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Wat is Nederland mooi als het zonnig is. Dit ondervonden wij 
tijdens de evenementen die er alweer zijn geweest. Een van die 
evenementen was het Skutjes Silen op de Kralingse Plas. Wat 
een majestueus gezicht was het de mooie en oude schepen uit 
Friesland op die plas te zien strijden. Hans van Weel was na-
tuurlijk weer een van de motoren achter dit evenement zoals 
hij er vele doet. Denk ook aan het Jazzfestival Hillegersberg.
Dit jaar waren de weergoden ons tijdens de Combi Rotterdam 
goed gezind. Een mooi strak windje en een half blauwe lucht. 
Er werden weer veel bekers gewonnen die door Peter de Wit 
en ondergetekende werden uitgereikt onder het geluid van ons 
volkslied.

Het jeugdhonk is zo u weet geschonken door Trust Internatio-
nal bij monde van haar directeur Michel Perridon.
Michel wilde iets voor onze vereniging betekenen en dit mon-
de uiteindelijk uit in zijn voorstel de bouw van het jeugdhonk 
te betalen. Wij zijn hem heel erg dankbaar en hopen middels 
dit jeugdhonk de jeugd meer aan onze vereniging te binden. 
Jan Kraan zal het jeugdhonk bouwen en ook hij draagt zijn 
letterlijke en figuurlijke steentje bij. De omgevingsvergunning 
is inmiddels binnen dus de bouw zal eind augustus starten.
Jan ook jij veel dank. T.z.t. zal Michel het jeugdhonk openen 
en dit laten wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. U 
hoort dus nog.

Uit een keuringsrapport is gebleken dat onze kraan niet meer 
veilig was boven de 2000 kg. Het bestuur heeft inmiddels na 
goed overleg een opdracht gegeven aan Kraan bouwbedrijf 
een nieuwe kraan te bouwen over de oude heen. Deze kraan 
krijgt een hefvermogen van 6500 kg en zal een meter hoger 

worden. De kosten voor deze bouw past net binnen ons ge-
reserveerd budget. Ook de nieuwe kraan zal t.z.t. feestelijk in 
gebruik worden genomen.

Ik heb kortelings een gesprek gehad met de Stichting Bergsche 
Plassen. Aegir is daar lid van. Het ging voornamelijk over de 
vervuiling van de plassen door blikjes, flessen chips zakjes ed. 
Het is schrikbarend wat er op de bodem ligt van onze plassen 
en nu ook goed zichtbaar is door de helderheid van het plas-
water. Ik hoor van leden hoe vaak zij zien dat langsvarende 
mensen vanuit hun boten dit afval zo de plas in gooien. De 
eigenaar van Chung Chin het restaurant achter het tunneltje 
moet wekelijks zijn wallekanten schoonmaken door al het 
zwerfvuil er weg te halen. Wellicht wanneer wij de vervuilende 
op een vriendelijke wijze kunnen vertellen waar ze mee bezig 
zijn dat dit stopt. Ik ben zelf opgegroeid aan de plas maar heb 
het zo erg niet eerder meegemaakt.

1 oktober vindt er een hoorzitting plaats over de banieren en 
zal Aegir zich verdedigen in deze nare bureaucratische zaak. 
Wij hopen daarna snel duidelijkheid te hebben. Het blijft raar 
dat een handje vol mensen het plezier van zoveel mensen blijft 
blokkeren. 

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Dit geldt 
ook voor mij als voorzitter. Na 4 seizoenen geef ik bij de ALV 
van 7 november met uw toestemming het stok je over aan 
Christiaan Rutgers.
Christiaan Rutgers is nu penningmeester en zal met uw toe-
stemming worden vervangen door Okke Borggreve.
Vera Bergschneider heeft besloten het haar functie over te 
dragen aan Daphne Baars en Peter de Wit zal zijn functie als 
zeilcommissaris overdragen aan Eric van den Born dit alles 
natuurlijk na uw toestemming de komende ALV. Alle nieuwe 
bestuurders zijn zeer geschikt voor hun functie binnen Aegir 
en worden door het zittende bestuur aanbevolen.

De ALV van 7 november 2014 zal worden gehouden in ons 
clubhuis om 20.00 uur. Ik heb veel plezier gehad tijdens mijn 

Beste leden van Aegir.

VA N  D E  VO O R Z I T T E R
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Henk Heintz
Voorzitter WV Aegir

fotografie Pim Vuik

voorzitterschap en soms ook niet. Ik 
dank u allen voor het vertrouwen in 
mij. Ik heb veel mensen positief gezien, 
beter leren kennen en ben daar blij mee. 
Samen met het bestuur zijn er goede 
dingen gedaan om Aegir klaar te maken 
voor de toekomst.

Ik dank ook alle bestuurders die ik heb 
meegemaakt en wens het nieuwe ko-
mende bestuur een fijne tijd. Ik schrijf 
dit stukje en zie een mooi nazomer 
zonnetje. Laten wij nu hopen dat wij dit 
weer kunnen behouden tot ver in het 
najaar.
Ik hoop u nog vaak te zien deze nazo-
mer op Aegir en heeft u mooi weer dan 
hebben wij het ook.
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VA N  D E  R E DAC T I E

We hadden nog zo gehoopt de tweede 
Aegir Spiegel voor de zomervakantie 
als strandlectuur verstuurd te hebben, 
maar andere drukke bezigheden hielden 
de redactie bezig. Zoals een nieuwe 
website opzetten, koppelingen met het 
ledenadministratiesysteem bedenken, 
content zoeken, Facebook bijhouden, 
nieuwe emailadressen verspreiden etc. 
We hopen dat u de weg naar de website 
al heeft kunnen vinden en al heeft 
ingelogd om uw profiel te bekijken of 
in te schrijven voor een evenement. 
Ook droomden we weg bij het 
teruglezen van oude Spiegels tijdens de 
speurtocht naar het verleden van Aegir. 
Dezelfde terugkerende onderwerpen, 
ergernissen en hoogtepunten. De 
zeilwedstrijdcommissie vroeg om 
aandacht voor veiligheid op het water 
en daags na het samenstellen van het 
artikel over de vaaretiquette lazen 
we in een Spiegel uit 1982 dat Ed 
Snijders praktisch hetzelfde artikel had 
geschreven. 
De Aegir Spiegels vanaf 2006 zijn 
overigens al op de website terug te 
vinden, binnenkort worden de overige 
80 jaar gescand. 
Ook dit najaar zullen we bij de geplande 
evenementen paraat staan voor het 
laatste nieuws. We spreken elkaar! Deze advertentie wordt uit aangeboden door Slagerij B. Tol & Zn.
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I N T E RV I E W  M O E R M A N N E N

Er is ineens een deadline en ik had me voorgenomen om in de reeks 

“markante leden” ons oudste lid, Dhr. Leo Moerman te interviewen. En 

nu moet ik die mensen gaan vragen of ik vandaag, of morgen, bij hen 

langs mag komen voor een gesprek. Ik bel op en denk eerst een doch-

ter aan de lijn te krijgen. Op de vraag of het mogelijk zou zijn Meneer 

Moerman te interviewen antwoord ze echter “dat zal ik met mijn man 

moeten overleggen, mag ik u er over terug bellen?” 

Zo’n overwachte happening kan bij ouderen nogal wel eens wat stress 

oproepen maar tijdens de hartelijke ontvangst, op zondagochtend, blijkt 

daar gelukkig weinig van. De oude fotoboeken liggen klaar, de koffie 

pruttelt en even later zal er nog een lekkere plak cake volgen. 
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Mevr. Evie Moerman-Verbeek stelt 
me helemaal op mijn gemak. Meneer 
Leo blijft in z’n stoel zitten want hij is 
gehandicaped na twee attacks. Ik ben 
verrast wanneer al snel duidelijk is dat 
er met zijn geheugen niet veel mis lijkt. 
Met dat van Mevr. Evie trouwens ook 
niet. Wel strookt later in het gesprek 
de volgorde der bezeten jachtjes niet. 
Waarop een licht gevit volgt dat sterkt 
lijkt op de pseudowrevel die zoveel 
langgehuwden stiekem koesteren. 
Ik vraag maar gelijk naar de allereerste 
boot. Toen was Evie nog lang niet in 
beeld en dus neemt meneer Leo het 
woord. “M’n vader had al een motor-
bootje toen ik nog klein was. We voeren 
daar samen mee en op een keer zonk 
het zomaar ineens naar de bodem van 
de plas. Het achterste deel bleef nog een 
stukje boven water uitsteken.  Waardoor 
het kwam heb ik nooit geweten, het was 
voor de oorlog en ik toen was ik nog 
een klein kereltje natuurlijk. Ik weet nog 
wel dat er een discussie was omdat hij 
het veel te goedkoop van de hand deed, 

de motor bleek namelijk nog prima”.  
De aankoop van de volgende boot van 
Moerman sr. was een 10-voets jol. Het 
was een bijzondere aanleiding om in die 
jaren een boot te kopen:  “Al het eten 
was op de bon en uiteraard erg karig. 
Met het jolletje wilden we uit vissen 
gaan, op de achterplas, om een voed-
zaam extraatje te verschalken. Dat lukte 
een paar keer aardig maar het werd op 
den duur veel te gevaarlijk. De geal-
lieerde bommenwerpers,  onder weg 
naar Duitsland, werden vanuit de buurt 
onder vuur genomen door het luchtaf-
weergeschut en dan vielen er van die 
vlijmscherpe granaatscherven retour in 
de plas. Dat was  trouwens wel een mooi 
geluid joh, zo van, pieuwfff, pieuwfff, ik 
hoor het nog. Evie haal jij eens eventjes 
dat doosje met scherven van boven”. 
Meneer en mevrouw overleggen waar 
de sinistere oorlogssouveniers kunnen 
liggen. Ik wil haar de trap naar boven 
en het zoeken besparen en zeg dat het 
wel goed is zo. Maar ze is de kamer al 
uit en ik hoor haar boven rommelen. Ze 

komt naar beneden en gaat nogmaals 
de trap omhoog na een nieuwe sugges-
tie van haar man. Ik voel me opgelaten 
maar bedenk me dat meneer Moerman 
wellicht de scherven, zelf ook wel weer 
eens  wil zien. We hebben het tenslotte 
al eventjes  over de bezetting. De doos 
wordt niet gevonden en meneer Leo 
vertelt verder:”We hadden een clan-
destiene ligplaats aan een gammel stei-
gertje dat we huurden bij ene Klok, een 
rare onfrisse sjacheraar. Het was beter 
het bootje daar weg te halen. Toen heb-
ben m’n vriend Jan Markus en ik de jol 
op een handkar door de stad geduwd, 
naar de Schietbaanstraat want daar had 
mijn vader een loods”. Ik merk op dat 
een boot op een handkar een vreemd 
gezicht moet zijn geweest. Mevrouw 
en meneer reageren tegelijk “Nee joh, 
dat was volkomen normaal in die tijd”… 
Hangend aan de dakbalken, een beetje 
uit het zicht, heeft het scheepje de twee-
de wereldoorlog overleefd.
Meneer Moerman werd in 1948 lid van 
onze vereniging. Samen met zijn vriend 
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Jan Markus, wiens vader een timmerbe-
drijf had, bouwden ze een vergrote BM. 
Moerman zelf verwierf een poosje later 
een heuse scherenkreuiser. Met die twee 
boten maakten ze lange tochten. “We 
gingen met een padvinderskompasje 
van Amsterdam naar Lemmer. Dat was 
een helse tocht, zeker voor die BM. Zo’n 
boot is veel te plat van onder voor die 
venijnige golfslag daar. En het kompasje 
bleek als Noord steevast de buitenboord 
te prefereren boven de pool. Maar we 
hebben het gehaald” Een uitspraak die 
ik tijdens het gesprek vaker zal horen. 
“We hebben het gehaald”.
In 1953 kreeg vriend Jan verkering en 
die juffrouw nam haar vriendin Evie 
mee wanneer de jonge heren uit zeilen 
gingen. Leo leek Evie dus in de schoot 
geworpen. Maar Evie moest geduld 
hebben want pas toen ze het zeilen na 
een lang seizoen een beetje onder de 
knie had, vlamde Leo’s rode boordlicht 
een keertje op. 
Binnen een paar jaar moest de scheren-
kruiser. onderdak bieden aan vier Moer-
mannen want Zoon Frank en dochter 
Corine vertoefden als baby al in de roef. 
Maar zo’n scherenkruiser is natuurlijk 
geen echte gezinsboot en de beauty
 werd verkocht. De oprengst ging op een 
spaarrekening om er na een jaar of tien 
iets groters van te kunnen kopen. “Dat 
had ik dus beter niet kunnen doen want 
toen kreeg je die jaren met gierende 
inflatie” memoreert meneer Moerman. 
Ik vraag naar hoe het in die tijd op de 
vereniging was. Er komt het nodige los, 
door beide echtelieden. Meneer Leo: 
“Ik ben zelf niet zo’n socializer maar 
ik kwam er natuurlijk vaak. Het was er 
ontzettend primitief. In de loods stond 
een tafel met daaronder een kist waar 
de flessen bier in lagen. En we deden 
natuurlijk heel veel zelf. In dat verband 
mag je best even de naam van de heer 
Hartman opschrijven. Een echte ha-
venmeester, met pet, grote snor en een 
dikke sigaar. Wat heeft die enorm veel 
voor Aegir betekend”. Mevrouw Moer-
man valt bij “En we deden ook leuke 
dingen hoor, weetje nog Leo, die puz-
zeltocht met steigermeting? Ik kijk raar 

op, steigermeting? “Ja we moesten als 
onderdeel van die tocht de lengte van 
het steiger voor Formentor opmeten. 
Maar daar zat een heel rijtje hengelaars 
op. Die kregen dus tien, twaalf jachtjes 
langszij waarvan de bemanning steeds 
het steiger op ging meten, wat een toe-
stand” ik zie het tafereel voor me en we 
lachen er hartelijk om. 
“Er werd ook educatief het nodige 
georganiseerd, zo hadden we een fan-
tastische docent die ons door de cur-
sussen theoretische kustnavigatie en 
astronavigiate heeft geloodsd. Het was 
de Rotterdamse loods Aad Vermeulen. 
Een bulderende kerel met een vrij kort 
lontje dat we echter van hem konden 
velen. Want dat heb je gewoon bij som-
mige mensen, dat je dingen van ze pikt 
vanwegen hun andere, grote kwalitei-
ten.’ Met onverholen trots vertelt Leo 
dat Evie cum laude is geslaagd voor haar 
T.K.N.. glundert ze, zei het beschei-
den, ook een beetje. “En weet je wat 
ook altijd zo mooi was op de club, dat 
waren die films en lezingen. Zo had je 
die beroemde ijszeiler” hier laat beider 
geheugen hen voor de enige keer in de 
steek, “en die moest eens voor een serie 
wedstrijden naar Amerika. Om zich 
met zijn ijszeiler te kunnen verplaatsen 
heeft hij toen ter plekke  een oude lijk-
wagen gekocht. Daar kon dat ijszeilding 
gemakkelijk achterin. Maar die lijkwa-
gens hadden, uit de aard der zaak, geen 
verwarming. Omdat ze lange afstanden 
moesttsen overbruggen hebben ze er 
maar een allesbrandertje in gezet.  Met 
een schoorsteenpijp door het dak van 
die grote zwarte auto. Zo reden ze rond. 
En daar zagen we dus de film over. Op 
Aegir. Kostelijk!” Het waren de gouden 
tijden van de vereniging met Hofland 
en consorten die de prijzenkast vulden. 
“Die Hofland was een bestuurder zeg, 
pfff. Wat kon die tekeer gaan. Maar 
natuurlijk ook een man met een grote 
bijdrage aan de vereniging. En een ge-
weldige humor”. 
We komen terug op het varen en de bo-
tjes. Ze hebben na de scherenkruiser 
nog een zelfgebouwde spanker gehad 
om wedstrijden mee te zeilen maar toen 

de kinderen uitgepuberd raakten koch-
ten ze een Karawi. Een motorsailor naar 
ontwerp van Van der Stad. “Ach, qua 
zeilen stelde het niet veel voor. Die boot 
was echt te langzaam. Ik hoefde heus 
niet altijd vooraan te liggen maar om 
steeds als allerlaatste aan te komen, nee, 
dat is niks. Toch hebben we er lange 
tochten mee gemaakt hoor. Tot aan Ca-
lais zelfs, met vies weer”. “De kinderen 
waren beneden alleen maar bezig om 
de potten pindkaas en het komaliewant 
op z’n plek te houden”, vult mevrouw 
Moerman aan. Ze is zichtbaar vervuld 
met mooie maritieme herinneringen. 
De boot lag in Hellevoet en overal waar 
het gezin tijdens hun tochten kwam 
troffen ze leden van Aegir. Het was de 
tijd dat pampussen en regenbogen en 
masse werden ingeruild voor moderne 
kajuitjachten. Een ontwikkeling die z’n 
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stempel drukte op veel oude verenigingen aan kleiner water. 
Nadat ze de Karawi verkochten hebben ze getwijfeld of er nog 
een boot moest komen. De zeilersharten bleken te blijven 
kloppen en er kwam een schitterende Najad 330. Tot ook het 
varen daarmee vanwge meneer Moermans beperkingen niet 
meer ging. “Man, ik liep met m’n kruk over het dek”. Mevrouw 
Moerman: “Jaah, en ik kon met die zeilzakken sjouwen, pfff, 
wat een gedoe zeg. We hebben de boot in 2006 maar verkocht 
want het ging niet echt meer” Ze kijken elkaar aan, ik voel het 
onuitgesproken sentiment en bereken dat ze dus tegen hun 
tachtigste nog over het dek van die mooie Najad sjouwden. 
Respect…
“Waarom zijn jullie al die tijd lid van Aegir gebleven?” Meneer 
antwoordt: “Men denkt wel eens dat dit soort verenigingen 
heel rijk is, maar dat klopt niet hoor. Dus betalen we onze 
contributie om te helpen de boel in stand te houden, zo sim-

pel is dat”. “En komt u nog wel eens op de vereniging” vraag 
ik verder. “Vorig jaar ben ik er nog met m’n scootmobiel ge-
weest maar dan is het lastig om op het terras te komen.. En nu 
schijnt er ook weer iets te zijn met een hek. Bovendien ken ik 
er niemand meer”… 
Uw verslaggever kwam op de vereniging nog niemand tegen 
die het echtpaar Moerman kent…
Oproep aan de leden: Ziet u binnenkort op het terrein, of bij 
het hek, een ouder echtpaar dat enige gelijkenis heeft met het 
stel in de getoonde foto, spreek hen dan even aan of help een 
handje met de scootmobiel. Het zijn uw oudste lidmaten. Leo 
en Evie Moerman. Respect. 
N.B. Tijdens het doornemen van het uitgewerkte interview 
komt bij beide Moermannen tegelijk toch nog de naam van de 
ijszeiler boven. Het moet ene van den Akker zijn en hij moet 
een groot gevoel voor humor hebben. Of hebben gehad. 
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Optimist zeilen op Aegir 
Al vele jaren worden er zeillessen georganiseerd op de Bergse Plas door Aegir. 

Afgelopen jaar was weer een super jaar met een grote gezellige groep van meer 

dan 50 zeilers. Naast de zeillessen, waar plezier in het zeilen centraal staat, waren 

er ook vele leuke activiteiten georganiseerd door enthousiaste ouders en trainers. 

Zo was er een gezellige avond geor-
ganiseerd met pannenkoeken, een 
BBQ en een disco voor de zeilers. Op 
deze avond waren naast de zeilers ook 
ouders, broertjes, zusjes en vriendjes 
van de zeilers welkom. Ook was er een 
pinksterkamp georganiseerd met veel 
leuke en spannende activiteiten. Eén 
van de activiteiten was de zoektocht 
naar de vermiste trainers motorboot. De 
zeilers hebben toen ‘s nachts een tocht 
gemaakt in de sloepen en zijn geëindigd 
op het eiland met een spannend verhaal 
bij kaarslicht. 

Naast de zeillessen is er ook de moge-
lijkheid om te wedstrijdzeilen. Tijdens 
de cursussen worden al wedstrijdjes 
gevaren. Het is erg leuk om te zien dat 
ook de beginnende zeillers graag willen 
winnen en tijdens de wedstrijdjes heel 
serieus aan het zeilen zijn. Een aantal 
cursisten van CWO 2 en 3 zijn zelfs al 
naar de Kralingse Plas geweest voor een 
wedstrijd en hebben uitstekend resul-
taat geboekt! 
 
Thijs Boonen en Max de Boorder

De lesdag vanuit 
de ogen van een 
trainer
Half 9 op een zondagochtend, fris en 

fruitig staan alle trainers met smart 

te wachten tot de les kan beginnen. 

Voorbespreking, voorbereiding, contro-

le op materiaal en dan hopen dat al je 

kinderen er zijn.

Een intensief ochtendprogramma maakt 
de kinderen en ook de trainers zeer 
hongerig, je kan er dan ook van uitgaan 
als trainer dat er rond een bepaald 
tijdstip herhaaldelijk naar de lunch 
gevraagd zal worden.
LUNCH, na een heerlijke versnapering 
uit de frituur van Mike kunnen we er 
weer tegenaan. Vaak worden er in de 
middag wedstrijdjes gevaren, soms zelfs 
tussen de CWO 2 & 3! En voor je het 
weet zit de tijd er al weer op. De tijd 
vliegt als je op het water bent. Nadat 
alles opgeruimd is gaan we met zijn 
allen lekker op het terras zitten onder 
het genot van een koud drankje en een 
bitterbal.
Max Posner 
 
Lijkt het jou ook leuk om les te geven op 
Aegir? Stuur dan een mailtje naar : 
trainers@wv-aegir.nl 
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Zo kalm als mogelijk legt hij uit dat 
hij hier vroeger weleens kwam en dat 
hij, nu hij geen groot jacht meer heeft, 
misschien wel een handzaam zeilbootje 
op de plas zou willen hebben. Er wordt 
direct gevraagd of hij iets wil drinken. 
Dat is sinds mensenheugenis, overal ter 
wereld, een goed teken. Hij bestelt een 
cola light en bedenkt of hij het goed 
heeft gezien dat daar iemand vreemd 
opkeek. Er staan in ieder geval twee 
glazen bier voor de man die aan de bar 
hangt. Op Roberts vraag, aan niemand 
in het bijzonder, of men weet of er het 
volgend seizoen nog ligplaatsen vrij zijn, 
wijst er iemand naar de hoek van de bar. 
“Dan moet je die daar genoeg rode wijn 
geven” Robert kijkt de ruig behaarde 
zeemanskop van de wijnliefhebber aan 
Die glimlacht stil en een pietsie landerig 
terug. Anita verbreekt het zwijgen en 
verwijst hem door naar de secretaris die 
ergens anders in het gebouw bezig is. 
Hij gaat opzoek. Er is wat gestommel te 
horen in de bestuurskamer en hij haalt 
diep adem voordat hij op de deur klopt 
en op een reactie wacht. Die komt niet 
en hij opent de deur, die al op een kier 
stond, verder. Een keurige heer kijkt wat 
verstrooid maar absoluut welwillend op 
van achter een stapel papier. Her en der 
liggen er nog wat. 
Robert stelt zich voor en de secretaris, 
wiens naam hij niet goed verstaat, staat 
hem vriendelijk te woord en begint 
tegelijk een aanmeldingsformulier te 
zoeken. “het kan geloof ik ook via de 
website maar vul dit toch maar thuis 
even in, dan komt het vanzelf goed”. 
“Maar jullie hebben toch ballotage 
enzo?” Robert lijkt bijna teleurgesteld 

dat een en ander zo gladjes verloopt. “Ja, 
maak je daar nou maar niet druk om, 
die kennismakingscommissie is net ver-
nieuwd, dat zijn nu drie dames”.  “Mooi” 
peinst hij “dan krijg je niet dat hanige 
dat bij sommige andere zeilers de kop 
opsteekt wanneer ik over mijn lange 
tochten vertel”. Want voor velen komt 
de zilte wensdroom van het eindeloos 
voor anker liggen in lauwe blauwe baai , 
nooit uit. Als belangrijkste reden dat hij 
het zelf wel kon doen ziet hij het simpe-
le feit dat hij, voor zo ver hij weet, geen 
kinderen heeft . En dat hijzelf, en zijn 
grootouders, lang gespaard hebben. 
 “Gaaf joh, daar bij Aegir, Ze hebben er 
waarschijnlijk wel een ligplaatsje en dan 
gaan we van het voorjaar op zoek naar 
een toffe open boot. Jaah leuk,dan is 
alles weer lekker simpel en betaalbaar. 
Heerlijk terug naar af. Ik heb genoeg 
volle laarzen gehad zonder dat zwarte 
Piet er bij te pas kwam, ik vind die stress 
van dat zeezeilen helemaal niks meer. 
Sterker, moet je weten, het was eigenlijk 
nooit echt relaxed. Je kan net zo goed in 
een raket naar de maan gaan zitten. Zo 
hulpeloos ben je. Ook al heb je 20 kno-
pen halve wind, staat de stuurautomaat 
al 12 uur aan, liggen de broodjes in de 
oven en lig je zelf op het voordek naar 
de dolfijnen te kijken: Het kan elk mo-
ment verschrikkelijk misgaan” Hij valt 
even stil omdat hij zich tegelijk zijn mo-
gelijke zeemansgraf bedenkt. Als hij het 
moment van zijn verscheiden zelf zou 
mogen kiezen, dan hem geen voor hem 
geen Dela, van der Spek of Hess. “Die 
namen alleen al… Hess...brrrr….Plus dat 
de zesduizend euro voor een uitvaart 
dan mooi naar SeaSheperd gaat, voor 

die dolfijnen”. Bij die gedachte moet hij, 
naar Carmiggelt, even grimlachen. 
Ze kan goed aan hem zien wanneer hij 
in z’n sas is. Het is dan steeds de vraag 
of zei ook enthousiast wordt. Omdat ze 
zeilinstructrice is geweest op de Kaag 
hoeft hij haar met het idee van een zeil-
bootje niet te overreden. Wat trouwens 
toch voor geen duizendste millimeter 
bij haar werkt, overreden. Je hebt een 
dragline nodig om haar hakken uit het 
zand te trekken. Dat ze kon zeilen ver-
telde ze hem pas toen ze al zes weken 
met elkaar omgingen. Hij zal haar wel 
overrompeld hebben met z’n eigen ver-
halen. “Dus straks hebben we hier om 
de hoek een zeilboot liggen” vraagt ze 
met grote ogen. “Yess baby, en dan kom 
jij uit je werk gelijk naar de boot. Varen 
we uit en dan gaan we achter het spijker 
liggen. Gaan we zwemmen, weggooi-
barbequetje aan..”“Waar gaan we achter 
liggen??” “Het spijker, dat is marinetaal 
voor anker” Niet dat hij bij de zeemacht 
heeft gediend, hij is van lichting ’59 en 
daar hoefde niemand van op te komen. 
Hij hoorde het een keer in de verte over 
de marifoon. De geaffecteerde, door 
de ether vervormde stem van een hoge 
marine pief “hare majesteits kraak kraak 
Johan de Witt, laat uw spijker, kraak 
kraak, maar vallen”. 
Robert kijkt op van het formulier voor 
hem. “Schat, mag ik jouw adres hier 
invullen?” “Tuurlijk, maar uh, waarom?” 
”Nou, ze hebben toch die ballotagecom-
missie. Als ik m’n adres op Zuid op-
schrijf…ik weet het niet... Jij woont hier 
vlakbij, dat komt vast beter over”. Het 
formulier vraagt ook naar de capacitei-
ten van het aspirantlid. Dit in verband 

Robert wordt lid, vervolg
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met de nodige zelfwerkzaamheid. Hij 
vult het naar waarheid in. Mensen hel-
pen met iets waar je zelf een hekel aan 
hebt moet je niet te snel doen ,is zijn 
overtuiging. Waarom bij een ander gaan 
behangen als je in je eigen huis wel zo’n 
beklaptafelde papyrus placticum met 
een emmertje stierezaad laat komen? 
Zijn eigen talenten liggen op een terrein 
waarvan te veel mensen denken dat ze 
het ook wel even tussendoor kunnen 
doen. “Maar wie weet, misschien wordt 
het bij Aegir wel opgepikt, laat ik het in 
ieder geval maar invullen, ook al voelt 
het onbescheiden” 
De enveloppe gaat op de post. De ene 
week na de andere vraagt hij steeds aan 
zijn vriendin of er al post van Aegir is. 
“Nee, dan zou ik dat wel zeggen” kribt 
ze op een keer. Dan gaat na anderhalve 
maand op een avond z’n mobieltje over. 
Het is ene Vera. Berksnijder, of zoiets, 
hij verstaat haar niet zo goed, het is 
nogal een herrie buiten. Met een stem 
zoals je die op Zuid maar zelden hoort, 
heet ze hem van harte welkom als kan-
didaatlid van de Hillergerbergse water-
sport vereniging Aegir. “Kandidaatlid?, 
vraag Robert”. ”Ja, of was het dan toch 
aspirantlid, hoe zat het ook alweer, nou 
ja, maakt ook niet uit. We hebben bin-
nenkort de algemene ledenvergadering 
en als we een beetje snel handelen dan 
kunnen we u, of mag ik je zeggen, op 
die vergadering installeren als nieuw lid. 
“Installeren? Ik ben in heel mijn leven 
nog nooit geinstalleerd” merk Robert 
geamuseerd en vol verwondering op.

Wordt vervolgd.

Pinksterkamp 2014
Het Pinksterkamp 2014 is vanmiddag afgesloten en - voor zover als wij dat kunnen 
beoordelen - zijn alle kinderen moe en tevreden weer naar huis gegaan. We hebben 
veel leuke dingen gedaan, we hebben veel lol gehad en wij hopen vooral dat alle kin-
deren een bijzondere ervaring rijker zijn. We hebben veel geluk gehad met het weer. 
Wij hebben de organisatie met veel plezier gedaan en zijn nu vooral moe, maar we 
hebben een erg voldaan gevoel.

Team Rotterdam
Aegir heeft de volgende Optimistenzei-
lers voorgedragen om deel te nemen aan 
Team Rotterdam met het doel hun zeil-
prestaties te kunnen verbeteren :
Ghislaine van Empel
Luuk ter Haar
Sebastiaan de Bruyn
Thomas de Koning

Thomas heeft echter te kennen gegeven 
hier nog een jaartje mee te wachten.

De eerdergenoemde kids zullen dit na-
jaar als aspirantlid een aantal trainingen 
en wedstrijden onder de vlag van Team 
Rotterdam meedoen, waarna de leiding 
van Team Rotterdam zal beslissen of zij 
het volgend jaar als volwaardig lid aan 
de trainingen en wedstrijden mogen 
meedoen.
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jeugdhonk
Aegir investeert samen met 
bedrijfsleven in zeiljeugd.

Op 4 juni heeft Trust Holding een 
sponsorcontract getekend met de 
Watersport Vereniging Aegir. Eigenaar 
Michel Perridon, al bekend van zijn 
sponsoractiviteiten in de autosport, 
heeft besloten de bouw van het 
jeugdhonk volledig te financieren. 
Michel is al langere tijd lid van Aegir en 
zeer gehecht aan de vereniging aan de 
Bergsche Voorplas. Aegir heeft, evenals 
vele sportverenigingen, het erg zwaar 
in deze tijd waarin gemeentesubsidies 
wegvallen, grondhuurprijzen met 
tientallen procenten tegelijkertijd stijgen 
en bedrijven hun sponsorgelden in de 
knip houden. Aegir heeft in Trust een 
partner gevonden om het jeugdzeilen bij 
Aegir een extra dimensie te geven. Elk 
jaar starten zestig nieuwe jeugdleden in 
het voorjaar hun zeillessen op de plas, 
een smal deel daarvan stroomt door 
naar het wedstrijdzeilen en viert (inter)
nationale successen, een ander deel 

blijft actief in het 
recreatiezeilen of als zeilinstructeur. 
Veel jeugdleden stromen echter ook 
weer uit door de concurrentie van 
veel andere sportverenigingen in de 
directe omgeving. Met een «Aegirjeugd 
Societeit» hopen we nog meer 
jeugdactiviteiten te kunnen organiseren 
en de jeugdzeilers actief te kunnen 
betrekken bij het organiseren van 
feesten, trainingen, kampen. Aegir heeft 
de afgelopen jaren met behulp van de 
leden al fors geinvesteerd in nieuwbouw 
op het terrein. De jeugd zal op gepaste 
hoogte hun stekkie krijgen. Een van 
de zolders van het clubhus zal volledig 
worden verbouwd met een groot balkon 
aan de waterkant om de zeilwedstrijden

nog beter te kunnen volgen. 
Voorzitter Henk Heintz, die gisteren 
samen met penningmeester Christiaan 
Rutgers, het sponsorcontract 
ondertekende geeft aan: «Wij zijn hem 
erg dankbaar en zolang wij Michel 
kennen is hij altijd bereid geweest zijn 
steentje bij te dragen wanneer het om 
de jeugd gaat.  Namens het bestuur 
en de leden van  Aegir en speciaal de 
jeugdleden heel veel dank.»
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Checklist winterklaar maken
 Haal alle bederfelijke waren uit de 

kastjes

 Het toilet - Het droogpompen van 
uw toilet is niet voldoende. Er blijft 
altijd restwater instaan. Koppel de 
inkomende waterslang van de dichte 
afsluiter en hang het in een mix van 
50% water en 50% antivries. Spoel 
het toilet door tot u zeker weet dat 
de antivries overal (toilet en leidin-
gen) doorgedrongen is. Belangrijk: 

gebruik voor het winterklaar maken van alle 

pompen, tanks en leidingen een niet giftige 

antivries met propyleen glycol. Gebruik NOOIT 

een het giftige soort met ethyleen glycol wat 

doorgaans gebruikt wordt voor auto’s.

 Maak de zoetwatertank leeg - 
Het aanzuigmoment van de pomp 
zit een stukje boven de bodem dus 
de tank raakt op die manier nooit 
helemaal leeg. Het laatste beetje 
moet er dus met een spons of hand-
pompje uit via de schoonmaak 
opening. Dit is ook een goed mo-
ment om de binnenkant van de tank 
schoon te maken met een lichte 
chlooroplossing.

 Laat waterslangen leeglopen of 
bescherm ze. Zelfs wanneer u de 
waterslangen leeg laat lopen, is het 
een goed idee er eerst een antivries 
oplossing doorheen te spoelen. Op 
die manier kan het restwater in 
hoeken en gaten niet bevriezen. 

 Laat de propaanslang leeglopen 
steek een van de gaspitten aan en 
eventueel ander apparaten die op 
gas werken en draai de kraan op 
de propaantank dicht. Wanneer de 
branders doven, sluit u ze. Gevolgd 
door veiligheidsschakelaar.

 Verwijder canvas overkappingen 
en zeilen. Canvas producten en zei-
len zijn niet gemaakt om een stevige 
winterstorm te doorstaan. Zelfs niet 
in opgevouwen toestand.

 Servicebeurt voor de lieren - 
Wanneer u de lieren aanpakt in de 
herfst weet u zeker dat de onderde-
len niet te lijden hebben van corro-
sie.

 Haal elektronica van boord. Elek-
tronica vindt het ’s winters prettiger 
in de warme omgeving van uw 
huis dan aan boord. Spuit de open 
verbindingen in met vochtwerende 
spray om de contacten te bescher-
men tegen corrosie. 

 Bescherm uw accu’s - Wanneer 
natte accu’s ontladen, verandert 
de elektrolyt in water, wat dan kan 
bevriezen. Op kleinere boten kunt u 
de batterijen het beste helemaal op-
laden en vervolgens opslaan op een 
droge, niet te koude plek. Maak de 
accupunten goed schoon en droog 
om ontlading te voorkomen. Laat 
opgeslagen batterijen niet langer 
dan nodig aan een draagbare opla-
der hangen om schade te voorko-
men. U moet opgeslagen batterijen 
ongeveer eens in de maand opladen. 
Zet dus een alarm in uw telefoon. 
Wanneer de accu’s aan boord blij-
ven omdat ze te zwaar zijn om te 
verwijderen, moeten ze gedurende 
de hele periode netjes geladen wor-
den. Daarvoor moet u beschikken 
over elektriciteit op de kant en een 
oplader met ‘float’ fase aan boord.

 Maak de boot goed schoon aan 
de buitenkant Vuiligheid op de romp 
is na een lange winter veel moei-
lijker te verwijderen. Werk verf en 
lak bij Laat beschadigde plekjes niet 
open gedurende de winter Zet romp 
en polyester in de was een lichte 
waslaag beschermt polyester tegen 
vuil en vocht. U hoeft de was niet op 
te poetsen tot de lente begint.

 Maak de bilge droog lenspompen 
laten altijd een beetje water staan in 
de bilge. Spons al het water weg om 
bevriezing te voorkomen.

 Haal de waterstops uit kleine 
bootjes dinghy’s of andere kleine 
bootjes kunnen het beste opgebor-
gen worden met de boeg iets hoger 
dan de spiegel. Haal de stop eruit 
zodat vocht weer uit de boot kan 
lopen. 

 Afsluiters dicht - Sluit alle afslui-
ters behalve die van de zelflozing in 
de kuip. Doe dit ook wanneer u de 
boot op de kant in winterstalling zet. 
Open afsluiters laten ook op de kant 
vocht, koude lucht en ongedierte 
binnen. Smeer in dat geval de af-
sluiters goed voor u ze dicht draait

 Stofzuigen en poetsen Vuil en 
vet zijn een goede voedingsbodem 
voor schimmels en weer. Stofzuig 
kussens, maak de binnenkant van 
de kastjes schoon en neem het 
hele interieur af met een vochtige 
doek. Reinig de binnenkant van de 
koelkast en vriezer met een lichte 
chlooroplossing en laat na drogen 
de deur of klep open.

 Zet kussens rechtop Luchtcircula-
tie aan alle kanten van de kussens is 
belangrijk. Het is nog beter om losse 
kussen mee van boord te nemen 
en op te slaan in een droge warme 
ruimte. Dit geldt trouwens voor alle 
stoffen accessoires aan boord.

 Zet bakskisten, lades en interne 
luiken open Voldoende luchtcircu-
latie helpt schimmel te voorkomen. 
Gebruik haakjes om deuren van 
hutten en kasten open te houden. 
Zet luiken en planken naar de bilges 
omhoog.

 Dek uw boot af Een canvas of 
schrink-wrap winter cover houdt 
niet alleen de regen buiten de boot. 
Ook het dek blijft op deze manier 
beschermd. Gedurende de winter 
kan vocht tussen dekbeslag en dek 
steeds opnieuw bevriezen. Hetzelfde 
geldt voor het vocht in de haar-
scheurtjes van de gelcoat die telkens 
wat groter worden.
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Wees behulpzaam bij het meren van een ander schip, bij het 
overgeven van een lijn en waarschuw als u ziet dat bij een ander 
iets onklaar raakt. Is men u behulpzaam geef dan het eind van 
de lijn aan degene die u helpt en niet de gehele tros.

Geef vooral tijdig ruimte aan de beroepsvaart (waartoe u 
overigens reglementair verplicht bent) en laat dit duidelijk zien. 
Let steeds op eventuele oplopers; u moet altijd vrij uitzicht naar 
achteren hebben. Wees u er van bewust, dat hun gemoedsrust 
even belangrijk is als de uwe.

Koninklijk Nederlands Watersport 
Verbond 1982, Illustraties: Jan Sanders

“De Vaaretiquette”
Wellicht schrikt in de huidige tijd het woord “Etiquette” een aantal watersports af, 
maar juist nu het water zoveel voller wordt, met vele soorten grote en kleine boten, 
is het gewenst dat wij allen de vrijwillige gedragsregels op het water handhaven. Niet 
om der traditie maar om voor ieder het water leefbaar te houden

Al die gedragsregels zijn gebaseerd op drie elementen waaruit in wezen “de 
Vaaretiquette” is voortgekomen - met name de hulpvaardigheid - wellevendheid en 
respect voor elkaars en elkanders eigendommen.

Bied hulp indien u merkt dat een ander in moeilijkheden zit, ongeacht de categorie 
waartoe die ander behoort.

Bied een sleepje aan wanneer dit nodig of in 
verband met de verkeersveiligheid wenselijk is.

Neem elkaar niet onnodig de wind uit de zeilen; een groot snel jacht 
kan ook gemakkelijk aan lij van een klein scheepje oplopen. Vermijd 
zo veel mogelijk het afdekken bij voor-de-wind zeilen.



Aegir Spiegel  |  september 2014  |  19 

Vermijd - waar mogelijk - golfvorming door uw schip, ter 
bescherming van oevers en ter voorkoming van overlast aan 
andere vaarweggebruikers.

Behoud bij het passeren van obstakels in de vaart (bijvoorbeeld 
sluizen en bruggen), uw wellevendheid en bovenal uw kalmte. 
Ook hier geldt: Haastige spoed is zelden goed

Vraag toestemming indien u langs een ander vaartuig meert en 
doe dit bij voorkeur met de steven in dezelfde richting. Zorg er 
voor zodanig te meren, dat een ander geen “last” van u heeft.

Als u de wal op gaat of daarvan terugkeert, denk er dan omdat 
uw schoeisel geen vuil op een andermans boot achterlaat. Trek 
uw schoenen desnoods uit en passeer altijd over het voordek; 
bezorg de mensen in de kuip of kajuit geen overlast.

Ligt u gemeerd, voorkom dan het lawaai van draaiende (hulp) 
motor en radio. Rust, vooral in de avond, is een kostbaar goed!

Houd varende uw stootwillen binnenboord.

Meer of anker nooit in het riet.

En tenslotte: draag uw steentje bij het water schoon te houden;
gooi nooit iets overboord en maak in havens gebruik van 
toiletten aan de wal.
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Een heerlijk weekend op de Kaag

De Randmeer Klasse Organisatie (RKO) bestaat dit jaar 50 jaar, reden voor 

een feest dus. Het bestuur van de RKO had dat goed begrepen en had een 

weekend voor Randmeerzeilers georganiseerd op de Kaag. De opening was op 

vrijdagavond 16 mei en het festijn werd in de middag van zondag 18 mei weer 

afgesloten. Ben en ik hadden ons al vroeg ingeschreven. Omdat we traileren zo’n 

gedoe vonden besloten we over de Schie en de Vliet naar de Kaag te varen. Dat 

is op zich heel goed te doen. Je moet voor de tocht van Aegir naar de Kaag een 

uurtje of zes uittrekken - als alles een beetje meezit tenminste.

Wij vertrokken die vrijdagochtend 
rond 10.30 uur bij Aegir. Maar voordat 
we goed en wel op de Rotte waren 
was het na twaalven. Al die tijd lagen 
we in de sluiskolk te wachten totdat 
de buitendeur openging. Dat lukte 
niet omdat – naar later bleek- de 
binnendeur niet goed was gesloten. 
In de tussentijd zagen we Jan Tolhuijs 
met Nanette met hun boot Pump 
op de trailer over de brug richting 
de Kaag vertrekken  om ook deel te 
nemen aan het weekend. Na een voor 
de rest voorspoedige tocht kwamen 
tegen 18.00 aan op de Kaag bij de 
jachthaven/camping Spijkerboor, waar 
Ben de dag tevoren zijn caravan had 
neer gezet. Vanaf daar is het maar een 
paar minuten varen naar Kaageiland, 
van waaraf de festiviteiten werden 
georganiseerd. Op het Kaageiland 
kwamen we Jan en Els Barendrecht 
tegen, die  (vanzelfsprekend) ook aan 
het evenement meededen. Al met 
al, met drie boten, een sterke Aegir 
vertegenwoordiging.
De RKO had een programma voor 
toerzeilers en een voor wedstrijdzeilers. 
Er deden zo’n 40 toerzeilboten en 
zo’n 20 wedstrijdboten aan het 
evenement mee. De toerzeilers deden 
op zaterdag een toer/puzzeltocht en de 
wedstrijdzeilers gingen natuurlijk lekker 
wedstrijdzeilen. Het weer was prachtig, 
zij het dat er wat weinig wind stond. 
Wij deden mee met de toertocht.  Die 
tocht leidde ons over alle hoeken van 
de Kaag en aangrenzende watertjes. 
Ongeveer op de helft was er een stop 
in Rijpwetering waar we met z’n allen 
op een terrasje even wat konden 
drinken. Ik was wel eens op de Kaag 
geweest, maar nog nooit in de watertjes 
daarnaast. Ik vond het daar verrassend 
mooi.  We hebben natuurlijk ook 
ontzettend gelachen. Wat dacht u hoe 
een hele kluit Randmeren door smalle 
watertjes met weinig wind heen komt? 
‘s Avonds was er een heerlijk diner 

door Matthijs van Seventer
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en feest. ’s Zondags was het nog steeds  heerlijk weer, en iets meer wind. 
Voor de toerzeilers stond er een onderlinge wedstrijd op het programma. 
Startschip en rescues werden verzorgd door de KWV De Kaag. De Kaag 
is echt erg leuk om op te zeilen. Door de aaneenschakeling van redelijk 
afzonderlijke wateren is het er heel gevarieerd. Motorboten zijn kennelijk 
gewend aan zeilboten, want die wijken over het algemeen keurig uit. Er werd 
sowiezo erg netjes gevaren op de Kaag, viel me op.  Over het resultaat  van 
de wedstrijd waren we niet ontevreden, we stonden “in het linker rijtje” zoals 
ze dat noemen.
De volgende dag, maandag weer op de motor richting Rotterdam. Bij Leiden 
kwamen we Kees en Francien Verkerk met de Sirene nog tegen (je ziet ook 
overal op het water de Aegir wimpel) en na een vlotte reis lagen we om 14.30 
weer bij Aegir.  Het was een fantastisch weekend. Hulde ook aan de RKO 
voor de geweldige organisatie.
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KLUSDAGEN

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 
nog:

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
• 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
• 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 oktober2014

maandag gesloten
dinsdag gesloten
woensdag 13:00 -17:00
donderdag 19:3- - 24:00
vrijdag gesloten
zaterdag 13:00 - 20:00
zondag 13:00 - 20:00

Deze tijden zijn tot 1 april 2014

Spannende strijd op de Binnemaas
In het weekend van 30 op 31 
september heeft er  een team van 
Aegir zeilers deelgenomen aan de 
24-uurs race op de Binnenmaas. Dit 
Team bestond uit de Kielbootzeilers 
Bart en Daphne Muller, Michel Serry, 
Jaco de Hoog, Jan-Willem Tol, Jaap 
van Herk, Ton Smulders en Marcel 
Bleeker. Gevaren werd in de Valk 62. 
Ook was er dit jaar een samenwerking 
waarbij het Aegir team ook zeilde op 
de Valk 472 van WSV Binnenmaas.

De race begon zaterdag onstuimig met 
kort na de start een enorme hoosbui 
en zware windstoten. Er sloegen in 
de eerste ronde zelfs meerdere boten 
om. Gelukkig wisten Michel en Marcel 
de Valk veilig door dit onheil heen te 
loodsen. Hierna verbeterde het weer 
langzaam en ontbrandde een felle strijd 

tussen drie houten Valken waarbij de 
472 en de 62 streden om de koppositie. 
Uiteindelijk bleek de 472 toch wat 
sneller en wist de Valk 460 de 2e plaats 
in te nemen. Dat de drie Valken aan 
elkaar gewaagd waren blijkt wel uit het 
feit dat er bij de finish na 24 uur zeilen 
maar 6 minuten tussen de eerste en 
laatste Valk lagen.
Er deden aan deze race 47 teams mee 

verdeeld over de ‘Gold Fleet’ die de volle 
24 uur zeilen en de ‘Silver Fleet’ die 
op zaterdag en zondag een race van  6 
uur vaart. De overall winnaar was een 
Star, gevolgd door een J22 en een paar 
Ynglings. De Valken eindigden op plaats 
5, 6 en 7. En dat voor een boot waarvan 
de klasse dit jaar zijn 75 jarig bestaan 
viert! We mogen best trots zijn op dit 
resultaat.
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Een nog zomers Berichtje vanuit

Anita’s Hoekje

De zomer mogen we inmiddels afschrij-
ven en we hopen dat iedereen een leuke 
vakantie heeft gehad en genoten heeft 
van de zonnige dagen! Voor ons is dit 
helaas niet de drukste periode dus wij 
kijken uit naar wat komen gaat.

Het winterseizoen staat weer voor de 
deur met allerlei leuke evenementen en 
dat willen wij graag even de revue laten 
passeren dus pak u agenda erbij en no-
teer alvast.... 

De filmavonden gaan van start op elke 
donderdagavond aanvang 18.00 uur 
vanaf 2 oktober de kickoff is de Ne-
derlandse romantische komedie Soof 
daarbij wordt er een daghap geserveerd 
en die avond zal dat een lekkere biefstuk 
van Tol zijn met frietjes en salade! 

Op zondag 19 oktober staat er weer een 
Indonesisch buffet op het programma, 
dit buffet is altijd druk bezocht dus 
schrijf u op tijd in want vol =vol!

Dan is het op 2 november aansluitend 
aan de ijsberenrace een stamppotten 
buffet de invulling daarvan volgt per 
mail. Wanneer u die niet automatisch 
ontvangt moet u zich even aanmelden 
op de website het linkje Anita’s hoekje 
aanklikken.

Het beroemde Captain’s Dinner is 
gepland op 23 november ook hier geldt 
schrijf u op tijd in!

Niet onbelangrijk om te noteren is de 
oergezellige Kienavond op 13 december 
waarbij uit onze keuken ook een lekkere 
dagschotel wordt geserveerd.

Kijk op de website nog even voor ver-
dere activiteiten want de ontspannings-
commissie organiseert vrijwel elk overig 
weekend wel wat leuks. Zo is er altijd 
wel iets gaande in en rond het clubhuis!

Anita’s hoekje heeft vanaf 14 december 
aangepaste openingstijden vanwege 
vakantie en de nieuwjaarsreceptie zal 
plaatsvinden op 11 januari.

Wij kijken uit naar uw bezoek en uw 
inschrijvingen dit komende seizoen en 
namens het team: tot snel in Anita’s 
hoekje!

Vrijwilligers gezocht voor 

-zeilwedstrijdcommissie 
-rescue ploeg. 

-publiciteitscommissie

mail naar publiciteit@wv-aegier.nl

Nieuwste technologie aan boord.

Eerste computer op Aegir
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Prima Combi op Aegir
Het weer was lekker, de wind was goed en het deelnemersveld bestond uit 100 boten, dus wel wat minder dan vorig jaar, 

maar dat kwam dit jaar bij alle verenigingen voor. Onder de bezielende leiding van Nils, Michel en Hans en met hulp van ca. 

30 vrijwilligers konden we er weer een fijne happening van maken. 

Speciale dank gaat ook nog uit naar 
roeivereniging Nautilus, die hun terrein 
beschikbaar stelde om bij een drukke 
sluis de zeilers uit Kralingen de moge-
lijkheid te bieden om de bootjes van de 
Rotte naar de Bergse Plas te vervoeren, 
maar hoefde niet of nauwelijks gebruik 
van worden gemaakt.
Voor het eerst dit jaar is er voor de 
Optimisten een D-klasse in het leven 
geroepen, maar waarom was dat.
De laatste jaren hebben we gemerkt dat 
op grote wedstrijden, zoals bij ons, veel 
wanorde was bij de start van de C-klas-
se en dat er (te) grote verschillen in de 
wedstrijden ontstonden tussen de echte 
C-zeilers en de doorstromers uit de 
CWO-lessen. Soms lagen er meer dan 
50 Opti’s aan de C-start en dat was voor 
zowel wedstrijdleiding als voor de kids 
zelf een onwenselijke situatie. 
Het combibestuur heeft toen, begin dit 
jaar, besloten om een aparte D-klasse te 
introduceren voor lokale CWO-kids om 
op hun eigen plas, in ons geval Kralin-
gen en Hillegersberg  en op hun eigen 
niveau de wedstrijden te varen en te 
wedijveren om de prijzen.
Dat is met dit concept heel goed verlo-
pen.
We hadden ook een leuk walprogramma 
gepland, maar dat is helaas niet zo goed 
uit de verf gekomen.
Gelukkig waren er niet al te veel protes-
ten, waardoor we gelukkig rond 17:00 
uur de prijzen konden uitreiken.
We konden er 5 wedstrijden uit per-
sen op de grote baan en 4 op de C en 
D-baan, dus dat was zeker niet slecht.  
Deze laatste baan was nu, in tegenstel-
ling tot de vorige jaren, achter in de plas 
gelegd en dat had puur te maken met de 
windrichting, die noordelijk en dus wat 
problematisch was.

Dan gaan we maar eens naar de uitsla-
gen van onze Aegirkids.
In de Opti-A was onze Daan Coster-
mans de sterkste vóór gevestigde namen 
als Lizet de Vries en Barend van der 
Starre, die 2e en 3e werden. Met Rode-
rick en Ghislaine van Empel op 4 en 5 
en Joris Nankman op de 9e plek scoorde 
Aegir hier fantastisch.
In de Opti-B stond Sebastiaan de Bruyn 
met een 3e plaats keurig op het podium 
met een gelijk aantal punten als Luuk 
ter Haar die daardoor 4e werd.
Thomas de Koning werd 15e, maar die 
heeft wat meer wind nodig.
In de Opti-C was Brandon Riet met 
een 7e plek het beste Aegirlid met vlak 
daarachter Brigitte de Schepper als 8e. 
Verder was er een 11e plaats voor Tho-
mas van der Born, een 14e voor Michiel 
Bakker, een 18e voor Niels Mahutte, een 
21e voor Robert-Jan Spliethoff en  een 
22e voor Valerie van Empel.  Hier is dus 
nog wat werk aan de winkel.

De nieuwe Opti-D klasse werd afge-
meten gewonnen door onze Maud de 
Hoog met hieronder de overige Aegir 
resultaten :
5e Jop Verloop
6e Jonas Josselin de Jong
7e Alixe Schaub
8e Nina van der Torre
9e Tinka Rozema
11e Hein Broer
12e Puck van der Veen
13e Anna Reincke
14e Liselot Josselin de Jong
15e Philip Winkers
16e Isabel de Schepper
17e Bobby Blaauw
18e Anna van der Veen
19e Ties Rodenburg
20e Marie van der Lee
21e Kim de Koning
22e William Tol
23e Charlotte Reincke
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N A J A A R S L E S S E N  C WO
Als de Aegir Spiegel bij jullie op mat ligt 
zijn de najaarslessen alweer begonnen.
We zijn begonnen op 7 september voor 
de duur van 5 zondagen, incl. de traditi-
onele lesdag tijdens de Aegir Cup.
Deze succesformule is mede te danken 
aan Annelou Slobbe en Annemiek van 
der Born voor de Optimisten en Ronald 
Slobbe voor de RS-Feva.
Dan mogen we natuurlijk niet de in-
structeurs vergeten onder leiding van 
Thijs en Max voor de Optimisten en 
Guus voor de RS-Feva.
Max heeft helaas na de voorjaarslessen 
afscheid genomen en Guus zal dit op 
korte termijn ook doen, maar er zijn 
kandidaten voor de opvolging, dus dat 
zit wel snor.
De najaarslessen zijn er voor bedoeld 
om kinderen die het diploma in het 
voorjaar niet hebben gehaald alsnog 
een kans te geven, maar ook voor de 
geslaagden om alvast te wennen aan het 
hogere niveau waar ze in terecht zijn 
gekomen.
De betere zeilertjes kunnen zelfs in 1 
jaar al 2 diploma’s halen, maar dat zijn 
uitzonderingen.
Vorig jaar hebben de instructeurs nog 
een audit gekregen van de CWO-orga-
nisatie en dat was allemaal piekfijn in 
orde.
Ik hoop dat we nog vele jaren mogen 
genieten van ons jeugdzeilconcept.

In de RS-Feva wist Olivier Tan als 
bemanning de 1e prijs uit de wacht te 
slepen.
Het gaat niet alleen om de stuurman, 
stuurvrouw in deze, maar zeker ook om 
de bemanning.

De uitslagen van de prijswinnaars :
Opti-A
1e Daan Costermans
2e Lizet de Vries
3e Barend van der Starre
4e Roderick van Empel

Opti-B
1e Erwin Wijbenga
2e Sven Scharleman
3e Sebastiaan de Bruyn
4e Luuk ter Haar
5e Wim van Duuren

Opti-C
1e Daan Boekholt
2e Nienke Gevers
3e Linde Timmermans
4e Tigo Ledeboer
5e Roos van Duuren

Opti-D
1e Maud de Hoog
2e Bart Schouten
3e Annemijn Dragt
4e Tom van Benthem
5e Jop Verloop

RS-Feva
1e Roos van Lookeren Campagne en 
Olivier Tan
2e Koen Vierling en Joost Dragt
3e Nienke Verwoerd en bemanning

Splash
1e Senne van Dijk
2e Ardy Muilwijk

We hebben dus 6, eigenlijk 6 ½ prijswin-
naars op het podium gehad en daarmee 
feliciteer ik jullie van harte.

Inmiddels zijn ook de overall uitslagen 
bekend van onze zeilers bij Combi Rot-
terdam.

Opti A
3e Roderick
5e Ghislaine
8e Joris
17e Daan, maar hij heeft maar 2 series 
gezeild.

Opti B
2e Luuk met een minieme achterstand 
op de winnaar.
4e Sebastiaan 
12e Thomas
32e Friso (heeft ook niet alles gezeild)

Opti C
6e Brandon
8e Brigitte
9e Thomas
13e Michiel
17e Casper
18E Floris
22e Robert-jan
32e Valerie
33e Niels

Een groot aantal zal meedoen aan de 
Combi-finale in Hoorn op 13 en 14 
september.

Wij, als Aegir, wensen de deelnemers 
veel succes toe en neem wat prijzen 
mee.

Jongens en meisjes, het gaat goed zo en 
ga zo door.

A F T R E D E N  P E T E R  D E  W I T
Mijn 3-jarige bestuurstermijn zit er in november op en ik heb besloten deze 
termijn als bestuurslid niet te verlengen. Bij mijn aantreden in 2011 had ik dat 
overigens al aangekondigd en daar hou ik me dan ook aan. Ik heb dit werk altijd 
met plezier gedaan, maar ik vind het tijd om het stokje over te dragen.  Als je al 
zoveel jaar werkzaam en van betekenis bent geweest voor Aegir dan moet een 
keer de accu worden opgeladen en dat betekent dat bij mij in 2015 het gas er af 
gaat en een soort sabbatical-jaar wordt. Nadat ik het wedstrijdleiderschap al eerder 
aan Hans van Weel heb overgedaan is het nu tijd dat iemand anders opstaat om 
mijn bestuursfunctie van zeilcommissaris over te nemen. Met veel genoegen kan 
ik jullie mededelen dat ik Eric van den Born bereid heb gevonden mijn functie 
binnen het bestuur over te nemen. Ik ken Eric als een gedreven persoon, die met 
het jeugdzeilen al goed bekend is en daar ook actief mee bezig is. De komende 
tijd zal ik Eric verder wegwijs maken in het zeilgebeuren en met name in het 
wedstrijdgebeuren, waarbij ik er van uitga dat de ALV kan instemmen met 
het aantreden van Eric.  Ik dank jullie allen voor jullie steun, medewerking en 
enthousiasme  en we blijven elkaar natuurlijk van harte en met veel plezier zien.
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Rob ’s Meteo pictures
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AUTOSCHADE
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3044 CA Rotterdam
Tel: 010-4379190
E-mail: info@holterman.com
www.holterman.com Erkend FOCWA bedrijf
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W.V.AEGIR
Prinsemolenpad 4
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
voorzitter@wv-aegir.nl
Secretaris
Tom Koenen 06 20 063391
secretaris@wv-aegir.nl
Penningmeester
Christiaan Rutgers 06 55 707 171
penningmeester@wv-aegir.nl
Algemeen bestuurslid
Vera Bergschneider 06 20 672 862
alg.bestuur@wv-aegir.nl
Havenmeester
Jaap van Herk 06 38 558 312
havenmeester@wv-aegir.nl
Technisch commissaris
Aad Maaten 06 445 984 94
tech.comm@wv-aegir.nl
Commissaris zeilzaken
Peter de Wit 06 21 290 432
zeilcomm@wv-aegir.nl

COMMISSIEVOORZITTERS

Zeilwedstrijdcommissie
Peter de Wit 06 21 290 432
zeilcomm@wv-aegir.nl
Kennismakingscommissie
Daphne Baars 06 55 88 51 09
ken.making.com@wv-aegir.nl
Ontspanningscommissie
Monica Vial en Barbara Noordermeer
ont.comm@wv-aegir.nl

COMMISSIE  
JEUGDZEILOPLEIDING
Voorzitter
Peter de Wit 06 21 290 432
Hoofdinstructeurs
Thijs Boonen & Max de Boorder
trainers@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 secretaris@wv-aegir.nl

AEGIR MAIL
Ontvangt u nog geen Aegir Mail? 
Geef dan uw emailadres op aan 
Hans van Weel:
 publiciteit@wv-aegir.nl

AEGIR SPIEGEL
Hoofdredacteur:
Hans van Weel
publiciteit@wv-aegir.nl

Redactie: 
Vera Bergschneider 
Anouk Boonk 
Albert de Lange

Vormgeving & opmaak: 
Peter Vogelaar 
www.uitdekunst.com

Redigeren:
Daphne Baars

Advertenties
Hans van Weel 0641740564
Christiaan Rutgers 0655707171

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.

Colofon
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U I T N O D I G I N G

Hierbij nodigen wij alle Leden uit voor de Algemene Leden Vergadering die 
gehouden zal worden op vrijdag 7 november 2014 om 20.00 uur in ons clubhuis.

A G E N D A

1 Opening
2 Ingekomen/uitgegane stukken
3 Notulen A.L.V. d.d. 16-05-2014 
4 Mededelingen bestuur / uit de regio
5 Installatie nieuwe leden
 Pauze
6 Begroting 2015
7 Tarieven 2015
8 Samenstelling bestuur 
10 Rondvraag
11 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 4:
Aftredend is voorzitter Henk Heintz. Christiaan Rutgers zal hem opvolgen als 
voorzitter. Okke Borggreve wordt door het bestuur voorgedragen voor de functie 
van penningmeester. Aftredend volgens rooster is Zeilcommissaris Peter de Wit. 
Het bestuur draagt Eric van den Born als zijn opvolger voor.  Eveneens aftredend 
is Algemeen Bestuurslid Vera Bergschneider. Voor haar draagt het bestuur Daphne 
Baars voor. Tenminste 10 leden kunnen een (tegen-)kandidaat voordragen. Deze 
voordracht moet minimaal 7 dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij 
het bestuur ingediend worden (Statuten, art. 13, lid 6 en 7). 

Punt 7: 
De begroting 2015 kan 2 weken vóór de vergadering worden opgevraagd bij de 
secretaris of aan de bar van het clubhuis. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is 
de begroting eveneens verkrijgbaar. 

Tom Koenen, secretaris W.V. Aegir.
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INSCHRIJVINGEN & INFORMATIE ZIE WWW.WV-AEGIR.NL OF
VOLG ONS OP FACEBOOK WWW.FACEBOOK.COM/AEGIR.ZEILERS

20142014

INSCHRIJVINGEN & INFORMATIE ZIE WWW.WV-AEGIR.NL OF
VOLG ONS OP FACEBOOK WWW.FACEBOOK.COM/AEGIR.ZEILERS
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Krol Pompen tel: 010-4222896
Borchsatelaan 61 fax: 010-4226572
3055 ZG Rotterdam info@krolpompen.nl

kijk voor meer informatie en onze producten op:

www.krolpompen.nl

  STEEHOUWER®

             U I T V A A R T Z O R G
        Sinds 1931

     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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

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 

NATUURLIJK HET VERTROUWDE ADRES VOOR UW WINTERSTALLING, MAAR OOK VOOR JACHTSERVICE (7 dagen p/wk), 
NIEUWBOUW EN BETIMMERINGEN OP MAAT IN UW HUIS, TUIN OF OP UW (DAK)TERRAS

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

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

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

€49,95

MOSSELEN
INCLUSIEF EEN FLES WIJN

€49,95



WIRELESS SPEAKER

FIESTA[ ]
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
• Zowel met kabel als draadloos via Bluetooth; bereik 

van 10 meter
• Ingangen voor microfoon, muziekinstrumenten en 

audiospelers.
• Afspeelduur van 7,5 uur op vol volume; maximaal 60 

uur afhankelijk van het volume
• Handgrepen, wieltjes en uittrekbare handgreep;  

neem de luidspreker overal eenvoudig mee naartoe

POWERED BY TRUST
URBAN REVOLT
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