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Openingstijden Bergse
en Broekse verlaat:
Van 16 april tot 15 oktober is het sluisje geopend op maandag
t/m donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Vrijdag, zaterdag
en zon en feestdagen van 06.00 uur tot 22.00 uur.

Openingstijden Irenebrug: van maandag t/m donderdag gaat de
brug open om 07.00 uur, 9.30 t/m 15.30 uur: ieder uur en om
19.30 uur. Vrijdag: 07.00 uur, van 09.30 uur t/m 15.30 uur: ieder
uur en van 19.30 uur t/m 21/30 uur ieder uur. Op zon en feest-
dagen: om 07.00 uur, 09.30 t/m 21.30 uur ieder uur.

Sinds begin april kunnen we weer gebruik maken 

van de brug over het sluisje
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Van de voorzitter
Beste leden van Aegir,

Wanneer ik dit stukje schrijf hebben wij net een koude pe-

riode van vorst en sneeuw er op zitten en hoop ik dat het

maar weer snel voorjaar mag worden. Er zijn nog een paar

zaken op te lossen zoals het nieuwe hek, elektra op de stei-

gers en de gaten in het wegdek en dan kunnen wij weer

gaan werken aan onze volgende planningen. Gelukkig kij-

ken wij dan ook weer uit naar het moment dat de boten

het water ingaan en dat het zeilseizoen weer kan starten

voor jong en oud. Alle commissies hebben er hard aan ge-

werkt om alles weer op rolletjes te laten verlopen. Ik ben

deze winter aardig wat keren bij evenementen en zonda-

gen op Aegir geweest en zie dat gelukkig steeds meer

leden dit ook gaan doen. Juist op de donkere winterdagen

is dat babbeltje met je medeleden over alles wat met ons

clubje te maken heeft en natuurlijk andere belangrijke en

niet belangrijke zaken zo fijn. Ik heb eens iemand horen

zeggen: Aegir is mijn tweede woonkamer en dat zou ik

nooit willen missen.” Het zou fijn zijn wanneer meer leden

dit gevoel zouden krijgen en ik weet het: daar moet hard

aan gewerkt worden. 

Zoals u inmiddels weet zijn er twee organiserende clubjes

binnen Aegir. De ontspanningscommissie van Barbara en

Monica Vila en de FAB. (Fabulus) van Vera Bergschneider

en haar mensen. Onafhankelijk en soms ook samen zorgen

zij voor het entertainment op onze club. Te denken valt

aan de kaasfondue avond en de Après Ski avond van 16 fe-

bruari. Het clubhuis was leuk versierd en omgetoverd in

een skihut. Hans van Weel zorgde voor de muziek en veel

leden hadden zich echt Tirols gekleed. Mike en Elles kre-

gen daar een prijs voor. Er waren aardig wat mensen maar

het konden er meer zijn. Ook in deze geldt dat de tijd het

zal moeten leren. De heerlijke kaasfondue was door onze

kaaskenner bij uitstek Jaap samen met Monica gemaakt.

Monica tekende ook voor de Boeuf Bourgignon middag

met de super band LOL. Helaas waren er niet veel mensen

en dat is jammer.

Natuurlijk is er voor de beide clubs maar één belang: dat

u meedoet aan het door hen georganiseerde. Aegir zal niet

voorbij gaan aan de kroning van Willem Alexander en

Maxima tot koning en koningin. Dat moet gevierd en zal

worden. Het programma zult u steeds via de e-mail ont-

vangen en wordt ook in het clubhuis opgehangen. Op 24

mei houden wij onze gebruikelijk Algemene Leden Verga-

dering vanaf 20.00 uur in ons clubhuis. Mijn stukje is dit

maal niet zo lang. Ik wens u een mooi voorjaar en een

heerlijke zomer.

Kom naar de ALV en beslis mee over de toekomst van

Aegir.

Een vriendelijke groet,

Henk Heintz,

Voorzitter WV-Aegir
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Uitnodiging
Hierbij nodigen wij alle Leden uit voor de Algemene

Leden Vergadering die gehouden zal worden op vrij-

dag 24 mei 2013 om 20.00 uur in ons clubhuis.

Agenda

1 Opening

2 Ingekomen/uitgegane stukken

3 Notulen A.L.V. d.d. 9-11-2012 (Aegir Spiegel decem-

ber 2012, blz.3 en 4)

4 Jaarverslag van de secretaris

5 Mededelingen bestuur / uit de regio

6 Financieel verslag 2012

7 Verslag kascontrole commissie 

8 Decharge bestuur over het jaar 2012

9 Verkiezing nieuw lid kascontrole commissie

10 Bestuurssamenstelling

11 Aanpassingen HH Reglement (w.o. vallend ook het

Jachthaven Reglement)

12 Rondvraag

13 Sluiting

Toelichting op de agenda:
De vergadering is alleen toegankelijk voor leden (Sta-

tuten, art. 19, lid 1). En slechts leden hebben stem-

recht (Statuten, art. 19, lid 3).

Punt 7: 

Het financieel verslag 2012 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 even-

eens verkrijgbaar. 

Punt 9: 

De leden Simon Fortuyn en Matthijs van Seventer

hebben in de vorige voorjaars ALV aangegeven, dat zij

de kascontrole commissie willen blijven bemannen.

Er hoeft dus geen nieuw lid voor de commissie geko-

zen te worden.

Punt 10:

Jaap van Herk is volgens schema aftredend en stelt

zich herkiesbaar als bestuurslid in de functie van

Technisch Commissaris. Het bestuur steunt de her-

kiezing.

Punt 11: 

De aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement en

het daaronder vallende Jachthaven Reglement wor-

den ter vergadering besproken en aan de leden ter

goedkeuring voorgelegd.

Tom Koenen, 

secretaris W.V. Aegir
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In het weekend van 31 augustus en 1 september zal in

Kralingen voor de eerste maal het Drakenbootfestival

worden georganiseerd. Volgens Chinese traditie zullen

zowel professionele als amateurteams de strijd met elkaar

aangaan. Op zaterdag 1 september zal een Aegir dames-

team meedoen. Onder luid tromgeroffel zal een afstand

van ongeveer 250 meter in enkele minuten moeten wor-

den afgelegd. Drakenboten zijn 12,5 meter lang en 1,15

meter breed. Er wordt gepeddeld door maximaal 20 man,

10 aan de linker – en 10 aan de rechterkant. Verder is er

één stuurman/stuurvrouw en één drummer of drumster.

Bij de races in Rotterdam varen we met 16 peddelaars,

waardoor de kans op het omslaan van de boot verkleind

wordt. Tempo en ritme van het peddelen wordt bepaald

door de voorste 2 peddelaars. De trommelaar slaat op het

tempo van de voorste 2 peddelaars op de trom. Officiële

wedstrijden worden gevaren over afstanden van 250, 500

en 1.000 meter. De wedstrijdafstand in Nederland be-

draagt meestal tussen de 250 tot 350 meter. 

In Rotterdam wordt er 250 meter gevaren. Een draken-

boot met volledige bemanning kan een snelheid bereiken

van ongeveer 17 km per uur. Naast kracht is het gelijktijdig

insteken van de peddels, op het ritme van de trommel, be-

palend voor de snelheid. Een optimale fysieke conditie en

discipline zijn factoren die van het drakenboot varen een

echte teamsport maken. Er bestaan ongeveer 10 officiële

Nederlandse wedstrijdteams die deelnemen in de strijd

om het Nederlandse Kampioenschap en de bekercompe-

titie. Maar ook reizen zij de hele wereld over, om mee te

doen aan internationale toernooien in Europa, Amerika,

Azië, Australië, Zuid-Afrika, et cetera. Een aantal officiële

wedstrijdteams heeft grote sponsoren achter zich staan,

zoals Balast Nedam en KLM. Het Aegir damesteam heeft

nog extra dames nodig. We zijn geen van allen goed ge-

traind. Dat schijnt ook niet te hoeven. De teamcaptain is

Daphne Baars. Een professionele stuurman wordt door de

organisatie aan het team toegevoegd. Wil je meedoen of

vind je het leuk het team te sponseren met een T-shirt of

trui? Zie je niets in peddelen, maar kan je wel goed trom-

melen? Stuur dan een mail naar aegirnieuws@gmail.com

Vera Bergschneider

Een van de definities van Public Rela-

tions PR is het stelselmatig bevorde-

ren van het wederzijds begrip tus sen

een organisatie en haar publieksgroe-

pen. 

Daartoe wordt gebruikgemaakt van

interne en ex terne communicatie om

een bepaald publiek te informeren of

te beïnvloeden. Aan de andere kant

heeft PR ook een signaalfunctie om

trends en issues uit de buitenwereld

op te merken en ernaar te handelen.

Sponsoring: geheel van activiteiten

waarbij de partij die optreedt als spon -

sor geld en/of op geld waardeerbare

prestaties levert aan de gesponsorde

partij; die levert een tegenprestatie,

gewoonlijk in de vorm van communi-

catiemogelijkheden voor de sponsor,

om imago en naamsbekendheid van

de sponsor te verbeteren. Voorheen

lag de uitvoering en verantwoorde-

lijkheid voor een aantal activiteiten

zoals de AegirSpiegel, website, nieuws-

brief, Facebook en sponsoring in ver-

schillende handen. Het bestuur heeft

gemeend deze onder te moeten bren-

gen in één commissie die voor nu nog

PR & Sponsoring zal gaan heten. PR

en sponsoring kun je niet los van el-

kaar zien. Onze sponsoren zijn waar-

devol voor de vereniging en zullen in

alle communicatie meegenomen moe -

ten worden. 

Enerzijds moeten we hen informeren

over de activiteiten die Aegir onder-

neemt, anderzijds is het mogelijk de

naamsbekendheid van de sponsor te

vergroten via vlaggen, website, adver-

tentie Spiegel, nieuws brief, lichtkrant

en dergelijke. Bij deze vorm van PR en

sponsoring past ook een AegirSpiegel

die meer kleur bevat. Via moderne

technieken en scherpe onderhande-

lingen is het mogelijk de komende

Spiegels in kleur uit te gaan brengen. 

Met de start van deze commissie zal

er ook een sponsorcatalogus worden

uitgegeven waarin verschillende spon -

sorpakketten zullen worden beschre-

ven. Alle vormen van sponsoring,

promotie, donaties zullen langs deze

commissie moeten gaan om de geld-

stromen, afspraken en tegenpresta-

ties goed vast te kunnen leggen. Maar

ook om de uniciteit van een type spon-

sor te waar borgen. Bijvoorbeeld: geen

drie verschillende makelaars of hove-

niers op het terrein. 

De samenstelling van deze commissie

wordt zo spoedig mogelijk doorgege-

ven.

Interesse in de verschillende sponsor-

mogelijkheden? Stuur een mail naar:

aegrinieuws@gmail.com of bel 06-

38881491. We hebben dit voorjaar

dringend sponsoring nodig om een

aantal wensen te kunnen vervullen:

het terrein van extra banken en aan-

kleding te voorzien. Je eigen bank?

Wat wil je nog meer? 

Vera Berschneider

PR & Sponsorcommissie

31 augustus - 1 september



Uit de Haven
Bij het schrijven van dit stukje ligt er nog een klein vliesje

ijs. Jawel het is 29 maart om precies te zijn. Mensen wat

hebben we een lange winter!

Maar dat heeft Jaap en mij niet weerhouden om toch weer

enkele dingen te doen in de haven. Zoals een ieder kan

zien is er op het terrein weer een heleboel gebeurd.

De wallenkant, nieuw gebouw in gebruik, betonplaat op-

gehoogd bij de kraan door Vial

et cetera et cetera.

De dingen die nu nog moeten gebeuren zijn: het hek plaat-

sen, aan de havenkant de wallenkant ophogen met aarde

en elektra aansluiten. Nieuwe kasten zijn in de bestelling. 

Asfalt repareren er zijn aardig wat slechte plekken. En de

bootjes moeten nog het water in! Je ziet dat er nog veel

moet gebeuren!

We hebben vrijwilligers nodig! Maakt niet wanneer, hoe

en wat! Jaap en ik zijn een planning aan het maken voor

de dagen. Je hoeft hier niet op te wachten, je kan ons ook

bellen! We zijn nu meestal bezig met hetzelfde groepje.

Een man of vijf. We hebben 500 leden. Dus 1% helpt mee

in de haven? Alstublieft mensen, haal de handen uit de

broekzak en kom gezellig helpen!

Nog een opmerking, in de winterstalling kom ik steeds

meer boten tegen die ingeregend zijn, die verwaaid liggen

en spullen liggen slecht erbij. De leden komen slecht kij-

ken bij hun kostbare bezit. Ik vind het jammer! Rij gewoon

even langs om bij je bootje te kijken. Ze vindt aandacht

ook prettig!

Met een aantal weken zullen ook de nieuwe sleutels uit-

gegeven worden, deze sleutels zijn nu al te koop voor €

25,- De sleutel zal in vijf jaar afgeschreven worden. Dan

houden we het veilig op Aegir .

We hopen op een mooie zomer! Veel plezier met varen en

zeilen dit seizoen!

Met zomerse groet,

Randy van den Brandhof,

Havenmeester
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In de nieuwbouw zijn nieuwe lockers geplaatst. Deze zijn speciaal op

maat gemaakt door de firma Vial. Ze zijn te huur voor 35 euro per

jaar. Ben je benieuwd naar het formaat, beschikbaarheid? Neem dan

contact op met de havenmeester. 

De 24 uurs zeilrace wordt weer gehouden!
Deze keer op 22 en 23 juni, gestart wordt op zaterdag om 14.00 uur. Het evenement voor jong en oud kan ook, en dat

is nieuw, door opstappers ervaren worden, maar de boot moet 24 uur gezeild hebben. Plaspauzes zijn natuurlijk toe-

gestaan, dat moet wel aangemeld worden, zoals ook de opstapstops bij de starttoren. Supporters, familieleden en vrien-

den zijn dit weekend van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Inschrijven kan vanaf nu.

De kosten zijn deze keer maar 20 euro per boot. Er wordt gezeild in 4 klassen zijnde:

Open zeilboten tot 5,5 meter; open zeilboten vanaf 5,5 meter; kajuitboten en Lelievletten. 

Ook de jeugd in de optimisten kan deelnemen met een aangepast programma, zij liggen ‘s nachts  gewoon in hun bed,

(pap en mam). De kosten voor de kids is 10 euro. Er zijn ook nieuwe leden op de vereniging met zeilboten en die hebben

van de 24 uur misschien nog nooit gehoord. Dat is dan een mooi moment om hiermee kennis te maken en in te schrijven,

want je moet de 24 uurs toch zeker één keer in je leven gezeild hebben. Wij van de organisatie hopen weer eens een

ouderwets groot deelnemersveld te begroeten. We weten nu al dat de lelievletten er weer zullen zijn. Het mooie zeilweer

is al besteld dus roepen iedereen op zich in te schrijven op www.wv-aegir.nl  en er met elkaar een gezellig feest van te

maken.

Fred Bosch

Stokje overdragen
Na jaren heb ik besloten om mijn rol binnen de redactie

van de Aegir Spiegel neer te leggen. Ik merk dat het steeds

lastiger wordt om kopij te verzamelen, mede omdat er

steeds meer andere media komt, maar wellicht ook omdat

na zoveel jaren je inspiratie toch minder wordt. Het be-

stuur heeft iemand anders bereid gevonden, aan wie ik het

stokje kan overdragen, zijnde Hans van Weel. 

a
Voor kopij en vragen over de  Aegir Spiegel kunt u voort-

aan bij hem of het bestuur terecht. Ik heb het jaren met

plezier gedaan en wil iedereen die heeft geholpen bij de

totstandkoming van iedere Aegir Spiegel, hierbij bedan-

ken. Uiteraard blijf ik, samen met Barbara, wel de taken

voor de ontspanningscommissie (met veel plezier) ver-

richten. Tot in het clubhuis!

Groet,

Monica



Dit jaar voor mijn tweede seizoen lid

van Aegir. Begin zeventiger jaren ben

ik zo’n tien jaar lid geweest. Mijn eerst

zeilbootje was Flying Junior no. 116

die ik in de haven van Aegir met wind-

kracht 7 total loss heb gevaren door

om te slaan en aan lager wal tegen

paaltjes had gebeukt. 

Met een stel vrienden hebben we toen

in 1974 het plan opgevat een Tornado

te gaan bouwen. Een locatie vonden

we in een oude schuur in een weiland

aan het eind van de Grindweg, waar

nu de Praxis is gevestigd. Elektriciteit

was er niet, maar we konden een ag-

gregaat lenen. Er werd een mal ge-

maakt van hardboard, maar omdat

het erg vochtig buiten (en binnen)

was, was dit geen goed idee omdat

alles krom trok. Carel Vial had toen

een Tornado liggen die gerepareerd

moest worden en van hem mochten

we 1 van de drijvers lenen, die we

konden gebruiken om een nieuwe

mal van te maken. Het was in februari

dat jaar nog wel erg koud en de gel-

coat en polyester wilden niet harden.

Een petroleum gestookt hittekanon

bracht ons de oplossing. Redelijk lis-

tig allemaal met grote vaten polyester

en aceton in de buurt, maar het lukte

wel. In de zomer van hetzelfde jaar

hebben we de Tornado achter een Tri-

umph Spitfire naar Tossa de Mar ge-

sleept. Vreemd gezicht natuurlijk een

7.50 meter lange trailer met een mast

die tot aan de voorbumper van de

kleine sportwagen reikte.

In de baai van Tossa de Mar al snel

een boei gehuurd waar we de catama-

ran aan konden leggen. De volgende

ochtend wilden we natuurlijk gaan

zeilen, maar toen we aankwamen

zagen we alleen de mast nog boven

water uitsteken. Foutje: we hadden de

zwaardrubbers aan de romp beves-

tigd met popnagels, maar die zijn hol

en zo kon het water de hele nacht de

drijvers inkomen. Na dit te hebben

gefikst is er die vakantie heerlijk ge-

varen. 

Een goede vriend van mij kreeg in

hetzelfde jaar een aanbod om een

danig gehavende Tornado te kopen.

Deze was bij het uitvaren van de

haven van Medemblik door zware zij-

wind op de basaltblokken van de ha-

venmond geblazen en op diverse

plaatsen gekraakt. Voor een zacht

prijsje hebben we deze gifgroene Tor-

nado toen overgenomen en gerepa-

reerd door heel voorzichtig de

plekken die gekraakt waren uit de

rompen te snijden, waarbij we de bin-

nenste laag lieten zitten. Toen was het

een kwestie om van daaruit weer op

te bouwen en de kiel, die ook aardig

openlag weer van nieuw polyester te

voorzien. We hebben er een seizoen

mee gezeild op het IJsselmeer, maar

helemaal geweldig was hij niet ge-

worden. Tijdens wedstrijden was er

maar 1 plaats voor ons: de laatste. 

Voor een leuke prijs hebben we hem

toen weer van de hand gedaan en de

H33 gekocht, een snel lichtblauw

schip dat we op de Bergse Plas heb-

ben uitgeprobeerd. In de winter train-

den we op de Westeinder. Kwestie van

rubberpakken aan en een uurtje

varen om je vervolgens aan de bar

van de jachthaven te warmen aan wat

alcoholische versnaperingen. Helaas

was ook deze Cat geen lang leven be-

schoren want in januari van 1976 kre-

gen we een telefoontje van de ha ven-

 meester dat onze Tornado was gaan

vliegen. Hij lag aan de beams vastge-

bonden aan een vlonder maar door

een enorme storm is de wind onder

de trampoline gekomen en de hele

boot met deel van de vlonder en al

vloog zo’n tien meter door de lucht en

kwam ondersteboven op onze trailer

terecht. Mast in stukken, dek openge-

reten door de maststeun van de trai-

ler enzovoort.

We hebben hem uit elkaar gehaald,

alle spullen in de kist van de trailer

gelegd en de 2 beschadigde rompen

er bovenop wachtend op de schade-

expert. Deze kwam een paar dagen

later en zag eigenlijk weinig schade

behalve wat krassen in de zijkant. Ook

vroeg hij of er 2 boten kapot waren bij

het aanzien van beide rompen. We

hebben hem toen duidelijk gemaakt

dat een catamaran uit 2 drijvers be-

staat en ook dat hij op het dek moest

kijken en in de kist. Gevolg: Tornado

total loss. 

Omdat het varen van dit schip zo’n

kick geeft hebben we van het verze-

keringsgeld nieuwe rompen gekocht

en een nieuwe mast. Het wrak hebben

we voor weinig teruggekocht en van

alle bruikbare spullen en de nieuwe

rompen weer een mooie Cat samen-

gesteld waarmee we nog een aantal

jaren veel (wedstrijd)plezier hebben

gehad.

Ton Smulders

april 2013
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Een tornado raast over de Bergse Plas

Met de Tornado H33 begin 1976 op de Bergse Plas
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Een berichtje van de penningmeester
Het jaar 2012 ligt inmiddels weer ver achter ons. Maar niet voor de penningmeester.

Niet dat hij achterloopt want dat is weer iets anders, maar voordat alle cijfers bij elkaar zijn opgeteld en van elkaar

zijn afgetrokken ben je zomaar een paar maanden verder.

Het blijft tot het laatste moment spannend, wat heet, maar je wilt toch als het enigszins kan met een positief exploitatie

resultaat afsluiten. Immers, een tekort heeft als nadelig effect dat je dat in het nieuwe jaar weer moet inhalen. En wie

zal dat betalen? Niet de penningmeester, die is als pensionado al door de overheid geschoren. Scheer je je baart, dan

groeit hij wel weer aan, maar pensionado's zijn tot in hun keelgat geschoren en daar groeit niets meer als je uitgepuberd

bent. Dus resteert: de leden. Maar  geen slecht nieuws, want er is goed nieuws.

Als we de kosten van de baten aftrekken krijgen we een zwart cijfer. Zwart betekent in dit geval niet dat de leden moeten

rouwen maar dat de inkomsten hoger waren dan de uitgaven.

Dus wat willen we nog meer in deze sombere tijden. We kunnen dus op financieel gebied, voor wat betreft de vereniging

dik tevreden zijn. Immers: er is heel wat geld over onze bankrekening gelopen dit jaar. Behalve de leden lening waarmee

we geld hebben gegenereerd hadden we ook de lidmaatschapsgelden en de opbrengsten uit de haven. Er zijn ook een

smak duiten uitgegeven, voornamelijk aan de nieuwbouw maar dan heb je ook iets. Maar al met al ziet het er toch

zonnig en stralend uit. Hier en daar moet er nog wat gebeuren maar daar staat nog wat geld voor opzij. Het exploitatie

resultaat was zelfs iets hoger dan begroot.

Ook 2013 is inmiddels begonnen en ziet er tot op dit moment redelijk zonnig uit. Maar net als met het weer is de kou

natuurlijk nog niet uit de lucht van we hebben nog negen maanden te gaan voordat we het exact weten. Als de zon

schijnt betekent het nog niet dat je er warmpjes bij zit. Behalve de vrijwilligers die op ons terrein in de kou belangeloos

al heel wat werk hebben verzet en aan het verzetten zijn heeft ook de binnen ploeg al heel wat kou geleden.

Immers de laatste drie bestuursvergaderingen werden in Eskimo kleding gehouden.

Wat was het koud. Zoals gebruikelijk zijn de balans en het resultaten overzicht 14 dagen voor de komende ALV ver-

krijgbaar bij de secretaris en bij de balie. Heb je iets te vragen, stuur bij voorkeur de vragen naar me toe dat verhoogt

wellicht de kwaliteit van het antwoord.

En u weet het: Een goede penningmeester is meester over de penningen; Een slechte penningmeester maakt zich mees-

ter van de penningen. Maar daar hebben we natuurlijk de kascommissie voor. Een woord van dank voor de prettige

samenwerking is dan ook hier op zijn plaats.

Louis van Steveninck
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Kick off  jeugdzeilen
Op 16 maart vond de Kick Off Aegirjeugdzeilen plaats. Alle

jeugdleden van Aegir en hun ouders waren uitgenodigd

om dit bij te wonen. Er was een zeilmarkt georganiseerd

waar iedereen zijn tweedehands zeilkleding kon verkopen

en weer passende zaken kopen. Er zijn ook nog wat opti-

mistjes doorverkocht. 

Namens de jeugdzeilcommissie hield Jos Lathouwers een

presentatie over het jeugdzeilen bij Aegir. Wat komt er al-

lemaal bij kijken; wat is er te doen; wat heb je nodig; wie

hebben we allemaal nodig en waar zijn we trots op. Aan

het eind van de presentatie zijn de kanjers van 2012 nog

even in het zonnetje gezet. dat was allereerst Anne-Lou  

a
Slobbe en haar crew van instructeurs die veel werk heb-

ben verzet om alle CWO zeilers veilig en met veel plezier

te leren zeilen. Daarnaast Daan Costermans als winnaar

van de optimist combi C regionaal en landelijk, zijn team-

genoot Tjeerd Lathouwers die tweede in de optimist

combi C werd en broer en zus Olivier en Eline Tan die in

2012 onder andere tweede zijn geworden in het United 4

circuit in de RS Feva.

Met een lekkere Aegir tom-

pouce konden de jeugdzei-

lers ook nog meedoen aan

een knopenwedstrijd. Deze

dag was het initiatief van de

jeugdzeilcommissie. Dit is

een nieuwe commissie

waarin leden vanuit de ver-

schillende commissies die al

met jeugdzeilen bezig zijn

zijn samen gevoegd. Het idee is dat deze commissie een

paar keer per jaar bij elkaar komt om de jeugdkalender

door te nemen, activiteiten op te zetten en het lessen, wed-

strijd varen en recreatief bezig zijn zoveel mogelijk op el-

kaar proberen af te stemmen. De samenstelling is nog niet

helemaal rond, maar zal binnenkort op de website te vin-

den zijn. Dit voorjaar zal er naast het reguliere circuit in

ieder geval nog een Pinksterzeilkamp (thema Jungle

Fever) en jeugdfeest worden georganiseerd. Ook willen

we een paar donderdagavonden organiseren waar jeugd

een eigen activiteit hebben zoals zeilen, film et cetera. 

Schippers gezocht!
Bij de viering van het 85 jarig bestaan hebben wij een

vaartocht met verstandelijk gehandicapten van de Stich-

ting Middin gehouden. Dit was een enorm succes! Storm

en regen: zij hadden er geen last van. De koffie, met gebak,

de broodjes, vooral die met kroket, gingen er in als koek

en Johan die piano speelde maakte het feest compleet. 

Wij zijn van plan om een dergelijk feest voor hen dit jaar

weer te organiseren en wel op zaterdag 15 juni aan-

staande. Wij zijn op zoek naar schippers om deze mensen

rond te varen. Onze gasten hebben er al reuze zin in. Het

wordt weer een geweldig feest.

Monica Vial en Barbara Noordermeer



RS-Feva succes
5, 6 en 7 april: Terwijl de wind elke dag een

paar knopen aantrok, daalde de temperatuur.

Misschien daarom ook wel een wijs besluit

van de United 4 organisatie om de wedstrij-

den af te lassen. Het zou gewoon niet verant-

woord zijn om met zoveel boten en deze kou

het water op te gaan. Hè balen, daar ging een

weekend trainen en wedstrijden varen met

het nationale Engelse team en topcoach Dave

Hivey. Of toch niet? Gelukkig werd er door de

Feva klasse-organisatie alsnog een alternatief

bedacht. Dit was hartstikke leuk omdat de

Engelsen dan alsnog naar Nederland zouden

komen en iedereen hopelijk heel veel zou van hen zou

kunnen leren.

Vrijdagochtend stonden er dus al een paar Nederlandse

teams lekker vroeg op te tuigen bij de Vinkeveense plas-

sen. Na wat gepuzzeld te hebben met de routebeschrijving

en een paar telefoontjes later hadden de Engelsen het uit-

eindelijk ook gevonden. Deze begonnen meteen heel seri-

eus hun boten af te laden zonder ook maar een blik te

werpen op de stroopwafels van het Nederlandse ‘wel-

komstcomité’. Na, ja, niet erg des te meer er voor ons over-

bleven. Nadat iedereen zich klaar had gemaakt volgde een

snelle voorbespreking van de Engelsen. Wat wel even

wennen was, aangezien Dave redelijk snel door-ratelde en

zich vooral richtte op zijn eigen team. Ik was eerst inge-

pland als reserve omdat Olivier geen vrij kon krijgen van

school. Maar (gelukkig) doordat iemand anders ziek was

kon ik toch gaan varen, samen met Saskia. Het waaide ste-

vig maar vooral de vele vlagen en wind-draaiingen maakte

het lastig om te varen. Gelukkig werd besloten om na een

stuk of vijf korte wedstrijden al naar de kant te gaan,

omdat het toch best heftig was. Dit weerhield Dave er ech-

ter niet van om een anderhalf uur lange nabespreking te

houden en zo een beetje de gemiste zeiltijd in te halen. In

de avond was het plan om de Engelsen iets van Amster-

dam te laten zien, we begonnen daarom bij Nam Kee op

de Zeedijk midden in het centrum. Na gezellige gesprek-

ken aan tafel over loempia’s, sambal en Nederlandse lied-

jes, liepen we langs de grachten en via de wallen naar de

Dam, wat nogal een schokkende indruk achterliet bij de

Engelsen en jongere zeilers. Maar waar de wandeling ge-

lukkig wel eindigde bij een grootste kermis op de Dam. 

Zaterdagochtend: het programma was rustig begonnen,

misschien nog wat trainen en dan in de middag wedstrijd-

jes doen. Daan en Roos, Jip en Max en Olivier en ik, waren

ook nog eens verkozen om in de ochtend mee te doen met

het Engelse team, wat heel leuk en leerzaam was. Het

waaide iets zachter dan vrijdag, maar toch nog steeds wel

iets van 13-15 knopen. De eerste twee wedstrijden gingen

desondanks best goed. We eindigden de eerste wedstrijd

op een vijfde plek, en de tweede, na een domme fout, nog-

maals op de vijfde plek. Na een lunch op de kant, waar tot

mijn verbazing alleen maar zakken chips, chocola en nog

niet afgebakken broodjes uit de Engelse tonnetjes kwa-

men, was het in de middag tijd voor nog twee wedstrijden. 

Deze wedstrijden gingen helaas wat minder goed. Zo voe-

ren we de laatste wedstrijd bijvoorbeeld bijna over de

spreaderboei heen. Dit eindigde in een rommelig rondje

en een negende plek. We waren best tevreden over deze

dag: een zesde plek totaal, tweede Nederlander en een En-

gels team achter ons. 

De zondag was echt het tegenovergestelde weer, lekker

zonnetje en nul wind. De voorspellingen zeiden ook niet

veel goeds en het zou de hele dag zeker niet harder gaan

waaien dan 3 knopen. Na een ochtend vol met theorie,

rugby en darten werd uiteindelijk toch het signaal gegeven

dat we gingen varen. Met veel tegenzin dan toch weer mijn

pak aangetrokken en langzaam dobberend naar de start-

lijn gevaren met het vooruitzicht dat we toch wel weer

naar de kant zouden worden gestuurd. Maar nee, de wed-

strijdleiding had besloten om toch, deels ter oefening, te

gaan starten. Dit werden er uiteindelijk zelfs twee. On-

danks het feit dat ik naar mijn idee veel beter kan varen

met wat hardere wind, ging het echt verrassend goed. Ie-

dereen wilde gaan liggen bij het startschip en door een on-

handigheid eindigden we uiteindelijk ergens midden op

de startlijn vanwaar we gelukkig een mooie vrije start

hadden en zelfs tweede bij de bovenboei kwamen! Oké dit

was niet verwacht, maar goed rustig doorvaren dan maar

en zo stil mogelijk zitten. En ja hoor we finishten ook

tweede, achter de twee Engelse meisjes! 

En nog een wedstrijd, in ons achterhoofd houdend wat

Dave had gezegd over een transit merkteken op de kant,

probeerden we weer een vrije start te krijgen. Wat aardig

lukte zeker omdat iedereen een beetje bang gemaakt leek

te zijn door de zwarte vlag. Dit keer derde bij de boven-

boei. We wisten nog een boot in te halen en eindigden

daardoor weer op een mooie tweede plek. Een perfecte

dag, goed gezeild en prachtig weer.Rustig aftuigen en om-

kleden, beseffen dat je zonnebrand bent vergeten te sme-

ren en vervolgens te horen krijgen dat je eerste

Nederlander bent en dus daardoor geselecteerd bent voor

de Crown Cup in Tsjechië, jeaah! We hadden niet verwacht

dat we Daan en Roos nog zouden inhalen, aangezien zij za-

terdag elke wedstrijd voor ons waren geëindigd, maar het

kon dus wel, weliswaar met maar één puntje verschil. Met

een totaal vierde plek, net buiten de prijzen dus, werd het

opeens een stuk leuker. Al met al dus zeker een geslaagd

weekend en bij deze dank aan de klasse-organisatie die in

zo’n korte tijd toch nog een alternatief hebben bedacht.

Eline en Olivier Tan-

10
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Jodelahitie!
Op zaterdag 16 februari was het dan zo ver. Aan het begin van de avond rich-

ting Aegir. Het eerste wat opvalt is een heuse skiliftcabine voor de ingang.

Hoe hilarisch. Als je de deur open doet van het clubhuis, waan je je in een

echte skihut met gezellige muziek. Er zijn ook diverse dames in een

dirndljurk. Aegir als Tirol! Eerst hebben we lekker kaasfondue. Gemaakt

volgens speciaal recept van onze kaasexpert Jaap. Er hebben zich een kleine

40 mensen aangemeld, die gezellig meedoen. Er is brood om de kaas mee

te dippen, maar ook tomaatjes, aardappel en broccoli. De traditionele kaas-

fonduer, moest even wennen aan deze nieuwe ideeën, maar het viel bij me-

nigeen toch goed in de smaak. Na het eten, de tafels aan de kant. De deejay

gaat los. Gezellige en vrolijke dansmuziek. Voetjes van de vloer dus tot in de

late uurtjes. In de loop van de avond druppelen er nog wat mensen binnen

voor het feest. We hadden wat meer animo verwacht, maar dat komt vast

de volgende keer wel. Dit was in ieder geval een geslaagde avond. Als u er

niet was, dan heeft u echt wat gemist! 

De ontspanningscommissie en de FAB

Wist u dat:
WV Aegir meedoet aan de Nationale

Sportweek. Op 23 april komen

schoolkinderen uit de omringende

wijken een dagje zeilen bij Aegir. Wa-

tersport is een hele gezonde manier

van ontspannen na schooltijd. Aegir

heeft de perfecte combinatie van in-

structeurs, locatie en enthousiasme

om de scholieren het plezier van zei-

len bij te brengen. Het Jeugdsport-

fonds Rotterdam vormt de oplossing

voor kinderen die vanwege een

krappe financiële situatie niet kunnen

sporten bij een vereniging. Kinderen

van 4 tot en met 17 jaar van ouders

die maximaal 120% van het mini-

muminkomen (€ 1.350 per maand)

verdienen, komen in aanmerking

voor het fonds. Wanneer een aan-

vraag wordt goedgekeurd vergoedt

het Jeugdsportfonds de contributie bij

een sportvereniging tot €225.

Er op 19 en 20 mei weer een zeilkamp

georganiseerd wordt voor de jeugd-

zeilers. Er wordt gezeild met Laser Pi-

co’s en eigen bootjes, geslapen in

tenten en heel veel spelletjes ge-

speeld. Kortom veel lol, dat mag je

niet missen! Het thema is Jungle

Fever. 

Er binnenkort weer een Aegirveiling

zal zijn. Bij het uitbrengen van dit

nummer is de datum nog niet bekend,

maar de voorbereidingen zijn al in

een vergevorderd stadium. 

Er dit jaar weer veel jeugdzeilers zijn

die de vrieskou hebben getrotseerd

om aan de bootcontrole mee te doen.

De zwembadles lekker warm was en

we allemaal hopen op een warme

maand april. 

De Facet Bitterballen Competitie dit

jaar uit 5 wedstrijddagen bestaat. Er

altijd bemanningsleden nodig zijn. U

zich hiervoor kunt aanmelden bij de

bar. 

De donderdagavonden dit jaar nog

meer in het teken van watersport zul-

len staan. Volwassenen die willen le

ren zeilen kunnen dan ook terecht. De

bar zal een voedzaam en heerlijk dag-

menu aanbieden. 

We bezig zijn met plannen rond een

Hazesfeest, toneelavond, jeugddisco,

Italiaanse avond, mosselen, boten-

puzzeltocht et cetera 

Er een Aegirdamesteam mee gaat

doen aan de Drakenbootraces op 1

september. Er nog roeiers nodig zijn.

Ervaring niet nodig is. De naaldhak-

ken aan de kant erg gewenst zijn, in

de boot liever niet. 

Dat Aegir 30 juni de finale dag van de

combi-competitie mag organiseren.

Dat we dan heel veel jeugdbootjes,

leuke activiteiten en sportieve strijd

kunnen verwachten. 

Wij altijd benieuwd zijn naar jullie

mening en ideeën om Aegir nog ener-

gieker en sportiever te maken. 

Stuur je suggesties naar aegir-

nieuws@gmail.com We zullen ze dan

doorsturen naar de betreffende com-

missie. 

Vera Bergschneider
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Van de secretaris
Aangezien wij als vereniging steeds vaker via de e-mail

gaan communiceren, wil ik gaarne naast alle 'normale'

mutaties zoals verhuizingen, nieuwe (mobiele) telefoon-

nummers, óók steeds uw meest recente e-mailadres. Ik

noemde zojuist ook de mobiele telefoon. Wellicht heeft u

al gehoord, dat we een nieuw toegangshek krijgen. Het

huidige hek met sleutel is versleten en we denken, dat van

het slot half Rotterdam inmiddels de sleutel heeft. Het is

ons ook regelmatig opgevallen, dat leden buiten de ope-

ningstijden van het clubhuis, het terrein opkwamen en het

hek wagenwijd open lieten staan. Het is natuurlijk niet erg

veilig als vervolgens het hek de rest van de avond open

blijft, vooral met de toenemende criminaliteit. Ook merk-

ten we dat er veel mensen het terrein opkwamen, terwijl

zij er niets te zoeken hadden: zo zag ik bijvoorbeeld een

Pools echtpaar tijdens afgelopen zomer gezellig op het

voorterrein barbecueën en kwamen vissers vanaf onze

steigers vissen (iets wat niet toegestaan is om schade aan

de boten te voorkomen). Het hek wordt elektronisch be-

diend en wordt geopend door het bellen met uw mobiel

naar een speciaal telefoonnummer. Dit speciale nummer

is gekoppeld aan een bedieningscomputer met daarin de

06 nummers van onze leden. Na ingebeld te hebben gaat

het hek open. Sensoren zorgen er dan voor dat het hek

niet te vroeg weer gaat sluiten als u bijvoorbeeld met uw

auto en boottrailer er doorheen rijdt. Er zijn leden, die

niet-leden met hun 06 nummer willen aanmelden. Als het

de kinderen zijn, dan kan dat. Per lid kunnen we echter

maximaal 3 nummers invoeren. Niet-leden die geen ge-

zinslid zijn, zoals bijvoorbeeld vrienden, kunnen niet aan-

gemeld worden. Buiten openingstijden van het clubhuis,

zullen zij enkel samen met het lid ons terrein kunnen be-

treden.

Het aanmelden voor lidmaatschap gaat meestal zonder

veel problemen. Het afmelden echter, levert regelmatig

problemen op: ook dit voorjaar waren er weer mensen,

die na ontvangst van de factuur ons meldden, dat zij op-

gezegd hadden. In enkele gevallen had een lid inderdaad

op tijd opgezegd, maar was dit intern niet aan mij door-

gegeven en een keer kwam het door een misverstand. Veel

vaker was het echter dat men niet wist dat het lidmaat-

schap vóór 1 december van het lopend kalenderjaar moet

opzeggen. In december zijn de penningmeester, haven-

meester en ik samen met Peter Krins, onze computerman,

druk doende om het ledenbestand te muteren om het ge-

reed te maken voor de facturering van het volgende jaar

en het doorgeven van de mutaties aan het overkoepelende

Watersportverbond. Vandaar, dat iedereen die ná 1 de-

cember opzegt te laat is en ons erg veel extra werk be-

zorgt. Ook weet niet iedereen, dat men de opzegging bij

de secretaris moet melden. Dit geldt óók voor de kinderen,

die aan de zeilcursussen deelnemen. De ouders van deze

kinderen zijn zó gewend om alles met de cursusleiding te

regelen, dat zij menen dat opzeggen bij de cursusleiding

voldoende is. Dat is onjuist: naast het afmelden bij de cur-

susleiding dient men te allen tijde ook bij de secretaris zijn

opzegging te melden. Het opzeggen kan alleen per brief of

per e-mail. Vermeld altijd duidelijk om wie het gaat. Dus

a
voor- en achternaam, geboortedatum en indien bekend,

het lidnummer. Na ontvangst van uw opzegging zal ik een

ontvangstbevestiging sturen. Als ik uw e-mailadres heb,

doe ik dat per e-mail en anders per gewone post. Heeft u

na 14 werkdagen nog geen ontvangstbevestiging gekre-

gen, dan is er iets misgegaan en heb ik de opzegging mis-

schien niet ontvangen. U doet er dan goed aan contact met

mij op te nemen, want zonder opzeggingsbericht loopt het

lidmaatschap automatisch door. 

De afgelopen maanden is er op en aan ons terrein gewerkt

en is het behoorlijk opgeknapt. Als laatste is het voorter-

rein opgehoogd. Dit moet nu ingezaaid worden en voorlo-

pig kan daar dus niet geparkeerd worden. Normaliter mag

er niet op het gras van het Prinsemolenpark geparkeerd

worden en loopt men grote kans op een boete. We probe-

ren bij de Deelgemeente toestemming te krijgen om daar

tijdelijk te mogen parkeren, zolang ons eigen voorterrein

nog niet beschikbaar is. Maar, omdat er een grote kans is,

dat dit verzoek afgewezen kan worden, verzoeken we de

leden om toch zoveel mogelijk de auto thuis te laten en

met alternatief vervoer te komen. Laden en lossen kan al-

tijd.

We zijn natuurlijk erg trots op onze nieuwe bergloods en

het opgeknapte terrein. We verzoeken daarom iedereen

om het terrein en gebouwen schoon en heel te houden,

afval in de prullenbakken te gooien, glazen en frisdrank-

flessen terug te brengen naar de kantine.

Het vaarseizoen begint en hoewel op het moment van

schrijven van dit stuk buiten nog veel te koud is voor de

tijd van dit jaar, hopen we toch dat binnen afzienbare tijd

onze boten weer in het water liggen. Als watersporter vind

ik het erg, als ik dan boten totaal verwaarloosd en vervuild

in de haven zie. Afgezien van het feit dat het geen gezicht

is, is in de staturen en het Jachthavenreglement geregeld,

dat leden hun boten netjes en in goede staat moeten hou-

den. Natuurlijk zullen we altijd eerst het lid aanspreken,

maar mocht dit niet helpen, dan kan het bestuur op kosten

van het betreffende lid de nodige maatregelen treffen. 

Tom Koenen, 

secretaris
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Parkeren op het terrein van Aegir:
In verband met diverse werkzaamheden aan het voorterrein en

het inzaaien van het gras is het tijdelijk niet mogelijk om op het

terrein van de vereniging te parkeren. Er is ontheffing aange-

vraagd om op het terrein tussen de twee bruggen te parkeren.

Wij adviseren u echter om op de fiets te komen of in de wijk te

parkeren.

Een laat voorjaar, zou dat een mooie zomer betekenen? 
Wij hopen het en wensen u een zomer vol vaarplezier.
Monica, Rob, Wieke en Vera.

Winterprogramma 2013
Tja de winter lig nog maar net achter ons (wat duurde het lang deze keer) maar

toch nu vast de data voor  de komende winter. Noteer ze vast in uw agenda, dan

kunt u bij alle evenementen aanwezig zijn: 13 oktober: mosselmiddag, 17 no-

vember: de puzzeltocht, dit jaar uitgezet door Coen van Duijn en zijn familie, 1

december: Sinterklaasfeest en op 15 december: kienavond, dit jaar met extra

mooie prijzen. Natuurlijk wordt u via de mail, de nieuwsbrief en informatie in

het clubgebouw op de hoogte gehouden over aanvangstijden en andere informa-

tie.

Monica en Barbara

Zoals u wellicht hebt vernomen heeft Erik van Zwieten een hersen-
infarct gehad begin maart. Erik is gedeeltelijk verlamd en kan niet
praten. Erik is altijd bezig geweest met Aegir. Denk aan de jeugd
en de ballotage commissie. Erik is een vechtersbaas en hij werkt
hard aan zijn revalidatie. Stuur Erik een kaartje dat vindt hij leuk.
Het adres van Erik luidt nu: 
Rijndam Revalidatiecentrum, E.J. van Zwieten, kamer 225, Wester-
singel 300, 3015 LJ Rotterdam

Een pannertje
Noorse “KJØTKAKEN” voor bij de

borrel en maaltijd.

Nodig voor 4 personen: 

1 pond mager rundergehakt, 

4 eetlepels paneermeel, 

4 eetlepels fijn gehakte ui, 

2 eetlepels gemberpoeder, 

1 ei, 

een beetje Spa-water, 

peper, zout, 

roomboter om te bakken

4 grote uien in ringen gesneden. 

Ingrediënten goed mengen, balle-

tjes vormen en die plat slaan.

Boter smelten, balletjes aan beide

kanten bruin bakken. De balletjes

uit de pan nemen en in een bakje

warm houden. Uien ringen goud-

geel bakken in de boter. De balle-

tjes even meebakken en samen

warm opdienen. Voor bij de borrel

de balletjes maken in een hapjes

maat. Voor opdienen bij de maal-

tijd is het lekker met puree, rode

kool of peen en ui.

Koninginne Nach
Nog een keer een Koninginnefeest. Reden

voor ons om een Koninginne Nach te orga-

niseren bij onze vereniging. We beginnen

om een uurtje of 5 op maandag 29 april en

gaan door tot…?

Peter Barnes komt zingen en de ervaring

leert dat dat leidt tot een geweldig feest.

Anita zorgt voor een Indonesisch buffet

waarvoor u zich wel moet opgeven

(info@anitashoekje.nl). Wij zorgen voor de

versiering van het clubgebouw. Dress code:

“a touch of orange”

Tot dan!

Monica, Barbara en Jolanda

Prikbord

Openingstijden clubgebouw:
Dinsdag van 14.00 tot 18.00 uur. 

Woensdag van 13.00 tot 18.00 uur. 

Donderdag van 14.00 tot 24.00 uur. 

Vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur. 

Zaterdag en zondag van 10.00 tot 20.00 uur.



Jeugdzeilen 2013
Als jullie dit lezen zijn de jeugdlessen alweer een tijdje

bezig. De CWO 1, 2 en 3 voorjaarscursussen worden ook

dit jaar weer door onze vertrouwde trainers onder leiding

van Max en Thijs gehouden en zijn, als het weer heeft mee

gezeten, op 7 april begonnen. De algemene coördinatie

ligt, zoals vorige jaren, bij Annelou Slobbe. Ook de RS-Fe-

va’s komen gelijktijdig op het water onder leiding van trai-

ner Guus en coördinator Ronald Slobbe.

In totaal hebben we dit jaar circa 40 CWO-cursisten en 8

leskinderen in de RS-Feva’s.

De laatste cursus c.q. les staat gepland op 30 juni tijdens

onze Combi-wedstrijden.

In 10 lessen trachten de CWO-kids hun diploma CWO 1, 2

of 3 te halen om vervolgens, tijdens de cursus in het na-

jaar, al een begin te kunnen maken met hun vervolgcursus. 

De wedstrijdploeg optimisten bestaat dit jaar uit 10 zei-

lers, verdeeld over combi B en C, die de trainingen onder

leiding van Coen de Vries op 14 & 21 april en 5 & 19 mei

zullen volgen. Dit jaar is er uitwisselingsprogramma tus-

sen Aegir en RZV, waarbij de kids eerst in maart een aantal

trainingen volgen op Kralingen, waarna ze voor de 4 trai-

ningen op Aegir met een aantal Kralingen-Opti’s naar

onze plas komen. Vandaar dat het ons verstandig leek om

de dezelfde trainer(s) van Kralingen

ook op Aegir te laten acteren. Onze

kampioen combi C van vorig jaar,

Daan, probeert het op een hoger

plan in Team Rotterdam en zal zich

meer richten op trainingen op groot

water en wedstrijden buiten de

regio. Voor al deze trainingen heeft

het bestuur besloten een 5e Whaly

rescueboot aan te schaffen, zodat

we nu met de 2 rib’s in totaal 7

boten hebben.  Dit is nodig om een

kwalitatief hoogstaande en veilige

training te kunnen garanderen. We

hopen dat een ieder, ouders en zeil-

kinderen, veel plezier zal beleven

aan deze lessen en laten we hierbij

duimen voor een mooi voorjaar

nadat wij de kou achter ons hebben

gelaten. 

Valkentraining: Op 13 en 14 april is

er een training van de Valkenklasse,

een en ander op initiatief van Bart

Muller en Jaco de Hoog. We hopen

dat dit een aanzet is om ook de Val-

ken weer eens op Aegir te krijgen

voor de wedstrijden. 

Bemanningslicenties: In al haar

wijsheid heeft het watersportver-

bond besloten dat vanaf 1 januari 

Jeugdkalender voorjaar 2013
CWO programma: 16 maart Kick-Off zeilseizoen en tweedehandsmarkt

24 maart: bootcontrole, 30 maart zwembadles

7 april: CWO les 1

4 april: CWO les 2

21 april: CWO les 3

12 mei: CWO les 4

26 mei: CWO les 5, 

2 juni: CWO les 6

9 juni: CWO les 7

16 juni: CWO les 8

29 juni: CWO les 9 alleen voor CWO1

30 juni: CWO les 9,  CWO 2 en 3 combi Aegir

7 juli: Slotdag.

16 maart: Wedstrijdzeilers: Maart training Kralingse Plas, 

14 en 21 april: Kick-Off zeilseizoen en tweedehandsmarkt

5 en 19 mei: Aegirwedstrijdtraining,

26 mei: combi Hank, Kurenpolder

2 juni: combi Noord AA

8 juni: combi Elfhoeven

9 juni: combi Gouda

16 juni: combi Binnenmaas

23 juni: combi Bruinisse, 

29 juni: combi RZV

30 juni: combi Aegir slotdag

Voor alle jeugdzeilers: 16 maart: Kick-Off zeilseizoen en tweedehandsmarkt

19 en 20 mei: zeilkamp thema Jungle Fever

22 en 23 juni 24- uursrace. Nnb jeugddisco, puzzeltocht plas, donderdag-

avondactiviteiten.

RS Feva lessen weer volgeboekt!

14

2013 ook bemanningen een licentie dienen te hebben

voor deelname aan open wedstrijden. Dit geldt dus niet

voor interne clubwedstrijden. De licentie kost € 1,- per

jaar voor leden van het KNWV en € 5,-- voor niet-leden.

Deze licenties kunnen worden verkregen bij het Verbond

via website www.knwv.nl.Het kan voorkomen dat je pas

kort voor een evenement een bemanningslid, als vervan-

ger van je vaste bemanning, hebt gevonden.  In dit geval

is er de mogelijkheid van een evenement-licentie, die bij

de wedstrijdorganisatie verkregen kan worden. De kosten

hieraan verbonden zijn € 3,- voor het betreffende zeilwed-

strijdevenement.

Eén en ander is ook nog eens door te lezen op de website

van het KNWV : www.knwv.nl 

Namens het Bestuur,

Peter de Wit
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