ben en Shawn van de Randmeer ‘Blauwblauw’ en Thom, Britt
en Vera aan boord van de ‘Bruzer’ ook met onze Valk ‘Lapsus’ mee te gaan.
De Semaine du Golfe is een evenement
dat dit jaar alweer voor de achtste
keer gehouden is. Deelname staat
open voor klassieke zeil- roei- en
ook motorschepen. Er komen op dit
evenement meer dan 1000 schepen af
van alle soorten en maten en uit heel
Europa. Zo hebben we bijvoorbeeld
het stoomschip de Hydrograaf, de
schoener Morgenster, een prachtige
J-Class, maar ook historische
admiraalsloepen en kleine overnaadse
jolletjes gezien. Nederland is ook goed
vertegenwoordigd bij de kleine schepen.
We hebben naast onze Valk en twee
Randmeren, een paar Tjotters, een
groepje 16 kwadraten, een Spanker en
een Schakel gezien.
Om toch wat orde te houden, is

deze enorme vloot onderverdeeld
in 8 flottieljes. Wij waren ingedeeld
in Flottielje 7, die van de klassieke
wedstrijdjachten tot 8 meter lang. Voor
de andere Flottieljes is de Semaine du
Golfe een puur toerevenement waarbij
naar verschillende plaatsen binnen de
baai wordt gezeild. Voor Flottielje 7 zijn
er ook twee dagen ingepland waarop
wedstrijd wordt gevaren.

Het evenement werd voor het eerst in
1998 gehouden en is uitgegroeid tot een
succesvol tweejaarlijkse gebeurtenis.
Het is mooi om te zien hoe de overheid
en de lokale gemeenschap samenwerken
om dit evenement tot een succes te
maken. De lokale bevolking is er trots
op en doet er alles aan om te helpen.
Als buitenlander merk je dat het erg
gewaardeerd wordt dat je de moeite
neemt die hele reis te ondernemen
voor ‘hun’ Semaine. Iedere haven waar
wij aanlegden, werden we gastvrij
ontvangen met eten, drinken en feest.
Havenmeesters kwamen heel attent
informeren hoe diep onze boten staken,
of ze aan een boei moesten of aan
de steiger konden liggen en konden
droogvallen bij eb.
De start van het evenement is een
parade waarbij alle kleine schepen de
grotere opwachten bij de doorgang van
de baai naar zee in de buurt van Arzon.
Vervolgens vaart de hele vloot weer
terug de baai

De Semaine du Golfe duurt van
maandag tot en met zaterdag. Het
evenement wordt gestimuleerd door
de overheid en het bedrijfsleven. Het
doel is een maritiem festival te houden
waarin de unieke ligging en cultuur
van Bretagne, de Golfe du Morbihan
en de daaromheen liggende plaatsen
onder de aandacht wordt gebracht.
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de buurt van de kust gebleven en op tijd weer voor het lapje
samen met de hele vloot naar binnen gevaren.
Het midden in de golf gelegen eiland Ile d’Arz is op dinsdag
de locatie voor de traditionele picknick. Het is prachtig weer.
De hele vloot vaart er op eigen gelegenheid heen en legt
aan bij een strandje voor het eiland. Op de ankerplaats zijn
de prachtigste schepen te zien. Er varen veel bootjes met
vrijwilligers rond om je vanaf de ankerplaats naar de wal
te brengen. Daar is van alles te krijgen en is de stemming
opperbest. Er is muziek en er worden zeemansliederen
gezongen uit alle delen van Europa. Een groep Schotten
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een indrukwekkend gezicht waar veel publiek op af komt
en helikopters van de pers cirkelen rond. Wij kunnen de
verleiding niet weerstaan om even een paar mijl door te
varen de Atlantische Oceaan op. De Valk verdraagt het
moedig en stampt vrolijk van golf naar golf. Er staat niet heel
veel wind maar door de zuidwestenwind hebben de golven
zich ongeveer vanaf Cuba op kunnen bouwen en zijn ruim
een meter hoog. Vriendin Yvonne wordt er opeens mee
geconfronteerd dat ze omhoog moet kijken naar de golftoppen
en merkt op dat het nu toch wel wat erg avontuurlijk wordt.
Om muiterij te voorkomen zijn we hierna maar een beetje in
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hebben hun eigen doedelzakblazers mee en laten dat
nadrukkelijk weten. Gelukkig is de doedelzak ook een inheems
Bretons instrument dus ze staan niet alleen.
Het varen in dit gebied wordt bepaald door het getij. Er is
een verval van meer dan 2 meter en al dat water perst zich
twee keer per dag door een paar nauwe openingen. Ga je op
de verkeerde tijd het water op dan kan je zo maar 7 knopen
stroom tegen hebben en kan je het echt wel vergeten er
tegen op te varen. Wachten tot het tij kentert is dan de enige
oplossing. Daarom is de planning ook afgestemd op het getij

en moeten we woensdagochtend al om 7 uur in de boot zitten.
De heel vriendelijke eigenaresse van de Bed and Breakfast
hoefde van ons niet vroeg op te staan voor het ontbijt (wilde
ze wel) en was zo vriendelijk de koffiemachine en wat broodjes
klaar te zetten. Ontbijten doen we die ochtend op de waterkant
en in de boot.
Vandaag is een toertocht van onze thuishaven Arradon naar
Port Navallo waar we verwacht worden voor een ontvangst
door de lokale gemeenschap. Hier wachten we het kenteren
van het tij af waarna we door moeten varen naar het
vissersdorpje Locmariaquer aan de andere kant van de baai.
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De eerste wedstrijddag op donderdag
werd afgelast vanwege een stevige 6
Bft wind met uitschieters naar 7. We
worden door de organisatie met klem
afgeraden om zelfstandig het water
op te gaan. Die dag hebben we maar
gebruikt om de prachtige omgeving
een beetje te verkennen en de toerist
uit te hangen. De dames zien hun kans
schoon om ook nog wat te shoppen.
Vrijdag bleef over als de enige
wedstrijddag. Het was heel aardig
zeilweer met een bescheiden 3Bft
uit het westen. Tijdens de briefing
werd bevestigd dat de Fransen helaas
nog altijd wat moeite hebben met te
erkennen dat Engels een wereldtaal
is. De briefing en de zeilaanwijzingen
zijn alleen in het Frans, voor de
buitenlanders aangevuld met drie
woorden gebroken Engels. Maar
gezamenlijk hadden we toch wel enig
idee waar het over ging. Ik begreep de
startprocedure niet helemaal, zet de
stopwatch verkeerd en starten daardoor
een minuut te laat. We beginnen aan
een inhaalrace en finishen toch nog
op een nette 7e plaats uit ruim 120

inschrijvingen. Jammer dat de tweede
wedstrijddag niet door ging, dan had er
zeker nog meer in gezeten. Maar bij dit
evenement gaat het er om deze baai te
ervaren, niet om het winnen.
Als afsluiting van een prachtige week
wordt op zaterdagmiddag de ‘Grande
Parade’ gehouden. Dit is een soort
herhaling van de parade op de eerste
dag maar dan nog massaler. Op de wal
staan de toeschouwers rijen dik en er
is veel aandacht van de pers en media.
Alle kleine schepen begeleiden dan de
grote zeegaande schepen het zeegat uit.
Wij hebben een afspraak om te takelen
en moeten op tijd afbuigen naar de
kraan in de haven van Larmor-Baden.
De twee Randmeren gaan met de vloot
mee de Atlantische Oceaan op. Op
een bepaald moment merkt Matthijs
van de Blauwblauw dat er veel water
binnenkomt tussen de romp en het
dek door. Door het stampen in de hoge
golven was een scheur ontstaan in de
naad tussen de romp en de dekplaat.
Door gauw het zeil te strijken en op de
motor voorzichtig weer naar binnen te
gaan is dit gelukkig zonder dramatische
gevolgen afgelopen.
We kijken weer terug op een heerlijke
zeilweek. Het is gewoon erg leuk om
met je zeilboot op pad te gaan, nieuwe
gebieden te verkennen en avonturen
te beleven. De Golfe du Morbihan is
een heel mooi watersportgebied. Het
zeilen op zout water, de mogelijkheid de
zee op te gaan en het rekening moeten
houden met de getijstroom voegt een
dimensie toe. De organisatie heeft
reusachtig veel werk gemaakt van dit
evenement, de wedstrijden zijn echter
maar een beetje bijzaak. De nadruk
ligt op het toeren, genieten van de
omgeving en het ontmoeten van veel
heel aardige mensen en daarin zijn ze
beslist geslaagd. In 2017 is er weer een
Semaine du Golfe, we gaan er graag
weer heen.
Voor meer informatie:
www.semainedugolfe.com
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Hier moeten we de boot ’s nacht laten
liggen.
Port Navallo staat bekend om zijn
oesterteelt en alle bemanningsleden
worden uitgenodigd ze te proeven.
Verse oesters met witte wijn voor lunch
begeleid door Bretonse folk muziek, we
hebben het wel eens slechter gehad.
Locmariaquer staat ook bekend om
zijn oesters, volgens de plaatselijke
bevolking beslist lekkerder dan die van
Port Navallo en om dit aan te tonen
hebben ze die ochtend 150 kg opgevist
om te laten proeven. Superverse oesters
met wijn rond borreltijd en als voorafje
voor het avondeten. Het leven is best
wel goed eigenlijk. Het is al eb, de
haven van Locmariaquer is grotendeels
droog gevallen. De havenmeester heeft
vanwege de vaste kiel ons een plekje
gegeven met een zachte bodem. De kiel
is tot aan de bodemplaat in de modder
weggezakt en de Valk ligt netjes droog
op zijn buik.
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Joost Vial in het zeilwedstrijdteam van
Stichting Plons. zij doen 11 & 12 oktober
mee aan de Open Nederlandse Kampioen
Unified Sailing in Sneek.

VA N D E R E DAC T I E
In dit tweede nummer uit ons Spiegel-lustrumjaar nemen wij u mee
terug in de tijd. Naar de jaren dat Nils
Spliethoff de nationale wateren domineerde in de FJ-klasse bijvoorbeeld.
Ook nemen wij u mee op reis naar de
Golfe du Morbihan in Bretagne, waar
drie clubboten dapper stand hielden
tussen veel grotere schepen. En wat
een mooie plaatjes leverde deze trip
op!
De nieuwe/oude voorzitter heeft zich
inmiddels bij u geherintroduceerd; samen met algemeen bestuurslid Barbara
Vial is het bestuursteam weer compleet
en gaan wij er van uit dat de rust binnen
de club snel zal terugkeren.
Uiteraard wordt u geïnformeerd over
van alles dat er binnen onze club heeft
plaatsgevonden, zoals de sloepentocht,
de Bitterballenrace en het wel en wee
van de Laserploeg. Ook Het Clubhuys
laat zien welke leuke en smakelijke
evenementen zij zoal organiseert.
Nieuw is de komst van de Sonar, een
boot die geschikt is gemaakt om door
gehandicapten gezeild te worden. U
leest hierover meer in het artikel over
Stichting Plons Pro.
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Deze advertentie wordt uit aangeboden door Slagerij B. Tol & Zn.
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Traditiegetrouw besteden wij veel aandacht aan het jeugd(wedstrijd)zeilen. De
Aegir-combi had dit jaar te kampen met
windgebrek, gelukkig kon er ’s middags
nog wel gevaren worden. Wij maken ons
op voor een mooie, zonnige zomer en
zien u over een paar weken graag weer
op de club. Fijne vakantie!
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Met vlag en wimpel
Interview met Nils Spliethoff

In dit lustrumjaar van De Spiegel zijn wij op zoek naar verhalen die het verleden en
het heden met elkaar verbinden. En dan kom je vanzelf uit bij leden die al lang aan
onze vereniging zijn verbonden. Wij besluiten Nils Spliethoff te gaan interviewen.
Per mail wordt hij benaderd en nadat hij van de schrik is bekomen (“waarom ik,
moet dat nou”) besluit hij toch aan het interview mee te werken.
Als je bij Nils thuis binnenkomt, merk
je het meteen. Alles ademt zeilen en
watersport. Een grote stapel fotoboeken
met foto’s, krantenknipsels en prijzen.
Voor de deur ligt zijn Pluis met
zeilnummer 463. Zeilnummers, dat zal
gaande het interview blijken, zijn voor
hem heel belangrijk. Met een kop koffie
en zelfgebakken walnotentaart gaan wij
van start.
Nils (1969) is geboren en getogen in
Berkel-Rodenrijs. En hij woont er nog
steeds. Zeilen heeft hij geleerd bij de
zeeverkenners op de Voorplas en als
twaalfjarige wordt hij door Edwin de
Groot gevraagd om eens te komen

bemannen in de Pluis (463). Zo komt hij
in aanraking met het wedstrijdzeilen.
Al gauw werd hierna de pluis 435
aangeschaft en had lang als bemanning
Joline van den Brink, de kleindochter
van de ontwerper van de Pluis. Een
paar jaar later stapt hij samen met zijn
twee jaar oudere broer Guus over naar
de FJ-klasse. Helaas komt zijn broer
door een noodlottig ongeval in 1987
te overlijden, waarna Nils met diverse
bemanningsleden verder gaat in de
FJ (NED1407). Hier ontplooit zich de
ware wedstrijdzeiler: in 1990, ’91 en ’93
wordt Nils nationaal kampioen in de FJklasse. Twee van de verkregen blauwe
wimpels sieren thans ons clubhuis, de

laatste heeft hij aan zijn bemanning
geschonken. Al bladerend door
verschillende dikke fotoalbums, komen
mooie herinneringen boven, zoals het
zeilen in Zeeland en met z’n allen slapen
op een Lemsteraak en later de deelname
aan EK’s en WK’s van Italië tot Japan.
En als er nog tijd over was ging hij vanaf
1987 zeezeilen als stuurman van een
One Tonner en later een Dehler 36db.
Na zijn schooltijd heeft hij kort in de
scheepvaart gezeten, om in 1991 over
te stappen naar het vakgebied waarin
hij nu nog steeds werkzaam is, de
tandtechniek. Eerste serieuze baan
in Goor (Twente), later in Zeist en
tenslotte weer Rotterdam. Een beetje
uitgekeken op de FJ, stapt Nils over
naar de 16m2-klasse(nummer 3777). In
deze boot voer hij vier jaar lang allerlei
wedstrijden. In 1997 kwam daar de
(toen nog olympische) FD-klasse (boot
nummer 304) bij. Helaas ging deze boot
ernstig kapot (delaminatie) tijdens een
WK en werd van de hand gedaan.
De Kwadraat was ondertussen ook
verkocht en toen Nils in 1999 aanliep
tegen een 12m ‘One Tonner’ , was hij
meteen verkocht. Deze ex-racer, de
‘Pinta’ van Illbruck uit Duitsland, lag
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Nils twee jaar in Muiden gewoond.
Toeval wil dat op een gegeven moment,
in Weesp (naast Muiden) een Pluis te
koop aangeboden werd. Dit bleek de
463 te zijn die uit een afgebrande loods
was gered, inderdaad de boot waar het
allemaal in begon. Deze kon natuurlijk
niet daar blijven liggen en werd
zodoende aangeschaft en is ondertussen
helemaal opgeknapt, maar werkeloos.
De Thalés was reeds geschikt gemaakt
voor tourzeilen, compleet met douche,
12 slaapplaatsen en stuurautomaat
en Nils en zijn vriendin Hilde hebben
samen vele fijne weekenden en
vakanties met Thales gehad, met
vrienden of alleen. Totdat zij in

verwachting raakte en dus de wal weer
werd opgezocht, waar in 2004 zoon
Robert-Jan ter wereld kwam (deze
inmiddels 11-jarige is bij Aegir geen
onbekende en is nu vaak in de RS Feva
te vinden, samen met Niels Mahutte).
De Thalés werd in 2004 verkocht aan
Hans van der Wielen (ex Numico) en
het jonge gezin Spliethoff was bootvrij.
Gelukkig was daar nog de Sploev.
Al snel ging het weer kriebelen en in
2005 besloot Nils toch weer een bootje
aan te schaffen: dat werd de 16m2 met
nummer 4352, de boot die hij nu nog
heeft en waarin hij zich regelmatig op
de plas vertoont. Met vaste bemanning
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bij botenmakelaar John Hofland jr (ons
welbekend op Aegir!) in Hindeloopen
op de wal. Na er een tijdje om heen
gedraaid te hebben besloot hij de stoute
schoenen aan te trekken en een bod uit
te brengen. En werd hij eigenaar van een
full carbonschip met allerlei hightech
snufjes (deze kreeg zeilnummer NED
6263). Hij besloot de boot Thalés te
noemen en na een tijdje rondgezworven
te hebben en er wedstrijden ermee
zeilde o.a. naar Engeland, vond hij een
vaste ligplaats in Muiden bij de sluis. En
toen gebeurde het: op een mooie dag
liep Nils na het zeilen het welbekende
café Ome Ko binnen en vond daar de
liefde van zijn leven, en zodoende heeft
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Ernst ter Meulen heeft hij meerdere
malen aan het nationaal kampioenschap
voor deze klasse meegedaan, met een
5e plaats in 2008 als hoogste notering.
Toen Aegir werd uitgenodigd om mee
te doen aan de clubkampioenschappen
teamzeilen in de Maxfun 25, kon
Nils uiteraard geen nee zeggen. Veel
spannende momenten en een bloedige
kennismaking met een giek zullen hem
altijd bijblijven (zoek het filmpje maar
eens op bij Youtube).
Met de komst van dochter Donna
nam de tijd voor het wedstrijdzeilen
wat af, om zo nu en dan bij de
clubkampioenschappen of Facetbitterballencup van Aegir te laten zien
dat hij het zeilen nog niet verleerd is.
Nils legt zich nu toe op het begeleiden
van de RS Feva jeugdboot, waar
momenteel zijn zoon in vaart en en de
paardrijlessen van zijn dochter Donna
en hoopt dat zijn zoon en misschien
dochter ook gegrepen zal worden
door het zeil- of watersport virus en
met de andere jeugdzeilers onderling
net zo’n plezier hebben en een sterke
band zullen ontwikkelen als hij en zijn
medezeilers 30 jaar geleden.
We zijn inmiddels twee uur en vele
schepen verder als ik besluit om maar
weer eens huiswaarts te gaan. Diep
onder de indruk van zoveel zeilkennis
en –kunde loop ik op weg naar de
voordeur nog langs een prachtige
luchtfoto van de One-tonners bij Cowes
in Engeland. Trots vertelt Nils dat het
voorste schip de Pinta is tijdens de One
Ton cup (wereldkampioenschap) in
1992 die ze toen ook heeft gewonnen
en dus zijn boot de latere Thalés is.
Leuk, zo’n nadere kennismaking met
een echte zeilgek! En heeft nog niet alles
verteld …
Job Posner
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Boetes op het water in 2015
De boete voor het varen zonder vaarbewijs is sinds 2014 wederom met 10% verhoogd.De bestuurder van een snelle boot die even denkt dat kan nog wel zonder
vaarbewijs, riskeert een boete van maar liefst 550 euro. Maar ook de schipper van
een zeilboot of de surfer moet oppassen; Deze riskeert namelijk een boete van
230 euro indien hij of zij vaart waar het niet mag. Het wordt dus nu ook interessant voor de zeilers en surfers onder ons om het vaarbewijs te halen.
Strafvorderingen en overtredingen
Heb je weleens een sanctie van het Centraal Justitieel Incasso Bureau ontvangen
wegens een overtreding op de weg? En, schrok je van de hoogte van het bedrag?
Als je overtredingen op het water maakt, weet dan één ding zeker: van deze boetes
schrik je nog veel harder. Iedereen die de waterregels overtreedt, kan forse sancties
tegemoet zien. Een aantal categorieën van overtredingen op het water worden extra
zwaar bestraft.
Wij geven je drie belangrijke tips:

• Hou je te allen tijde aan de maximum toegestane snelheid.
• Neem altijd je vaarbewijs mee! Nog geen papieren? Haal dan nu je vaarbewijs!
• Drink bij voorkeur geen en anderszins maximaal de toegestane hoeveelheid
alcohol.

Als je overtredingen op het water begaat, worden deze gerekend onder de Muldergedragingen. Deze verkeersovertredingen worden via de Wet Administratieve
Handhaving Verkeersvoorschriften af gehandeld. De overtredingen worden niet
gedocumenteerd; je krijgt dus geen strafblad. Mocht je het niet eens zijn met de verkeersboete, dan kun je binnen 6 weken schriftelijk beroep bij de officier van justitie
instellen. Je kunt beroep instellen door in een brief uit te leggen waarom je het niet
eens bent met de boete. Nog beter is het natuurlijk een sanctie te voorkomen. Hou je
daarom gewoon aan alle geldende regels en voorschriften op het water. Voor je eigen
veiligheid en die van anderen! Brigadier Jaco de Gast is onze “wijkagent” op de Bergse Plassen. Vlak nadat hij ons bij Aegir bezocht gebeurde het dramatische ongeluk
bij Vinkeveen. Twee watersporters kwamen om het leven door roekeloos vaargedrag
van een andere jachtschipper. De toedracht was vergelijkbaar met situaties die bij
ons ook regelmatig te zien zijn. Waarbij het tot nu, God zij dank, goed afliep. Het
vreselijke incident maakt verdere maning om u aan de regels te houden overbodig.
Maar wanneer zo’n treurig nieuwsfeit geen indruk maakt op waterwegmisbruikers
dan blijft als enige optie over; handhaven en bekeuren. “Ik maak hier op de plas geen
uitzonderingen. Onmogelijk om de ene wel te bekeuren en de ander niet” We zitten
op het terras van Aegir en de RP19 dobbert onder handbereik. Het is de dienstboot
van Jaco en zijn collega’s. Hij vervolgt, “pas nog een ventje van acht in een ribje met
15PK. Totaal van de zotte. Na een eerste bekeuring waar bij we meestal proces-verbaal op maken voor een enkel feit, zullen we bij de tweede keer alles op tellen. Want
er is meestal wel een waslijstje te maken van zaken die niet kloppen en zo kan het
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In augustus kwamen twee watersporters in Vinkeveen om het leven door
roekeloos vaargedrag van een andere
jachtschipper. De toedracht was vergelijkbaar met situaties die bij ons op
de plas ook regelmatig te zien zijn.
Waarbij het tot nu, God zij dank, goed
afliep.
Het vreselijke incident maakt verdere
maning om u aan de regels te houden
overbodig. Maar wanneer zo’n treurig
nieuwsfeit geen indruk maakt op waterwegmisbruikers dan blijft als enige
optie over; handhaven en bekeuren.
Jaco de Gast, wijkagent: “Ik maak hier
op de plas geen uitzonderingen. Onmogelijk om de ene wel te bekeuren
en de ander niet.
Pas nog een ventje van acht in een
ribje met 15PK. Totaal van de zotte.
Na een eerste bekeuring waar bij we
meestal proces-verbaal op maken
voor een enkel feit, zullen we bij de
tweede keer alles op tellen. Want er
is meestal wel een waslijstje te maken van zaken die niet kloppen en
zo kan het aardig oplopen. Zelfs al is
het maar een opblaasboot met een 4
pk’tje”.
Nu zegt zo’n mannetje van 14 die
keihard over de Plas scheurt met een
vette smile dat zijn ouders die negentig euri wel zullen betalen. Eens kijken
of dat nog zo is wanneer het om bijna
tweeduizend euro gaat”.
Wanneer we een wijntje bestellen
-en een cola voor Jaco- komen we
vanzelf uit op varen onder invloed.
“Men moet zich goed bedenken dat
de regels op het water wat betreft
alcohol de zelfde zijn als op de weg.
Je bent dus na een paar drankjes al
in overtreding en wanneer je in het
donker vaart dan vraagt dat uiterste
concentratie en alertheid, dan is alcohol al helemaal taboe”. Helaas geeft
het drama bij Vinkeveen “onze” Jaco
alweer gelijk.
In het voorjaar komen we nog uitgebreid terug op deze materie voor deze
nazomer wensen wij u een veilige
vaart!
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aardig oplopen. Zelfs al is het maar een opblaasboot met een 4
p-kaatje”. Jaco steekt van wal;

• Te hard varen, zeg 30 km p/u = 24 km p/u te snel: € 200,• Varen zonder vaarbewijs € 550,• Varen terwijl een persoon die stuurt jonger
dan 18 jaar is € 210,-

• Geen reddingsvest onder handbereik (per stuk) € 45 ,• Geen gebruik maken van dodemans knop € 230,• Indien de boot niet geregistreerd is € 130,• Geen geldig registratiebewijs aan boord € 90,• geen deugdelijke brandblusser aan boord € 140,• Het veroorzaken van hinderlijke
waterbewegingen €230,-

• Totale boete € 1825,We zijn onder de indruk en Jaco kijk er bijna glunderend
bij. “Nu zegt zo’n mannetje van 14 die keihard over de Plas
scheurt met een vette smile dat zijn ouders die negentig euri
wel zullen betalen. Eens kijken of dat nog zo is wanneer het
om bijna tweeduizend euro gaat”. Wanneer we nog een paar
wijntjes bestellen -en een cola voor Jaco- komen we vanzelf
uit op varen onder invloed. “Men moet zich goed bedenken
dat de regels op het water wat betreft alcohol de zelfde zijn als
op de weg. Je bent dus na een paar drankjes al in overtreding”.
“En wanneer je in het donker vaart dan vraagt dat uiterste
concentratie en alertheid, dan is alcohol al helemaal taboe”.
Helaas geeft het drama bij Vinkeveen “onze” Jaco alweer gelijk.

Hieronder nog maar eens de belangrijkste regels. Maak ze u
eigen want we willen hier niet groot in de krant moeten staan.
En bedenk dat uw verzekering geen cent overmaakt wanneer
u in de fout gaat. Maximum snelheid op de Bergse Plassen
voor alles dat op de motor vaart is 6 kmh. Dat is een stevig
wandeltempo, meer niet. Check eventueel met uw gsm-gps.
Leeftijd en snelheid
• Alles wat harder op de motor KAN varen dan 20 kmh, of
langer is dan 15 meter, is vaarbewijs plichtig.

• Alles dat niet gemotoriseerd is en korter is dan 7 m. mag
vanaf NUL jaar oud worden bestuurd.

• Alles tussen de 7 en 15 meter dat niet gemotoriseerd is
mag vanaf 16 jaar worden bestuurd

• Alles dat korter is dan 7 meter en een motor heeft maar

niet sneller kan dan 13 kmh - de reguliere landelijke
maximumsnelheid - mag vanaf 12 jaar worden bestuurd
mits korter dan 7 meter.

• Alles langer dan 7 meter met een motor dat tussen de 13

en 20 kmh kan maar korter is dan 15 meter mag vanaf 16
jaar oud worden bestuurd.

• Voor snelle motorboten ( = sneller kunnen dan 20 kmh
) gelden allerlei eisen qua registratie en uitrusting.
Zie hiervoor het cursusboek klein vaarbewijs of het
binnenvaart politiereglement.

• Op een 30 tons lemsteraak van dik 14 meter die een
rompsnelheid van acht knopen haalt hoeft u geen
vaarbewijs te hebben!!
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Algemeen

Verlichting
Wanneer u nooit bij slecht zicht of in het donker vaart hoeft
uw boot geen verlichting te hebben.
Doet u dat wel dan geldt het volgende. Voor alle boten die
voor anker liggen of niet kunnen manoeuvreren; wit rond
schijnend licht Alles korter dan 7 meter mag varend volstaan
met een rond schijnend wit licht. Er moet wel een zaklantaarn
of schijnwerper aan boord zijn om andere boten te kunnen
waarschuwen.
Zeilboten, zeilend langer dan 7 meter; rood en groen
boordlicht en wit heklicht. Vaart u op de motor
dan moet uw boot de lichten voeren van een motorboot.
Motorboten, varend, rood en groen boordlicht en een rond
schijnend wit toplicht.
Overig
Regelgeving met betrekking tot voorrang, gebodsborden en
overige wetgeving vindt U in het
Binnenvaart Politie Regelement, Almanak deel 1 en diverse
cursusboeken voor vaarbewijs 1 & 2
Aegir wenst u deze zomer een veilige vaart!

€ 90
€ 130
€ 200
€ 300
€ 450
€ 650

Varen zonder vaarbewijs

met een klein schip
zonder inzage te geven van een geldig
vaarbewijs
Alcohol
Alcoholpromillage vanaf 0,51
promille

€ 340

Ligplaats nemen waar het
niet mag

€ 230

Ankeren waar het niet
mag

€ 340

Hinderlijke
waterbewegingen maken
waar het niet mag

€ 230

Doorvaren bij een sluis
of brug wanner het (nog)
niet mag

€ 230

Waterskiën
zonder uitkijk
Wanneer het verboden is

Snelheids overtredingen met een klein
schip
tot 6 km/uur
6 tot 15 km/uur
15 tot 25 km/uur
25 tot 35 km/uur
35 tot 45 km/uur
45 km/uur of meer

in- uit- of doorvaren waar
verboden

€ 550
€ 85

Dagvaarding

€ 230
€ 230

Snelle motorboot
varen terwijl een persoon die stuurt jonger
dan 18 jaar is
Geen reddingsvest onder handbereik (per
stuk)
Geen dodemansknop aanwezig
geen gebruik maken van dodemans knop
Indien de boot niet geregistreerd is
geen geldig registratiebewijs aan boord
registratieteken niet op de voorgeschreven
manier aangebracht
geen deugdelijke brandblusser aan boord
met de motor onnodig geluid veroorzaken
De motor van een stilliggende motorboot
onnodig lang of zonder redelijk doel in
werking houden
Met snelle motorboot deelnemen aan de
scheepvaart met gevaar brand/ontploffing
etc.
Met snelle motorboot deelnemen aan
de scheepvaart zonder deugdelijke
stuurinrichting.

€ 210
€ 45
€ 230
€ 230
€ 130
€ 90
€ 130
€ 140
€ 85
€ 85

€ 170

€ 170

50

Op klein schip geen radarreflector voeren bij
slecht zicht op de vaarwegen van bijlage 15
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Maak eens een tochtje met je sloep !
Verleden jaar hebben wij een tochtje
van een paar dagen met de boot
gemaakt. Dit is zo goed bevallen
misschien een inspiratie voor andere
boot/sloep bezitters ook eens zo iets
te ondernemen.

De start was donderdag vanaf de plas
naar. Schoonhoven. Je gaat dan via
de Parksluizen de Maas op richting
Lek. Daar overnachtten we in een
hotel. Je kunt daar ook goede BB s
bespreken of natuurlijk lekker in je
eigen boot overnachten. De volgende
ochtend na het ontbijt weer naar de
boot die in de jachthaven mocht liggen.
Even reserveren bij de havenmeester.
Met prima weer verder naar
Loosdrecht. Daar is een prima simpel
zeilershotelletje Heineke genaamd waar
je gezellig en goedkoop overnachten
kunt. Wij bleven daar 3 nachten om
heerlijk op de Loosdrechtse Plassen te
varen. En s avonds te borrelen aan de
bar van het hotel! Zondags was er een
georganiseerde sloepentocht die een
hele dag duurt over de eerste en tweede

plas gaat. Je krijgt bij je inschrijving een
bonnenboekje en stopt steeds ergens
waar een bon ingeleverd moet worden
en onvangt dan een fles wijn, saté
,haring, enz. Er zijn diverse podia met
live muziek. Aan het eind van de dag
heb je gegeten en behoorlijk gedronken
! Superleuk vooral met een vol bootje.
Veel zijn verkleed,en de boot versierd
in het thema van het jaar. Vooraf even
kaarten reserveren www.stichtingsloep.
nl. Misschien is het voor dit jaar te
laat volgend jaar gaan wij zeker weer.
Zonder de sloepentocht is het ook
heerlijk op de Loosdrechtse Plassen.
Een restaurantje bezoeken gaat gewoon
met de boot! Maandag zijn wij weer op
weg naar huis gegaan en na weer een
overnachting in Schoonhoven op de
Plas aangekomen. Misschien iets voor
jou?
Hannie & Ed Snijders
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Wie ben ik?
Na bijna 30 jaar lidmaatschap bij
Aegir, wordt het nu toch eens tijd
om mezelf voor te stellen. Dat is
blijkbaar gewoonte als je toetreedt
als bestuurslid. Ik ben Barbara
Noordermeer-Vial, 35 jaar oud, heb
een man Jip, 2 zonen (Kik 9 jaar en
Duuk 6 jaar), 2 honden ( Tommy en
Grover) en 1 kat (Pino). In het dagelijks
leven werk ik als hoofd poliklinieken in
het Havenziekenhuis.

Ik kom mijn hele leven al aan Aegir. In
de beginjaren altijd met mijn ouders en
vanaf mijn 6e ook als optimistenzeiler
in mijn mooie zwarte Black Beauty
(de H 1548), met grote roze sierletters
op beide zijkanten. Deze optimist
heeft mijn vader zelf gebouwd en was
supersnel. Stad en land zijn we daarmee
afgereisd, hij in zijn bijbehorende

motorbootje (zwart-houten bootje,
waar de Black Beauty inpaste) en ik
in mijn Black Beauty. Tot verdriet
van mijn vader (en ook wel van opa
Carel Vial sr) was ik geen enorm
talent, maar plezier had ik zeker in
het zeilen. Na de optimist ben ik gaan
zeilen in de laser radiaal (uiteraard ook
een zwarte variant, genaamd Black
Prince). Ik ging vanaf dat moment wel
steeds meer naar de Rotterdamsche
Zeilvereeniging (RZV), omdat er daar
op dat moment meer leeftijdgenoten
waren, dan bij Aegir. Aan het einde
van mijn tienerjaren had ik het gezien
met het zeilen van wedstrijden en ben
toegetreden tot het bestuur van de RZV
als zeilcommissaris. Verantwoordelijk
voor alle voorkomende wedstrijden
en trainingen. Ik heb dit bijna 8 jaar
gedaan, tot onze oudste werd geboren.
In die periode overigens altijd lid
gebleven bij Aegir en regelmatig het
clubje bezocht.
Sinds mijn vader overleden is (in 2010)
heb ik zijn rol overgenomen als lid
van de ontspanningscommissie aan
Aegir, en heb samen met mijn moeder
al diverse activiteiten georganiseerd.
Dit doen we met veel plezier en liefde.
Ook merk ik dat steeds meer generatiegenoten op Aegir (terug)komen (met

hun kinderen), wat het steeds gezelliger
maakt om op Aegir te bivakkeren.
Onze kinderen hebben het er erg
naar hun zin, ook al willen ze helaas
nog steeds niet zeilen, maar liever
in een rubberbootje rondscheuren.
Tot teleurstelling van Jip en mij. De
kinderen gaan gelukkig graag mee naar
onze grote boot, zeeschouw ‘Guinevere’,
gelegen in Hellevoetsluis.
Het laatste half jaar was een roerende
tijd op de club. Veel veranderingen,
die misschien niet allemaal even goed
zijn verlopen/doorgevoerd, maar wel
met goede bedoelingen zijn ingezet. De
onrust die daardoor is ontstaan en de
manier waarop mensen daarmee zijn
omgegaan, was niet leuk. Ik heb me
daar zorgen om gemaakt. Ik heb het
gevoel dat het tij aan het keren is, en
graag wil ik mijn steentje bijdragen om
het weer gezellig te hebben op de club
voor alle leden en de club een stabiele
toekomst te geven. Daarom heb ik
positief gereageerd op de vraag of ik mij
verkiesbaar wilde stellen als bestuurslid.
Ik hoop dat over 35 jaar (als de club 125
jaar bestaat!), mijn kinderen met trots
zullenzeggen dat ze al hun leven lang
aan Aegir komen en dat Aegir bij hun
ook een bijzonder plekje in het hart
heeft, net als bij hun moeder.
Tot snel op de club, het uniekste plekje
van Rotterdam!
Groet,
Barbara
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Donne Vincenti in Barca vervolg.
In de vorige AegirSpiegel heeft u
kunnen lezen over het initiatief van
een groep vrouwelijke Aegirzeilers om
een zeilteam te vormen. Met behulp
van een oude 16m2 (ter beschikking
gesteld door Hans van Weel met
sportieve steun van het bestuur)

een stevige basis zijn gezet.
Natuurlijk hadden we voor dit alles ook
professionele lieden kunnen inhuren,
maar voor de meesten van ons is dit
niet het enige project in ons leven en
is het juist spannend en uitdagend om
met weinig middelen zo ver mogelijk
proberen te komen. De volgende uitdaging is nog een goed dekzeil vinden,
op termijn wat strakkere zeilen en
teamkleding. Potentiële sponsoren van
dit project zijn welkom om eens mee te
zeilen, op/aan het water te borrelen of
anderszins kennis te maken met onze

fraaie zeilboot en haar sportieve team.
Intussen gaan we gewoon door. Over
twee weken is de boot weer zeilklaar en
kunnen we onder leiding van onze trainer(t) Michel Serry verder gaan trainen
en met wedstrijden meedoen. Er is al
tijdens twee wedstrijddagen gestreden
en dat heeft de concurrentie gemerkt.
Het verzilveren van onze inspanningen
volgt nog, eerst iedereen op scherp
zetten. Hou ons in de gaten!
Anne, Anouk, Carolien,
Daphne, Els en Vera

zouden we de strijd aangaan met de
overige enthousiaste Bitterbalzeilers.
Die strijd aangaan is wel gelukt, maar
er moest wel even wat werk verzet
worden.
De zeilboot heeft enige tijd onbeschermd in gure weersomstandigheden
gestaan waardoor de vlonders en het
steunsysteem van de vlonders nodig
vervangen moesten worden. Het verrotte hout eruit slopen ging eenvoudig,
bij het vervangen van de richels en de
vlonders hebben we gelukkig hulp en
materiaal gekregen via Steven Visser
en Jan Kraan. Het lakken was meer een
logistieke uitdaging dan een ingewikkelde hoogtechnisch handstandje. Maar
nu is de mastvoet gebroken. We waren
er al bang voor, maar we hoopten dat
de verstaging de mast wel zou stabiliseren. Na een tochtje over de Rotte en
het weer overeind zetten van de mast
was het echter duidelijk: deze klus moet
geklaard worden!! En het is dan zo
prettig te weten dat er bij Aegir handige
leden rond lopen. Bart Muller kreeg van
ons een emmertje mastvoetdelen mee
met het verzoek er iets van te maken.
Op dit moment is het project nog niet
afgerond, maar de eerst stappen richting
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Op 22 maart zijn we de voorjaarscursus gestart met de zwembadles voor alle
nieuwe CWO1 leerlingen. Zoals gewoonlijk was dit weer een bijzonder leuke dag
en voor allen een prettige kennismaking met het zeilen.
Dit werd op 29 maart gevolgd door
een kick-off voor het jeugdzeilen in
combinatie met de tweedhands markt
en de bootkeuring. De laatste viel totaal
in het water door het hondenweer en is
uiteindelijk verder afgelast. Dit deed ons
een beetje vrezen voor de eerste zeilles
op 12 april maar dat bleek niet nodig te
zijn.
Onder leiding van een groep zeer
enthousiaste instructeurs konden de
kinderen met een heerlijk zonnetje voor
het eerst het water op.
De weken die er op volgenden hebben
we alles gezien van weinig zon tot veel
zon en van weinig wind tot heel veel
wind.
Halverwege de cursus werden de
zeillessen in het Pinksterweekend
gevolgd door het druk bezette

Pinksterkamp waar veel Aegir
jeugdleden aan deel hebben genomen
en ouders en trainers een korte nacht
hebben bezorgd.
Voor CWO 2 en 3 en de RS Feva
zeilers was er ook nog deelname aan
de Combiwedstrijden die helaas pas in
de middag konden starten vanwege het
gebrek aan wind.
Gelukkig konden de RS Feva zeilers met
wat meer wind aan de start verschijnen
tijdens de bitterballenrace.
Zo begin je aan een zeilseizoen en heb
je het idee dat het een hele tijd gaat
duren en dan ineens is daar alweer de
allerlaatste zeilles van het voorjaar.
Op 28 juni hebben de kinderen in
de ochtend afgevaren en in theorie
examens afgelegd.
Na een speciale lunch konden de

jaarlijkse hoogtepunten van start gaan:
De inmiddels beroemde ouderrace en
de beruchte trainerrace vonden plaats
onder een stralend zonnetje.
Veel kinderen in en op het water en een
zeer deskundige toren bemanning onder
leiding van Nils Spliethoff en Annemiek
van den Born.
Dit alles zorgde voor een super leuke
en gezellige slotdag die besloten werd
met de prijsuitreiking voor de ouders
en trainers en een diploma uitreiking
voor alle zeilers met een als besluit een
superleuke sleutelhanger en mooie
medaille!
Wij willen graag de volgende mensen
bedanken:
Alle kinderen voor hun enthousiasme
Alle ouders voor hun ouderdiensten
Casper en zijn team voor de goede
verzorging van de lunches
Alle trainers die iedere week weer vroeg
paraat waren om er een topdag voor de
zeilers van te maken.
Graag tot in het najaar! Groetjes van
Annemiek en Anne-Lou
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De opa van …
Op weg om een fotoklusje te doen voor een vriendin van
Roeivereniging Rijnmond, stop ik bij de Prinsenmolen om van
bovenaf het roeien op de Rotte vast te leggen. De molenaar
weet van mijn komst en laat mij binnen. De trap naar boven
wordt steeds smaller en steiler en voor het laatste stuk moeten
we zelfs door een luik klimmen. Het is duidelijk dat hier niet
vaak mensen komen. Mussen des te meer.
Het uitzicht is fantastisch, alleen geen Rijnmond roeiboot in
velden of wegen te bekennen. Na twintig minuten klauteren
de molenaar en ik weer naar beneden en net als ik besluit dan
maar langs de Rotte te gaan fotograferen, valt mijn oog de
vele zeilfoto’s in het interieur. Van een jongen die mij bekend
voorkomt. “Dit is toch een Aegir-zeiler?” vraag ik. “Ja” is het
antwoord, “dit is onze kleinzoon Casper”. Opeens realiseer ik
mij dat Leen van der Torre, de molenaar, dus de opa is van het
zeiltalent uit Team Rotterdam.
Sinds vorig jaar is hij (weer) lid van Aegir en al snel raken wij
in een geanimeerd gesprek over het zeilen op de plas. Over de

afkomst van de Van der Torre’s (nee, het is geen verbastering
van het woord Rotte, maar de naam is te herleiden tot de
Spaanse Tijd, toen in deze contreien een soldaat met de
naam Torres heeft gediend). Leen en zijn vrouw hebben
altijd ook zelf gevaren, ze hebben een Lemsteraak liggen in
Zeeland (Bruinisse), maar de laatste tijd zijn zij te vinden
daar waar hun kleinzoon zeilt. Dit voorjaar nog in Bandol,
zuid Frankrijk. En aan het eind van deze ochtend gaan ze
naar Scheveningen, waar de Opti’s de Volvo Ocean Racers
uitgeleide zullen doen.
Ook kleindochter Nina zeilt nu in de Optimist en kleinzoon
Niels Mahutte vaart samen met Robert-Jan Spliethoff in de
RS-Feva. Zo hebben opa en oma Van der Torre elk weekend
wel ergens een zeilactiviteit en mocht dat een keertje niet het
geval zijn, dan is er nog altijd de prachtige houten motorvlet
om mee te varen. En prompt kom ik ze de volgende dag tegen
bij Aegir. Om een harinkje te happen.
Job Posner
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Bitterballenverslag
had moeten worden, was vooral een
natte en vlagerige dag. Zo’n dag met
vijftig tinten grijs in de lucht. Een mooie
dag voor een nieuwe set Bitterballenwedstrijdjes. Zoals elke keer, is het een
verassing wie er aan de start zullen
verschijnen en in welke boot. Zo liet
Frits Bienfait de Laser liggen om met
zijn Randmeer mee te doen. En niet
onverdienstelijk, mag ik wel zeggen.

De gebroeders Serrij, voorheen gevreesde tegenstanders in een 16m2,
wisten met een professioneel team het
deelnemersveld te verassen door met
een praam mee te doen. En dat hebben
de andere deelnemers geweten. Bij de
start voer de praam langs de startlijn
zodat niemand het maar in zijn hoofd
haalde om vooraan te starten. Eenmaal
onderweg moest je er voor waken niet
in de vuile wind van dat schip te komen,
zowel aan- als voor de wind was hiervan
sprake. Mooi om te zien, maar toch een
tikje te groot voor de Bitterballenrace.
Stichting Plons Pro deed voor het eerst
mee met een Sonar, die middels een
vernuftig glijbankje geschikt was gemaakt om door gehandicapte zeilers te
worden bemand. Prachtige boot, die
steeds vooraan in het veld eindigde.
Frank Berrens blijft stug volhouden in
zijn Laser en wij hadden het geluk de
hele octopus te zien (alleen zichtbaar als
het bootje onderste boven ligt).

Bart Muller en Thom Koster hebben
baat gehad bij hun training op groot
water in de Golfe du Morbihan (zie
artikel elders in dit blad). Na de
praamhindernis te hebben genomen
bij de start waren beide heren met hun
bemanning al snel voorin het veld te
vinden. Bart helemaal vooraan. En dat
was ook eigenlijk wel nodig, na zijn
teleurstellende races begin juni. Bart is
back.
Het achterhoedegevecht werd dit keer
onder een brede groep zeilers gevoerd.
Dat werd vooral aan geweten aan het los
drijvende watergras, waar menig boot
last van had. Maar de achterblijvers
meer dan de voorhoede, en dat is
toch een beetje vreemd. Nog drie
wedstrijddagen te gaan en dan weten
wij wie de Bitterballentrofee meer naar
huis mag nemen. En hoewel de haring
niet te versmaden was, ging de voorkeur
van de natte en verkleumde zeilers toch
uit naar de traditionele bitterbal.
Job Posner
(Randmeer)
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Aegir gastheer
“Operatie Manna Terbergge”
april 1945

Op zaterdag 2 mei werd in Terbregge bij het Manna/Chowhound
monument herdacht dat 70 jaar geleden Engelse Lancasters en
Amerikaanse B17 bommenwerpers voedsel werd gedropt voor
de hongerende bevolking van Rotterdam. Bij de herdenking waren veteranen uit onder andere Amerika en Engeland aanwezig.

Watersportvereniging Aegir was zeer vereerd dat zij haar
locatie ter beschikking kon stellen voor een ontvangst na de
herdenking van de veteranen, vertegenwoordigers van de
diverse buitenlandse legers en overige betrokkenen. Het was
prachtig weer, zodat iedereen op het mooie terras aan de plas
kon zitten en er waren voor de gasten heerlijke drankjes en
hapjes (alhoewel de bitterballen en vlammetjes bij de borrel
voor sommige veteranen even wennen waren).
De gasten hebben genoten van een indrukwekkende en bijzondere middag, ook omdat dit de laatste keer zal zijn dat de
herdenking in deze vorm plaats heeft gevonden.
De Redactie
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PLONS PRO Paralympisch zeilen Rotterdam en Omstreken
Stichting Plons is opgericht in 2004 om watersporters met een beperking uit
de regio Rotterdam, de mogelijkheid te bieden het zeilen te leren en zich verder
te ontwikkelen in deze tak van sport. Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot
een succesvolle organisatie met jaarlijks duizenden zeilers en vele honderden
ervaren vrijwilligers.Er wordt op de Kralingse Plas gezeild met Randmeren, de
2.4mR klasse en de Sonar. Sinds vorig jaar is er een landelijke samenwerking
ter promotie, werving en training van paralympische zeilers en nieuw talent in de
driehoek Rotterdam, Sneek en Medemblik.
Aangezien Plons zich op de Kralingse
Plas voor het grootste deel bezig
houdt met recreatief zeilen en de
omvang van de groep zeilers steeds
verder toeneemt, werd de ruimte om

iedereen gelegenheid te bieden om
prettig te zeilen steeds krapper. Vanuit
die gedachte is er samenwerking
gezocht met WV Aegir. Zoals jullie
weten biedt Aegir voldoende ruimte

en faciliteiten voor de paralympische
zeilers om fanatiek te kunnen trainen.
Aegir is een vereniging waar we met
de wedstrijdzeilers het hoogst mogelijk
ambiëren, daar past dit initiatief prima
bij.
Er liggen op dit moment al wat
zeilboten van Plons PRO waarvan
de Sonar het meest spectaculair
is. De Sonar wordt ingezet voor
díe watersporters die serieus met
wedstrijdzeilen aan de gang willen, met
als ultieme uitdaging de Paralympische
Spelen Rio 2016. De Sonar is een driepersoons racemonster met een vaste
kiel. De lengte is 7 meter en het gewicht
is 950 kg. Er kan gezeild worden met
een grootzeil, fok en spinaker.
Bij de paralympische Spelen mag de
spinaker echter niet gebruikt worden.
De grootte van de Sonar maakt
het mogelijk om veel aanpassingen
aan te brengen, zodat ook zwaar
gehandicapten ermee kunnen zeilen.
Aegir is er trots op om de
paralympische zeilers te huisvesten.
Als eerste kennismaking zeilt de Sonar
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op zondag 21 juni al mee met de
“Bitterballenrace”.
Plons PRO zal binnen Aegir een eigen
entiteit vormen, waar de kosten,
sponsorgelden, giften etc apart worden
beheerd.
Om alles rond dit initiatief in goede
banen te kunnen leiden, zoekt het
bestuur een groep vrijwilligers die
samen met de St.Plons coördinatoren
een steentje willen bijdragen. Veel is
er niet nodig, want de zeilers zijn erg

VERSE VIS…
Met ietwat vertraging, zijn ze er
dan eindelijk….. de HOLLANDSE
NIEUWE. Dit jaar voor het eerst een
heuse haringparty op Aegir, en wel
op zondag 21 juni. Dit plan is tot
stand gekomen in overleg tussen de
ontspanningscommissie en Casper.
Na alle voorbereidingen te hebben
getroffen, was het dan zover. Overdag
was het niet echt weer dat je voor ogen
hebt bij een haringparty (regen, regen,
wind en regen), maar in de loop van
de middag trok het wolkendek open
en kwam de zon zelfs te voorschijn.
In het clubhuis een optreden van

ervaren en kunnen veel dingen zelf.
Maar bij het onderhoud en takelen
van de boten, plaatsen van de mast,
meedenken, publicatie e.d. is wat extra
hulp zeker nodig.
Heb je vragen, wil je je aanmelden?
Stuur dan een mail naar
publiciteit@wv-aegir.nl
Het bestuur, Hans van Weel
(erelid St.Plons)

zangeres Joan, gesponsord door Jan
Jansen. In de hoek een mooie viskraam
met 2 prachtige viswijven erachter (al
zeg ik het zelf ). Iedereen kon heerlijk
één of meerder haringen weghappen.
Nieuwsgierig naar hoe de Hollandse
nieuwe dit jaar zou smaken waren
er veel leden op het haring happen
afgekomen. Er waren meer dan genoeg
van die overheerlijke verse visjes
(ongeveer 400 stuks), dus iedereen is
ruim voorzien. Het record lag, volgens
mij, bij 10 haringen. Ik heb nog goed
gekeken, maar het was echt een heer
die deze opat en geen reiger. Voor de
kids waren er puntzakken met friet,
natuurlijk voorzien van een lekkere
klodder mayo en/of ketchup.
Ik moet zeggen dat het een bijzonder
gezellige middag was met een goede
sfeer en veel enthousiasme van alle
aanwezigen. Zeker voor herhaling
vatbaar!
Barbara Noordermeer-Vial
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In 2009 stond ik met een aantal
andere ouders te kijken naar de
verrichtingen van de kinderen in de
opti’s. Overgehaald om eens in een laser
te stappen was ik al snel verkocht, en
met mij een aantal andere vaders. Op de
vereniging bleek een lasergroep onder
leiding van o.a. Johan Wolthuis actief
te zijn. We werden met open armen
ontvangen. Coen van Duijn fungeerde
als leermeester en leerde ons al snel
de plas te lezen. Oudgediende Hans
Holterman vaart al jaren op de grotere
internationale wedstrijden. Dit jaar zou
ik eens aan zo’n wedstrijd meedoen,
om te ervaren hoe het is te starten met
meer dan 30 boten. Plaats van handeling
was dit jaar de Braassem. 153 boten
uit heel Europa. In totaal 10 Races op
Hemelvaart en de drie dagen daarna.
Daar stond ik dan met mijn bootje
tussen de ervaren rotten die elkaar
allemaal blijken te kennen. Hans
Holterman blijkt een ware beroemdheid
en begroet echt iedereen. Gelukkig
waren de oude rotten niet te beroerd
om mij als nieuweling te verwelkomen
en te voorzien van zowel advies als van
sterke verhalen. Vissers zijn er niets bij.
Een gemoedelijke sfeer tekent de wal,
al ging het er op het water soms heel
anders aan toe.
Het geval wilde dat het niet heel warm
was, maar dat werd goed gemaakt door
een stevige bries, van Bf3 tot Bf5. Heel
anders dan op onze eigen plas blijken er
dan forse golven te ontstaan. De eerder
genoemde oude rotten wilden mij wel
vertellen hoe je daarmee moest omgaan,
en tegen het einde van de races had ik
het, dacht ik, wel zo’n beetje wel door.
Voldoende training na drie dagen. Ik
keek intussen mijn ogen uit en heb nog
nooit zo lang en veel geplaneerd. Dat
blijft stiekem toch het leukste van het
zeilen. Zo hard mogelijk.

Zo brak de laatste dag aan: harde wind
uit het westen, weer hoge golven en
gelukkig veel zon om het warm te
houden. Na drie dagen zo’n beetje net
voor de achterhoede te hebben gevaren
was ik vastbesloten dat de laatste race
de mijne zou worden, en het begon
goed. Goede start en ik kwam als 6e bij
de eerste benedenboei aan. Toen ging
het mis. Net te vroeg gijpen leverde
een koers op veel te dicht bij de boei,
en toen kwam die onvermijdelijke
windstoot met een vervelende shift als
toetje. Ik hield het niet, liep uit mijn
roer en vloog in vol plané werkelijk
bovenop de boei. Precies onder het
belangstellende oog van de jury, die
mij vermanend aankeek voordat ik
stilviel en alsnog omsloeg. De jury was
daarna vooral geïnteresseerd in hoe
dat zou aflopen voor het hele veld dat
vlak achter mij aankwam. Dat leverde
enige (Duitse) scheldwoorden op,

meende ik vanuit het water te horen.
Toen ik eenmaal los van de boei en mijn
tegenstanders was, de boot overeind
had en helemaal achteraan voer, liet de
jury mij in genade verder varen waarna
ik ongeveer als laatste mocht finishen.
Kortom, ik heb veel geleerd en geweldig
veel lol gehad.
Alle ouders van de leskinderen die
net als ik toen nu elke zondag het
spelevaren van hun kroost aanschouwen
kan ik van harte aanraden en uitnodigen
om de Dutchy (de verenigingslaser) eens
te boeken en mee te varen op zondag of
op donderdagavonden.
Voor je het weet ben je aan het racen
tussen (achter) de groten in het
laserveld en ben je je aan het beraden
over de uitnodiging van de Engelse
kampioen Alan Davis om toch vooral in
Eastbourne mee te gaan varen met de
Engelse Open. Op zee. Met nog hogere
golven en stroming. Ik denk er nog over
na.
Frits Bienfait
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Combi
De Aegirzeilers hebben dit jaar
bijzonder goed gezeild en zich
massaal geselecteerd voor de
Combifinale in Hoorn. In ieder geval 14
Aegirzeilers zullen op 13 september
in Hoorn de strijd aangaan met de
rest van Nederland. Gedurende 8
wedstrijddagen is er gestreden. Hierbij

Einduitslagen regio
A:
2e Luuk ter Haar
3e Joris Nankman
5e Casper van der Torre
13e Brandon Riet
18e Sebastiaan de Bruyn

C:
5e Nina van der Torre
7e Lucas van den Berg
9e Puck van der Veen
17e Jonas de Josselin de Jong
20e Pepijn Nagtegaal
21e Bobby Blaauw
23e Valerie van Empel

B:
3e Brigitte de Schepper
4e Michiel Bakker
7e Thomas de Koning
9e Floris Nagtegaal
13e Thomas van den Born

de totaaluitslagen:
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Sliptong

€19,

95 p.p.

50

28 | Aegir Spiegel | juli 2015

AE

R
JAA

EL

50

E
GIR SPI

G

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

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

FOKA SUPERSTORE
ADMIRALITEITSSTRAAT 8
3036 EK ROTTERDAM

WWW.FOKA.NL

Erkend FOCWA bedrijf

KIJK SNEL OP

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

010 - 403 53 00
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Dus je vindt het zeilen in je
Optimist leuk?
Heb je wel eens over wedstrijdzeilen
gedacht? Veel kinderen denken dat dit
alleen voor een paar heel goede zeilers
is weggelegd, maar dat is helemaal
niet zo. Op Aegir is een actieve groep
wedstrijdzeilers, en die hebben vaak
niet eens alle CWO’s… In de regio
Rotterdam is er een zogenaamde
Combi: een serie wedstrijden bij
verenigingen in de buurt, van Gouda
tot Zeeland, waar je op verschillende
niveaus kunt zeilen. Soms op kleine
plassen, zoals je die kent, maar ook op
open water. Kijk maar eens op http://
www.combi-rotterdam.nl.
De wedstrijden, een stuk of acht,
worden op zondagen in het voorjaar
en de zomer gehouden. Je krijgt eerst
een serie wedstrijdtrainingen op Aegir.
Daar leer je hoe de banen eruit zien,
hoe je zo slim mogelijk kunt varen en
natuurlijk enkele regels. Je kunt al jong

beginnen in de Combi D of C, als je
zeilen maar leuk vindt! Gewoon in je
eigen boot, waar je niets aan hoeft te
veranderen. Er wordt een gemakkelijke
baan gevaren, en je krijgt voor en
tijdens de wedstrijden alles uitgelegd.
Je kunt later doorschuiven naar de B en
tenslotte de A, maar dan ben je al wat
ouder. Daar gaat het er echt serieus aan
toe, en moeten je ouders eens aan een
wedstrijdboot gaan denken…
Hoe ziet een wedstrijddag
in de Combi eruit?
De dag begint om een uur of negen met
het optuigen van de boten. Deze zijn
meegekomen op de grote trailer van
Aegir, of op het dak van de auto. Er is
een voorbespreking, waar je tips krijgt,
en om een uur of half elf is de eerste
wedstrijd. Ook voor de ouders is het
altijd spannend om te zien wie er als
eersten rond de boei komen. Er is een
boot van Aegir aanwezig, waar je tussen

de wedstrijden even wat kunt eten en
drinken, en tips krijgt van je coach. Na
de tweede wedstrijd is er lunch met
alle kinderen en ouders. De groepen
die wedstrijden varen bestaan meestal
uit zo’n twintig tot dertig kinderen,
van alle acht verenigingen. Omdat je
elkaar steeds tegenkomt leer je al snel
andere kinderen kennen- en ouders
andere ouders. Zo maak je al snel goede
vrienden in je wedstrijdploeg. Wanneer
de wind goed is, worden er na de lunch
nog twee of soms drie wedstrijden
gevaren, tot een uur of drie. Daarna
verzamelt iedereen zich op de kant en
worden de boten afgetuigd. De spanning
stijgt: het duurt even voor de uitslagen
worden opgehangen, en daarna is er
de prijsuitreiking, met mooie bekers
voor de eerste drie in elke groep. Wel
een beetje moe ben je dan voor het
avondeten weer thuis.
Een goedgevulde zondag, maar je zult
zien dat het heel leuk is om te doen,
en je leert ongelooflijk veel. Voor je
ouders is het soms een beetje passen en
meten in het meestal toch wel drukke
weekend, maar het is ook voor hen
een gezellige dag. En kunnen ze een
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keer niet, dan helpen andere ouders je
tijdens de wedstrijddag.
Er zijn dus winnaars van elke wedstrijddag, maar je punten voor alle wedstrijden worden ook opgeteld voor je plaats
in de hele Combi van dat jaar. En mocht
je nu bij de eerste tien in je groep eindigen, dan mag je in september meedoen
aan de landelijke Combifinale in Hoorn.
Er zijn namelijk nog veel meer Combiregio’s in Nederland, en de top tien uit
elke regio verzamelt zich op het IJsselmeer. Hier zeil je dus tussen de besten
van Nederland- een heel bijzondere dag
om mee te maken.
En als je de smaak echt te pakken hebt?
Mocht je dit nog niet genoeg vinden
(en je ouders ook niet), dan kun je in de
B en A ook nog aan andere landelijke
wedstrijden meedoen. Een groep van
Aegir heeft bijvoorbeeld dit voorjaar
meegedaan aan de Dutch Youth Regatta
in Workum, Friesland. Dit kun je je nauwelijks voorstellen: allerlei verschillende
klassen, maar alleen al meer dan 400
Optimisten. Van over de hele wereld,
tot Singapore en de Verenigde Staten

aan toe. Het was hard werken, met veel
wind en hoge golven, maar fantastisch
om mee te maken, vonden de zeilers.
Wil je nog verder, dan kun je als A-zeiler
in meer nationale, en internationale
wedstrijden meevaren. Behoor je tot de
besten in de regio Rotterdam, dan kun
je misschien in Team Rotterdam komen,
dat heel intensief traint, en je probeert
klaar te stomen voor de landelijke top.
Dit was misschien het beeld dat je had
van wedstrijdzeilen en dat je misschien
een beetje afschrikte. Je ziet echter dat
iedereen die zeilen leuk vindt in de
Combiwedstrijden een hele leuke en
spannende sport kan vinden!
Hoe kun je gaan wedstrijdzeilen?
Als je meer wilt weten, vraag je ouders
dan om contact op te nemen met Eric
van den Born, zeilcommissaris, en secretaris van de Combi. Of kom in het
najaar eens kijken tijdens de nieuwe
serie wedstrijdtrainingen. Hopelijk zie je
nu dat wedstrijdzeilen ook voor jou een
heel leuke sport kan zijn!
Steven Bakker
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Zon en gezellige sfeer op Van Oord-Nautilus Bedrijvenregatta
De Bergse Voorplas was zaterdag 11 juli het toneel voor de
36e editie van de Van Oord-Nautilus Bedrijvenregatta.
Vanaf het terras van WV Aegir hadden de toeschouwers
onder een heerlijk zonnetje een prachtig zicht op de
roeiwedstrijden. 15 achten (7 ervaren en 8 onervaren ploegen)
en 3 vieren streden om de eer. Een aantal achten waren ook
nog in de race voor het nationale bedrijfsroeikampioenschap.
De ploeg van Kempen & Co werd de overtuigende winnaar
in de categorie Ervaren Bedrijfsacht en wist ook het
Bedrijfsroeikampioenschap 2015 op zijn naam te schrijven.
Kantoorhalen werd in deze categorie 2e, op de voet gevolgd
door Huisman/Heerema. De ploeg van sponsor Van Oord
kwam net iets te kort en werd 4e.

Winnaar in de categorie Onervaren Bedrijfsacht werd FMVG
TU Delft met op de 2e plaats de Rechtbank en Fakton als 3e.
Bij de vieren eindigde Aegon als nummer 1, Wärtsilä als 2e en
de Rechtbank als 3e.
Het was de eerste keer dat er een aparte categorie was voor
onervaren ploegen. Dat geeft hen ook de kans om te winnen
en dat werd met overtuiging gedaan. Het is geweldig om te
zien hoe mensen die aan het begin van het jaar nog nooit in
een roeiboot hadden gezeten, nu een ploeg vormden en in een
vier of een acht een wedstrijd roeiden over 1000 meter.
Al met al een geslaagde dag met spanning en gezelligheid.
Organisatie Van Oord-Nautilus Bedrijvenregatta

STEEHOUWER
Sinds 1931

Krol Pompen
Borchsatelaan 61

tel: 010-4222896
fax: 010-4226572

3055 ZG Rotterdam

info@krolpompen.nl

kijk voor meer informatie en onze producten op:

www.krolpompen.nl

U IT V AAR T ZO R G

Domicilie: Hoofdweg 144
3067 GH Rotterdam

Tel. 010 - 4 123 755

Dag en nacht bereikbaar

Voorbespreking bij ziekte
en gezondheid
Keuzevrijheid in alles!

Martin Kemner
dir. / eig.

www.steehouweruitvaart.nl

®

29 maart
23 APRIL
26 APRIL
26 APRIL
10 MEI
17 MEI
21 MEI
4 JUNI
7 JUNI
14 JUNI
21 JUNI
25 JUNI
27 JUNI
05 JULI
09 JULI
12 JULI
03 SEPTEMBER
13 SEPTEMBER
19 & 20 SEPTEMBER
11 OKTOBER
25 OKTOBER
7 & 8 NOVEMBER

2015

OPENING ZEILSEIZOEN
A. v. d. MEER-BOKAAL LASERS I
FACET BITTERBALLENRACE I
F.J. KLASSE-EVENEMENT
FACET BITTERBALLENRACE II
AEGIR FAMILIE ZEILDAG
A. v. d. MEER-BOKAAL LASERS II
A. v. d. MEER-BOKAAL LASERS III
LASER EVENEMENT
COMBI ROTTERDAM
FACET BITTERBALLENRACE III
A. v. d. MEER-BOKAAL LASERS IV
ZOMERFEEST - BBQ
FACET BITTERBALLENRACE IV
A. v. d. MEER-BOKAAL LASERS V
VOORRONDES TRUST TEAMCUP
A. v. d. MEER-BOKAAL LASERS VI
FACET BITTERBALLENRACE V
AEGIR CUP - BART’S BASH
FACET BITTERBALLENRACE VI
TRUST TEAMCUP
IJSBEREN

INSCHRIJVINGEN &
& INFORMATIE
INFORMATIE ZIE
ZIE WWW.WV-AEGIR.NL
WWW.WV-AEGIR.NL OF
OF
INSCHRIJVINGEN
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VOLG ONS
ONS OP
OP FACEBOOK
FACEBOOK WWW.FACEBOOK.COM/AEGIR.ZEILERS
WWW.FACEBOOK.COM/AEGIR.ZEILERS
VOLG
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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

Okke Borggreve, 06 136 070 79

Monica Vial en Barbara Noordermeer,

COMMISSIE
JEUGDZEILOPLEIDING

Voorzitter

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

penningmeester@wv-aegir.nl
Algemeen bestuurslid

Barbara Noordermeer-Vial,
06 293 802 78

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

alg.bestuur@wv-aegir.nl
Havenmeester

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

Aad Maaten, 06 445 984 94

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

tech.comm@wv-aegir.nl

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

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

TOEGANG TERREIN

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

Hans van Weel,
publiciteit@wv-aegir.nl
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Daan Costermans
Massimo Barten
Roderick van Empel
Ghislaine van Empel
Jeugdbestuur@wv-aegir.nl

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.

Aegir Spiegel | juli 2015 | 35

€ 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

