Wijnproeverij
Een goede fles wijn die op loop-afstand
van de steigers aan de plas te koop is.
Interview

Jaap van Herk
Het vaarseizoen komt gelukkig weer!
Wat te doen bij een motorboot of sloep etc.

Ruzie en leedvermaak in de sluis
Is het écht zo onveilig op het water?

J A A R GA NG 49,

N U M M ER 1, M AART 2 0 1 4

Soms lijkt het wel of de tijd heeft stil gestaan.

eerder had aangegeven er mee te willen stoppen op dezelfde
wijze met het programma van Peter moeten kunnen omgaan
zoals Peter dat kan en die vonden wij niet. Peter nogmaals
heel veel dank.
In 2013 ging Aegir een leuke samenwerking aan met de Tennisvereniging Lommerrijk aan de Straatweg. Er werd een
toneel dag georganiseerd die zowel ’s middags als ’s avonds
was uitverkocht. Het stuk heette De Bloedbruiloft en de
aanwezigen waren de gasten van deze aparte bruiloft. Ik heb
ervan genoten en gevraagd of Chris Tijs (voorzitter Lommerrijk) en zijn vrouw Anneke van Lommerrijk dit jaar weer zo’n
voorstelling willen doen. Afgesproken is ook dat er dit jaar een
Zeil/Tennis evenement wordt gedaan tussen de Lommerrijk
en Aegir jeugd.

VA N D E VO O R Z I T T E R

Beste leden van Aegir.
Na een leuke Nieuwjaarsborrel op 12 januari waarbij het
clubhuis helemaal vol was en de champagne rijkelijk geschonken werd, wisten wij dat 2014 voor Aegir werkelijk
was begonnen. Er was onder andere een heerlijke grote fles
champagne die Avi ons heeft geschonken om op deze gelegenheid uit te schenken aangevuld door heel wat flesjes van
de vereniging.
De sfeer was top!!! In mijn Nieuwjaar speech heb ik Peter
Krins nog even in het zonnetje gezet nu onze vereniging is
overgestapt op een nieuw administratie systeem te weten
Ecaptain. Peter heeft vele jaren zijn vrije tijd gestoken in het
door hem ontworpen vorige systeem en dat ook vele jaren
zijn goede dienst heeft bewezen. Waarom dan Ecaptain zult
u denken. Ecaptain is een programma dat door vele jachthavens wordt gebruikt en communiceert dan ook direct met het
Watersportverbond. Daarbij zou een opvolger van Peter die al
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Helaas zijn er in 2013 weer een aantal trouwe leden overleden
zoals onze vorige penningmeester Louis van Steveninck; wij
hebben hen herdacht met eerbied. Helaas hebben wij ook dit
jaar al weer afscheid moeten nemen van twee bijzondere mensen die onze watersport vereniging zeer dierbaar waren.
Rob Albers is dinsdag 28 januari overleden na een ziekbed.
Rob was zeer begaan met de sport zoals de voetbalclub Excelsior en ons eigen Aegir.
Op 3 maart overleed na een lang ziekbed Bart van Beek, de
echtgenoot van Astrid welke lid is van onze vereniging. Bart
was een markante gezellige verschijning bij ons op de club.
Ook bereikte ons het bericht dat Henri de Potter is overleden
op 3 maart . Zijn crematie heeft 8 maart plaatsgevonden. Henri was jarenlang de drukker van de Aegir Spiegel, hetgeen hij
altijd netjes deed. Wij zullen alle overledenen missen en wensen hun families veel sterkte toe hun verlies te verwerken.
Een grote wens van het bestuur is de verwezenlijking van het
jeugdhonk boven ons tweede gebouw. De kosten om dit te
realiseren zijn circa € 65.000,Er komt dan een balkon voor het tweede gebouw alsmede
twee dakkapellen in de kap. Het jeugdhonk zal bruikbaar zijn
om feesten voor de jeugd te houden als mede zeillessen en
andere avonden. Wij hopen hiermee de jeugd wat meer aan de
vereniging te verbinden. Momenteel is het verwezenlijken van
dit jeugdhonk nog een mooie gedachte daar wij eerst de lening
op het berging gebouw willen aflossen in de komende jaren.
Inmiddels heeft Trust zich gemeld om mee te denken en te
werken aan dit project.
Trust heeft ook het banieren project van Aegir overgenomen
en zal ons ter compensatie hiervoor sponsoren. Onder druk
van diverse leden en omwonenden wordt het banieren project
op Aegir gereduceerd tot 10 evenementen per jaar waarvoor
een aanvraag bij de gemeente is ingediend. De omgevingsvergunning die wij hadden voor deze banieren is ingetrokken
door ons.

En dan 2014: wat gaat dit jaar ons brengen. De Sint heeft gezien dat vorig jaar
de Paus uit Rome is afgetreden en denkt
zelf nu ook aan een opvolger.
Wij zijn de huidige sint natuurlijk heel
dankbaar voor al zijn werk in deze en
derhalve zal er een conclaaf komen voor
een nieuwe sint. Wanneer wij witte rook
hebben zullen wij u dit laten weten.
Wij zijn van plan een dukdalf te gaan
plaatsen voor de entree van ons clubhuis.
Het is de bedoeling dat er op deze dukdalf plaatjes komen met de namen van
leden die iets hebben betekend voor
Aegir in sportieve zin en anderzijds.

Wij zouden het leuk vinden indien u
daar namen van deze leden wilt voordragen en wat zij gedaan hebben. Stuur
mij een mailtje en wellicht zal uw voorstel worden gehonoreerd door het bestuur met een mooi plaatje op de dukdalf van deze persoon. Mijn E-mailadres
is henkheintz@upcmail.nl.
Op 16 mei 2014 zal de voorjaars ALV er
weer zijn om 20.00 in ons clubhuis.
Wij rekenen weer op een grote opkomst. Belangrijke zaken zoals het
financiële Jaarverslag over 2013 en het
aanstellen van Aad Maaten als bestuurder c.q. terrein commissaris zullen aan
de orde zijn.

Mijn eerste termijn als voorzitter zit er
dan op en ik stel mij beschikbaar voor
een tweede termijn met dien verstande
dat wanneer er tussentijds een opvolger
voor mij is ik het stokje zal overgeven.
Dit natuurlijk na goedkeuring van U en
het bestuur.
Ik hoop voor u allen dat 2014 een mooi
en gezond jaar mag worden met een
heerlijke zomer en veel vaarplezier.

Henk Heintz
Voorzitter WV Aegir

Colofon

Zeilwedstrijdcommissie

Ontvangt u nog geen Aegir Mail?

Peter de Wit 06 21 290 432

Geef dan uw emailadres op aan

Prinsemolenpad 4

peterdewit52@gmail.com

Kennismakingscommissie

Tom Koenen: tomkoenen@cs.com

W.V.AEGIR

tel: (010) 422 11 08
Correspondentie:

Postbus 35032, 3005 DA, Rotterdam,
ING nr. 133787 t.n.v. W.V. Aegir

BESTUUR

Voorzitter

Henk Heintz (010) 418 34 31
Secretaris

Tom Koenen 06 20 063391
Penningmeester

Christiaan Rutgers 06 55 707 171
christiaanrutgers@pro-estate.eu
Algemeen bestuurslid

Vera Bergschneider 06 20 672 862
Havenmeester

Jaap van Herk 06 38 558 312
Technisch commissaris

Aad Maaten 06 445 984 94
Commissaris zeilzaken

Peter de Wit 06 21 290 432

COMMISSIEVOORZITTERS

Vera Bergschneider 06 20 672 862
vera_bergschneider@hotmail.com
Ontspanningscommissie

Monica Vial en Barbara Noordermeer
oc-w.v. aegir@planet.nl

COMMISSIE
JEUGDZEILOPLEIDING

Voorzitter

Peter de Wit 06 21 290 432
Hoofdinstructeurs

Thijs Boonen & Max de Boorder
jeugdzeilen@wv-aegir.nl

Secretariaat Jeugdzeilen
Anne-Lou Slobbe-van Vliet 06 53 509 680
jeugdzeilen@wv-aegir.nl

TOEGANG TERREIN

Bent u nog niet aangemeld bij de
beveiliging van het terrein?
Stuur uw mobiele telefoonnummer
naar tomkoenen@cs.com

AEGIR MAIL

AEGIR SPIEGEL

Hoofdredacteur:
Hans van Weel

Redactie:
Vera Bergschneider
Ellis van den Berg
Anouk Boonk
Corine Voesenek
Albert de Lange
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Peter Vogelaar
www.uitdekunst.com
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Daphne Baars
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Gelieve alle mutaties door te geven aan de secretaris (Tom Koenen,tomkoenen@cs.com ). 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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HOLTERMAN
AUTOSCHADE

Schadereparaties aan alle merken

VA N D E R E DAC T I E
Na het jeugdkerstnummer wilden we
een Spiegel samenstellen rond het
thema: Op pad met je boot.

Dat lijkt een overzichtelijk onderwerp:
beetje poetsen, boot het water in
en trossen los. Maar tijdens het
samenstellen van de Spiegel bleek al
snel dat je bijna als een projectmanager
aan de slag moet om het financieel
overzichtelijk, veilig maar ook vooral
gezellig te houden. Gelukkig lopen er bij
Aegir nogal wat ervaringsdeskundigen
rond en konden we van hun expertise
gebruik maken bij het samenstellen van
deze editie.
Terwijl ik dit schrijf zie ik rook uit een
rescueboot op de plas komen. We zullen
zo direct het verhaal wel horen.
De redactie is zelf ook aan de slag
gegaan op haar expertisegebied
namelijk spoorzoeken in het verleden
en het proeven van een selectie wijnen.
Zeer geslaagd vinden we zelf.
We wensen u veel leesplezier en voor
komend vaarseizoen een behouden
vaart.
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Amstelstraat 15
3044 CA Rotterdam
Tel: 010-4379190
E-mail: info@holterman.com
www.holterman.com

Erkend FOCWA bedrijf

Wijnproeverij:
Op 28 februari heeft een wijnproeverij plaats gevonden waarbij een Aegirpanel diverse gekoelde wijnen heeft
geproefd. De geproefde wijnen zouden een dagtripje met de boot en soms barre omstandigheden aan boord
moeten kunnen doorstaan. Dankzij de charmante assistenten waren de flessen of pakken tijdens het proeven
niet zichtbaar en moest het panel het alleen met de geur, smaak en kleur doen. Na de proeverij hebben we
nog naar het gebruiksgemak van de flessen gekeken en drijftesten gedaan. Uitgangspunt was: een goede fles
wijn met gebruiksgemak van rond de 6 euro, die op loopafstand van de steigers aan de plas te koop is.

COLLE DEL PRINCIPE, een
Prosecco uit Italië, waarvan het
glazuur van je tanden springt met
instant hoofdpijn. Glazen fles met
schroefdop, Gall&Gall € 7,99.

★★★★★

BIOLOGISCHE CHARDONNAY
van de Albert Heijn uit Chili, 2013.
Verkrijgbaar in een bagbox wat wel weer
handig is aan boord, met een slechte
afdronk die het panel niet aan zou raden.
€ 10,19 voor 2 liter

★★★★★
MINUTY, een rosé uit de Provence.
Denk aan Saint Tropez, zon, zee
voeten in het warme zand en Club
55 (voor de kenners). Inhoudelijk
vergelijkbaar met de Moustache maar
omdat deze alleen verkrijgbaar is bij de
Sligro en in glazen fles met kurk toch een lagere rating.
Maak indruk op je vrienden met een zuid Europees
relaxed karakter als een zwoele zomeravond met een
wulp vorm gegeven fles. Rond de € 6.

★★★★★

G7, een Sauvignon Blanc uit Chili,
2013 die een veelvoud van smaken
weer geeft waardoor de essentie
een beetje verloren raakt.
Verkrijgbaar bij de Hema aan
de Streksingel. Volgens het
panel een hopeloze afdronk.
Glazen fles, schroefdop,
blijft niet drijven. € 4,75

★★★★★

TANGELED TREE een Sauvignon
Blanc uit Zuid Afrika, 2013 in een ranke
fles. Prima wijn met een spannende
fruitige, kruidige smaak en matige
afdronk maar wel weer met “tree free
paper”etiket. In een kunststof fles met
schroefdop welke blijft drijven als deze
overboord valt. Verkrijgbaar bij Gall &
Gall voor € 5,99.

★★★★★

Met stip op nummer 1 ,
LA GRANDE MOUSTACHE,
gekocht bij Grape District op de
Streksingel. Een Chardonnay, vol van
smaak die een middag lang genuttigd
kan worden zonder te vervelen. Een
lichte sprankeling met een bite,
niet te droog. Mocht een volle fles
onverhoopt overboord vallen blijft de
fles drijven omdat deze van kunststof
is gemaakt. Eenvoudig te openen met een
schroefdop. De moeite waard om minstens een doos van
in te slaan voor jezelf of met vrienden. Chardonnay 2013,
Frankrijk, € 5,99, ook gekoeld te koop.

★★★★★

Aegir Spiegel | Maart 2014 | 7

Jaap vertelde een week geleden dat
het niet goed ging met zijn vriend
Bart van Beek. Daarom overweeg ik
hem te bellen met de vraag of z’n kop
wel naar een interview staat. Aan de
andere kant; hij lijkt me een type die
zoiets heus wel zelf aan kan geven.
Bovendien; misschien dat een avondje
kletsen over zijn vaarverleden juist een
goed getimede afleiding kan zijn. Over
de telefoon had hij al gevraagd of ik
bier, wijn of whisky dronk dus dat er
smeermiddel bij de hand zou zijn stond
bij voorbaat vast.

I NTE RVIE W JA A P VAN H E RK
Je moet geen angst voor liften hebben
als je bij hem op bezoek gaat. Het sleetse ding schudt en piept en ik zie geen
knopje voor noodgevallen. God zegen
de greep and up I go. Aan het einde van
de galerij staat Jaap in de lichte regen op
me te wachten. Tjakka en Donna, twee
nerveus-enthousiaste logeerhonden, de
naam van het ras is niet te spellen, laat
staan te onthouden, hollen me speels
tegemoet. Ik vrees voor m’n pas gestoomde Armani. Broer en halfzus snuffelen er vrolijk op los terwijl Jaap ons de
woonkamer binnen leidt. Het is meteen
duidelijk; hier woont een bootjesgek.
Jaap komt tegenover me zitten met z’n
ruig behaarde zeemanskop vlak voor de
TV, die pal boven z’n stoel hangt. Gelukkig gaat-ie even later uit. De honden
vleien zich links en rechts van me op de
bank en Jaap vraagt of ik koffie wil.

Jaap van Herk
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“Jaap, kunnen we het over je vriend Bart
hebben?”
Hij zucht, ik zie de emotie. “Afgelopen
dinsdag ben ik met Bo van Dijke voor
het laatst bij hem geweest. We hebben
afscheid genomen en we hebben nog gelachen ook.”. Hij kijkt even uit het raam
en vervolgt “Het kan nog even duren
voor hij ons voorgoed verlaat. Het is een
verlies voor de vereniging, al was het
alleen al om z’n prachtige notarisboot.
Nee, serieus, hij was, uh is, een geweldige vriend. Afgelopen zomer voeren we
nog met een hele groep op de Kaag…”
Het zal niet toevallig zijn dat Jaap direct
na deze woorden vraagt of ik een whiskytje wil. Onze andere bakkies troost
zijn al even op. Hij beveelt een zestien
jaar oude single-malt aan. Met blended
whiskies, laat staan Bourbon, mag je wat
hem betreft de open haard aansteken.
“Nou vooruit” zeg ik, wetend dat ik zulk
spul meestal naar ouderwets gorgelwater vind smaken… We proosten op Bart

en verdraaid, het Schotse levenswater
smaakt uitstekend. “Dat komt omdat
er geen jodium in zit zoals bij die Islay
malts, die zijn over turf gestookt en dat
proef je”.
“En nu over boten Jaap.”
Hij grinnikt en pakt gelijk een paar oude
fotoboeken. “Kijk, dit is in 1932, tijdens
de Hillergsbergse Zeilweek. Het is allemaal van Herk wat je ziet. M’n beide
grootvaders, dat zijn die met een horlogeketting, plus een paar ooms. Mijn
vader is ergens op de achtergrond aan
het zeilen en zou met zijn Duitse Rennjolle de eerste prijs winnen. De bokaal
staat tot vandaag de dag bij mijn broer
op de kast”. De foto is een uniek tijdsdocument. De gegoede burgerij, paasbest
gekleed, verpoost zich aan de wallekant.
Er is een regatta aan de gang en je ziet
aan de haren en de rokken van de dames dat er een flinke bries staat. In het
canvas tentje links zaten twee heeren;

‘de Tijd’ en ‘het Schot’. “Mijn vader won
toen de eerste prijs en die bokaal staat
nog altijd bij mijn broer op de kast.”
“Het Aegirbloed stroomt de van Herken
dus al decennia door het bloed” merk ik
op. “Inderdaad, je zou misschien denken
dat het lidmaatschap van mijn vader op
mij is overgegaan maar niets is minder
waar. Mijn vader had in die jaren diverse boten bij Aegir liggen, waaronder die
Rennjolle . Maar op 14 mei 1940 sloeg
het noodlot toe en is zijn kaaswinkel
aan de Delftsestraat in vlammen opgegaan. De Duitse terreurdaad betekende
ook het einde van het zeilen”. “Werd er
eigenlijk gezeild in die beroerde jaren”
Jaap schudt van nee en vertelt dat er
toen op de plas allemaal boten voor anker lagen. “Boten voor anker?” “Ja, dan
konden er geen watervliegtuigen van de
geallieerden landen… Na de bezetting
had ‘Ouwe Kaas’, dat was zijn bijnaam,
het veel te druk met wederopbouw en

zijn groeiende gezin om nog vaak te
gaan zeilen”
“Sprak je vader veel over de oorlog? ”
“Met geen woord. Je moeten weten
dat hij later tijdens de bezetting ook
nog eens is weggevoerd. Van trauma’s
merkten we niets. Behalve soms, midden in de nacht, een schreeuw wanneer
hij door nachtmerries werd gekweld”.
Omdat ik weet dat zoiets een enorm
stempel op het slachtoffer en de gezinssituatie kan drukken vraag ik Jaap daar
naar. “We hebben er eigenlijk nooit iets
van gemerkt. Hij was een vrolijke, fijne
vader, zijn ervaringen verwerkte hij
alleen”. We proosten nog maar eens.
“OK Jaap, nu echt over bootjes en over
Aegir” We bladeren verder in het oude
fotoboek dat hij van zijn vriend Nico
Koot heeft geërfd. Onze blik wordt
getroffen door een plaatje van een carnavalsfeest in het clubhuis . Jaap begint
met namen te strooien en wie er dan
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ook nog eens Lid van Verdienste is, of
was. Deze foto is van voor zijn tijd, het
zal rond 1965 geweest zijn. Het feestgedruis spat van de foto af terwijl het
toch maar een klein zwart-witje is. Dit
moeten hoogtijdagen geweest zijn. Toen
de elite nog Regenbogen had in plaats
van een Klaassen of een Lemmeraak en
Jan Modaal vanwege de toegenomen
welvaart aan z’n eerste bootje kon gaan
denken. Uniek is ook de opname waarop je een Vrijheid ziet die in het ruim
van een beurtschip is geladen. Met een
vrolijk clubje jongemannen er om heen.
Er stonden nog veel meer jachtjes in
het ruim en zo ging het hele spul naar
de Sneekweek. Ik merk op dat het toen
toch wel echte rijkdom moet zijn geweest. Een binnenvaartschip afhuren
om naar Friesland op te stomen. “Ben
je gek man, het schip, de Nellie J., was
van ons lid Frans Junius en die deed dat
voor de lol.”
Dan zien we een formatie gaffelgetuide
jachtjes op de eerste van Brienenoordbrug af zeilen. Die moet er net gelegen
hebben en het flottielje zal tijdens de
‘Brieler Stertocht’ onderweg zijn geweest. Verzamelen in het Boerengat en

dan op zaterdag naar Dordrecht en zondags naar den Briel. Waar zijn die tijden
gebleven, verzuchtten we. Vier bootjes
naast elkaar, slapen onder de dektent,
lauw bier en natte kleren.
Nu komen Jaaps eigen boeken op tafel.
Zeilsloepen en roeisloepen op elke bladzijde. Zijn trots, de Kits Kits, bouwde
hij zelf. Vrienden Kees Jan en Ben Bos
namen er ook eentje voor hun rekening
en zo transformeerden ze drie oude
reddingssloepen tot mooie, kitsgetuigde, jachtjes. Dat gebeurde bij Wurth
aan de overkant. Er was daar ook een
gezellige bar en het bespreken van de
bouwplannen was absoluut geen straf.
Van het varen op de plas zijn niet veel
foto’s. Van Jaaps tochten met grote roeisloepen des te meer. Met enige trots laat
hij een verklaring van het Guiness Book
of Records zien. In 1991 zijn ze met acht
man van Basel naar Rotterdam geroeid.
De reis van bijna duizend kilometer was
de langste roeitocht over binnenwater
ooit. De opbrengst van de fundraising
ging naar het Aidsfonds. Ik vind het een
prestatie van formaat want ik ken de
helse stromingen bij de Lorelei. Voorzichtig knijp ik Jaap in z’n linkerboven-

arm om een indruk van z’n spieren te
krijgen.
Er blijken meer oorkondes in huis wanneer we, hak op de tak, op het onderwerp ‘kaas’ terecht komen. Net als zijn
vader zat Jaap ook een tijd in de zuivelbusiness. En hij is officieel ‘kaasproever’.
Dat gaat net als bij wijn. Blind keuren en
dan proeven op vetgehalte, schimmel en
nog wat criteria om zo te bepalen welke soort het is en zo mogelijk zelfs uit
welk dorp. We praten er smakelijk over
en ondertussen serveert hij een prima
droge worst.
“Nog even over bootjes Jaap”.
Hij begint over de roemruchte 24-uursrace te vertellen. Met zijn geheugen is
niks mis want hij weet nog dat het idee
voor de race uit branie werd geboren.
Op het trouwfeest van John “de Boef ”
en Ria. Dat was in 1970. De eerste race
kende 12 deelnemers en enkele jaren
later deden er al zo’n zestig boten aan
mee. “Het was meer feest dan race
hoor. Behalve voor Bert Bos want die
zeilde met z’n Unicorn catamaran wel
120 rondjes, om de rest heen. Dat was
trouwens niet zo’n kunst want er deden
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ook veel scouts met Lelyvletten mee.
Die zaten nota bene te barbecueën aan
boord. En Bert er maar omheen varen”.
Jaap moet er nog om lachen.
“Oké Jaap, tot zover het mooie verleden,
hoe zie je de toekomst?”. Hij zucht licht.
“kijk, met de jeugdopleiding gaat het
natuurlijk hartstikke leuk. Maar als ze
zestien of zeventien zijn dan zie je ze
meestal niet meer en dat is natuurlijk
jammer. De trend naar motorsloepen
zorgt wel voor nieuwe aanwas en wat
echt een leuke ontwikkeling is, zijn de
Boem-Boem-boten”. “Wat voor boten??”
Hij kijkt me schalks aan en legt uit
dat het Drakenboten zijn die geroeid
worden door een team . Ze hebben een
grote trom aan boord die het ritme van
de roeislag aangeeft. Waar, oh wonder,
door omwonenden van de plas al weer
tegen wordt geprotesteerd. We moeten
maar weer zien hoe dat af gaat lopen.
“Nog even over je nieuwe functie als havenmeester, heb je daar eigenlijk wel tijd
voor, je werkt toch ook ?” “ Ach, ik ben
vijf-en-zestig geworden. Ik zal er, schat
ik, bij elkaar opgeteld, twee à drie dagen
in de week druk mee zijn”. “Dat is best
pittig, kent de vereniging daartoe een
bezoldiging?” “Ha, nee, het is allemaal
liefdewerk en oud papier. Uh, papier,
ik bedoel oude boten. Morgen moet ik
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er weer eentje afvoeren. Een zestienkwardraat die met de laatste storm is
omgewaaid. Er zit een gat in.” “Gaat zo’n
ding dan naar de sloop?” “Ja joh, repareren is duurder en je weet, houten boten
daar staat toch eigenlijk ‘maar’ veertig
jaar voor.”
“Zijn er belangrijke ontwikkelingen op
de haven?”
“Nou die nieuwe elektra is wel een project hoor. Er moeten weer kabels uit de
grond en dat is wel even werk. En verder hoop ik dat het boem-boembotenproject een succes wordt. Dat zou echt
mooi zijn.”
“Heb je nog iets aan de leden te melden,
of te vragen.”
Hij grinnikt “ja , dat ze hun teringzooi
op ruimen.”“Dat komt er letterlijk in te
staan hoor.” Hij kijkt ineens bedenkelijk. “Pff, ja, da’s waar ook. Nou, uh, laat
maar gewoon staan hoor, het is toch ook
zo. Ik kan er niet tegen als mensen er
een bende van maken.” De flat is inderdaad keurig aan kant. Jaap vervolgt; “en
daarin ben ik heel stellig. Ze kunnen van
me zeggen dat ik misschien niet altijd
aardig ben maar nooit dat ik onduidelijk
ben.” Het is laat geworden maar omdat
Jaap, althans vanavond, eerder een be-

scheiden genieter bleek dan een groot
innemer, kan ik veilig terug naar huis
rijden. Ik bedank Jaap hartelijk voor het
gesprek en hij loopt mee naar de lift.
En passant laat hij zien waar het knopje
voor noodoproepen zit. Het icoontje op
de knop is geen telefoonhoorn of zoiets,
nee het zijn de twee liggende pijltjes om
de deur te openen. Verkeerd gemonteerd…
Op de terugweg bedenk ik dat het goed
is zo’n charismatische Bromsnor op de
haven te hebben. Wat heb je voor zo’n
functie aan een watje. “Wacht even…
Bromsnor? En Anita als Saartje?… en
welk lid kan ik dan als Aegir-Swiebertje
kan interviewen?”
Een week later zit ik weer bij Jaap op de
bank om het interview door te nemen.
Al snel vertelt hij dat Bart is overleden.
Diezelfde middag. Ik heb Bart niet
gekend maar ik schrik toch en vergeet
daardoor Jaap te condoleren. De heldere klank van het aanstoten der whiskyglaasjes nog geen tien tellen later èn
de kruisende blik in onze ogen, zeggen
genoeg.
Rotterdam, februari 2014
Albert de Lange

JEUGDZEILOPLEIDING en TRAININGEN 2014
Het zeilseizoen is weer begonnen en we hebben met de jeugdcommissie en diverse ouders een schema opgezet voor de komende CWO-lessen in Optimist en
RS-Feva en voor zeilwedstrijdtrainingen voor de meer gevorderde Optimistenkids
onder leiding van Luc Roggeveen en Coen de Vries (jeugdtrainer RZV).

Een aantal van onze betere Optimistenzeilers neemt deel aan trainingen buiten
Aegir o.a. vanuit Team Rotterdam, maar
ook vanuit het landelijk Optimistencircuit of met een commerciële trainer.
Wanneer de komende Aegir Spiegel bij
u op de mat valt zijn de trainingen al
volop bezig, maar het leek ons verstandig om het gehele schema aan te geven.
De kalender op Aegir van de voorjaarstrainingen is als volgt :
Optimisten A en B
(trainer Coen de Vries)
Data : Iedere zondag van 2 t/m 30 maart
Optimisten C
(trainer Luc Roggeveen)
Data : 3 zondagen van 16 t/m 30 maart

CWO afronding Optimisten C
(trainer Luc Roggeveen)
Data : 8 juni en 5 juli (examendag)
CWO cursus
Daarnaast beginnen onze CWO-lessen
voor onze beginners en gevorderden
in de Optimist en RS-Feva op 6 april,
onder leiding van onze hoofdtrainers
Max, Thijs en Guus en voorafgegaan
door op zondag 23 maart de kick-off, de
bootcontole, de 2e-hands markt en de
zwembadles (voor de beginners).
De algehele coördinatie ligt ook nu weer
bij Annelou Slobbe en Annemiek van
der Born voor de Optimist en bij Ronald
Slobbe voor de RS-Feva.
Schema voor het gehele jaar :

Vervolgcursus Optimisten C
(trainer Luc Roggeveen)
Data : 6 april, 13 april, 21 april, 11 mei,
18 mei en 1 juni

voorjaar
6 april, 13 april, 11 mei, 25 mei, 1 juni,
8 juni, 14 juni (voor CWO 1), 15 juni
(voor CWO 2 & 3 tijdens Combi Aegir),
22 juni, 29 juni en 6 juli.
13 juli is de reservedag

Rick de Bruyn

Ghislaine van Empel

najaar
7 september, 14 september, 21 september (tijdens Aegir Cup), 28 september
en 5 oktober.
12 oktober is de reservedag
Verder hebben wij de volgende evenementen op de kalender gezet :
18 mei - familiedag : Het doel van de
familiedag is om een gecombineerd
evenement te houden waarbij kinderen
en ouders samen kunnen strijden voor
de overwinning. Een combinatie van
kielboot en Optimist of RS-Feva zeilen
levert punten op voor de familie.
8 en 9 juni - Pinksterkamp: Doel is een
gezellig jeugdkamp voor de Aegirjeugd.
De eerste dag, zondag 8 juni is een gewone CWO-les en aansluitend zal het
kamp beginnen.
5 juli - 2+2 zeilen: Het doel hiervan is
om ouders en jeugd in een kielboot te
laten zeilen met een klein wedstrijdelement. In een boot zitten 2 volwassenen(schipper en ouder) en 2 kinderen.
Daarnaast is er op deze dag een spetterend eindfeest met BBQ als afsluiting
van de CWO voorjaarscursus. Dit feest
is niet alleen bedoeld voor de leskinderen, maar ook voor de andere jeugdzeilers.
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25 t/m 29 augustus - Hillegersbergse Jeugdzeilweek: Het doel van deze
jeugdzeilweek is om in de laatse week
van de vakantie iedere dag een programma te organiseren voor jeugdleden
en hun vriendjes.
Optioneel :
Vrijdagmiddagen in het zomerseizoen Het doel is om de jeugd de mogelijkheid
te bieden om op vrijdagmiddag op Aegir
te vertoeven en leuke dingen te doen.
Kielboot zeilen op zondag : Hiervoor
wordt door één van onze leden tegen
een kleine vergoeding een kielboot
ter beschikking gesteld aan de ouders
van de kinderen die op dat moment
CWO-lessen volgen.

Last but not least zullen we voor de geïnteresseerden de kalender van Combi
Rotterdam voor dit jaar laten zien.
25 mei : Combi ZCK Hank met op 24
mei training
14 juni : Combi RZV
15 juni : Combi Aegir
21 juni : Combi Elfhoeven (Reeuwijk)
22 juni : Combi Gouda
29 juni : Combi Binnenmaas met op 28
juni training
06 juli : Combi Noord AA (Zoetermeer)
13 juli : Combi Bruinisse met op 12 juli
training en op 13 juli overall
prijsuitreiking

Roderick van Empel
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De zeilwedstrijden die dit jaar op Aegir
worden gehouden vindt u ook in deze
Aegir Spiegel.
De overige najaarsactiviteiten volgen in
een volgende Aegir Spiegel. We denken
dat we een leuk programma voor jeugd
en ouders in elkaar hebben gedraaid en
wensen een ieder een prettig en succesvol seizoen toe.

Namens het Bestuur
en de Jeugdcommissies
Peter de Wit

Robert wordt lid...
Halverwege de Prins Bernhardkade is
een ondermaats plekje vrij. Robert stopt
en draait moeiteloos het rode autootje
er in. Het kekke karretje geeft in de
achteruitversnelling de afstand tot de
andere auto weer. De oorstekende piepjes die het systeem veroorzaakt zijn een
zegen voor z’n stijve nek want nu hoeft
hij z’n hoofd niet om te draaien.
Met het schuifdakje en de ramen open
kijkt hij over de rimpelloze Bergse Voorplas. De lucht richting het Boterdorpsverlaat is donker en vanaf de stadskant
schijnt fel de zon. Op wat moderne
jachtjes en een rijtje reclamevlaggen na,
vindt hij het een real-live Ruysdael.
Als vanzelf gaan z’n gedachten terug
naar z’n pubertijd, de jaren die hij in
Hillegersberg woonde. Het zeilen op de
plas en de gein die hij beleefde bij Joop
Millenaar. Met wat schoolvriendjes,
die meestal niets met bootjes hadden,
een uurtje varen om na het strijken der
zeilen neer te strijken op het grasterras
van ‘de Jachthaven’. Alle consumpties op
rekening van z’n vader, die er stamgast
was. Net als de halve selectie van Feyenoord 1 en dat alles in een sfeertje van
‘ouwe-jongens-krentenbrood’. Niet zo
gek dat die vriendjes graag meegingen.
Een er van bleek uit te groeien tot een
ware maat, van de rest zag hij niemand
meer.
Omdat zijn vriendin hier in de buurt
woont komt hij de laatste tijd weer wat
vaker in Hillegersberg. De gelukkigste wijk van Rotterdam voelt nog niet
als een ouwe sok maar vormt wel een
prettige compensatie voor het vuil en
de armoede in de “kracht”wijk waar hij
vorig jaar is gaan wonen. Na twee-enveertig jaar terug in het heerlijke huis
waar hij voor het eerst het daglicht zag.
Tot zijn geluk is het pand is altijd in de
familie gebleven.
Aegir ligt er prachtig bij maar wat zijn
die gebouwen veranderd…Een enkele
keer meerde Robert zijn Flying Arrow
er wel eens af om er op het grasveld wat
te drinken en te snacken. Maar hij had
niet het gevoel dat hij er thuis hoorde.
Z’n polyester boot, de andere sfeer dan

bij Joop , een indrukwekkende prijzenkast, de hockeymeisjes,en die b(r)allige
jongemannen. Dat ze bij Robert thuis
nouveau riche waren begreep hij zelf
veel late pas…
De kunststof Schakel werd een Oostzeejol, een Delanta, een ½ ton cup van
der Stad en in 1996 zijn laatste boot,
een hondstrouwe Amel 41. Dat jacht,
de “Funny Valentine”, vond begin van
het jaar lieve nieuwe eigenaren . Robert
realiseert zich met dit mooie uitzicht nu
pas goed dat hij voor het eerst in decennia jaar geen bootje heeft. Het zeezeilen,
inclusief de nodige stress die er altijd
bij komt kijken, trekt hem al jaren niet
meer. Maar het zeilen van de zomer met
H. op de Kaag, in een gehuurde polyvalk, was heerlijk old school en reuze
relaxed. “Zou er niet weer een bootje
mogen komen? En dan lekker terug
naar af, op de Bergse Plas? Bij Aegir?
En zou ik daar dan zomaar lid kunnen
worden?” Het idee bevalt hem goed en
impulsief als hij soms is, trekt hij direct de stoute bootschoenen. De korte
wandeling naar het hek van Aegir voert
hem over het oude sluisje. “Zouden die
deuren nou nog steeds met zo’n lange
pikhaak worden bediend? Caramba, wat
duwde die ouwe ambtenaar zich hier
een bult”. Om de hoek van het leuke
huisje ziet hij een jonge sluiswachter bij
het bedieningspaneel van het pittoreske
schutkolkje staan .
Robert knoopt een praatje aan en prijst
de man gelukkig met z’n baan en z’n
dienstwoning. “Maar het kan hier heel
druk zijn hoor meneer, in de zomer kan
ik soms niet eens effe naar de wc als ik
nodig moet” beklaagt de jongeman zich.
“Ja ,dat is natuurlijk wel een domper
op de arbeidsvreugde” merkt Robert
minzaam op en hij loopt, na gedag te
zeggen, een beetje meewarig door tot
aan hek. Als eerste jachtje ziet hij een
Etap 23i liggen. “Zal wel een optrekbare
kiel hebben, dat kan haast niet anders.
En als de mast dan makkelijk strijkbaar
is, kan zoiets natuurlijk ideaal zijn.
Maar een kimkielertje is ook fijn, dan

kan ik nog eens leuk droogvallen. Op
het strandje bij Heyplaat of zo, altijd al
gewild. Hoe snel het zeilt maakt toch
geen moer uit. Ha, op deze vijver wil je
helemaal niet eens hard gaan”. Terwijl de
mogelijke scheepstypen door z’n hoofd
gaan bestudeert hij het kille verzinkte
hekwerk. “Hmmm, hermetisch afgesloten, het zal wel nodig zijn. Zouden er
tegenwoordig veel ettertjes in de buurt
rond hangen?” Wonend in Charlois kan
hij er zich het nodige bij voorstellen.
Hij besluit even rond te hangen tot er
een lid aankomt en het hek zich al openen. Hij pakt z’n pakje Javaanse Jongens
en bedenkt dat er zijn mindere plekken
in de stad zijn om even een piraatje te
draaien. De vlam is er nog maar net in
als een opgewekt heerschap het terrein
verlaat en hem zonder gedoe, de toegang verleent.
“Leuk hier, lekker kneuterig en alles
netjes aan de kant. En al dat groen! Dit
voelt echt een stuk heimischer dan afmeren langs een vieze hoge kade in een
Portugese industriehaven. “Zou ik hier
een boxje kunnen huren? Dan heb ik
zomaar een heerlijk ‘buiten’ waarvoor
ik de stad niet eens uit hoef. Eerst maar
eens kijken of ik überhaupt lid kan worden, en trouwens, voor die ligplaatsen
zal wel een lange wachtlijst zijn”.
Hij doet vluchtig z’n haren in model en
stapt gespannen het clubhuis binnen.
Het interieur vormt een warm contrast
met de steriele jaren-tachtig -architectuur van de gebouwen. De prijzenkasten
herkent hij nog van vroeger. Aan de bar
vertelt hij met een smile dat hij in overtreding is. Hij is immers geen lid en toch
het terrein op gelopen. De vriendelijke
dame achter de bar vergeeft het hem. Ze
stelt zich voor, haar naam is Anita. “Wat
ontwapenend” peinst Robert, “Je zou
hier eerder een Valerie of een Roderick
met bardienst verwachten”
Rotterdam, sept. 2013
Een aankomend lid
Wordt vervolgd.
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Ja ja, na de winter komt het
Mij is gevraagd een stukje te schrijven over het voorjaarklaar maken van je motorboot of sloep.
Het wordt een lange opsomming/checklist van allerlei noodzakelijke taken. Maar dan heb je ook wat.

de schroef op deuken en haal deze er
eventueel uit. Maar je kunt hem ook
laten richten, dan komt deze als nieuw
terug en dat bespaart bovendien nog
brandstof in het gebruik. Maar dan ben
je er nog niet: vernieuw eventueel de
splitpen indien nodig, want het vaart zo
rot als je deze verliest plus hoge kosten
om deze te vernieuwen en vergeet geen
nieuwe anodes te plaatsen want als ze
aangevreten zijn werken ze sowieso niet
optimaal met alle gevolgen van dien.
Hou rekening met een zinkanode voor
zout water en een aluminiumanode
voor zoet en brak water.
Mieke Verhoeff aan het poetsen
 ntifouling en poetsen: begin
A
met antifouling en een echte goede
poetsbeurt aan de buitenkant.
Controleer daarna of de in en
uitlaatgaten goed vrij zijn in de romp.

Jan Deelen bezig met schroef

Steven Visser laatste hand aan de
antifouling
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Schroef: geef aandacht aan de
aandrijfas van de schroef of deze goed
ronddraait. Doe dit ook zijdelings om te
controleren of er geen speling is. Bekijk

Leidingen en kranen: nu stappen we
in de boot en duiken onder de vlonders
waar we alle leidingen controleren
bijvoorbeeld op verdroging (kunnen
scheuren) denk aan de Zeearend die
in vlammen op gegaan is! Geef de
afsluitkranen aandacht en doe er iets
aan als dat nodig is: WD40 kruipolie
doet wonderen! Vernieuw of controleer
de impeller van de motor of liever nog
vernieuwen. Daarna insmeren met
watervast vet maar niet teveel gebruiken
zodat hij de vorm kan aannemen waarin
deze zit opgesloten. Na het herplaatsen
de deksel controleren op lekkage (dit
kan alleen maar als de motor loopt).
Olie en koelvloeistof: olie nazien en
koelvloeistof, dat bevindt zich in de
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DOE HET ZELF

vaarseizoen gelukkig
weer! JE DAT:
ZO DOE

BRANDSTOFFILTERS VERVA
BACTERIËN
Zonder water geen bacteriën in de brandstoftank. Als de leidingen naar de motor nog niet
zijn geïnfecteerd, kun je volstaan met vervangen van het grof- en ﬁjnﬁlter. De bacteriën
bestrijd je met gif via de vuldop van de dieseltank.

Controleer
STAP 1 de olie- en brandstoffilters.
Als er water in de Delphifilter zit kun je
Aftappen van het grofﬁlter door het kraantje
dat
aftappen.

onderaan open te draaien. In dit ﬁlter zit aardig
wat water.

Schuren van de polen
houder boven op de motor net onder de
vuldop.
V-snaar: geef de V-snaar de benodigde
aandacht en stel goed strak af zodat
de poelies niet kunnen draaien als de
motor niet loopt. Dit kan je met de
hand uitproberen: stel zo strak af dat
je in het midden van de V-snaar enkele
millimeters kan indrukken.
Bedrading: controleer dan de
bedrading: zit deze goed vast waar ze
vast moeten zitten, haal eventueel los
om te kijken of er geen oxidatie op
zit. Zo ja, haal er een schuurpapiertje

overheen en monteer ze weer terug dat
scheelt een hoop problemen en maakt
varen leuker.
Accu’s: sluit de eventuele accu’s aan
enSTAP
haal een
6 schuurpapiertje over de
polen en smeer deze in met zuurvrije
De tweede grote pakkingring hoort tussen
vaseline.
Tip en
voor
leken onder
ons:
het reservoir
hetde
ﬁlterelement
en de
derde
de bodem
en het
huis. is
detussen
pluspool
is dikker
englazen
de minpool
dunner. Let hier goed op!
Vloeistoffen: natuurlijk heeft u al
bacteriedodende vloeistof bij de
56 | WATERKAMPIOEN#7 2004
brandstofdiesel gedaan, dit geld ook
voor benzine. Het drinkwaterreservoir

moet een paar keer gespoeld worden
en afgevuld met water terwijl u eerst
vloeistof toevoegt om het water
drinkbaar te houden. Op de wal
de motor starten met 2 emmers, 1
onder de uitlaat hangen, de ander bij
de schroef daar de meeste boten een
watergesmeerde aandrijfas hebben,
zodat het antivries wat in het begin
van de winter toegevoegd is er weer
uit kan. Vang de antivries op omdat er
anders steeds meer antivries in onze
geliefde plas komt wat niet goed is
voor de zwemmers, vissen en voor de
schaatsers
STAP 7 omdat de plas anders niet
meer dichtvriest!

Als de olie zoveel vieze resten in het grofﬁlter
heeft achtergelaten, zal ook het ﬁjnﬁlter op de
motor
helemaal
fris meer
Het ﬁlter
Bij
dezeniet
wens
ik U allen
een zijn.
leuke
draai je makkelijk los met een olieﬁltersleutel
zomer toe met veel mooi weer en een
van het merk Facom. Te koop bij groothandels
leuke
sfeer. Mocht uvoor
toch
nog vragen
voor automaterialen
ongeveer
30 euro.
Vang de dan
diesel
op. ik het.
hebben
hoor

Groeten
Jan Deelen
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STAP 2

Niet alleen
dikke smurr
of andere or
nen verstop
digen.

STAP 8

Voor de mon
eerst of de o
meegekome
een beetje c

Ruzie en leedvermaak in de sluis
Door: Corine Voesenek
“Als eerste voeren we de sluis in. Zeilboten moesten
stuurboord aanleggen en motorboten bakboord. Na
te zijn geschut, ging het licht op groen waarop een
commando vanuit de kuip gegeven werd om voor
los te gooien. Er werd direct ¾ gas vooruit geslagen,
maar ik deed niks, want de brug achter de sluis was
nog dicht. Scheldend werd vanuit de kuip nogmaals
het commando gegeven, want het licht stond toch
op groen! Toen ik zei dat de brug dicht was werd er
direct achteruit geslagen en kwamen we overdwars
in de sluis te liggen. Met het schaamrood op de
kaken werd de boot weer recht gelegd, zodat de
motorboten als eersten de sluis uit konden varen,
want zij pasten wel onder de brug door. Toen de
motorboten de sluis uit waren gevaren, werd de
brug geopend en konden ook wij de sluis verlaten”.
Ruzie in de sluis… Iedereen heeft het
vast wel eens meegemaakt. Het is een
kwestie van regels kennen, rekening
houden met elkaar en goed communiceren! Met de sluiswachters én met elkaar.
Het leermoment in dit geval was dat
brug- en sluiswachters altijd proberen
het wegverkeer zo min mogelijk te belasten. De regel is dan ook dat, in een
dergelijk geval, zeilboten als laatste
de sluis uitgaan met de brug open en
de zeilboten van de tegenovergestelde
richting er als eerste ingaan. Vervolgens
kan de brug dicht en kunnen de motorboten onder de gesloten brug door de
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sluis in. Op deze manier is de brug zo
kort mogelijk open.
Het schutproces is iets dat je moet leren. Vooral beginnende schippers van
recreatievaartuigen ervaren het schutten als nogal spannend. Vooral op drukke dagen met mooi weer kunnen toeschouwers zich bij een sluis vermaken
met de fouten die bij het schutten worden gemaakt en de bijbehorende ruzies.
Leedvermaak blijft blijkbaar iets om
van te smullen… Beruchte sluizen in dit
verband zijn bijvoorbeeld die van: Blokzijl, Loenen aan de Vecht en Muiden,
waar zelfs terrassen naast de sluizen
zitten.

Steeds meer sluizen hebben tegenwoordig een bedieningspost op grote
afstand van de sluis. Je kunt dan gebruik
maken van de drukknoppen die bij de
wachtplaatsen zijn aangebracht om te
vragen of je geschut mag worden. Als
je een marifoon aan boord hebt, is dat
nog handiger, maar daarvoor is een
certificaat vereist. Tegenwoordig mag
de pleziervaart in Nederland ook een
maritieme VHF-portofoon gebruiken.
De gebruiker moet zich wel realiseren
dat het bereik en de kwaliteit van de
verbinding met een portofoon minder is
dan die van een marifoon.

TIPS OM GOED EN VEILIG DE SLUIS DOOR TE KOMEN:
• Check van tevoren de sluistijden van de
sluizen die je die dag gaat tegenkomen
• Wacht voor rood licht
• Heb je een marifoon aan boord, luister
deze dan goed uit (uitluisterplicht)
op het ter plaatse geldende
marifoonkanaal
• Vaartuigen moeten de sluis in varen in
volgorde van aankomst
• Een klein schip moet, als dat kan, een
groot schip voor laten gaan
• Houd met een klein schip enige afstand
van een groot schip
• Lijnen moeten in de sluiskolk zo
worden gevierd of doorgehaald, dat ze
de sluis of andere schepen niet kunnen
beschadigen
• Maak het schip met voldoende lijnen
vast
• Zet de schroef uit
• Let op de aanwijzingen van de
sluiswachter. Die dienen altijd te
worden opgevolgd
• Laat bij het invaren beroepsvaart
(indien mogelijk) voorgaan
• Hang aan beide zijden van het schip
voldoende stootwillen

• Vaar in de sluis zo ver mogelijk door
naar voren en sluit goed aanHoud
voldoende afstand tot de sluisdeur
• Help buren bij het langszij vastmaken
• Maak voor én achter vast, maar zorg dat
de lijnen tijdig gevierd kunnen worden
• Bij het opschutten is het van belang te
weten of het water de bolders of kikkers van het schip hoger dan de wal zal
brengen. In dat geval moet tijdig worden
gevierd
• Bij het afschutten komt het met enige
regelmaat voor dat een schip zichzelf
ophangt. Dan heeft de lijn zich vastgetrokken en viert niet meer. Het verdient
aanbeveling om zulke lijnen dubbel te
nemen, ook al om los te kunnen gooien
van een bolder in de sluis die zich inmiddels enkele meters boven het schip kan
bevinden
• Maak het schip pas los als het licht op
rood/groen of groen staat
• Houd, terwijl je wacht voor de sluis, de
voorhaven vrij voor uitvarende schepen
• Blijf niet drijven, maar meer af op de
daartoe bestemde plaatsen
• Wees zichtbaar bij het schutten, laat de
mast omhoog staan en vaar met een vlag
in top
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EEN IDEALE AGENDA
ZONDER BEPERKING
V A N T I JD , A F S T A N D OF GE LD .

Nautisch

Vrijdag 18:00
Glaasje op, laat je varen. Nadat het schip is vastgelegd aan de kade vanWeymouth,
een typisch zuid Engels havenplaatsje, worden we met een piepklein roeibootje
naar de overkant van de rivier gebracht waar we borrelen in een lokale pub en tot
laat genieten van een heerlijk diner in Mallams
http://www.mallamsrestaurant.co.uk/.
Zaterdag 13:30
Op the Isle of White liggen we in het
haventje van Yarmouth. Na een korte
wandeling door het pittoreske dorpje
arriveren we in Salty’s en nuttigen
we een heerlijke fish and chips,
gelukkig zonder de krant. De vis is
niet versmaden en de porties zijn
voldoende om met drie van te eten.
Zaterdag 09:30
Langs de Franse kanaalkust ligt het
eilandje Ile de Brehat, een stukje hemel
op aarde. In de ochtendzon genieten
van een noisette op een piepklein
terrasje aan de rand van het plein waar
die ochtend de wekelijkse groentemarkt
is. Franse yuppen die met hun kinderen
(zoals je die ook op Vlieland ziet)
slenteren tussen de kraampjes waar
de lokaal verbouwde groente wordt
verkocht.
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Zondag 18:30
Nog één kans om iets leuks te doen …..
We arriveren op een verlate kade van de
cruiseterminal van Willemstad NA. Met
de naderende schemer schieten we in onze
uitrusting en gaan richting het water. Na een
gevecht met de branding liggen we in het water
en dalen snel af naar 30 meter. De stroming
is sterk en zonder lamp zien we geen hand
voor ogen. Een vage schim van de Superior
Producer doemt voor ons op. In de luwte van
het schip zien we een heremietkreeft zo groot
als een voetbal. Via het ruim verkennen we het
schip waar we een gigantische octopus tegen
komen die in de nacht jaagt. Via de stuurhut
stijgen we langzaam op en verkennen het
immense rif op weg naar boven. We sluiten
het weekend af met een heerlijk decobiertje
op de laadklep van de pick-up. http://vimeo.
com/80462333.

Door: Christiaan & Anne Rutgers

droomweekend

Zondag 16:00
De zon is fel, het water warm en de
palmbomen wuiven boven ins hoofd.
Met onze voeten in het witte zand van
Porto Mari genieten we na van een
heerlijk weekeind. Onder de zachte
tonen van heerlijke lounge muziek
praten we na over onze gebeurtenissen.
De kinderen spelen in de branding met
het aangespoelde koraal en rennen af en
toe terug voor een virgin Pina Colada.
www.playaportomari.com

Zaterdag 16:30
We liggen met het schip te wachten tot
het water van de rivier hoog genoeg
is om de sluis van Birdham Poole te
kunnen bereiken. Eenmaal in de sluis
heb je een lijn nauwelijks meer nodig
want de ruimte tussen het schip en
de sluismuur is nauwelijks meer dan
de dikte van het stootkussen. In de
haven aangekomen waan je je terug
in de jaren ’30. De klassieke Engelse
Yachtclub ligt prachtig gelegen in een
oase van rust en groen. We drinken
een borrel en kuieren weer op het
gemak terug naar het schip.

Zaterdag 20.00
Vanaf de steiger zien we de oude
roeiloods van Treguier in de avondzon
liggen. De loods, Le Hangar genoemd,
is omgebouwd tot een visrestaurant
met enorme bakken waar je avondeten
vrolijk in rond zwemt. We nemen
plaats naast het enorme haardvuur
waar vissen op open vuur worden
klaargemaakt. We beginnen met een
heerlijke Fruit de Mer. Een etagiaire
vol met oesters, alikruiken, bulots,
amandes, kokkeltjes , langustines en
scheermessen. Genoeg om te dienen
als voor-, hoofd- en nagerecht.

Zondag 04:00
Het is nog donker en stil in
Kornwerderzand. We verlaten de
vluchthaven en glijden over het gladde
water de donkere nacht in. We worden
getrakteerd op chocolademelk en
Kanelly’s waarna we samen luisteren
naar het gepruttel van de motor in de
overweldigende stilte van het Wad.
Langzaam wordt het lichter en dan
verrijst, als een bal van vuur, de zon
aan de horizon. Er komen heerlijke
geuren van eieren met spek uit de
combuis. Met de Brandaris in zicht
genieten we van het heerlijke ontbijt
en de warme ochtendzon.
Zondag 09:30
Na een heerlijk ontbijt lopen we
via de Badweg naar het strand van
Schiermonnikoog. Het heeft de laatste
tijd hard gewaaid waardoor het strand
bezaaid is met schoenen, flessen en
andere aangespoelde zaken. Tussen
de rommel vinden de kinderen mooie
schelpen, inkvisplaten en andere zaken
waar de biologieleraar jaloers op zou
worden. Na een heerlijk kopje koffie
in de Merlijn lopen we terug via de
duinen waar we het pad dwars door
het bos nemen en kinderen zich als
Freek in het Wild wanen.
Zondag 13:00

Moe maar voldaan kunnen we een
plekje op het terras van De Walvis
bemachtigen. Uitkijkend over het
Groene strand zien we de zeilschepen
aan komen die we achter ons hebben
gelaten. Onder het genot van een glas
wijn en een biertje genieten we van
een overheerlijk hamburger en de
gemoedelijkheid van Terschelling.
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Na een eindsprintje in december
hebben we de laatste dag van het jaar
de nota’s verzonden. Ik sluit niet uit dat
er hier en daar nog wat foutjes zitten in
de facturatie maar zodra u zich meldt
zoeken we het uit en herstellen het.
Ik dank iedereen voor het getoonde
begrip.

VA N D E P E N N I N G M E E S T E R

Na een rumoerig jaar zijn we in rustiger
vaarwater aangekomen en kunnen we
gaan kijken naar de toekomst. Vorige
jaar hebben we de nieuwbouw afgerond
en feestelijk geopend tevens zijn we
overgestapt op een nieuw systeem voor
de ledenadministratie en facturatie.

KLU S DAGEN
Beste leden, zoals jullie weten bestaat
er zoiets als de zelfwerkzaamheid.
Voor de leden met een ligplek kan de
zelfwerkzaamheidbijdrage van € 150,worden terug verdiend door 3 dagdelen
mee te doen met de zelfwerkzaamheid
klussen. Er zijn genoeg klussen buiten
de geplande dagen om die ook opgepakt
kunnen worden voor die leden die
verhinderd zijn. Ook leden zonder
ligplek zijn van harte welkom op de
klusdagen. Het is altijd heel gezellig en
je leert veel leden anders kennen.
De voorgenomen dagen in 2014 zijn:
19 april
17 mei
14 juni
6 september
4 oktober
8 november
De voorgenomen klussen in 2014 zijn:
• Noodverlichting nazien en waar
nodig herstellen
• Verlichting hal (2 x TL) nazien en
waar nodig herstellen
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Nu het systeem draait kunnen we het
gaan uitbreiden en toekomst gericht
inrichten. We zijn druk bezig met een
Ideal betalings module zodat de nota’s
makkelijker te betalen zijn. Ik krijg
veel klachten over terug stortingen
van betaling in verband met onjuiste
tenaamstelling. Helaas is dit een
probleem wat is ontstaan met de
overgang naar de SEPA betalingen.
Zodra de Ideal module gereed is zal ik
iedereen die nog geen betaling heeft
gedaan de links sturen om via Ideal de

• Douchekop heren ontkalken
• Lampjes buitensnoer nazien en waar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nodig herstellen
Boordverlichting bar nazien en waar
nodig herstellen
Spots boven de bar nazien en
waar nodig herstellen, misschien
vervangen door LED’s?
Schilderen bestuurskamer
Buitenkant nieuwbouw voorzien van
LED verlichting?
TL-buizen nieuwbouw nazien en
waar nodig herstellen;
Bijenbekkies en deuren stellen
Cilindergat buitenkant hek
aanbrengen
Schilderen dakgoten
Wallenkanten: grind harken en gaten
repareren
Riet planten aan de walkanten
Strook onkruid bestraten: uitgraven,
met zand vullen, tegels + stenen
leggen
Lantarenpalen schilderen
Schoonmaken steigers; algendoek,
mos verwijderen
Starttoren schilderen
Boeien, onder water antifouling,
boven water opfrissen

nota voor 1 april te voldoen. LET OP de
reglementaire verhoging als u niet tijdig
betaalt.
Verder zijn we druk bezig de nieuwe
website vorm te geven waarbij er
ook koppelingen zijn naar e-captain,
het ledenbeheersysteem, waarbij we
de wedstrijd inschrijvingen kunnen
beheren en u op termijn uw eigen
gegevens kunt bijhouden. We houden u
op de hoogte!
Nog een paar weken en dan begint het
vaarseizoen weer. Ik hoop dat we net
zo veel mooi weer hebben als vorig jaar
en graag zie ik u in groten getale op ons
prachtige terras.

Christiaan (Rutgers)
Penningmeester

• Nieuwbouw: deuren en deurposten
tweede keer schilderen

• Herhaaldelijk: onkruid achterterrein,
•
•
•
•

gras maaien, bomen snoeien,
struiken snoeien
Bekleden containers achterterrein
Cilinderslot in container
Wieltjes plaatsen onder de ronde
verplaatsbare bar en onder de balie
in de hal
Overkapping maken voor de
heftruck

Openingstijden clubgebouw
vanaf 1 april 2014
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

gesloten
14:00 - 18:00
12:30 - 18:00
14:00 - 24:00
14:00 - 18:00
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00

Deze tijden zijn tot 1 oktober 2014

Berichtje vanuit

Anita’s Hoekje
We kijken terug op een gezellig winterseizoen met
druk bezochte festiviteiten zoals de veilingavond en de
kienavond. Ook de clubavond op donderdag werd trouw
bezocht door de vaste ploeg die na de DagHap met z’n
allen een gezellig filmpje zijn gaan kijken en via deze
weg willen wij deze ploeg bedanken voor hun trouwe
bezoeken. Wilt u ook een keer gezellig aanschuiven meldt
u dan aan via anitashoekje.nl. Ontvangt u nog geen mail
van Anita’s Hoekje schrijf u dan in op de website van Aegir
bij Anita’s Hoekje.
Dit zomerseizoen willen we graag de inwendige mens
weer verzorgen van een natje en droogje. Ons terras is
weer klaar gemaakt om te genieten van de plas en zijn
opvarenden.
Vanaf 1 april willen wij naast onze vertrouwde gerechten

en snacks wat wisselende items aan u gaan aanbieden,
zoals maaltijdsalades en broodjes van de week, hopende
dat dit gretig aftrek zal vinden doordeweeks vanaf 12.00
uur en in het weekend vanaf 10.00 uur. Denk eraan dat
wanneer u wilt lunchen met een groep vanaf 8 personen
u even een belletje geeft aan Anita op 010-4221108 of via
de mail.
Ook is het mogelijk als lid om gebruik te maken van onze
bar om bijvoorbeeld uw verjaardag of andere festiviteiten
te vieren, vraag aan de bar voor meer inlichtingen.
Hopende op een geslaagd seizoen met mooi weer, hopen
wij u in groten getale te mogen begroeten op ons terras of
in ons clubhuis.
Team Rob, Thijs, Maik en Anita
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Is het écht zo onveilig ?
E E N S A M E N VAT T I N G VA N E E N A R T I K E L
VA N W W W. M O TO R B O O T. C O M
VA N H A N S PA P E N B U R G .

Het vaarseizoen van 2013 gaat
met een rouwrand eromheen
de geschiedenis in: vijf ernstige
ongelukken met plezierboten, met
in totaal acht doden. Is het écht zo
onveilig geworden op het water? Of
was 2013 een trieste uitzondering?
Motorboot dook in de ongevallencijfers
van Rijkswaterstaat en sprak met twee
deskundigen van de politie en een
getuige van één van de ongevallen.
Twee vragen stonden bij dat alles
centraal: hoe gebeuren ongelukken op
het water en hoe kunnen ze worden
voorkomen?
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Aan de reeks dodelijke ongevallen
op het water leek in 2013 maar geen
einde te willen komen. Nadat het op
12 augustus voor de derde keer raak
was, verschenen in de landelijke media
bijna als vanzelf de eerste berichten
over de ‘sterke toename’ van het aantal
ongelukken gedurende een reeks
van jaren. En inderdaad, volgens de
SOS-database van Rijkswaterstaat
steeg het aantal ongevallen met
recreatievaartuigen de afgelopen jaren
explosief: van 198 in 2004 tot 473 in
2012. Indrukwekkende cijfers, die
echter ook volgens Rijkswaterstaat
zelf op z’n minst enige nuancering
behoeven. Een deel van de stijging
van de cijfers komt voort uit betere
registratie en een andere definitie van
ernstige ongevallen.
En dat verklaart wellicht dan weer,
hoe het komt dat de brigadiers Johan
Brinkman en Pierre Gommers van
het Team Verkeersspecialisten van
de Landelijke Eenheid van de politie
(voorheen het KLPD) niet de indruk
hebben dat het de afgelopen jaren
zoveel onveiliger is geworden op het
water. “Het aantal dodelijke ongevallen
in 2013 is natuurlijk opmerkelijk”,
vinden ook zij. “Maar over het geheel
genomen hebben we het dit jaar,
ondanks de mooie lange zomer,
zéker niet opvallend druk gehad.” De
verkeersspecialisten van de landelijke
eenheid worden ingeschakeld bij

ernstige of gecompliceerde ongevallen
en gemiddeld gaat het daarbij – als
je ook de ongevallen meerekent waar
géén pleziervaart bij betrokken is – om
zo’n 120 meldingen per jaar. “In 2013”,
zeggen Brinkman en Gommers “hebben
we dat aantal niet gehaald en in 2012
evenmin.
Onvoldoende stuurboord houden, niet
genoeg achterom kijken en te weinig
besef van de beroepsvaart
Rijkswaterstaat noemt
‘bedieningsfouten’, ‘onoplettendheid’ en
‘voorzienings- of materiaalfouten’ als
meest voorkomende oorzaken voor de
ongevallen. Watersporters zelf denken
volgens een door Rijkswaterstaat
gehouden tevredenheidsonderzoek
dat ‘het niet kennen van de regels’,
‘houding en gedrag’ en ‘te hard varen’ de
belangrijkste oorzaken zijn. En eigenlijk
zitten beide daarmee op dezelfde
lijn, want onder ‘bedieningsfouten’
rekent Rijkswaterstaat ook zaken als
onoplettendheid, onvoorzichtigheid,
navigatie/stuurfouten, onverantwoord
vaargedrag, beoordelings-/
inschattingsfouten en alcoholgebruik.
Als mannen van de praktijk zijn de
brigadiers Brinkman en Gommers
vanuit hun jarenlange ervaring
aanzienlijk specifieker
waar het de belangrijkste oorzaken
betreft: onvoldoende stuurboord
houden, niet genoeg achterom kijken

Is het écht zo

heden geen aanwijzingen dat het wel
hoe je boot zal reageren. Niet altijd is
en te weinig besef van de beroepsvaart.
of niet hebben vaneen vaarbewijs bij
duidelijk wie de veroorzaker is. Dat
“Nog stééds laten plezierschippers
ook maar één van de vijf ongelukken
is een gevolg van de regelgeving. Die
zich verrassen door de snelheid van
een rol heeft gespeeld. Het ongeluk
is vaak zó geformuleerd, dat beide
een binnenvaartschip en nog stééds
van 9 mei werd veroorzaakt door
partijen zich er na een ongeluk op
is er weinig besef van de dode hoek
motorstoring en zeker twee van de vier
kunnen beroepen. Denk maar aan
van de vrachtschepen en de ruimte
1
bij de overige ongevallen betrokken
al die situaties waarin je als schipper
die deze schepen nodig hebben om te
schippers hádden een vaarbewijs.
wordt geacht ‘koers en snelheid te
manoeuvreren.”
Bij drie van de ongevallen moet nog
handhaven’, terwijl er tegelijkertijd
Volgens Gommers en Brinkman
worden vastgesteld wie de aanvaring
van je wordt verwacht dat je van die
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Pikmeerkruiserclub op papier: “Op
nodig op elkaar af te stemmen of
Brinkmanen Gommers meestal te
18
www.motorboot.com
16 oktober 2013 voer ik met mijn
te verduidelijken.” Hoewel het met
wijten aan bravoure, alcohol of varen
Pikmeerkruiser de ObrigadoII op de
gemiddeld 45 ‘significante’ ongevallen
in het donker. “Dat – al dan niet in
Nieuwe Maas richting De Noord, die
met recreatievaartuigen per jaar nog
combinatie – is bijna altijd de oorzaak”,
ter plaatse 450 meter breed is. Ik hield
altijd relatief veilig is op het water,
aldus de beide brigadiers. “Ook hier
stuurboordwal, circa 20meter uit de
geeft de reeks dodelijke aanvaringen
speelt voorbereiding overigens weer een
kant. Links voor mij op circa 50 meter
in 2013 aan dat er wel degelijk risico’s
rol: verdiep je nu eens in het vaargedrag
uit de kant voer een Zwitsers jachtje,
zijn. Dat het bij vier van deze vijf
van je boot en oefen ermee. Vaar in
de Bolero. Een van mijn opvarenden
ongevallen om aanvaringen tussen
ieder geval niet met grote snelheid op
waarschuwde mij, dat er een opstomer
plezierboten en vrachtschepen ging,
de hekgolf van een binnenvaart schip,
van achteren kwam en raadde mij aan
is daarbij opvallend. Er zijn tot op
zonder dat je ook maar enig idee hebt

onveilig?
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voorzichtigheid waar de conclusies en aanbevelingen be-

heid’ en ‘voorzienings- of materiaalfouten’ als meest voor-

treft.

komende oorzaken voor de ongevallen. Watersporters zelf
denken volgens een door Rijkswaterstaat gehouden tevre-

Specialisten

denheidsonderzoek dat ‘het niet kennen van de regels’,

en dat verklaart wellicht dan weer, hoe het komt dat de bri-

‘houding en gedrag’ en ‘te hard varen’ de belangrijkste

2

nog meer stuurboordwal te gaan varen.
Ik reageerde hierop, dat dit moeilijk
ging,omdat ik ook ruimte moest houden
om te kunnen manoeuvreren. De
binnenvaarttanker voer snel en hield
een rechte koers aan. Toen hij ons dicht
genaderd was voer ik ter hoogte van
de Bolero. De tanker lag dicht naast
de Bolero. Wij dachten dat hij precies
tussen ons door zou varen, maar op
een of andere wijze raakte de neus van
de tanker de Bolero midscheeps. Wij
dachten toen nog: ‘die glijdt erlang’.
Maar de boeggolf duwde de Bolero
dwars op de voorpunt van de tanker en
2 seconden later was Bolero volledig
door de tanker overvaren en naar de
diepte verdwenen. De tanker voer
met onverminderde vaart door en wij
zagen twee drenkelingen boven komen.
Zonder verder in details te treden: één
drenkeling – de dochter – hebben wij
kunnen redden. De vader is helaas voor
onze ogen verdronken. Vandaar mijn
waarschuwing: stuurboordwal houden
is van levensbelang.” Ondanks zijn
waarschuwing aan alle watersporters
om vooral stuurboord te houden, valt
de schipper van de Bolero op dat punt
volgens Heintz eigenlijk weinig te
verwijten.“Hij had misschien íets meer
stuurboord kunnen houden,maar op
een vaarwater dat 450 meter breed
is, hield hij met die circa 50 meter
verhoudingsgewijs nog steeds zijn
eigen wal”, laat Heintz desgevraagd
weten. “Bovendien: er was méér dan
genoeg ruimte. Die tanker had ons
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januari 2014
probleemloos aan bakboord kunnen
passeren. Ik vermoed dan ook dat de
schipper ons helemaal niet heeft gezien.
Ik heb horen zeggen dat er op de tanker
volgens getuigen op de wal niemand aan
het roer stond. Of dat waar is weet ik
niet, maar het kan volgens mij heel goed
kloppen. Anders is het immers moeilijk
te begrijpen waarom de schipper
niet gewoon om Bolero heen voer, of
waarom hij geen waarschuwingssignaal
heeft gegeven.” De werkelijke toedracht
van het ongeval op de Nieuwe Maas
wordt nog onderzocht door de
zeehavenpolitie van Rotterdam

Op basis van de tot nu toe beschikbare
cijfers en onderzoeken blijkt het al met
al moeilijk om conclusies te verbinden
aan de scheepsongevallen die zich de
afgelopen jaren hebben voorgedaan.
Wie veel op het water is, herkent
echter ongetwijfeld de ervaringen van
de brigadiers Brinkman en Gommers.
Hun adviezen sluiten naadloos aan
bij de belangrijkste thema’s in de
voorlichtingscampagnes van ‘Varen doe
je samen’: stuurboord houden, geregeld
achterom kijken, bewuster omgaan met
de beroepsvaart en verantwoord varen
met een snelle motorboot.
Vijf ongevallen in 2013:
9 mei: Een sloep met veertien Duitse
toeristen aan boord wordt op het
Prinses Margrietkanaal bij Tjerkgaast
overvaren door een binnenvaartschip.
De sloep zinkt en alle opvarenden
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belanden
in het water. Een 81-jarige
vrouw komt om het leven, twee andere
personen raken gewond. Oorzaak: door
motorpech was de sloep stuurloos en
dwars in de drukke vaarroute komen
te liggen. Het OM heeft de zaak nog in
behandeling.
26 juni: Een echtpaar (64 en 67 jaar)
uit Lottum raakt dodelijk gewond bij
een aanvaring van hun motorjacht met
een binnenvaartschip op het Prinses
Margriet Kanaal in Grouw. Oorzaak:
nog onbekend; het OM heeft de zaak
nog in behandeling.
12 augustus: een echtpaar (61 en 63
jaar) uit Hulst komt om het leven als
hun motorboot op het Kanaal door
Zuid-Beveland worden overvaren door
een tanker. Oorzaak: nog onbekend; de
politie onderzoek de zaak nog.
23 augustus: Vijf personen raken
te water bij een ongeval met een
speedboot op het Winschoterdiep. Eén
van hen wordt vermoedelijk geraakt
door de schroef en komt te overlijden.
Oorzaak: de boot heeft waarschijnlijk
de wal geraakt. De schipper bleek te
hebben gedronken. Er loopt nog een
onderzoek.
16 oktober: een Zwitsers echtpaar
komt om het leven als hun jacht op
de Nieuwe Maas bij Ridderkerk wordt
overvaren door een vrachtschip. De
dochter van het echtpaar overleeft
het ongeval. Oorzaak: nog onbekend,
de zeehavenpolitie van Rotterdam
onderzoekt de zaak nog.

24 APRIL
27 APRIL
3 & 4 MEI
15 MEI
18 MEI
5 JUNI
9 JUNI
15 JUNI
22 JUNI
26 JUNI
10 JULI
13 JULI
11 SEPTEMBER
14 SEPTEMBER
20 & 21 SEPTEMBER
12 OKTOBER
1 & 2 NOVEMBER

2014

A. v. d. MEER-BOKAAL LASERS I
FACET BITTERBALLENRACE I
F.J. KLASSE-EVENEMENT
A. v. d. MEER-BOKAAL LASERS II
FACET BITTERBALLENRACE II
A. v. d. MEER-BOKAAL LASERS III
LASER EVENEMENT
COMBI ROTTERDAM
FACET BITTERBALLENRACE III
A. v. d. MEER-BOKAAL LASERS IV
A. v. d. MEER-BOKAAL LASERS V
FACET BITTERBALLENRACE IV
A. v. d. MEER-BOKAAL LASERS VI
FACET BITTERBALLENRACE V
AEGIR CUP
FACET BITTERBALLENRACE VI
IJSBEREN

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

A L G E M E N E L E D E N V E R G A D E R I N G , V R I J DAG 2 2 - 1 1 - 2 0 13 .
Opening
Henk Heintz (Vz.) opent de vergadering
om 20:04 uur en heet de leden,
jeugdleden, leden van verdienste en
de aspirant leden, die later in deze
vergadering geïnstalleerd zullen worden,
van harte welkom. Deze vergadering
sluit een druk jaar af. Vz. vraagt de
vergadering om met 1 minuut stilte het
overlijden van leden Maarten v.d. Spek
en Jan Paesens te gedenken.
Ingekomen en uitgaande stukken
Een ingekomen schriftelijke machtiging
van Maggy Spliethoff, waarin ze Rob
Spliethoff machtigt om namens haar te
stemmen.
Verder de afmeldingen ontvangen
van: Petro Groenendijk, Jan en Cocky
Beekman, Marc Steen, Ed Snijders,
Peter Vollebregt, Okke Borggrave, Ton
v.d. Cammen, Frits Bienfait, Maggy
Spliethoff, Jim v.d. Oever, Monica Vial
en Frits v.d. Linden.
Notulen 24-05-2013
Onder dankzegging aan de notulist
worden deze goedgekeurd.
Samenstelling bestuur
Vz. deelt mede, dat door toename
van werkzaamheden voor zijn bedrijf,
Randy van den Brandhof terugtreedt als
bestuurslid en havenmeester. Jaap van
Herk zal de functie van havenmeester
overnemen. De vergadering stemt bij
acclamatie in met de benoeming van
Jaap als havenmeester.
Mededelingen bestuur
Vz. wil nu een aantal leden “in het
zonnetje zetten” wegens hun grote inzet
en verdiensten voor de vereniging.
Hennie Rothmeyer, krijgt de Hartman
Penning (vernoemd naar een lid, die
in de jaren “60 erg voor de vereniging
had ingezet). Hennie heeft de afgelopen
jaren ook erg veel voor de vereniging
ingezet.
Randy van den Brandhof krijgt eveneens
voor zijn grote inzet voor de vereniging
de Hartman Penning overhandigd.
Coen van Duijn krijgt wegens zijn inzet
tijdens zijn penningmeesterschap een
Oorkonde.
Vz. draagt de vergadering Jaap van
Herk voor tot benoeming van Lid van
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Verdienste, omdat Jaap tijdens de 7
jaren van bestuurslidmaatschap zich in
zeer grote mate voor de vereniging heeft
ingezet. In het bijzonder de afgelopen
tijd van terrein renovatie en nieuwbouw
van de loods. De vergadering stemt bij
acclamatie met deze voordracht in en
de Vz. overhandigt Jaap de oorkonde en
de badge.
Vz. draagt de vergadering Tom Koenen
voor tot benoeming van Lid van
Verdienste, omdat Tom zich al 20 jaar
als vrijwilliger (waarvan 16 jaar als
secretaris) voor de vereniging inzet.
De vergadering stemt bij acclamatie
met deze voordracht in en de Vz.
overhandigt Tom de oorkonde en de
badge.
Indertijd is de nieuwbouw van het
huidige clubhuis gerealiseerd dankzij
de tomeloze inzet van Simon Fortuyn.
Het is er toen niet van gekomen, maar
Vz. wil nu toch Simon voordragen als
Lid van Verdienste wegens deze inzet.
De vergadering steunt dit voorstel
bij acclamatie. Na ontvangst van de
oorkonde en versierselen spreekt Simon
een dankwoord uit. De bouw van het
clubhuis was indertijd een gezamenlijke
inzet van leden, sponsoren en bestuur.
Allen hebben samen een bijdrage
geleverd om de club te maken tot wat
het nu is.
Alvorens de aanwezige aspirant leden
geïnstalleerd worden, memoreert de Vz.
wat we van de leden verwachten.
Peter de Wit (zeilcommissaris)
vertelt, dat in 1972 de Lengton Trofee
ingesteld werd voor die Aegir zeiler,
die gedurende het jaar de beste
prestatie geleverd heeft. De huidige
genomineerde was vorig jaar ook al
genomineerd, maar nu bleek aan de
hand van de uitslagen dat er goed
en stevig gepresteerd was. Peter
overhandigt de Trofee aan het team
Eline en Olivier Tan (RS Feva). Eline
dankt de vereniging voor deze Trofee.
Vera Bergschneider (algemeen
bestuurslid) meldt, dat de
Kennismakings Commissie gekrompen
was tot enkel Ton v.d. Cammen en
zijzelf. Dit bleek niet werkbaar. Gelukkig
is versterking gevonden in de personen
van Daphne Baars en Ismonda Deelen.

Eigenlijk hadden zij éérst aan de
vergadering voorgelegd moeten worden,
maar door de omstandigheden vraagt
Vera de vergadering om instemming
achteraf, hetgeen de vergadering doet
bij acclamatie.
Verder is de Aegir Spiegel wat vertraagd
met drukken en in december komt
nog een speciaal themanummer
“Jeugdzeilen” uit. De kopy hiervoor
moet vóór 1 december aangeleverd
worden. In 2014 zullen er weer 4
Aegir Spiegels verschijnen. Het eerste
nummer zal als thema “Reizen met de
boot” hebben.
In het voorjaar zal weer een veiling
georganiseerd worden. Gezien de
belangstelling hiervoor, zal de datum
wat eerder aangekondigd worden, dan
tot nu toe gedaan werd.
Begroting 2014
Aan de hand van de uitgedeelde
stukken loopt Christiaan Rutgers
(penningmeester) de begroting 2014
door. Naast de uitgaven voor de
(gestegen) vaste lasten, de aflossing van
de hypotheek, onderhoud, afschrijving
en de kosten voor de diverse
commissies, zijn er ook de nodige
investeringen in 2014 gepland: zoals o.a.
onderhoud terras, onderhoud varend
materieel, aflossing SNS-bank.
De vergadering keurt de begroting 2014
goed bij acclamatie.
Tarieven 2014
Alles overwogen hebben, gekeken naar
de verwachte inkomsten en uitgaven
en gezien de economische crisis,
heeft het bestuur gemeend om over
2014 géén verhoging van de tarieven
door te voeren. Enkel “kinderen”
zullen voortaan voor € 25,= worden
aangeslagen, omdat in het nieuwe
ledenbeheerssysteem zij niet meer apart
berekend kunnen worden.
De vergadering stemt bij acclamatie in
met de tarieven 2014.
HH Reglement en Jachthaven
Reglement
Een commissie onder leiding van
Matthijs van Seventer heeft het HH
Reglement en het Jachthaven Reglement
onder de loep genomen en aangepast
aan deze tijd. Vanuit de vergadering

wordt opgemerkt, dat artikel 13, lid 2
en 5 een kleine aanpassing behoeven
alvorens deze goed zijn. De vergadering
keurt het nieuwe HH Reglement
en Jachthaven Reglement goed, op
voorwaarde van de voorgestelde
aanpassingen bij art. 13, lid 2 en lid 5.
Zeilbeleidsplan
Het zeilbeleidsplan is nog niet klaar, er
wordt nog aan gewerkt en komt er dus
aan. De zeilcommissie heeft een aantal
mensen nodig om het zeilbeleidsplan
gezamenlijk op te zetten. Er moeten
doelstellingen geformuleerd worden en
de huidige resultaten kunnen beter. De
zeilcommissie wil samenwerken met de
andere verenigingen. De belangstelling
voor het wedstrijdzeilen loopt terug en
dit is een landelijke trend. De wedstrijd
trainingen verlopen goed en hebben
wel voldoende belangstelling. Er waren
dit jaar 45 Optimisten en 8 RSFeva
cursisten. Door het opzetten van een
goede organisatie met goed materieel
en goede trainers, kunnen we naar een
professionele organisatie toewerken.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd
waar de vereniging wil staan, of dat we
het lokaal of wijder willen houden en
waar we de grens willen leggen.
Volgens Peter is de grens van het
jeugdzeilen met 48 cursisten wel
bereikt, méér is niet werkbaar. De
activiteiten zijn Regio gebonden (Combi
Rotterdam) en niet enkel aan de plas.
Bij de Combi Rotterdam staan we
goed op de kaart. Er is veel mond tot
mond reclame en daar zijn we best wel
tevreden over. Daarnaast doen we het
ook goed bij World Port Sail, wat niet
algemeen bekend is bij de leden.
Er is een plan voor een dukdalf met
daarop naamplaten met de namen van
de “helden van Aegir”.
Rondvraag
Vz.: De laatste tijd zijn er diverse
meningen geuit over de vlaggen langs
de Aegir wallenkant. Deze vlaggen
zijn geplaatst, omdat in een tijd van
bezuinigingen verenigingen, zoals Aegir,
niet meer altijd bij de Deelgemeente
kunnen aankloppen en dus zelf maar
moeten zien hoe zij aan inkomsten
komen. Deze vlaggen worden
gesponsord en leveren een mooi bedrag
per jaar op. Nu zijn er klachten bij de

Welstandscommissie terecht gekomen
en die zal tzt. een besluit nemen. De
Deelgemeente staat achter ons.
Vanuit de vergadering wordt
opgemerkt, dat het in dit geval wellicht
beter ware, als er vóóraf de leden over
dit plan waren geraadpleegd, want het is
best wel een ingrijpend gebeuren, waar
misschien niet iedereen blij mee zal zijn.
Nu is het een voldongen feit.
Een ander lid merkt op, dat zo’n
8 jaar geleden de discussie over
“kostendekkende huur” begon. De
Deelgemeente wilde graag, dat de
verenigingen zelf “hun broek zouden
gaan ophouden”.
Vz. wil alsnog van de leden vernemen
hoe zij over de vlaggen denken en zal
binnenkort ook via een nieuwsbrief deze
vraag stellen. In de vergadering wordt
een hoofdelijke stemming gehouden en
van de (op dat moment) 67 aanwezige
leden zijn er 2 tegen de vlaggenmasten,
63 vóór en onthouden er zich 2.
Kees Verkerk heeft het “reddingsbootje”
van de KNRM nog niet voorbij zien
komen. Deze wordt alsnog “gelanceerd”
en Kees gaat ermee rond.
Joost Vial brengt de Kienavond van 14
december nog even onder de aandacht.
Verder spreekt hij de waardering uit
voor het bestuur, dat toch elk jaar
weer 2 keer een Algemene Leden
Vergadering moet organiseren en de
vergadering stemt met applaus met deze
waardering in.
Ton Smulders vind de huidige website
van Aegir wel heel erg statisch, met
weinig input. Antwoord: Klopt, we zijn
er mee bezig, want het programma is
achterhaald en we zijn al druk bezig
met het zoeken naar een makkelijker
te beheren en meer toegankelijker
programma.
Simon Fortuyn wijst erop, dat in 19
maart 2014 verkiezingen zijn en dat we
hier met de planning van de voorjaars
ALV rekening moeten houden.
Jolanda Vermeulen vraagt of de rokers
hun peuken niet op de grond willen
gooien maar in de speciale asbak, want
die peuken bij de ingang zijn soms
moeilijk weg te halen. En (ouders van)

kinderen of zij snoepverpakkingen ook
in de prullenbak willen gooien.
Coen van Duijn vraagt hoe de beheer
van de bar geregeld is. Is dat in de ALV
behandeld? Antwoord: Ja, dat is vorig
jaar in de najaars ALV behandeld. Er
zijn toen mede dankzij de assistentie
van Matthijs van Seventer, de diverse
(beheers-)afspraken vastgelegd. De
horeca prijzen zullen in de voorjaarls
ALV komen. Anita zal het bestuur deze
tijdig melden.
Frans v.d. Ban memoreert het
“Zeilhelden” plan en vraagt of dat niet
een idee is voor een Aegir Spiegel
thema: de biografie van iemand,
waardoor de leden deze persoon beter
leren kennen.
Luc Roggeveen wil het over de
beveiliging van het terrein hebben.
Nu kan je het terrein betreden bij
een gesloten hek via het zogenaamde
inbellen via je mobieltje (die dan wel
aangemeld moet zijn), Worden er
nog andere manieren van aanmelden
/ toegang verkrijgen overwogen?
Antwoord Vz.: ja, er is al een slot die
met een sleutel het hek open laat gaan
en voor bezoekers of leden zonder
mobiel of sleutel komt een draadloze
intercom met camera, die dan vanuit
het clubhuis bediend zal worden.
Hennie Rothmeyer vraagt wanneer de
steigerverlichting komt. Antwoord Jaap:
Er komen binnenkort nieuwe palen met
led-verlichting.
Jaco de Hoog dankt de sponsor van de
Bitterballen Races.
Sluiting
Vz. dankt de aanwezigen voor hun
komst en inzet. Herinnert allen aan de
Nieuwjaars Borrel, welke dit keer op
12 januari 2014 gehouden zal worden.
Op 1 januari is Aegir wel open, maar
zijn Anita en Mike er niet. Verder niets
meer aan de orde zijnde, sluit Vz. de
vergadering om 22:02 uur.
Rotterdam, december 2013
Tom Koenen, notulist.
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UITNODIGING
Hierbij nodigen wij alle Leden uit voor de Algemene Leden Vergadering die gehouden zal worden op
vrijdag 16 mei 2014 om 20.00 uur in ons clubhuis.

AGENDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Opening
Ingekomen/uitgegane stukken
Notulen A.L.V. d.d. 22-11-2013 (Aegir Spiegel maart 2014)
Jaarverslag van de secretaris
Mededelingen bestuur / uit de regio
- Pauze Financieel verslag 2013
Verslag kascontrole commissie
Decharge bestuur over het jaar 2013
Verkiezing nieuw lid kascontrole commissie
Bestuurssamenstelling
Aanschaf Heftruck
Rondvraag
Sluiting

Toelichting op de agenda:
Deze “oproep“ mag conform de Statuten, art.11, voortaan per
e-mail, website en mededelingen bord aangekondigd worden
en hoeft niet meer per post verzonden te worden. Het bestuur
heeft hiervoor gekozen om zo op papier, druk- en portokosten
te besparen.
De vergadering is toegankelijk voor alle leden en kandidaat
leden (Statuten, art. 19, lid 1). Kandidaat leden, jeugd leden,
junior leden, partner leden en buitengewone leden hebben
geen stemrecht (Statuten, art. 10, lid 3). Slechts gewone leden
en leden van verdienste hebben stemrecht (Statuten, art. 10,
lid 4).
Punt 5:
Onder dit punt zal o.a. de presentatie van het Meerjaren Plan
Zeilen door Peter de Wit plaatsvinden.
Punt 7:
Het financieel verslag 2013 kan door leden twee weken voor
de vergadering worden opgevraagd bij de secretaris of aan de
bar van het clubhuis. Tijdens de Algemene Ledenvergadering
is een verslag eveneens verkrijgbaar.

Punt 9:
De leden Simon Fortuyn en Matthijs van Seventer hebben in
de voorjaars ALV van 2012 aangegeven, dat zij de kascontrole
commissie willen blijven bemannen. Er hoeft dus geen nieuw
lid voor de commissie gekozen te worden.
Punt 10:
Henk Heintz is volgens schema aftredend en stelt zich
herkiesbaar als bestuurslid in de functie van Voorzitter. Het
bestuur steunt de herkiezing. Het bestuur heeft Aad Maaten
bereid gevonden om de functie van Technisch Commissaris
op zich te nemen en draagt hem voor deze functie voor.
Tegenkandidaten dienen door 10 of meer leden 7 dagen vóór
de ALV schriftelijk bij het bestuur aangemeld te worden
(Statuten, art. 13, lid 6 en lid 7).
Punt 11:
Het bestuur wil toestemming vragen van de ALV voor de
aanschaf van een andere vorkheftruck. De huidige kan worden
ingeruild. De aanschaf is noodzakelijk, want er dreigen
ernstige milieuproblemen door een grote olielekkage. En
reparatie is helaas te duur. Voor het benodigde bedrag (€
10.750,=) is Statutair een toestemming van de ALV nodig.
Tom Koenen, secretaris W.V. Aegir
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Krol Pompen
Borchsatelaan 61
3055 ZG Rotterdam

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

EET NU ASPERGES
EET NU ASPERGES
van

€9,9 p.p.
€9, 5p.p.
af
vanaf 95

kijk voor meer informatie en onze producten op:

www.krolpompen.nl

STEEHOUWER
Sinds 1931

®

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

JACHTBOUW
REPARATIE

Voor een lekker glas wijn moet je bij
Personal Wine Selection zijn!
Bergschenhoek. Tel. 06 10 71 41 90
www.personalwineselection.nl
Personal Wine Selection is wijnleverancier van 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

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

Het netwerk-, teambuilding-, familie- en vriendenevenement van 2014.
Zaterdag 5 juli (bedrijven) & zondag 6 juli (buurten & verenigingen)
meer informatie en inschrijvEN: www.drakenbootfestival.nl/rotterdam
extra: KWALIFICATIES VOOR DE nk, 4 OKTOBER wILLEM aLEXANDER BAAN
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Regelaar voor bas,
midden- en hoge tonen

Fiësta Wireless Speaker
Advies verkoopprijs
€ 199,99

3 audio ingangen met
individuele volume regelaars

Item no: 19737

Verrijdbare, draadloze luidspreker met krachtig geluid, ingebouwde
accu en microfoon voor feesten en evenementen op iedere locatie.
- Krachtig geluid met een vermogen van 60 W
- Maximaal 60 uur afhankelijk van het volume
(Afspeelduur van 7,5 uur op vol volume)
- Zowel met kabel als draadloos via Bluetooth; bereik van 10 meter
- Ingangen voor microfoon, muziekinstrumenten en audiospelers.
- Ingebouwde, oplaadbare accu
- Poort voor line-out om meerdere luidsprekers aan te sluiten
voor feesten
- Handgrepen, wieltjes en uittrekbare handgreep; neem de luidspreker
overal eenvoudig mee naartoe
- Inclusief microfoon
- Regelaar voor bas/middentonen/hoge tonen om het geluid
af te stemmen
- USB-poort om uw telefoon/tablet van stroom te voorzien.
- Afmetingen: 390 x 470 x 290 mm

smartphone

tablet

laptop

Maximaal 60 uur afspeeltijd

Pefect voor het strand | BBQ’s | Feestjes | Karaoke | Presentaties | Sportevenementen | en meer

UrbanRevolt.com

