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Beste leden van Aegir.
tweede donderdag van de maand) hebben alle leden de gelegenheid om hun vragen, opmerkingen, ideeën, wensen, commentaar etc. bij het bestuur neer te leggen.

Dit jaar is een bijzonder jaar, als voorzitter heb ik het geluk u
te mogen schrijven in de vijftigste jaargang van ons clubblad!
Dankzij vele enthousiaste leden hebben we al vijftig jaar een
aantal keer per seizoen een fantastisch clubblad. Ik wil iedereen die hier de afgelopen 50 jaar aan heeft bijgedragen heel
hartelijk voor bedanken!!
Een lange winter is weer achter de rug. Dankzij de vele
leuke en drukbezochte evenementen die de ontspanningscommissie heeft georganiseerd ( o.a. de kienavond, een
kaasfondue-avond, het Sinterklaasfeest) is het niet alleen de
buitentemperatuur geweest die voor een warme winter heeft
gezorgd.
Daarnaast hebben ook dertig dappere leden de Cursus Vaarbewijs 1 gevolgd op vijf maandagavonden in het clubhuis, wij hopen van harte dat zij allen slagen voor het examen en we willen
deze cursus volgend jaar vervolgen met de cursus Vaarbewijs II.
En nu nog een paar weken en dan is het gelukkig alweer zo
ver, het nieuwe vaarseizoen gaat van start!
De afgelopen maanden is er achter de schermen heel hard
gewerkt om alles weer in orde te krijgen. De nieuwe kraan is
inmiddels gemonteerd en de eerste boten zijn te water gelaten.
De zeilkalender is vol gepland en de stoere jeugdzeilers van de
wedstrijdploeg zijn alweer begonnen, de rest van de jeugdzeilers volgt 29 maart met de kick-off van het zeilseizoen.
Vanaf februari heeft het bestuur elke even maand een ‘inloopmoment’ ; voorafgaand aan de bestuursvergadering (elke

Sinds begin maart hebben we ook een jeugdbestuur. De jeugdleden die zich hebben opgeworpen om voor en door de jeugd
activiteiten te organiseren zijn:
Robert-Jan Spliethoff, Thomas van den Born, Daan Costermans, Massimo Barten, Roderick van Empel, Ghislaine van
Empel
U kunt hen bereiken op het mail adres: jeugdbestuur@wv-aegir.nl. Wij wensen hen heel veel succes en plezier met hun
activiteiten!
Ik hoop u in grote getalen te mogen ontmoeten de
komende zomer periode op onze prachtige club!

Christiaan Rutgers
Voorzitter Watersport Vereniging Aegir
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Wij merken dat er af en toe onduidelijkheden of vragen zijn
die via de bekende bar- en borrelpraat een eigen leven gaan
leiden. Wij vinden het fijn als u deze onduidelijkheden en
vragen adresseert aan ons zodat wij u antwoord kunnen geven
op wat u bezig houdt. Dus schroom niet om op deze avonden
van 20.00 ot 20.30 uur bij ons binnen te lopen in de bestuurskamer, wij horen graag wat u bezighoudt!
De afgelopen maanden zijn onrustig geweest binnen onze
club. De verbeterslag die gemaakt moest worden binnen de
horeca heeft voor veel onrust gezorgd. Anita heeft tijdens de
gesprekken te kennen gegeven een uitdaging elders gevonden
te hebben. Wij wensen haar heel veel succes met deze uitdaging en zijn haar dankbaar voor alle jaren die zij bij Aegir
heeft gewerkt.
Casper van Beek zal de honneurs waarnemen en samen met
hem openen we op 29 maart het nieuwe seizoen, wij hopen
dat u allen komt om met een drankje, hapje, live muziek en
hopelijk een zonnetje te toasten op een fantastisch vaarseizoen. Op deze middag nemen wij ook officieel afscheid van
Anita en Maik, het programma van de dag vindt u op onze
website.
De jeugd heeft de toekomst en zoals gezegd tijdens de nieuwjaarsreceptie zullen we de jeugd binnen de club moeten houden willen we nog meer dan 89 jaar vooruit kunnen.
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Aegir spiegel, al 50 jaar hetzelfde liedje.

50

In 2006 was dit de Aegir combiploeg. Inmiddels zijn vijf zeilers van deze ploeg bij Aegir actief als zeilinstructeur of
wedstrijdtrainer. Herken jij de huidige hoofdinstructeurs?
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Waar houden we ons in De Spiegel
al 50 jaar mee bezig?
Er lopen bij Aegir een stel leden rond waarvan
de zelfverzekerdheid en de lichte veerkrachtige
tred verraadt dat zij afgelopen winter hebben
mee gedaan met de Aegir-indoortraining onder
de krachtige leiding van Jeep de Vries. (red)
Gezien het succes van verleden jaar, de dames
wederom in een gekleed jurkje of avondjapon
en de heren in een gekleed costuum. (ontsp cie)
Ik ben met de neus van mijn 16 m2 over de
finishlijn en wordt afgeblazen. Op dat moment
breekt mijn boot in tweeën en drijft het
achterschip met mij aan het roer terug. Ben ik
nu gefinisht of niet?(Helmstok 1950)
Op zaterdag zowel als op zondag was het een
uitgelezen kwelling om “zeilend” de plas rond te
kruipen. Schildpadden en slakken konden, wat
snelheid aangaat, met minachting op ons neer
zien; als die van huis uit toch kalme diertjes
daar tenminste het geduld voor op zouden
hebben kunnen brengen, hetgeen betwijfeld
mag worden. (F.Ondergetekende)
Het voorstellen van kandidaat-leden is een
hoog morele verantwoordelijkheid. Weet
U, dat er in het buitenland verenigingen
bestaan, waar, indien een kandidaat
wordt gedeballoteerd het de ongeschreven
wet is, dat de voorstellers uit zichzelf de
desbetreffende vereniging verlaten. Zo
sterk zijn zij doordrongen van hun morele
verantwoordelijkheid ten opzichte van de door
hen voorgestelde kandidaat en hun vereniging.
(Ballotagecommissie)

De ordedienst ( dat zijn leden die zich bereid
hebben verklaard er op toe te zien dat leden,
donateurs en bezoekers zich in de geest van het
Havenreglement gedragen) is weer compleet.
(red)
De eerste uitwedstrijd met klaverjassen tegen
de K.Z.C. is gewonnen door Aegir. Het ging er
gezellig aan toe want Aegir kwam maar liefst
met 40 man. Het was een ouderwets gezellig
avondje dat met een dansje pas eindigde toen
de klok heel bescheiden 3 slagen had willen
laten horen als hij niet electrisch was geweest.
(red)
Het was de grootste deelname tot nu toe n.l.
90 boten, die (op een paar na) het allemaal
hebben volgehouden. En dan de kleintjes niet
te vergeten: Piraatjes, jeugdbootjes en een
Optimist met als jeugdige deelneemster. Mevr.
Schilders. In een bootje van 2.20 m heeft ze
inderdaad 24 uur lang de plas in de rondte
gevaren. (zeilwedcie)
We hebben nooit spijt gehad van de keuze
voor een tweemansboot. De kinderen leerden
rekening houden met hun maatje. Bij windstil
weer, gezelligheid, niet alleen zitten en je
vervelen en door als ouder mee te gaan,
oergezellige vakanties, waardoor we veel
vrienden hebben in dát speciale wereldje. Wij
hebben maar één HARTENWENS, ouders
van Aegir, lever je kinderen niet alleen af
voor de les, of om zelf op het terras te gaan
zitten, maar ga mee naar de wedstrijden, je
krijgt er ontzettend veel plezier voor terug!!!
(M.Spliethoff )
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De hoge golven die de boot insloegen waren zo
kort op elkaar dat af en toe de adem je werd
ontnomen. Het was een geweldige ervaring. We
hebben gelachen en gezongen. De zelflozende
kuip had overwerk. Tot op ons ondergoed
waren we doorweekt, niets maar dan ook niets
is die dag droog gebleven. Na afloop van de
Sloepenparade zijn we in de Oude Haven weer
wat tot rust gekomen. (E.Snijders ea)
Fellow Laser Sailors, I was asked to write down
a few lines about the IJsberen Hillegersberg
racing event that was held in this cute little
lake downtown Rotterdam. It was the most
difficult race area I sailed since I arrived to the
Netherlands in which, at least for me, it was
very tricky to figure out a consistent strategy. I
guess adaptation also applies to us sailors. The
rich hot soup should be a must in any sailing
event this late in the season and beer was
poured diligently. No doubt I’ll be back next
year. (Carlos Echavarri-Erasu)
Op de nieuwjaarsreceptie van 1 januari j.l. zijn
de bemanning en sponsor van Regenboog 144
gehuldigd voor het behalen van het Nationaal
Kampioenschap. Namens de bemanning droeg
Pieter van Reeuwijk de blauwe kampioensvaan
over aan Aegir voorzitter Matthijs van
Seventer. De stuurman, Mark Neeleman, en
Gerard van de Krogt hebben zich aangemeld
voor het lidmaatschap van Aegir. Met name
is Mark Neeleman een aanwinst voor de
vereniging met maar liefst vijf Olympische
deelnames.(F. van der Linden)
Ik had mijn zeilhandschoentjes aan moeten
doen, want zonder was het echt verschrikkelijk
koud. Die dag gewoon weer leuk gevaren
daarna naar de kant en nabespreken. Gezellig
met iedereen wat drinken. En dan naar huis.
Je wordt toch best wel moe van 6 uur in je boot
zitten. Maar het was echt de moeite waard.’’(M.
Posner)

Al vele jaren ben ik de chef botenafspuiter
tijdens de winterberging, een zeiknat en smerig
karwei. Maar trouw spuit ik alle boten schoon
en als extraatje ontvang ik van de meeste
booteigenaren een fooitje, wat mij zeer welkom
is. Enkele booteigenaren geven niets (dat is ook
geen verplichting) maar er kan bij sommigen
zelfs geen bedankje of biertje af. Deze lopen
de kans volgend jaar zelf te moeten spuiten
met het risico om dan net als ik twee dagen
met koorts in bed te moeten blijven! Een extra
bedankje voor de gulle gevers. (J.Vial)
Ik ben erg trots op iedereen die dit jaar
een rol heeft gespeeld bij de organisatie
van het jeugdzeilen: kinderen, trainers,
schuddenbuikjesvegende ouders,
rescuebemanning, bestuursleden en de vele
vrijwilligers die altijd klaar stonden om bij
te springen. Want hoe goed je de zaken ook
voorbereidt, er is altijd wel weer een lijntje dat
ontbreekt, sleutels die zoek blijken, een trainer
die zich verslaapt of een navigatiesysteem dat
op hol slaat. (T. Tan)
Geen rondje is hetzelfde. Of je tien ronden zeilt
of zoveel ronden zodat ze op de toren gek van
je worden omdat er geen plaats meer is op het
registratieformulier. En dan het commentaar
van andere deelnemers op het water: Waar
zit die motor? Waar koop je zo’n boot? Ik wil
ook zo hard gaan! Waar komen jullie ineens
vandaan? Of mogen we een sleepie? Je hoort
van alles, maar het mooiste geluid horen de
andere deelnemers schijnbaar niet. Dat is
namelijk het zachte geklots van de romp in het
donker. Dit geluid kan volgens mij alleen maar
door een zestienkwadraat gemaakt worden.
(M.Serrij)
Zo hebben we al van hen kunnen genieten bij
het Trust Teamzeilen en de IJsberenrace. Voor
hun bijzondere prestaties hebben de heren ook
al een keer de Lengton Trofee gewonnen. Daan
in 2012 en Tjeerd in 2014. De handschoen
is gegooid: wie gaat de Lengton Trofee 2015
winnen? (red)
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Nieuwe redactie leden

VA N D E R E DAC T I E

De gemiddelde leeftijd van de Spiegelredactie is nog geen 50, hoewel het
aardig opschiet. De Spiegel zelf beleeft
dit jaar zijn 50e jaargang. Als Officieel
Orgaan van Watersportvereniging Aegir
aan de Bergse Voorplas te Rotterdam,
opgericht in 1926, verscheen De Spiegel
wel 8 keer per jaar. Dankzij een aantal
leden hebben we alle uitgebrachte Spiegels kunnen verzamelen. We hebben
veel plezier beleefd bij het doorbladeren
en lezen van de artikelen die door de
jaren heen zijn geschreven. Wat zouden
we graag mee hebben gedaan met “behendigheidswedstrijden voor zeil- en
motorboten”; “het pavoiseren van onze
schepen” en “sjoelwedstrijden om Boterletters” en wat herkenbaar zijn de
vele ontwikkelingen die steeds weer als
uniek fenomeen opduiken, maar in de
loop van de jaren een taai en recidiverend karakter hebben laten zien.
In 2015 willen we samen met u herinneringen ophalen aan 50 jaar Spiegel
zoals de komst van de eerste telefoon in
het clubhuis in 1975 en de geschiedenis van de Aegir Service boot (waar is
deze trouwens gebleven?), maar ook in
de aanloop naar de 90e verjaardag van
Aegir een heldenparade starten. Wie
waren de Aegirhelden en waar zijn ze
gebleven? Wie zijn de moderne helden?
In dit nummer ook inspirerende artikelen van de nieuwste redactieleden
Job Posner en Steven Bakker die onder
andere schrijven over vakmanschap,
technische ontwikkelingen ten opzichte
van 1965, hout op de plas en nog veel
meer. Veel leesplezier.

Job Posner

Steven Bakker

50

Deze advertentie wordt uit aangeboden door Slagerij B. Tol & Zn.
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Zullen we weer eens pavoiseren?
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Terwijl de Aegircursisten zwetend hun proefexamen
vaarbewijs 1 afleggen, wordt op haar laatste werkdag bij
Aegir fluisterend een interview in de hal afgenomen. Over
de vele leuke anekdotes kunnen we helaas alleen zachtjes
gniffelen en over de teleurstellingen begrijpend knikken. Op
het afscheid eind maart zullen we met meer kabaal afscheid
nemen.

I N T E RV I E W A N I TA R I J L A R T

Hoe is het ooit allemaal begonnen?

Mijn ouders lagen met hun boot bij Aegir, ik liep al heel jong
hier rond. Op mijn 16e ben ik begonnen om bij Jan en Cocky
wat bij te verdienen. Toen zij weg gingen en mij gevraagd werd
in het gat te springen, heb ik niet lang geaarzeld. Gelukkig
kon ik mijn dienstverband bij de apotheek laten aanpassen en
kreeg ik alle medewerking om hier aan de slag te gaan. Ik heb
dus al 25 jaar horeca ervaring.

Wat ga je zeker niet missen?

Ik vind het vervelend om in de belangstelling te staan en hier
sta ik dan op een hele pagina. Op de knie van Sinterklaas
zitten en liedjes moeten zingen ga ik zeker niet missen. Ook
het onverwacht gekietel van Kees-Jan van Beek ondergaan
was wel erg grappig, maar hoeft gelukkig ook niet meer,
of gaat hij dit via Willemstad in Klundert voortzetten. O
ja, die schuddebuikjes overal en pindakaas op plekjes waar
je ze liever niet tegenkomt dat hoeft van mij ook niet zo.
Klaagliederen heb je overal wel en daar zal ik ook in de
toekomst mee te maken krijgen.

Wat ga je wel missen?

De activiteiten met de verschillende commissies zoals het
kienen, klaverjassen, muziekavonden en Indonesisch buffet
en Captains dinner vond ik altijd erg leuk om te doen. Van de
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feesten herinner ik me een paar mooie bruiloften zoals die van
Henk Heintz; Arthur Nachtegaal en het regenboogevenement
door Pieter van Reeuwijk georganiseerd. Het clubhuis is een
mooie ruimte om dit soort feesten te organiseren. Bij deze
feesten werd de ruimte vaak mooi en origineel aangekleed.
Dan is het extra leuk om achter de bar te staan. Ook zal ik de
warme aandacht van veel leden missen; de bekende ronde tafel
leden , tafelvoetballers en vandaag nog kwamen jeugdleden
en trainers persoonlijk afscheid nemen, heel bijzonder. Wie ik
zeker zal missen is Jan Jansen die mij altijd vrijwillig geholpen
heeft om onze drank koel te houden. De filmavonden en de
biefstukjes van Tol gepromoot door onze Fred Jaquet. Als
de film en het slechte geluid Edward & Lody niet konden
bekoren wisten ze zeker dat zij op hun gepaste wijze met een
wijntje deze gezellig konden verstoren.

En de keukenbrigade?

Ja, Rob Brink samen met Kees Jan met zijn 24 uurs race
ontbijtjes, Casper het neefje van Kees Jan die het stokje over
gaat nemen, ik wens hem hierbij net zoveel plezier en succes
als ik heb gehad. Natuurlijk Thijs, Maik, mijn moeder Beppie,
familie en vele andere hebben mijn plezier en succes vol
werken mede mogelijk gemaakt. Waarvoor ik ze hartelijk wil
bedanken en uiteraard Cocky en Jan die mijn deze kans ooit
hebben gegeven!

En Maikel? Hoe is hij in je leven gekomen?

Ik had hem uitgenodigd voor een lunch op Aegir .Voordat ik
het wist stond hij bij mij achter de bar en de overlopende wc’s
te poetsen. Zonder zijn spierkracht, doorzettingsvermogen
en humor was het mij zeker ook gelukt , maar dat kan ik niet
zeggen want ik heb hem nog nodig in Klundert. Net als mijn
moedertje Beppie

En nu?

Het is een jachthaven in Klundert met voornamelijk grote
zeilboten. Hierdoor komen er ook klanten uit het hele
land en vele andere nationaliteiten uit buurlanden die een
weekend gaan zeilen. Er zijn ook dagjesmensen die op de
fiets of wandelend op pad zijn. De horeca is per april geopend.
Ik ben er nu al regelmatig en ik heb het nu al naar mijn zin.
Met de Brabanders heb ik inmiddels hun vriendelijkheid,
behulpzaamheid en de gezelligheid ervaren. Ik heb mijn draai
hier al gevonden in het Paviljoen De Noordschans. Ik reken
erop mijn vaste Aegir klanten daar te ontmoeten.
Mijn laatste woorden zijn We will meet again…..
Sportieve Watergroet en hartelijk dank iedereen die ik
vergeten ben te noemen.
Anita
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Zeepkist op zee- het verhaal van je Opti

50 jaar. Reden voor een feestje,
maar hoe oud is dat eigenlijk?
Moeilijk om je voor te stellen hoe
het leven was toen de eerste
Aegir Spiegel gedrukt werd. Ik
was er nog niet, en grote kans
dat jouw ouders er ook nog niet
waren, of nog maar net… Wat
deed een kind in 1965, behalve
naar school gaan? En waren er
al Optimisten?
Sommige mensen hadden een zwartwit
televisie, maar voor kinderen werd er
bijna niets uitgezonden. Internet, daar
had nog nooit iemand van gehoord.
Grote bedrijven en universiteiten hadden een computer zo groot als een
woonkamer <<Computer_1965>>.
Maar nergens een computer thuis, en al
helemaal geen iPad, Playstation, of Nintendo. Je vrienden appen dat je je verveelde was er ook niet bij: de telefoon
zat aan een draad en had geen scherm,
maar een draaischijf om nummers te
kiezen.
Behoorlijk saai, dus. Ouders kunnen
niet goed tegen kinderen die zich vervelen, dat zul je misschien herkennen.
In Florida, USA, hoorde men kort na de
Tweede Wereldoorlog dat kinderen in

andere staten zeepkistraces hielden. Je
zette een zeepkist (die had je toen nog)
op het onderstel van een oude kinderwagen, en dan reed je tegen elkaar zo
snel mogelijk van een heuvel af. Dat
klinkt al beter. Aan een ding hadden
ze echter niet gedacht: in Florida zijn
fantastische palmenstranden, maar geen
heuvels. En duwen is niet cool, dus dat
leek het einde van het idee- of toch niet?
De burgemeester van Clearwater raakte in 1947 in gesprek met Clark Mills,
vader van twee zich vervelende jongens.
Samen bedachten ze dat kinderen in
Florida misschien beter met bootjes
konden gaan racen. Die moesten dan
wel goedkoop en makkelijk zelf te maken zijn, en ook op zee door een kind te
zeilen zijn. Wanneer het voor minder
dan 50 dollar per boot zou kunnen,
wilde de “Optimist Club”, de plaatselijke
winkeliersvereniging, het plan wel sponsoren. Het was een bijna onmogelijke

opgave. Clark Mills was echter niet zomaar een knutselende vader: hij was een
bevlogen ontwerper van snelle zeilboten
voor volwassenen. Sommigen noemden
hem later zelfs geniaal. Hij probeerde
nu echter even alles te vergeten wat
hij wist van boten bouwen, en begon
helemaal opnieuw. In de vliegtuigbouw
gebruikte men tijdens de oorlog een
nieuw materiaal, multiplex. Platen gemaakt van dunne, op elkaar gelijmde
laagjes hout. Goedkoop, licht en heel
sterk. Perfect voor de “zeepkist op zee”
die Clark in gedachten had. De platen
multiplex in de bouwmarkt waren zo
groot als een brede voordeur, en dat
was een probleem. Om de boot sterk te
houden moest Clark namelijk alle delen,
ook de bodem, uit één plaat kunnen
zagen. Hij tekende en rekende, maar het
lukte maar niet om een gestroomlijnde
boot van minder dan 2,5 meter lang te
ontwerpen. Tenzij…, tenzij…hij de boeg

Computer 1965
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strikte klasseregels opgesteld, een boekwerk voor kunststof, en een ander voor
houten Optimisten. Alle materialen en
afmetingen werden op het overdrevene
af beschreven, maar daardoor zijn de
wedstrijden nu wel weer eerlijker geworden.
De Optimist bestaat bijna zeventig jaar,
en is nog springlevend. Er zijn er meer
dan een half miljoen gebouwd. Genoeg
om iedere inwoner van Rotterdam, van
baby tot bejaarde, er een te geven. Het
is daarmee verreweg de meest gebouwde zeilboot ooit, waarin kinderen over
de hele wereld leren (wedstrijd-)zeilen.
Clark Mills gaf zijn ontwerp weg aan
de Optimist Club, en heeft er nooit een
dollar aan verdiend. Nu je zijn verhaal
kent, begrijp je misschien beter waarom
je boot zo goed en snel vaart. En waarom kinderen nog steeds in Optimisten
zullen zeilen wanneer de Aegir Spiegel
100 of 250 jaar bestaat!
Bronnen:
http://www.optiworld.org/default/
classinfo/content/id/history-of-the-association
http://www.balancedrig.com/landsendmarina/mills.html
http://www.wilkessail.net/OneDesign.
html
Foto van de computer uit 1965 met
toestemming van Columbia University
Archives.
Foto van de Optimisten in 1948 met
dank aan Robert Wilkes.
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gewoon weggumde! Want waar is zo’n
punt eigenlijk voor nodig? Toen hij dat
eenmaal besloten had, bleef hij schetsen tot hij de perfecte krommingen gevonden had. Hij nam dit net zo serieus
als bij zijn “grote” boten. Vlak voor zijn
dood, vijftig jaar later, merkte hij daarover op: “Het gebeurt allemaal onder
de waterlijn. Als je het daar niet voor
elkaar hebt, maakt het niet veel meer
uit wat je boven water doet”. Het zeil
moest genaaid kunnen worden van een
beddenlaken, en daarom koos hij voor
een korte mast met een spriet. Je moest
als ouder nog wel een beetje handig zijn
om de boot te bouwen, want voor de
romp was een soort mal nodig .
De boten waren een groot succes bij
de kinderen van Clearwater. Ze zeilden
onderling wedstrijden en wonnen vaak
van grotere boten. Je kon er ook bij
harde wind mee zeilen, wanneer sommige andere boten het water niet meer
op konden. Toen ik informatie zocht
voor dit stukje kwam ik in contact met
de Amerikaan Robert Wilkes, die het
Optimisten-archief al jaren beheert, en
een boek over de geschiedenis schreef.

Hij stuurde een foto uit 1948, waarop
je goed kunt zien hoe vooral de tuigage
veranderd is. Maar ook hoe het zeilen
hetzelfde is gebleven…
In de jaren erna werden er steeds meer
Optimisten gebouwd, en voer men
wedstrijden in een A en een B klasse,
net zoals in de Combi’s van nu. Maar
het bleef allemaal binnen de USA. Tot
er een Deen met zijn boot aanlegde in
Clearwater, en daar enthousiast werd
over de Optimisten. Hij nam het idee
met toestemming van Clark Mills mee
naar Europa, waar de Optimist met
kleine aanpassingen ook snel populair
werd. In 1965, het jaar van de oprichting van de Aegir Spiegel, werd de
International Optimist Dinghy Association opgericht. Vanaf 1970 werden
de eerste kunststof boten gebouwd,
die goedkoper te produceren waren. Je
mag echter nog steeds je wedstrijdboot
van hout bouwen. Minstens even licht
en sterk, door het knappe ontwerp van
Clark Mills (Michiel uit de B-ploeg
heeft bijvoorbeeld vorig jaar zijn boot
met zijn grootvader en vader gebouwd)
Toen de Optimist zijn vijftigste verjaardag vierde bleken de winnende boten
steeds vaker van zeer stijve en lichte
materialen te zijn gemaakt, en daardoor vele duizenden dollars te kosten.
Dat strookte niet meer met het idee
van Clark Mills: een boot die voor veel
ouders betaalbaar moest zijn, en waarbij de zeiler het verschil maakte, niet de
boot. In 1995 werden er daarom zeer
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Overwinteren in Zuid Europa

Jaarlijks trekken veel Nederlandse zeilteams inde winter richting Zuid Europa om in aangenamere wateren te trainen. Ook
dit jaar waren Aegirzeilers actief in Bandol in Zuid-Frankrijk en in Lanzarote. Aegirzeilers, Team Rotterdam, de Nederlandse kernploeg trainden daar samen met Noren, Zweden, Spanjaarden, Russen ed. Joris Nankman, Ghislaine en Roderick van
Empel stuurden foto’s in om een beeld te schetsen van de prettige zeilomstandigheden. Dat de ouders zich aan de kant ook
niet verveelden verbaast ons niets. Helaas zijn daar geen foto’s van……..
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Aad Maaten

De gerenoveerde kraan van Aegir
Uit veiligheidsoverwegingen werd en wordt onze botenkraan jaarlijks gecontroleerd op goede werking en veiligheid, zo ook in
de loop van 2014. Tijdens de keuring sprak de keurmeester uit dat een grondige opknapbeurt van onze botenkraan gepast
zou zijn. Uit het keuringsrapport bleek niet expliciet dat de kraan ondeugdelijk of gevaarlijk was, maar wel dat de loopkat en
de hoofddraagconstructie van onze botenkraan dringend aan renovatie toe waren.
Deze drie elementen van twijfel zijn voor het bestuur aanleiding geweest om te besluiten de bestaande botenkraan zodanig te renoveren, dat de gerenoveerde botenkraan voldoende
draagkracht zou krijgen om alle boten van onze vereniging
op de kant te zetten. Dit betekende onder meer dat onderzocht moest worden of de bestaande fundering voldoende
draagkracht had om dergelijke grote massa’s (boten met een
gewicht van ruim 5 ton) te tillen.
Na grondig onderzoek van de gehanteerde methode en de
feitelijk gebruikte heistelling is geconcludeerd dat de toenmalige fundering gebaseerd was op “palen op de kleef ”. Nadat een
en ander ter controle was uitgemeten bleek dan ook, dat het
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Na veel wikken en wegen is in de loop van het najaar door het
bestuur geconcludeerd dat een ingrijpende renovatie inderdaad geboden was. Bij deze overwegingen kwam ook aan de
orde, dat geen verifieerbare kennis voorhanden was betreffende de constructie (palen tot de zandlaag of palen “op de kleef ”)
en de draagkracht van de fundering. Een bijkomend vraagstuk
was de kwaliteit en betrouwbaarheid van de liercombinatie
die gebruikt werd om de zwaarste boten op de kant te zetten.
Bekend was toen al dat een reparatie c.q. onderhoudsbeurt
van ruim €10.000 nodig was om ook deze liercombinatie te
laten voldoen aan de daaraan te stellen eisen.
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kraanportaal aan de waterzijde 15 cm was gezakt ten opzichte
van de andere twee portalen. Hieruit bleek dat de fundering
gerenoveerd moest worden.
Qua fundering is er voor gekozen om te werken met nieuwe
holle buizen die met oplassen van verlengstukken uiteindelijk
zijn doorgeslagen tot op de zandlaag. Nadat die buizen waren
vast geslagen zijn ze voorzien van bewapeningsijzer en volgestort met beton, waardoor het effect is dat deze buizen dezelfde draagkracht hebben als vergelijkbare betonnen palen. Op
deze wijze zijn vier buizen/palen geslagen door een geboord
gat in de betonnen plaat en twee buizen/palen in het water.
Via deze werkwijze is de fundering sterk genoeg gemaakt om
de zwaarste boten van onze vereniging te dragen.
Uiteraard zijn ook alle stalen dragende delen berekend om het
hogere gewicht te kunnen dragen. Waar nodig zijn de stalen
delen vervangen door nieuwe sterkere delen en zijn alle constructiedelen van de gehele kraan verzinkt om corrosie in de
toekomst zo veel mogelijk te voorkomen dan wel uit te stellen.
Deze stalen constructie is de afgelopen weken gemonteerd en
afgewerkt.
Hiervoor heb ik al aangegeven dat de loopkat ook zijn beste
tijd had gehad. In de nieuwe constellatie wordt echter gehesen
tot wel ongeveer 6 ton massa. Voor het hijsen van dergelijke
massa’s komen echter alleen gecertificeerde hijsmeesters in
aanmerking. Een dezer dagen start daarom een cursus, die
tien van onze leden moet opleiden tot gecertificeerde hijsmeesters. Zij zullen vanaf dat moment de enigen zijn die nog
met de verzwaarde botenkraan mogen werken. Hijsen zonder
certificaat is namelijk niet toegestaan bij massa’s boven de

1000 kg. Omdat veel boten (iets) minder wegen dan deze 1000
kg ontstaat een onpraktische situatie voor allen die hun boot
even op hun trailer willen zetten of daar van af willen halen.
Daartoe is een tweede loopkat aangebracht die tot maximaal
1000 kg kan tillen. Die loopkat kan gebruikt worden door allen
die een boot hebben die niet meer weegt dan de eerdergenoemde 1000 kg.
De uiteindelijk gerealiseerde faciliteit bestaat dus uit een
botenkraan met twee loopkatten, waarvan er één slechts gebruikt mag worden door gecertificeerde hijsmeesters en de
andere door de leden die een boot bezitten met een gewicht
van maximaal 1000 kg.
Dit project heeft uiteraard een forse financiële inspanning
gevergd. Wat van de bestaande kraan gebruikt kon worden is
opnieuw gebruikt, maar dat was, financieel gezien, helaas niet
veel. Ook hier vond onze vereniging gelukkig weer de nodige
welwillende sponsors onder onze leden. Er zijn bijdragen
gedaan bij de financiering van de loopkatten en de roestvast
stalen daken daarvan, de nieuwe hijssingels en last but not
least op de algehele aanneemsom. Ook tijdens de uitvoering
van het project is regelmatig pro deo bijgesprongen door deskundige leden van onze vereniging.
Door de inspanning van velen die elk op hun manier hebben
bijgedragen aan dit omvangrijke project heeft onze vereniging
een botenkraan die, mits goed onderhouden, vele decennia
voor vlot en veilig hijsen kan zorgen. Veel dank gaat in ieder
geval uit naar de heren Ed Snijders, Cees-Jan van Beek en Jan
Kraan voor hun genereuze bijdragen en nog vele andere leden
die met spier- en denkkracht hebben mee gewerkt.
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Zelfwerkzaamheid
Het nieuwe seizoen is aanstaande, zodat er
tijdens de eerste klusdagen meer dan genoeg
te doen is. Zo veel zelfs dat, vooruitlopend op de
klusdagen, al werkzaamheden plaatsvinden. Dat
alles met het oog op een schone, en veilige start
van het seizoen, maar ook ter voorbereiding op en
bijdrage aan het inkwartieren van onze nieuwe
beheerder, Casper van Beek. De eerste klusdag is
al voorbij als u deze Spiegel leest. Maar er volgen
er nog meer dan genoeg. We beginnen altijd in de
ochtend met koffie en (als het meezit appeltaart)
en proberen in de loop van de dag zoveel mogelijk
te doen. Eerst even inventariseren wie ervaring
of interesse in een bepaalde klus heeft. En dan
grasmaaiers, bezems, kwasten, poetsdoeken,

ladders uitdelen en er een productieve en
gezellige dag van maken. De klusdag is op die
manier niet alleen een zinvolle bijdrage aan een
plezierige gang van zaken bij ons Aegir, maar ook
een dag om eens op een andere manier kennis
te maken met (de talenten van) sommige leden.
Daarnaast leidt het gedurende drie dagdelen
meewerken op klusdagen tot restitutie van het
daarvoor betaalde statiegeld.
Voorbeelden van klussen: schoonmaken steigers,
voorziening maken om de vlaggenmasten te
bergen, container bij botenkraan schilderen,
waterleiding inkorten e.d. De volledige kluslijst
zal op de website verschijnen en tevens in de hal
van het clubhuis hangen zodat je je voorkeur kunt
aangeven en alvast kunt intekenen.
Aad Maaten en Jaap van Herk.
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Jaarverslag lasers
Het voorjaar, de zomer en het najaar van 2014
kenmerkten zich door veel mooie donderdagavonden en
zeilweekenden. De laserzeilers maakten zo ongeveer alle
weersomstandigheden mee, behalve kou en regen. Kortom,
het zeilplezier stond voorop.
Als dank voor de vele en enthousiaste steun vanuit de toren
en de rescue (Daphne, Hans, Jan, Peter en alle anderen:
Bedankt!), heeft Jaap Prins een officiële laservlag aan de
vereniging geschonken. Te hijsen op alle wedstrijddagen als
klassenvlag. En er waren volop wedstrijden in 2014. Een greep
uit de resultaten en ervaringen:
De Arjan van der Meer bokaal werd voor de vierde maal
gevaren. Rick de Bruijn bleek oppermachtig, met een
prachtige serie eentjes in de laatste wedstrijden.
Er werden op zes avonden races gevaren,
meestal twee per avond. Gemiddelde
opkomst was 10 boten, bij 13
deelnemers in totaal. Dat
betekent een trouwe opkomst,
en voor het eerst werden er
geregeld meer dan 10 lasers
op de plas gezien. Dat is
een duidelijke stijging ten
opzichte van 2013.
Op de reguliere
donderdagavonden (de
zogenaamde Laseropdo’s)
voer er een vaste, maar nog
te kleine groep zeilers.
De Aegir cup in september,
toch de clubkampioenschappen,
was kennelijk voor veel laseraars
op een ongunstig weekend gepland.
Hans Krol voelde zich met de vlagerige Bf4
duidelijk op zijn gemak en was met overmacht de
beste.
Ook buiten de plas werd de Aegir-eer hoog gehouden: Onze
nestor Coen van Duijn en Sjoerd van Duijn streden mee op
de Sneekweek. Op de uitslagen van de woensdagavonden
van de RZV kwamen enkele Aegir zeilers voor. Die zagen
daar wekelijks meer dan twintig lasers op de Kralingse plas
strijden.
Kan dat niet ook op de Bergsche voorplas? Jawel!
Een absolute topper was de IJsberenrace op 1 en 2 november.
Terwijl de organisatie in hemdsmouwen en genietend van

de stralende zon nadacht over een passender naam voor de
wedstrijd (Hawaï-cup, panda beren-race, etc.), kwamen er
op zaterdag maar liefst 22 laser zeilers opdagen, waarvan
twee jeugdleden in de Laser 4.7. Roderick van Empel zeilde
zijn eerste races in de laser (hij wilde eigenlijk op zaterdag
alleen maar even trainen, vertelde hij, maar werd overtuigd
om gewoon mee te starten). Hij trof daar Olivier Tan, die
nauwelijks meer ervaring had in de 4.7. Met twee boten heb
je een race. En wat voor een! Het werd zeer spannend. Ze
wonnen om en om. De gelijk opgaande strijd werd pas op
zondag in de zevende en laatste race door Olivier beslecht.
Het woei toen stevig door en beide zeilers zwommen meer
dan eens, hetgeen de prestaties van beide jeugdelingen nog
meer glans geeft.
Het toont ook aan dat als je in de optimist
goed vooruit komt, de overstap naar
een laser erg gemakkelijk is.
Bij de senioren won Mario
Morillo van de RZV ondanks
een gebroken lummelbeslag
tijdens de laatste race.
Overall was de winst
(alweer) voor de in
de Masters categorie
uitkomende Peerke
Kortekaas uit Amsterdam.
Jos Lathouwers was de beste
Aegir zeiler op een zesde
plaats. De Amsterdammers
beloofden overigens volgend
jaar terug te komen, in de volle
verwachting dat het dan weer 21
graden, goede wind en volop zon zal zijn.
We zullen het afwachten. De oude trouwe Dutchy
wordt intussen gerestaureerd en zal zijn naam als snelle racer
volgend seizoen weer eer aan doen. Deze verenigingslaser is
per avond of dagdeel te huur voor Aegir leden. Er is voor de
jeugd een 4.7 tuig aanwezig.
We zien uit naar dit seizoen, dat bij het printen van dit
verslag al begonnen zal zijn. Laten we afspreken elkaar elke
donderdagavond op het water en na afloop aan de bar te
ontmoeten. Iedereen is welkom!
Frits Bienfait
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GESLAAGDE KAASFONDUE AVOND
Op 7 februari was het weer zover. Wat ooit begon als een soort van grapje, begint
langzamerhand uit te groeien tot een grootse, drukbezochte gezellige avond op
de club met veel leden. Dit jaar waren er ruim 55 aanmeldingen.
In de dagen voorafgaand aan de kaasfondue-avond hebben Jaap (Kaas) en Monica
de inkopen gedaan. Je geloof het niet, maar het ging om 17 kg kaas. Bizar toch,
zoveel kaas. Op zaterdagmiddag hebben we het clubhuis gezellig ingericht en de
stokbroden opgehaald (22 stuks bleek zelfs te weinig).
Rond 18.30 uur druppelt iedereen binnen en gaat het fornuis aan. Niet veel later zit
iedereen lekker te ‘keuvelen’ aan tafel. Heerlijke kaasfondue met stokbrood, druiven,
tomaatjes en daarbij verse sla. Wat een genieten en wat een gezelligheid. Bent u er
volgend jaar ook bij?
Groetjes, Barbara Noordermeer-Vial

Hieronder het recept van Jaap’s
geheime Zwitserse kaasfondue (voor 4p):
300 gram
300 gram
200 gram
750 cc
40 cc
1
		
		

gemalen emmentaler
gemalen gruyère
gemalen (Franse)raclette
droge witte wijn (Blanc de Blancs)
kirsch
teentje knoflook
vers gemalen (zwarte) peper uit de molen
allesbinder

Snij het teentje knoflook doormidden en smeer de caquelon er mee in.
Schenk een glas wijn in en doe de rest in de caquelon.
Zet de caquelon op een vlamverdeler op een niet te hoog vuur.
Voeg als de wijn belletjes gaat vormen voorzichtig de gemalen kaas toe.
Blijf (onder het genot van het glas wijn dat nu over is) in de fondue roeren tot
hij begint te koken.
Voeg de kirsch en peper naar smaak toe en bind het geheel af met de
allesbinder.
Direct opdienen met lekker vers stokbrood.
Erg lekker is het om bij de fondue een tros verse druiven te serveren, dit zorgt
dat het geheel lichter verteerbaar is.
Aanbevolen wijn: Riesling of Pinot Blanc of pinot gris uit de Elzas.
Bon Appetit.
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Oud Hout
Op een mooie namiddag, de jeugd was al van het water af, besloot ik nog een rondje
te zeilen met mijn boot, een Centaur. Geen snel schip, maar wel zo comfortabel. De
Voorplas leek eindeloos groot, zo in je eentje op het water. Plotseling, ik had niets in
de gaten, werd ik ingehaald door twee Pampussen die er zichtbaar schik in hadden
om achter elkaar aan over het water te jakkeren. Van de weeromstuit liet ik mijn zeil
los en greep naar mijn camera, die gelukkig onder handbereik lag. In de ene boot zat
Pieter van Reeuwijk met bemanning, de andere werd bestuurd door Jaap Meeuwis,
de overbuurman van Aegir. Nooit eerder had ik een Pampus in actie gezien op de
plas, laat staan twee tegelijk! Wat een schouwspel, deze twee klassiekers die heerlijk
door het water gleden. Dit speelde zich bijna tien jaar geleden af… waar zijn ze
gebleven?
Van de ruim 450 Pampussen die er sinds 1933 gebouwd zijn, vaart het grootste
deel nog steeds. Met name op de Loosdrechtse Plassen is de klasse actief. Het
oorspronkelijke ontwerp had een zeiloppervlak van 15,9 m². Dit was zoals te doen
gebruikelijk gedaan met het oog op een te heffen belasting. De grens lag bij de 16
m². Na de oorlog is er voortdurend aan de snit van de zeilen gewerkt. Door de
intrede van de genua werd de boot sneller en sportiever. Het zeiloppervlak met de
genua bedraagt dan ongeveer 20,55 m². Van de vaak veronderstelde ondertuiging,
is hierdoor absoluut geen sprake meer. Midden jaren ’90 werd het zeilplan verder
gemoderniseerd, bij een min of meer gelijkblijvend zeiloppervlak.		
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Donne Vincenti in Barca

De Bitterballenreeks is een serie laagdrempelige, locale zeilwedstrijden waarbij het streven is om alle masten de haven uit te krijgen. Veel schippers vinden het boeienronden echter zodanig spannend dat ze niet mee durven doen. Geheel bewust van onze
lacunes op het gebied van zeilwedstrijdervaring, hebben we een dameszeilteam opgericht dat in ieder geval gaat meedoen met de
Bitterballenserie. We zijn momenteel bezig een 16m2 op te knappen en hebben een paar enthousiaste hulptroepen bereid gevonden ons daarbij te helpen. Binnenkort zullen jullie ons op de donderdagavonden kunnen zien trainen onder leiding van Michel
Serrij. Hij, en wij ook, zouden het leuk vinden om met een groepje boten te trainen. Zorg dus dat je erbij bent als je wil starten
met wedstrijdzeilen of gewoon voor de gezelligheid.
Anne, Caroline, Daphne, Els en Vera

Lentekriebels
22 maart 2015

Het gekriebel is weer begonnen. Het zonnetje schijnt, het is heerlijk
om buiten te zijn en de eerste zeiltjes weer te zien op onze plas.
Afgelopen zondag hebben we de traditionele zwembadles georganiseerd
in de Wilgenring, wat toch eigenlijk de aftrap is van seizoen voor de
nieuwe jeugd binnen onze vereniging. En wat een nieuwe ploeg! Er
zijn broertjes en zusjes van bestaande zeilertjes maar ook veel nieuwe
kinderen. Gespannen gezichtjes kwamen het zwembad binnen met hun
zwemvestjes onder hun arm. Eén voor één mochten ze in het bootje
klimmen dat was klaargelegd voor ze. Na de uitleg werd het bootje
omgetrokken en als het zeilertje in het water was gevallen mocht hij
of zij om de boot heen zwemmen om deze aan het zwaard weer recht
te trekken. Het was erg bijzonder om al die gezichtjes te zien stralen.
Het mag gezegd worden dat deze les een bijzonder leerzame is. Als de
kinderen daadwerkelijk omslaan op de plas is er geen paniek en doen ze
precies wat ze is geleerd in het zwembad, ook als het heel erg koud is.
Een nieuwe lichting heeft zich aangediend en we zijn bijzonder blij dat
ze er zijn.
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Truus en Wil vierden een groots feest

Naast zeilsuccessen worden er ook op het gebied van de liefde
records verbroken bij Aegir. Tenminste, wij denken dat dit het
langste Aegir-huwelijk is. Of niet? In ieder geval feliciteren we
Truus en Wil nogmaals van harte.
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Geacht bestuur van WV Aegir,
Mijn vrouw en ik willen het bestuur en de
leden van WV Aegir
hartelijk danken voor het prachtige bloem
stuk wat wij hebben
ontvangen voor ons 60 jarige huwelijk. Dezel
fde dag werden
wij verrast met een bezoek van onze Briels
e burgemeester, de
heer G.G.J.Rensen, die ons een mooi bloem
stuk en een doos
heerlijke bonbons overhandigde. Onze burge
meester en ik
hebben nog uitvoerig gesproken over WV
Aegir, onder andere
over de jeugdopleiding.
Ook hebben wij een brief ontvangen van
het Koninklijk Huis met
de hartelijke felicitaties namens Zijne Majes
teit de Koning en
Hare Majesteit de Koningin. Daar werden
wij wel even stil van.
Truus en Wil Schnieders.

E
GIR SPI

G

24-03-15 11:20

Cursus Vaarbewijs 1

Klein Vaarbewijs I

Eind januari is de cursus ‘Vaarbewijs 1’ van start gegaan op de maandagavond.
Een onverwacht groot aantal cursisten heeft zich aangemeld; maar liefst 30
dappere mannen en gelukkig ook veel vrouwen zitten op maandag ijverig
schrijvend en luisterend in het clubhuis.
Alle beginselen komen voorbij; van de kardinale betonning via de schroefwerking
tot de technische ins en outs van motoren, onder leiding van Jacques la Riviere
wordt iedereen in vijf weken klaargestoomd voor het examen.

Goedgemutst betreden zo’n 30 leden
het clubhuis van Aegir, op een maandagavond in februari. Er wordt een
cursus Klein Vaarbewijs deel I georganiseerd en de opkomst is onverwacht
hoog. Blijkbaar is er behoefte aan
meer regelkennis bij de leden. Jan, de
cursusleider, stelt zich voor en deelt
een reader uit met bijbehorende
cd-rom en een hand-out van wat ons
deze avond te wachten staat.

Omdat de cursus zo’n groot succes blijkt te zijn is het plan
opgevat om volgend jaar met de cursus ‘Vaarbewijs 2’ te
starten, zo kunnen de mensen die het examen van deel 1
gehaald hebben meteen door en anderen die deel 1 al hadden aanhaken.
Heeft U belangstelling voor deze cursus? Meldt u dan
z.s.m., maar in elk geval voor 1 maart aan via
alg.bestuur@wv-aegir.nl

!

Al snel slaat de lacherige stemming
om in een serieuze bijeenkomst.
Het wordt ons duidelijk dat het
Vaarbewijs niet gaat om je vaar-vaardigheden, maar om je detailkennis
van allerlei regeltjes. Hoe lang is de
keuring van een brandblusapparaat
geldig? Wanneer en waar wordt een
vonkvrije ventilator toegepast, en
waarom? Welke uitrusting dient verplicht aanwezig te zijn op een klein
schip? En zo voort.
Na vijf cursusavonden lacht niemand
meer. De dappersten onder ons besluiten dan maar zo snel mogelijk het
examen te doen, de rest kijkt het nog
even aan. In ieder geval hebben we er
allemaal wat van opgestoken.

Aegir Spiegel | maart 2015 | 29

spiegel maart 20151 V3.indd 29

24-03-15 11:20

50

30 | Aegir Spiegel | maart 2015

spiegel maart 20151 V3.indd 30

AE

R
JAA

EL

50

E
GIR SPI

G

24-03-15 11:20

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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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

Christiaan Rutgers 06 55 707 171

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

Daphne Baars 06 558 851 09

Hoofdinstructeurs
Max Posner en Joep de Geest

alg.bestuur@wv-aegir.nl

trainers@wv-aegir.nl

Jaap van Herk 06 38 558 312

Secretariaat Jeugdzeilen

Havenmeester

havenmeester@wv-aegir.nl
Technisch commissaris

Aad Maaten 06 445 984 94

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

Jeugdbestuur @ wv-aegir.nl
Robert-Jan Spliethoff

06 – 543 918 37

Thomas van den Born

zeilcomm@wv-aegir.nl

Daan Costermans
Massimo Barten
Roderick van Empel
Ghislaine van Empel
Jeugdbestuur@wv-aegir.nl

TOEGANG TERREIN

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

Hans van Weel:
publiciteit@wv-aegir.nl

AEGIR SPIEGEL

Hoofdredacteur:
Hans van Weel
publiciteit@wv-aegir.nl
Redactie:
Vera Bergschneider
Job Posner
Steven Bakker
Illustratie’s
Bart van Leeuwen
Vormgeving & opmaak:
Peter Vogelaar
www.studiopv.nl
Redigeren:
Daphne Baars
Advertenties
Hans van Weel 0641740564
Christiaan Rutgers 0655707171
publiciteit@wv-aegir.nl‑
Contact:
info@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.
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UITNODIGING
Hierbij nodigen wij alle Leden uit voor de Algemene Leden
Vergadering die gehouden zal worden op vrijdag 29 mei 2015 om
20.00 uur in ons clubhuis.
AGENDA
1
Opening
2
Ingekomen/uitgegane stukken
3
Notulen A.L.V. d.d. 07-11-2014
4
Jaarverslag van de secretaris
5
Mededelingen bestuur / uit de regio
6
Voorstellen en installatie Jeugdbestuur
- Pauze 7
Financieel verslag 2014
8
Verslag kascontrole commissie
9
Decharge bestuur over het jaar 2014
10
Verkiezing nieuw lid kascontrole commissie
11
Rondvraag
12
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. opnieuw de afbouw van winterstalling restitutie
uitgelegd worden. In de afgelopen najaars
ALV is dit wel gemeld, maar er zijn alsnog leden, die hiertegen bezwaar
hebben.
Punt 7:
Het financieel verslag 2014 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 10:
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.

Tom Koenen, secretaris W.V. Aegir
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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
VOLG ONS
ONS OP
OP FACEBOOK
FACEBOOK WWW.FACEBOOK.COM/AEGIR.ZEILERS
WWW.FACEBOOK.COM/AEGIR.ZEILERS
VOLG
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Krol Pompen
Borchsatelaan 61
3055 ZG Rotterdam

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

EET NU ASPERGES

kijk voor meer informatie en onze producten op:

www.krolpompen.nl

STEEHOUWER
Sinds 1931

vanaf

€9,95p.p.
®

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

RS
S
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€ 19,99
PowerBank 4400
19856

19857

RRP

19858

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

€ 17,99

€ 7,99

RRP

RRP

Flat Micro-USB Cable 20cm for
Android/Windows

Flat Lightning Cable 20cm for Apple
20131

20132

20133

20134

20346

20139

20140

20141

20142

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

Deze producten zijn te koop bij :

Vind meer op:
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Weissenbruchlaan 10 Rotterdam - 010-4187499

Urban.Revolt

www.facebook.com/
urbanrevoltexpressyourself
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