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Als u.....
dit leest is het ruim half december, alweer bijna een jaar 
voorbij en alweer vier Aegir Spiegels gevuld. Dat viel soms 
niet mee, maar deze laatste was echt zo vol, daarom nu 
weer eens een dikke Spiegel om het jaar mee af te sluiten. 
Wij wensen u gezellige kerstdagen en een vooral gezond 
2007 vol watersportplezier!

Peter, Monica, Rob, Frits, Jim

De algemene ledenvergadering van 17 november j.l. 
stemde ermee in dat ik voorzitter van Aegir werd. Ik 
mag u verklappen dat voor mij dat niet helemaal als 
een verrassing kwam. In het begin van dit jaar kreeg 
ik van Teun van Rietschoten een keurige, schrifte-
lijke uitnodiging om op een zaterdagmiddag naar het 
clubhuis te komen. Marijke en ik vroegen ons af waar 
dat voor zou kunnen zijn. Marijke – nuchter als zij is 
– vermoedde dat ze me wel nodig zouden hebben 
voor een of ander klusje. Ik had immers wel eens te 
kennen gegeven dat ik in begin 2008 leeftijdsontslag 
zou krijgen bij de marine en dan wel wat tijd beschik-
baar had voor de vereniging. Ik had gehoord dat ze 
een penningmeester zochten en 1+1=2. 
Tot mijn verbazing werd ik uitgenodigd om mij te 
kandideren voor de functie van voorzitter. Ik was 
wat verbouwereerd, maar dacht tegelijkertijd dat je 
zo’n uitnodiging als betrokken lid van een vereniging 
alleen om heel goede redenen mag afslaan. En die 
goede reden had ik niet, dus stemde ik in. Eigenlijk 
vond ik het ook wel een heel grote eer. 
Er was ook nog een penningmeester nodig. Teun 
vroeg me of ik iemand kende. Ja, ik kende wel 
iemand en dat was Erik Kappelle. Erik die zondag 
gebeld en ook hij stemde in. Hij moest nog wel even 
lid worden en door de kennismakingscommissie. 
Gelukkig kende Erik Aegir wel, want zoon Gerrit was 
een begenadigd Optimist-zeiler. Erik is nu lid èn pen-
ningmeester. 
Inmiddels was ook een nieuwe havenmeester in 
zicht. Frank Berrens meldde zich als vrijwilliger om 
deze niet altijd dankbare taak op zich te nemen, Teun 
nodigde ons gedrieën uit om meteen maar in te drib-
belen in het bestuur. En wat we aantroffen was hart-
verwarmend. Een hecht bestuur en een vereniging 
die in bestuurlijk opzicht op orde is. 
Ik ben Teun, Frans, Jos en de nog zittende medebe-
stuurders erg dankbaar om het roer over zo’n mooie 
en goed geoliede vereniging over te mogen nemen.
Wij zullen de ingeslagen weg blijven volgen. 
Natuurlijk zullen er accentverschillen zijn, maar de 
koers van blijven zorgen voor een vereniging met 
actieve en betrokken leden, bruisende sportieve en 
andere activiteiten, goede communicatie, transparan-
te besluitvorming en herkenbaarheid zullen wij blijven 
voorliggen.
De eerste zaterdag na de benoeming vielen we al 
met de neus in de boter door een hectische en 
soms ook emotionele ledenvergadering van het 
Watersportverbond bij te wonen. Ik heb u – voor 
zover u uw mailadres aan Jim van den Oever hebt 
opgegeven - daarover een mail gestuurd. Zie ook 
pagina 10. Als blijkt dat u daar prijs op stelt, zal ik me 
vaker via de mail tot u wenden. 
Zo’n vereniging runnen kost veel tijd en energie, 
maar het is tegelijkertijd ook dankbaar werk. Aegir 
en de leden die haar dragen maken het zeker de 
moeite waard. 
Dank voor deze mooie functie en het vertrouwen 
dat u daarmee in mijn medebestuurders en mij uit-
spreekt.
Groet,

Matthijs van Seventer, voorzitter

Van de voorzitter…

Zondag	 24	december	 Kerstbrunch

1	januari	2007,	nieuwjaarsreceptie	vanaf	16.00	
uur	in	het	clubgebouw.

Zondag	 21	januari	 Schaatswedstrijden
op	de	korte	baan.	Bij	gebrek	aan	ijs	houden	wij	
een	biertapwedstrijd.
Zondag	 11	februari	 Après-ski	middag
Zondag		 25	maart	 Koffieconcert
Donderdag		 	5	april		 Klaverjassen	om	
	 	 	 	 eieren

Kerstbrunch: Een prima start van het Kerstweekend. 
Aanvang 11.00 uur. Opgeven aan de bar in het clubgebouw 
vóór 19 december.

Schaatswedstrijden: Wie weet krijgen we weer eens 
een winter met echt ijs. Dan worden er bij de vereniging 
schaatswedstrijden gehouden op een korte baan. Geen ijs, 
dan houden we een biertapwedstrijd. Wat of hoe een en 
ander er uit komt te zien laten wij u via de email service 
binnen de vereniging weten.

Lekkere	hapjes	met	een	klassiek	pianoconcert: 
genieten van heerlijke pianomuziek onder het genot van 
heerlijke hapjes, wie wil dat nou niet. Aanvang 11.00 uur. 
Opgeven aan de bar.

Winterprogramma

AANVULLING ART. 22 
JACHTHAVENREGLEMENT AEGIR 

In de Algemene Ledenvergadering gehouden op 17 
november 2006 is - in vervolg op het besprokene 
in de voorjaars ALV - besloten art. 22 van het 
Jachthavenreglement aan te vullen met de volgende 
bepaling: ”In plaats van een boete kan het bestuur 
de leden - als onderdeel van de jaarlijkse financiële 
bijdrage - een werkzaamhedentoeslag in rekening 
brengen welke vooraf is goedgekeurd door de Algemene 
Ledenvergadering. Dit bedrag zal worden terugbetaald 
aan die leden die in het betreffende jaar hebben voldaan 
aan de hierboven genoemde statutaire verplichting. 
Het bestuur is bevoegd bepaalde categorieën van leden 
uit te zonderen van het opleggen van een boete of 
het berekenen van een werkzaamhedentoeslag.” Het 
bestuur hoopt hiermee de al jaren te geringe deelname 
aan de (voor leden verplichte) zelfwerkzaamheid te 
stimuleren. Niet terugbetaalde bedragen zullen worden 
gebruikt voor het laten verrichten van werkzaamheden 
door derden.
De Algemene Ledenvergadering heeft besloten de 
werkzaamhedentoeslag voor 2007 te stellen op € 20

Rotterdam, 18 november 2006, Het bestuur
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Toen u mij 51/2 jaar geleden het 
voorzitterschap van onze verenging 
toevertrouwde, had ik veel plannen. 
Een groot aantal hiervan zijn gere-
aliseerd. Ik ben er dan ook gelukkig 
mee dat 4 steigers zijn vernieuwd en 
dat de krakkemikkige starttoren op 
zeer vakkundige wijze is gerenoveerd. 
U heeft het bestuur in de ALV van 17 
november jl. toestemming gegeven de 
resterende steigers te renoveren dan 
wel te vernieuwen. Dat zal eind maart 
2007 een feit zijn. 
Ik dank de commissies en ook leden 
die mij in de afgelopen jaren tot steun 
zijn geweest. Een belangrijk punt voor 
een voorzitter is een goede ploeg 
om zich heen te verzamelen. Dat is 

mij gelukt. Ik heb op een bijzonder 
prettige wijze met mijn medebestu-
ursleden gewerkt. Ik ben hen daar 
dankbaar voor. 
Dat u mij bij mijn afscheid als voorzit-
ter tot lid van verdienste heeft beno-
emd is een blijk van waardering, dat 
ik ten zeerste apprecieer. Misschien 
te veel eer. In het bedrijfsleven zou je 
zeggen: “Ik heb gedaan wat ik moest 
doen en waarvoor ik ben ingehuurd”. 
Mijn opvolger, Matthijs van Seventer, 
in wie ik het volste vertrouwen heb, 
zal zeker bijdragen tot de groei en 
bloei van onze vereniging. Ik wens 
hem, de overige bestuursleden en de 
leden van Aegir het allerbeste.
Het ga u goed,

Teun van Rietschoten, ex voorzitter

In de algemene ledenvergadering van 
17 november jl. heb ik al een paar 
woorden  gezegd tegen degenen die 
mij bij het werk als penningmeester 
zo geweldig hebben geholpen en 
tegen degenen met wie ik in en buiten 
het bestuur steeds in een goede sfeer 
en in harmonie heb kunnen werken. 
Ik kijk daarom terug op een plezierige 
periode in het bestuur van onze 
mooie vereniging. Het heeft af en toe 
wel wat tijd gekost, maar het is de 
moeite waard geweest. 
De laatste vijf/zes jaren heeft in finan-
ciële zin de nadruk heel sterk gelegen 
op de renovatie van de steigers. Een 
flink deel van het budget en van de 
bestuursaandacht is daarin gaan zitten. 
Gelukkig waren er externe spon-
sors, zoals de gemeente Rotterdam 
en de Stichting tot Bevordering van 
Volkskracht, die een flink steentje 
hebben bijgedragen. Laat ik vooral 
ook niet de individuele leden ver-
geten. Zij hebben door hun trouwe 
contributiebetalingen en ook door 
eenmalige giften in geld of natura 
eraan meegeholpen dat het renova-
tieplan bijna is gerealiseerd. Ik wil hen 
allen daarvoor graag bedanken. Het 
gaat er nu nog om het plan in 2007 te 
voltooien. Daarna is het verenigings-
geld voor andere projecten nodig, 
maar dat is - gelukkig - de taak voor 
mijn opvolger. Ik wens Erik Kapelle 
daarbij veel succes. Ik wens onze 
vereniging een goede toekomst toe. 
Met het bestuur zoals dat is bemand 
zal dat zeker lukken. Het besluit van 
de ledenvergadering om mij tot lid 
van verdienste te benoemen, vind ik 
een grote eer. Ik heb gedaan wat ik 
vond dat ik moest doen.   

Frans van den Ban, ex-penningmeester

TerugblikMoney, money
money 

De winter is de tijd om binnenshuis 
de zaken eens op orde te krijgen. 
Om de zoveel tijd dient dat te gebeu-
ren, op uw eigen zolder of garage 
en zo ook op de vereniging. Deze 
winter willen wij de werkplaats, 
het magazijn en de zolder grondig 
schoonmaken. Ik roep u allen drin-
gend op, om als u daar nog spullen 
heeft liggen, deze vóór 1 januari 2007 
op te halen. Daarna zal alles dat niet 
tot het nut van de vereniging dient 
worden verwijderd. U kunt tijdens de 
(winter)openingstijden op de vereni-
ging terecht: meld het even bij de bar 
aan Anita als u iets komt halen van de 
zolder, werkplaats of magazijn.

Frank Berrens

Opruimen
OPENINGSTIJDEN	

CLUBGEBOUW

Van 1 oktober tot 1 april is het 
clubgebouw geopend:

Woensdag	 13.00	–	17.00	uur
Donderdag	 19.30	–	24.00	uur
Zaterdag	 13.00	–	20.00	uur
Zondag	 13.00	–	20.00	uur

Zondag	31	december	
gesloten

Maandag	1	januari	nieuwjaars-
receptie	vanaf	16.00

Daar kwam hij aan, een dikke rook-
pluim uit zijn uitlaat blazend, de 
stoomboot van de Sint.
Vijf Pieten bracht hij mee en een 
heleboel cadeautjes. Binnen werd 
er door de kinderen hard gezongen 
en toen de Sint eenmaal zat kon het 
feest beginnen. Iedereen mocht even 
bij hem komen en voor iedereen was 
er een pakje. Zo’n middag vliegt om 
en voor we het wisten vertrok de 
Sint met zijn Pieten, maar niet voor 
hij beloofde om volgend jaar zeker 
terug te komen.

Monica Vial

TARIEVEN 2007
In de Algemene Ledenvergadering gehouden op 17 november 2006 is voor de 
tarieven-2007 besloten de huidige tarieven te verhogen met 3% (1,5% i.v.m. 
de deelgemeentelijke huurverhoging en 1,5% i.v.m. indexatie).

Rotterdam, 18 november 2006, Het bestuur

Zie ginds......
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Vrijdag…….	redelijk	goed	weer,	
droog	en	niet	koud.	De	weers-
verwachting	voor	zaterdag	
was	niet	al	te	overtuigend,	dat	
veroorzaakte	nogal	wat	onrust	
onder	de	diehards.	Doen	we	
het	of	doen	we	het	niet?

Na uitgebreid overleg op vrijdagavond 
hadden we min of meer besloten om 
niet te gaan. Zaterdagochtend………
we gaan toch! Ed Dongelmans (onze 
eigen Peter Timofeef) heeft ons over 
de streep kunnen trekken. Na de 
nodige telefoontjes vertrokken we 
met onze sloepen vanaf Aegir. Op 
naar de Parksluizen. Het was droog 
en gelukkig niet koud. De heen-
reis ging voorspoedig, een hoop lol 
onderweg en geen oponthoud om 
de sluizen in te kunnen. Eenmaal de 
sluis door zijn we linea recta naar 
de Entrepothaven gevaren om onze 
boten in te schrijven voor een over-
nachting. De rest van de dag kachel-
den we wat op en neer en legden 
voor de liefhebbers aan bij het “chan-
tikoor” in de Oude Haven. Een aantal 
van ons hadden die namiddag nog een 
aantal verplichtingen na te komen, 
we moesten helaas terug. Nadat we 
onze sloep hadden toegedekt voor 

de nacht vertrokken we huiswaarts. 
Ed en Hannie zijn gebleven en hebben 
’s avonds genoten van het geweldige 
vuurwerk. 
Zondagmorgen…………..daar gaan 
we weer! Ons afspreekpunt De 
Entrepothaven. Na een kop koffie en 
ijs zijn we ons gaan inschrijven voor 
de Sloepenparade. Het aantal sloepen 
van ongeveer 60 vorig jaar was dit 
keer bij lange na niet haalbaar. Dat 
kon echter de pret niet drukken, 
sterker nog, we werden alleen maar 
luidruchtiger, er was pret voor meer 
dan 60 sloepen. Dankzij een zeer 
goede organisatie verliep de inschrij-
ving vlotjes. De inwendige mens werd 
overigens ook goed verzorgd. Tijd om 
te vertrekken en ons op te stellen, 
wat dit keer, door alle afmeldingen, 
een stuk eenvoudiger was geworden. 
Ed en Hannie kregen nog versterking 
van Marloes en Marcel en zagen we 
nog meer sloepen van Aegir. Daar 
gingen we dan. 

Windkracht	8
Het was een gevecht tegen de golven. 
Een zuidwester wind raasde over 
De Maas, windkracht 8. Ondanks de 
storm verliep het formatievaren glad-
jes en vanaf de kade moet het een 

leuk gezicht zijn geweest, niet weten-
de dat de kades op dat moment al 
ontruimd waren vanwege het slechte 
weer. De hoge golven die de boot 
insloegen waren zo kort op elkaar dat 
af en toe de adem je werd ontnomen. 
Het was een geweldige ervaring. We 
hebben gelachen en gezongen. De 
zelflozende kuip had overwerk. Tot 
op ons ondergoed waren we door-
weekt, niets maar dan ook niets is die 
dag droog gebleven. Na afloop van 
de Sloepenparade zijn we in de Oude 
Haven weer wat tot rust gekomen. 
Om een uurtje of vier vertrokken 
we richting Parksluizen. Weer een 
onstuimige rit. We konden nog een 
keer van de hoge golven genieten. 
De reddingsbrigade die we tegemoet 
kwamen begon het hoofd te schudden 
en wij maar zingen en lachen. 
De Wereldhavendagen stond dit jaar 
in het teken van vernieuwing en gren-
zen verleggen. Het verleggen van die 
grenzen……, dat kan wel kloppen.

Volgend jaar weer? Nou wij wel!

Hannie en Ed Snijders
Bette en Hans Holterman

Lenneke en Ed Dongelmans
Jolanda Vermeulen en Brenda Oertel

Havendagen 2006, doen we het of doen we het niet?

Eind december worden de nota’s voor de financiële 
bijdragen voor het jaar 2007 aan de leden verzonden. Ik 
herinner de leden er graag aan dat deze nota’s betaald 
moeten worden voor 1 april 2007. U heeft dus ruim de 
tijd - 3 maanden - om te zorgen voor tijdige betaling. 
Zoals u weet bent u bij te late betaling een toeslag ver-
schuldigd van 20% 

(art. 15 huishoudelijk reglement). Ik zal e.e.a. ook op de 
nota’s vermelden, zodat iedereen weet waar hij/zij aan 
toe is. Soms klagen leden dat zij geen betalingsherinne-
ring krijgen. De laatste jaren staat daarom op de jaarno-
ta’s dat er geen rappels worden gestuurd. Het leek mij 
juist om in de december Aegir Spiegel deze punten nog 
eens onder ieders aandacht te brengen.

Erik Kappelle, penningmeester

Jaarnota’s 2007
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Fellow	Laser	Sailors,
I	was	asked	to	write	down	a	
few	lines	about	the	IJsberen	
Hillegersberg	racing	event	that	
was	held	in	this	cute	little	lake	
downtown	Rotterdam.	

The weather was quite good with 
temperatures above 14˚C and winds 
that oscillated from 4-12 knots. I 
guess the wind direction was from 
the SW, but you can be very flexible 
about that because shifts and puffs 
were constant. It was the most dif-
ficult race area I sailed since I arrived 
to the Netherlands in which, at least 

for me, it was very tricky to figure 
out a consistent strategy. I guess 
adaptation also applies to us sailors. 
However, as usual, the best sailors 
won. Therefore, let me mention 
Peerke Kortekaas and Jan-Willem 
Harwijne who dominated competitors 
at their will. Also special attention to 
Wilmar Groenendijk, Cesar Sierhuis, 
Aalbrecht Gerson and R. Lillis for 
their very consistent sailing and final 
position in the podium. For those sai-
lors who faced equal challenges but, 
may be, didn’t find the correct ans-
wers (such is my case, fully). 
It was a fantastic experience since the 

lake course required constant atten-
tion to the shifts and puffs drawn on 
the water, with lots of tacking and 
jibing, in close range in a very even 
fleet. Also, I want to emphasize how 
we trained our patience and hold our 
frustrations. Let’s be positive, maybe 
next weekend in Amsterdam things 
will go our way, who knows. I’ve seen 
more unexpected miracles. 
Moreover, I want to comment a bit 
on the fantastic environment lived 
while races were over. The orga-
nizers, race committee, volunteers 
and club personnel did a fantastic job 
creating a nice environment during 
and after the races. The rich hot soup 
should be a must in any sailing event 
this late in the season and beer was 
poured diligently. No doubt I’ll be 
back next year. Finally, my last com-
ment is dedicated to Cesar Sierhuis 
who gave me a ride to me and my 
veteran Laser from Amsterdam, and 
for what I’m deeply thankful. I hope 
you have a nice week, see you all 
soon.

Carlos Echavarri-Erasun  
(Cenutrio)  ESP151396

Spaanse ijsbeer in de race

De IJsberenrace van 4 en 5 november 
jl. is goed bezocht door 42 deelne-
mers in diverse klassen. Ons terrein, 
volgebouwd door de winterstalling, 
is dan overbelast met boten, trailers 
en auto’s. Gelukkig was het droog 
en tamelijk zonnig en dan is iedereen 
inschikkelijk, maar in de toekomst 
moeten we toch kijken of de winter-
stalling, net als vroeger, na de IJsberen 
kan plaatsvinden. Je moet je zeilgasten 
toch fatsoenlijk ontvangen! 
De Flying Junior klasse was met vier 
boten aanwezig en werd gedomineerd 
door Bert Wolff en bemanning. De 
Master Laser Klasse telde 17 deel-
nemers en zoals gebruikelijk waren 
de bekende namen zoals Peerke 
Kortekaas, Wilmar Groenendijk en 
Cesar Sierhuis de eerste drie. Onze 
eigen Patric Legierse had stevig rond-
gebeld om een leuk veld Standaard 
Lasers (12 stuks) bij elkaar te krijgen 

en zodoende waren er heel wat nieu-
we gezichten en boten op het water 
te bewonderen. 
Dankzij de Jeugdzeilcommissie kwa-
men er toch nog vijf Optimisten zeilen 
en Joep de Geest toonde vormbe-
houd. De SW-klasse werd gewonnen 
door onze nieuwe voorzitter Matthijs 
van Seventer en dat kwam mede 
doordat Erik van Zwieten op zondag 
nog een andere afspraak had en zich 
vertelde in het aantal te zeilen wed-
strijden. Erik had viermaal de eerste 
plaats gevaren, tweemaal niet gestart 
en Matthijs viermaal de tweede plaats 
en tweemaal de eerste plaats. Zuur 
voor Erik, maar wederom nam hij zijn 
verlies sportief op! 
Al met al blijkt de IJsberenrace een 
succesformule en zal nog wel jaren op 
de wedstrijdkalender blijven staan.

Frits van der Linden

Goed bezochte IJsberenrace
De obligatielening Nieuwbouw 1994 
behoort sinds 15 november 2006 tot 
het verleden. De laatste serie obliga-
ties van deze lening werd uitgeloot in 
de Algemene Ledenvergadering van 
11 november 2005. Om voor uitbeta-
ling in aanmerking te komen dienden 
de houders van de toen aflosbaar 
gestelde obligaties hun stukken bin-
nen 1 jaar in te leveren. Dat jaar ein-
digde op 15 november 2006. Er zijn 
gedurende de looptijd van de lening 
tal van obligatiehouders/Aegirleden 
geweest die ervoor gekozen hebben 
hun stukken niet in te leveren of het 
bedrag daarvan aan de vereniging te 
schenken. Het bestuur wil al diegenen 
die zo’n gebaar hebben gemaakt van 
harte bedanken. Mede daardoor kon 
de vereniging in 1995 een prachtig 
clubhuis realiseren, waarvan de leden 
nog steeds met volle teugen genieten. 
Bedankt.                       Het bestuur

OBLIGATIELENING	
NIEUWBOUW	1994	
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Het klinkt wat oneerbiedig, maar 
al koffiedrinkend heeft Matthijs van 
Seventer de tweede prijs in de SW-
klasse voor Erik van Zwieten weg-
gekaapt. In eerste instantie begonnen 
Tom Koenen en ondergetekende 
bereslecht aan de wedstrijden in de 
SW-klasse. Wij startten maar liefst 
vier minuten te laat door windgebrek, 
wat alleen ons scheen te overkomen. 
Na veel geknoei, gescheld en haast 
een muiterij van de bemanning, kwa-
men we toch op kop en die dag wer-
den we door de rating tweede achter 
Jelle de Vries met zijn Optimist. 
Er stond die dag weinig wind en 
Matthijs en bemanning zaten ontspan-
nen elkaar de thermoskan met koffie 
door te geven en begrepen de opwin-
ding niet in onze boot en die van Erik 
en ging er vrolijk vandoor. 
De tweede start was weer flitsend 
van Erik, doch helaas was de banen-
kaart niet goed gelezen en rondde hij 
boei F verkeerd. 

Jelle stapte zondags weer over naar 
zijn leeftijdgenoten in de Optimist en 
werd vierde in de eindstand. Weer 
dankzij de Jeugdzeilcommissie en de 
trainers namen 15 Optimisten deel 
aan de zondagwedstijden. Joep de 
Geest werd eerste bij de combi A, 
Dirk Hollenkamp eerste in de combi 
B, Jurriaan Rutten eerste CWO 1, 
Douwe van Rijn eerste CWO 2 en 
Max Crebolder eerste CWO3. Bij de 
standaardlaser was Patrick Legierse de 
sterkste voor Paul Damen en Remco 
de Vries. Bij de alles beslissende laat-
ste wedstrijd in de SW-klasse zorgde 
het afkortbord voor een pikante 
finish. Erik van Zwieten lag terecht 
een halve plaslengte voor, maar hij 
zag het afkortbord op de start/finish 
toren veel te laat en verspeelde zijn 
dikverdiende eerste plaats in deze 
race en een tweede plek in het eind-
klassement. Natuurlijk verwerkte Erik 
zijn verlies sportief!

Frits van der Linden

De stichting World Port Sail is in 
de loop van 2005 opgericht door 
de Rotterdamse zeilverenigingen. 
Het bestuur bestaat uit leden van de 
verenigingen, ondergetekende mag 
hierin namens Aegir zitting nemen. 
De doelstellingen is het faciliteren 
van alle activiteiten die de (wedstrijd)
zeilsport in en rond Rotterdam ten 
goede komen en tracht haar doel te 
verwezenlijken door onder meer het 
(doen) organiseren van wedstrijden en 
evenementen, het samenwerken met, 
of ondersteunen van andere verenigin-
gen en organisaties die hetzelfde doel 
nastreven en werven en faciliteren van 
middelen, die voor het doel bevorder-
lijk kunnen zijn. Inmiddels heeft men 
enkele evenementen op haar naam 

staan: de verenigingskampioenschap-
pen in de Yingling in september 2005, 
de Optimisten vertegenwoordiging 
naar de Baltimore stop over 2005, 
een WPS weekend op de Kralingse 
Plas en de home port race tijdens de 
Volvo Ocean race stop over in juni 
2006 te Rotterdam.
De stichting heeft voor de komende 
jaren enkele concrete plannen en 
evenementen geformuleerd: 
-het structureel aan de man brengen 
van de zeilsport vereist een hecht 
doortimmerd promotie en commu-
nicatie aanpak (het organiseren van 
een lezingencyclus, het promoten op 
scholen, affiches etc.) hiervoor is bud-
get nodig dat wij door middel van een 
sponsor plan willen binnenhalen; 

-het jaarlijks organiseren van een 
zeilevenement (de Rotterdamse 
Zeilweek) per jaar wisselend op de 
Bergse Plas en op de Kralingse Plas 
in het voorjaar, waarbij de jeugd een 
zeer belangrijke plek inneemt, in 
samenspraak met de Combi; 
-het jaarlijks organiseren in de 
nazomer (begin september tijdens de 
havendagen) van wedstrijden in de 
Rotterdamse haven en buitengaats; 
-een gezamenlijke aanpak voor 
het tweemans-boten beleid, voor 
diegenen die uit de Optimist komen 
en niet verder willen in een eenmans-
boot. 
De stichting ontvangt graag suggesties, 
die de doelstelling, het promoten van 
de zeilsport in Rotterdam, onder-
steunen.

Steven de Geest

Tijdens de lustrumfestiviteiten heeft 
Fortis Bank Kleiweg-Rotterdam 
een Optimist geschonken aan onze 
vereniging. Het is de bedoeling dit 
jeugdbootje te gebruiken bij de oplei-
ding cq. training. Op een zonnige 
zondag, de feestelijke afsluiting van 
de CWO-lessen, werd het bootje 
gedoopt door Carla van Rietschoten, 
de echtgenote van de toenmalige 
voorzitter van Aegir. Op voorstel van 
de afdeling jeugdzeilen is het bootje 
'Van Rietschoten' genoemd. Wij dan-
ken Fortis hierbij nogmaals voor deze 
bijzonder welkome geste en spreken 
de hoop en verwachting uit, dat zeer 
veel jeugdleden de beginselen van het 
zeilen in de 'Van Rietschoten' worden 
bijgebracht. De jeugdopleiding maakt 
van de gelegenheid gebruik om Teun 
van Rietschoten en Frans van den 
Ban hartelijk dank te zeggen voor hun 
inzet tijdens hun bestuursperiode.

Namens de jeugdopleiding,
Petra de Geest

Varend koffiehuis wint tweede 
prijs Aegircup 2006

'Van Rietschoten'

Uitslagen:
Optimist: 
1. Joep de Geest, 2. Dirk 
Hollenkamp, 3. Max Posner. 
Laser: 
1. Patirck Legierse, 2. Paul 
Damen, 3. Remco de Vries. 
Optimist CWO: 
1. Douwe van Rijn, 2. Max 
Crebolder, 3. Jurriaan Rutten. 
SW-klasse: 
1. Tom Koenen, 2. Matthijs van 
Seventer, 3. Erik van Zwieten

Stichting World Port Sail
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Voor een goede administratie van ledengegevens maar 
ook voor een correcte facturering van financiële bijdra-
gen is het van belang dat Aegir – mede ter voorkoming 
van discussie – beschikt over de juiste en actuele gege-
vens.
Het bestuur wil daarom iedereen er aan herinneren dat 
alle adreswijzigingen, opzeggingen en overige veranderin-
gen die voor de administratie bij/facturering door Aegir 
van belang zijn schriftelijk – en tijdig – worden opgege-
ven, met inachtneming van de termijnen, formaliteiten 
enz. zoals genoemd in de statuten, het huishoudelijk- en 
jachthavenreglement van Aegir.
De statuten houden in dat leden adreswijzigingen schrif-
telijk moeten melden aan de vereniging, dat zolang dat 
niet is gebeurd tegenover Aegir het oude adres blijft gel-
den en dat de gevolgen van niet-melden voor rekening en 
risico van het lid zijn. De statuten bepalen ook dat even-
tuele opzegging van het lidmaatschap schriftelijk moet 
gebeuren en voor welke datum.
Het jachthavenreglement bevat een bepaling over het 
schriftelijk en tijdig opzeggen van zomerplaatsen en van 

op jaarbasis ter beschikking gestelde plaatsen en/of kas-
ten bij Aegir. 
Er kunnen ook mutaties zijn waarvoor de statuten of de 
reglementen niet bepalen hoe en op welke termijn men 
die moet melden. Er bestaat een bestuursbesluit dat voor 
die gevallen wijzigingen 3 kalendermaanden van te voren 
schriftelijk aan de vereniging moeten worden gemeld. 
Het bestuur attendeert erop dat men op wijzigingen die 
niet schriftelijk, niet tijdig en niet volgens de voorschrif-
ten  aan de vereniging zijn doorgegeven geen beroep kan 
doen. In die gevallen blijven de bij Aegir bekende gege-
vens gewoon gelden. 
Een apart geval vormt de verkoop/overdracht aan een 
ander van een boot die men bij Aegir laat liggen zonder 
dat Aegir op de hoogte is en/of zonder dat aan die ander 
(die lid is of moet worden) een ligplaats is toegewezen. 
In zo’n geval blijft de vorige bezitter verantwoordelijk 
voor betaling van lidmaatschap/ligplaats e.d. totdat met 
de nieuwe bezitter de zaken zijn geregeld.
Het leek het bestuur nuttig deze informatie nog eens 
onder ieders aandacht te brengen. Het vertrouwt op uw 
begrip hiervoor.

Het bestuur

Nederlanders	behoren	tot	
het	best	verzekerde	volk	ter	
wereld.	Dit	is	ook	wel	nodig	
want,	in	de	pleziervaartsec-
tor	alleen	al	stijgt	het	totale	
schadebedrag	al	jarenlang.	Dit	
bedrag	ligt	nu	rond	de	80	mil-
joen	euro	per	jaar.	

Naast diefstal zijn de belangrijkste 
oorzaken die leiden tot schadeclaims 
in de pleziervaartsector: explosies 
door gas- of benzinelekkages, elek-
tronische oorzaken, storingen aan de 
verwarming en (plotselinge) storingen 
in de stuurinrichting en de voortstu-
wing. Dit zijn voornamelijk menselijke 
fouten, maar vooral aan diefstal-
preventie valt veel te verbeteren.  
Voorkom dat men het vaartuig kan 
ontvreemden. Maak het zo moeilijk 
mogelijk om toegang te verschaffen 
tot het interieur en bemoeilijk het 
starten van de motor. 
Ongeveer de helft van diefstallen vindt 
plaats in jachthavens. Dit heeft vooral 
te maken met onvoldoende beveili-
ging. Meestal ontbreekt enige vorm 
van toegangscontrole en van sociale 
controle is ook bijna geen sprake. 
Maar ook al is dit in uw jachthaven 
wel het geval, het blijft zeer raadzaam 
om uw pleziervaartuig te verzekeren.
Als u uw vaartuig casco verzekert, 
bent u verzekerd tegen onder 
andere diefstal, aanvaringen en brand. 
Wanneer uw vaartuig groter is dan 16 
m2 en/of uw vaartuig is uitgerust met 
een (buitenboord) motor met een 
vermogen van meer dan 3 PK, valt uw 

vaartuig niet meer onder de particu-
liere aansprakelijkheidsverzekering. 
Het is aan te raden vaartuigen die niet 
aan bovengenoemde voorwaarden 
voldoen ook WA te verzekeren. 

Niet	alleen	de	boot
Natuurlijk is het niet alleen belang-
rijk om vaartuigen te verzekeren. 
Verzekeren is het spreiden van finan-
ciële risico’s die iemand zich niet kan 
permitteren. Bedenk goed hoe groot 
de kans is dat er iets gebeurt, en hoe 
hoog de schade is als het gebeurt. 
Schat in hoe belangrijk of nuttig het is 
om bepaalde verzekeringen af te slui-
ten. Al kunt u over bepaalde verzeke-
ringen niet zelf beslissen. Een aantal 
verplichte verzekeringen zijn.

Vanaf 1 januari 2006 is iedere 
Nederlander vanaf 18 jaar verplicht 
verzekerd te zijn via de nieuwe zorg-

verzekering. 
Auto-, motorrijwiel- en bromfietsbe-
zitters moeten verplicht een WA-ver-
zekering  (wettelijke aansprakelijkheid) 
hebben. Deze vergoedt de schade die 
wordt toegebracht aan anderen, maar 
dekt de eigen schade niet. 
Hypotheekverstrekkers verplichten 
mensen met een eigen huis om een 
woonhuisverzekering te nemen, ook 
wel een opstal genoemd. Deze dekt 
schade aan het huis dat ontstaat bij 
bijvoorbeeld brand, blikseminslag of 
inbraak. 

Andere verzekeringen zijn niet 
verplicht, maar wel aan te raden. 
Bijvoorbeeld een inboedelverzekering. 
Stel dat bijvoorbeeld uw huis afbrandt. 
De schade die door het vuur aan 
gericht wordt aan meubels, kleren, 
apparatuur kan tienduizenden euro’s 
bedragen. Een inboedelverzekering 
kan dan toch erg van pas komen. Een 
andere zeer belangrijke aan te raden 
verzekering is de aansprakelijkheids-
verzekering voor particulieren. Deze 
geldt ook voor mensen die geen auto 
bezitten. Als bijvoorbeeld uw zoontje 
een deuk in een auto trapt met zijn 
nieuwe bal kunnen de kosten hiervan 
behoorlijk oplopen. Met de (particu-
liere) aansprakelijkheidsverzekering 
kunt u zich hiervoor indekken. 
Sinds 2002 is Braacx’ Assurantiën een 
adverteerder in de Aegir Spiegel en 
beheren wij de assurantieportefeuille 
van de watersportvereniging. Over 
verzekeringen adviseren wij u graag.

Dick Bron 

Verzekeren, een must of geldverspilling? 

Mutaties



10

De	befaamde	M-klasse	werd	
in	de	twintiger	jaren	door	de	
New	York	Yacht	Club	(NYYC)	
in	het	leven	geroepen.	Het	
zeilen	in	deze	klasse	was	echt	
een	elite	sport.	De	meest	wel-
gestelde	leden	van	de	NYYC	
bezaten	zo’n	jacht.	

Het wedstrijdzeilen op zo’n jacht 
gebeurde in alle comfort. Het interi-
eur was doorgaans uitgevoerd in Art 
Deco-stijl. De lengte over het dek 
gemeten is 25 m, de waterlijn 16,5 m. 
De breedte is 4.5 meter en de diep-
gang 3,3 m. Het schip werd getuigd 
met een 33 m hoge mast en een giek 
van maar liefst 12 m. Aan de wind 
onder zeil voert het schip een toren-
kottertuigage van bijna 300 m2 met 
een maximum van zo’n 700 m2. Als 

Op 18 november was de najaars-
ledenvergadering van het 
Watersportverbond. Namens onze 
vereniging zijn Erik Kappelle, André 
Hollenkamp en Matthijs van Seventer 
daarbij aanwezig geweest. Dat we 
met zo’n grote afvaardiging aanwe-
zig waren was niet voor niets: het 
Watersportverbond verkeert in zwaar 
financieel weer en had een bijdrage 
aan de verenigingen gevraagd van 
(aanvankelijk) E 12,50 per lid - later 
teruggebracht tot E 8 per lid. Zonder 
die bijdrage zou een faillissement 
onafwendbaar zijn. Reden genoeg dus 
om deze financiële kanonnen samen 
met de voorzitter in stelling te bren-
gen. Dat bericht bereikte het bestuur 
ongeveer anderhalve week geleden. 
Dat die beroerde fianciële situatie een 
schok teweeg bracht bij uw bestuur 
laat zich gemakkelijk raden. Vandaar 
dat daarvoorbegin vorige week een 
extra bestuursvergadering werd 
belegd om dit onderwerp te bespre-

ken en een standpunt te bepalen. Aan 
de hand van de beschikbare informa-
tie werd toen vastgesteld: 
1. de watersport in Nederland heeft 
behoefte aan een koepelorganisatie 
om de belangen van de watersport in 
brede zin te behartigen. 
2. Aegir heeft als middelgrote water-
sportvereniging hierin ook een ver-
antwoordelijkheid. Het streven van 
onze vereniging moet erop gericht 
zijn om het Watersportverbond voort 
te laten bestaan. 
3. Omdat de fianciële situatie en de 
risico’s niet duidelijk uit de beschik-
bare stukken bleken heeft het bestuur 
een lijn gekozen die erop neer komt 
dat het Watersportverbond tot de 
voorjaarsledenledenveradering de tijd 
krijgt om met een saneringsplan te 
komen en van daaruit met een plan 
om tot een gezonde fianciële situatie 
te komen, en dat aan de hand van 
dat plan moet worden beoordeeld 
of er voldoende vertrouwen kan zijn 

voor een vervolg. In geld betekent 
dat dat we bereid waren nu zo’n E 
3,50 tot E 5 te geven en in april te 
bezien of het nodig en vertrouwd 
was om een eventuele aanvulling 
(van plm. E 3,50) te doen. Over dit 
standpunt is de ALV afgelopen vrijdag 
geconsulteerd en dit standpunt is 
namens de vereniging bij de ledenver-
gadering van het Watersportverbond 
ingebracht. Ons voorstel werd door 
zowel de zaal (180 verenigingen, 
vertregenwoordigd door 350 á 400 
personen in de zaal) als het (interim) 
bestuur positief ontvangen. Inmiddels 
had de interim penningmeester van 
het Verbond, Rob Labadie, op zeer 
vele (zeer) kritische vragen uit de 
zaal consistent en vertrouwenwek-
kend gereageerd. De bereidheid tot 
maximale openheid van zaken was 
overduidelijk aanwezig - men wilde 
duidelijk schoon schip maken. Er 
werd niet ingegaan op voorstellen 
uit de zaal om de 'pijn uit te stellen', 

Simba, de 
restauratie van 
een M-klasser

Watersportverbond in moeilijkheden

tegenwicht voor dit geweld hangt er 
onder de kiel een ballastblok van 25 
ton lood. Het totale gewicht bedraagt 
zo’n 50 ton. 
De Simba is gebouwd op de befaamde 
Duitse werf Abeking en Rasmussen 
onder bouwnummer M-17. Haar 
ongekende succes dankt de Simba in 
eerste instantie aan een perfect lij-
nenplan, getekend door niemand min-
der dan W. Starling Burgess, in die 
tijd de meest getalenteerde jachtont-
werper ter wereld. Eind 20er jaren 
groeide de actieve M-klasse uit tot 
de belangrijkste wedstrijdklasse in de 
Amerikaanse wateren. De Simba was 
de laatste van vier toonaangevende 
M’s van Bugess hand. Eigenaar van 
Burgess eerste M-klasse, de Prestige, 
uit 1927 was de steenrijke Harold 
S. Vanderbilt. Deze beroemde jacht-
schipper was uitermate ingenomen 
door dit zeer succesvolle schip en na 
het ontwerp van de Simba meer dan 

ooit overtuigd van Burgess capacitei-
ten. Onverwijld gaf hij de ontwerper 
uit Boston opdracht de eerste J-
klasse, verdediger van de America’s 
Cup, te ontwerpen voor het NYYC 
syndicaat. De nieuwe torengetuigde 
M-klassers hadden als voorbeeld voor 
de majestueuze J-klasse gediend en 
speelden een grote rol in de opbouw 
van de America’s Cup campagnes. 
Burgess maakte voor zijn grote uit-
daging gebruik van het lijnenplan van 
de Simba, hij ontwikkelde dit verder 
in het ontwerp van de Enterprice 
(1930), de Rainbow (1931-1934) 
en bovenal de Ranger (1937). De 
Enterprice vertoont een zekere gelij-
kenis met de Simba, maar meer nog 
heeft de Ranger hiervan weg. Beide 
J-klassers verdedigden de America’s 
Cup ongeslagen. De Enterprice 
schakelde eerst de concurerende J’s 
Whirlwind, Yankee en Weetamoe 
uit en stuurde daarna de uitdager 
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maar er werd een duidelijke, rechte 
saneringslijn neergezet. Er wordt een 
stuurgroep benoemd die het Verbond 
zal saneren. Daarnaast wordt een 
“commissie van goede diensten” 
benoemd om dat proces vanuit de 
leden te monitoren. De financiële 
commissie wordt omgevormd van 
een veredelde kascommissie die pas 
achteraf de zaken controleert, tot een 
soort rekenkamer die pro-actief de 
gang van zaken lopende het boekjaar 
kan controleren. De begroting is op 
dringend verzoek van de vergadering 
sluitend gemaakt door zo’n E 100.000 
te schrappen in de uitgaven. Ook 
werd vastgesteld dat de begroting 
van 2007 slechts voorlopig is, omdat 
die in de voorjaarsvergadering van 
2007, aan de hand van de voorstellen 
van de stuurgroep, nog kan wijzigen. 
Nadat de vergadering van 10.00 uur 
tot ongeveer 16.30 over deze zaken 
indringend had gesproken werd 
geschorst om het interim bestuur 
de gelegenheid te geven een voor-
stel te formuleren dat in stemming 

werd gebracht. Uiteindelijk kwam 
het bestuur van het Verbond met 
het voorstel om de contibutie gelijk 
te laten en in 2007 een bijdrage van 
E 7 per lid te vragen. E 4 te betalen 
rond februari 2007 en E 3 in sep-
tember 2007. In 2008 wordt bezien 
of er restitutie kan plaatsvinden. Ook 
werd toegelicht waarom ons voorstel 
niet kon worden gevolgd: De bank 
en NOC*NSF zijn alleen bereid om 
nog krediet te geven als er sprake 
is van eigen vermogen. Zonder dat 
krediet zou het financiële probleem 
nu niet zijn opgelost. Omdat er in 
de loop van de dag toch voldoende 
vertrouwen in de (financiële)toekomst 
van het Verbond werd verkregen en 
ook voldoende duidelijk werd dat de 
noodzaak tot sanering overal werd 
gevoeld en wij ook het gevoel hadden 
dat ons voorstel voldoende serieus 
was meegenomen, hebben wij onze 
verantwoordelijkheid genomen en 
met dit voorstel ingestemd. Van de 
meer dan 1200 stemmen waren er 
meer dan 900 vóór het voorstel van 

het Verbond. Het Verbond kan nu 
verder. Wij zullen vinger aan de pols 
houden en de ontwikkelinen kritisch 
blijven volgen. In verband daarmee 
heeft André Hollenkamp zich als 
register-controller beschikbaar gesteld 
als plv. lid van de financiële raad. Wij 
hadden na afloop van de dag een goed 
gevoel omdat wij met het overgrote 
deel van de aanwezigen met meer 
vertrouwen, maar ook met een kriti-
sche blik, de weg naar toekomst van 
het Verbond niet hoefden af te slui-
ten. Vriendelijke groet,

 Matthijs van Seventer
 

Deze tekst werd op 19 november  
rondgestuurd aan degenen die op 
de mailinglijst staan. Wilt u op de 
hoogte gehouden worden van het wel 
en wee binnen de vereniging? Geef dan 
uw emailadres op aan Jim v.d. Oever: 
jimvandenoever@versatel.nl. Ook 
via www.wvaegir.nl kunt u zich opge-
ven.

19	November,	minder	deel-
nemers	dan	anders.	Kwam	de	
datum	ongelukkig	uit?	Of	was	
het	de	kans	om	vijfde	te	wor-
den	en	dan	volgend	jaar	de	
tocht	te	moeten	organiseren?	
Dat	weten	we	niet.	

Eerst dronken we even gezel-
lig koffie in het clubgebouw en 
daarna met z’n allen tegelijk weg. 
De tocht begon namelijk niet in de 
omgeving van Aegir, maar onder 
de Heinenoordtunnel. Hoewel wij 
dachten een simpele tocht te hebben 
uitgezet, bleek men toch moeite te 
hebben met het vinden van de objec-
ten. Tijdens de koffiestop bij Pierre 
was het gesteun dan ook niet van de 

lucht. De tocht voerde door het pol-
derland via het pondje over het Spui 
naar Hellevoetsluis. Daar aangekomen 
kon men genieten van een heerlijke 
lunch in het Pomphuijs. Dit etablis-
sement is gelegen naast het droogdok 
Jan Blanken. Om 15.30 uur was daar 
een rondleiding waar men aan deel 
kon nemen. 
Rond een uur of vijf was iedereen 
weer op de vereniging voor de kaas, 
de wijn, en natuurlijk de uitslag. 
Laatsten waren Joyce en Truus, eer-
sten waren Piet en Els, gelijk geëindigd 
met de fam. Mook tezamen met de 
fam. van Haaften. Omdat zij met vier 
personen in een auto zaten werden 
Piet en Els eerste. Maar wie waren er 
nummer vijf? Peter en Renee. Zij heb-
ben toegezegd volgend jaar de puzzel-
tocht te zullen organiseren.

Monica Vial

Puzzelrit 2006

Shamrock V naar huis. De Rainbow 
versloeg ook de onlangs in Nederland 
gerestaureerde Endavour en de 
Ranger versloeg ook nog eens de 
snelste J Endavour II. 
Helaas overleefde slechts een van 
Burgess jachten de oorlog: de Simba. 
Na haar zware wedstrijdcarrière 
was de Simba aan een grondige en 
definitieve restauratie toe. In 1995 is 
de Simba op de kant gezet om hem 
helemaal te restaureren. Het com-
plete interieur en de buitenhuid zijn 
gedemonteerd (lees gesloopt) en kon 
er een aanvang worden gemaakt met 
het herstellen van de stalen spanten 
en stringers. Circa 60% is geheel 
vernieuwd. Nadat al het staalwerk 
gestraald en geconserveerd was, was 
het hermonteren van de buitenhuid 
aan de beurt. Doch, na 10 jaar was 
hier niet veel bruikbaars meer van 
over, en werd ik benaderd advies te 
geven over verdere restauratie en 
een plan van aanpak. Hetgeen resul-
teerde in een voorlopige opdracht 
tot het uitvoeren van deze klus. Over 
het verloop van de restauratie van dit 
beroemde schip zal ik u de komende 
Aegir Spiegels op de hoogte houden.

Carel Vial
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De	meeste	motorboten	die	
daarvoor	in	aanmerking	
komen/kwamen	staan	alweer	
op	de	kant.	Tijd	om	uw	kost-
bare	bezit	tegen	vorst	en	slecht	
weer	te	beschermen.	Dit	geldt	
overigens	ook	voor	de	eigena-
ren	van	wie	de	boot	nog	in	het	
water	ligt.	

Voorkom dat u in het voorjaar ont-
dekt dat de geiser of de motor zijn 
stuk gevroren. Het maakt niets uit of 
het om benzine-, diesel- of buiten-
boordmotoren gaat, als u ze allemaal 
goed verzorgt mag het gaan vriezen 
dat het kraakt. Wat moet u doen?

Het	brandstofsysteem
Voor de dieselmotoren hoeft u geen 
bijzondere brandstofmaatregelen 
te nemen. Wel is het raadzaam te 
zorgen dat het filter en/of de water-
afscheider geheel watervrij zijn, dus 
aftappen tot u alleen schone water-
vrije gasolie aantreft in het potje of 
blikje waarin u aftapt. Verder moet 
u er goed  op letten dat de gasolie 
niet ’hazy’ is, dat wil zeggen geheel 
vermengd met water dat een mistige/
wazige in plaats van een heldere kleur 
te zien geeft. Als dit wel het geval 
is, moet u de gehele tank, leidingen, 
filters etc. leeg en schoon maken, en 
de oorzaak van deze waterintrede 
opsporen en verhelpen.
Water in de brandstof kan tot grote 
schade leiden aan uw brandstofpomp 
en verstuivers. 
Ook kan water aanleiding geven tot 
bacterievorming waardoor er een 
slijmachtige substantie kan ontstaan 
die filters en doorstroomopeningen 
kan verstoppen
Ook is het raadzaam om nu diesel te 
tanken, met de zogenoemde winter-
brandstof. De raffinaderij heeft in die 
gasolie een aantal ’additives’ verwerkt 
waardoor de gasolie door bevriezing, 
niet uit kan uitvlokken. In gewone 
brandstof zou de aanwezige parafine, 
die als een slijmlaag in de brandstof 
zweeft, gaan stollen, en mogelijk in 
het voorjaar bij het stijgen van de 
temperaturen, niet gemakkelijk ont-
vlokken; daardoor kan er een wolk-
achtige substantie in het brandstofsy-
steem komen dat filters, leidingen, en 
hoge-druk inspuitsystemen behoorlijk 
kan verstoppen. 
Ook is het raadzaam het brandstof-
filter jaarlijks te vernieuwen, en na 
montage zeer goed te ontluchten, 
voordat u de motor weer start. 

Smeerolie
Controleer het smeeroliepeil zéér 
regelmatig. Niet alleen om te kijken 
of het oliepeil nog goed staat, maar 
zeker en vooral om te kunnen consta-
teren of er geen water in de smeer-
olie is  gekomen. Ten eerste zal het 
oliepeil dan hoger zijn geworden dan 

normaal, maar ook kan de olie wit-
achtig van kleur zijn geworden, door 
emulsievorming. Als dit het geval is, 
spoor dan de oorzaak van het water-
intreden op. Vaak is dit een doorge-
slagen koppakking, maar er kan ook 
iets anders aan de hand zijn. 
De smeerolie moet met regelmaat 
vervangen worden; raadpleeg hier-
toe het instructieboekje dat met alle 
motoren meegeleverd wordt. Hierin 
staat het aantal draaiuren waarbij u 
moet verversen en met welke soor-
ten/typen olie. Vervang tegelijkertijd 
het smeeroliefilter met het voorge-
schreven. Als dit een opschroeffilter 
is, smeer dan op de rubber afdicht-
rand van het filter met een vinger een 
dun oliefilmpje; de rubberring zal dan 
niet stropen of vervormen waardoor 
de filterafdichting zal kunnen gaan lek-
ken (maar dat merk je vanzelf wel). 
Veel lieden denken dat wanneer hun 
motor veel smeerolie verbruikt, ver-
versen niet nodig is; dit is een volko-
men verkeerde redenatie. Smeerolie 
dient om te wrijving van bewegende 
delen, zoals zuigers, krukas met kruk-
aslagers, distributie aandrijving etc. te 
smeren, en te koelen. Vandaar dat het 
op peil zijn van uw oliepeil belangrijk 
is, om een te snelle circulatie en dus 
mogelijk snellere veroudering van de 
olie te beperken. Maar ondanks een 
goede afdichting van de zuigers in 
hun loopbussen ’cilindervoeringen’ 
genaamd, komen er toch kooldeeltjes 
van de verbranding in de smeerolie. 

Deze verbrandingsresten zullen voor 
een klein gedeelte worden opgevan-
gen door het/de smeeroliefilter(s), 
maar nimmer uit zichzelf uit de 
smeerolie verdwijnen. Tevens zal dit 
vaste vuil zich af kunnen zetten in het 
carter en op onderdelen, waardoor 
het interieur van de motor één dikke 
vette roetzwarte bende wordt die 
ook nog eens los kan laten, en proble-
men kan veroorzaken in en met het 
smeeroliesysteem. Regelmatig verver-
sen is dan ook een ’must’.

Koelwater
Voor het winterklaar maken van het 
koelwatersysteem, moeten we wel 
beseffen dat we één- of twee-syste-
men kunnen hebben. Het primaire 
systeem is het motor-circulatiesy-
steem. Als dit geheel of gedeeltelijk is 
gevuld met koelvloeistof of antivries 
hoeft u verder niets aan dit systeem 
te doen. Zorg wel dat het koelvloei-
stofniveau op de goede hoogte staat. 
Niet te vol maar ook zeker niet te 
laag. Als er gewoon water in zit, meng 
dan antivries bij en laat dit goed ver-
mengen door de motor te laten draai-
en. Meet het bevriezingsniveau met 
een antivriesmeter; het zal toch tot 
ongeveer min 20°C veilig moeten zijn 
om kapot vriezen van motorblok en 
leidingen te voorkomen. We weten 
nog steeds niet of we een strenge 
of matige winter zullen krijgen. 
Koelvloeistof  en/of antivries heeft de 
eigenschap het koelsysteem schoon te 
houden, en corrosie (roesten) tegen 
te gaan. Met gewoon water, vooral bij 
langdurige stilstand zal e.e.a. eerder 
gaan rotten en roesten. 
Het tweede of secundaire systeem 
dient bij normaal gebruik het primaire 
bedrijf te koelen, en tevens bij een 
natte uitlaat, het systeem via de uitlaat 
te koelen en verlaten. Dit secundaire 
systeem kan men het beste vullen 

Winterklaar maken bootmotoren
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met koelvloeistof of antivries, door 
de motor stationair te laten draaien 
met een geopende filterpotdeksel 
de filterpot vol te blijven gieten met 
het koelmedium. Sluit eerst de bui-
tenboordafsluiter en maak het stukje 
pijp of slang tussen de buitenboord-
afsluiter leeg, zodat ook deze sectie 
geheel of gedeeltelijk zal vollopen met 
koelmedium. Het beste is, wanneer u 
met dit karweitje bezig bent iemand 
ander buiten kijkt tot er groene of 
blauwachtige vloeistof uit de uitlaat-
pijp komt. Dat is het teken dat het 
gehele secundaire systeem is gevuld 
met dit koelmedium, en kan er geen 
bevriezing van uw kostbare installatie 
plaatsvinden. 
Controleer alle rubberen slangen, 
rubber overstroommoffen en boch-
ten op scheurtjes en/of veroudering; 
let extra op in de bochten en in de 
nabijheid van de slangklemmen, daar 
zullen scheurtjes het eerst optreden. 
Vervang deze delen direct, anders 
vergeet u het en kunnen er proble-
men optreden, dáár en wanneer het u 
het allerminst uitkomt. Juist in beroer-
de situaties moet u op uw motor kun-
nen vertrouwen. Denk aan de Wet 
van Murphy: ’Dat wat fout kan gaan, 
zal fout gaan’. 
Ook het toilet moet niet vergeten 
worden: geheel leegblazen (met 
lucht)/leeg laten lopen. Als dit niet 
mogelijk is, gooi er dan een laag 
zout of een flinke scheut antivries of 
koelvloeistof in. Uiteraard dient de 
buitenboord- en overboordafsluiter 
dicht gezet te zijn. Maak verder de 
pomp en/of spoelsysteem vorstvrij 
anders kan het schip bij dooien nog 
afborrelen. 

Accu’s	en	elektrische	systeem
In uw boot heeft u altijd één of meer-
dere accu’s,. Deze kunnen worden 
onderscheiden in hoofdzakelijk ’loog’ 
of ’gell’ accu’s en accu’s met zwavel-
zuur en gedistilleerd water. Er zijn 
nog diverse andere soorten accu’s, 
maar die komen bij ons niet, of nau-
welijks voor.
Zorg dat de batterijen goed geladen 
zijn wanneer uw boot in de winter-
stalling gaat. Ten eerste om bevriezing 
te voorkomen en ten tweede om te 
zorgen dat de actieve massa niet uit 
de loodplaten zal vallen. Dit laatste 
kan sluiting onderin de batterijen 
veroorzaken, waardoor de capaciteit 
sterk afneemt en de batterij naar de 
knoppen gaat. 
De meeste accu’s zijn tegenwoor-
dig van het type ’onderhoudsvrij’. 
Daarmee bedoelt men dat er geen 
gedistilleerd water behoeft te wor-

den bijgevuld. In deze batterijen zit 
namelijk in de top een condensatie 
kanaaltje dat voorkomt dat het door 
het opladen warm wordende water 
als damp de accu verlaat; in dit kana-
lenstelseltje condenseer dit water en 
valt terug in de cellen. 
Veel accu’s hebben een oog aan de 
bovenkant zitten, dat aangeeft of een 
accu geladen is of leeg. Is het oog 
groen dan is de accu geladen, en gelig 
of wit, dan is hij ontladen. De enige 
juiste manier om te controleren of 
een accu geladen is, is door mid-
del van een ’zuurweger’ het zuur op 
te zuigen; als het soortelijk gewicht 
zwaar/hoog genoeg is, zal de drijver 
in de zuurweger hoog opdrijven wat 
aangeeft dat de betreffende cel goed 
is en goed geladen is. Deze vloeistof 
heeft dan een soortelijk gewicht (sg) 
van 1,26; is het sg hoger dan heeft u 
te veel doorgeladen. Dit te meten is 
alleen mogelijk bij niet-onderhouds-
vrije accu’s. Meet alle cellen stuk voor 
stuk door. Als vier cellen aangeven 
dat ze geladen zijn, en twee andere 
niet, dan is de accu aan zijn einde en 
dient men deze te vervangen.
Als accu’s parallel  of in serie staan is 
het aan te bevelen staan om altijd bei-
de accu’s vervangen. Als de ene bat-
terij aan zijn einde is, zal de andere er 
ook niet al te rooskleurig op staan en 
die zal de nieuwe accu meetrekken in 
een versneld verouderingsproces. Het 
laden kan het beste worden gedaan 
met een lader die tussen te 5 en 12 
ampère kan leveren. Ik heb persoon-
lijk ervaren dat je heel voorzichtig te 
werk moet gaan bij het laden van bat-
terijen. Het minste geringste vonkje, 
vooral bij een accu die al een poosje 
onder lading staat, kan het ontsnapte 
het zwavel-waterstof gas of wel ’knal-
gas’ genaamd tot ontploffing brengen 
waarbij de accu geheel uit elkaar spat. 
Een zeer goede ventilatie en géén 
open vuur en roken in de nabijheid 
van accu’s die onder lading staan is: 

noodzaak. Ook slijptolvonken kunnen 
een explosie veroorzaken. Dit is geen 
koud vuur. 

Drinkwatersysteem.
Met de huidige waarschuwingen voor-
zichtig te zijn in verband met legio-
nella staan tegenwoordig overal (dus 
ook bij ons) bordjes met het opschrift 
’geen drinkwater’. Dit alléén om u 
allen tegen uzelf in bescherming te 
nemen voor het gevaar van de vetera-
nenziekte, die door de legionellabac-
terie veroorzaakt wordt. Het meeste 
water aan boord wordt gebruikt om 
te koken, koffie te zetten en borrel/
bierglazen af te wassen (doe dit met 
heet (lees gekookt) water) wat geen 
legionella bij u of anderen zal veroor-
zaken. Dat kan wel als u een douche 
aan boord heeft; dan moet het gei-
ser- of boilersysteem regelmatig zeer 
heet, boven de 60°C worden verhit 
en doorgespoeld worden teneinde de 
legionellabacterie te doden. Niet het 
water  zal u besmetten, als u boven-
staande niet in acht neemt, maar de 
nevel en de waterdamp die vrijkomen 
bij het douchen.Vandaar deze waar-
schuwing. Ook de nevel die ontstaat 
bij het met een  hogedruk-reiniger 
werken kan de legionella besmetting 
veroorzaken. 
Als u uw boot winterklaar maakt, laat 
dan het drinkwatersysteem geheel 
leeglopen. Tap ook het waterpompje 
en systeem geheel af, dit kan ook 
barsten bij redelijke vorst. Zorg ook 
dat de geiser en boiler geheel leeg 
zijn. U zult de eerste (en laatste) niet 
zijn die er achter komt dat de toestel-
len kapot gevroren zijn. Spoel on het 
voorjaar het gehele systeem goed 
door en hervul het met koud water, 
niet met water dat door de zon  al is 
opgepiept tot 30 of 40°C, de ideale 
temperatuur tot het ontwikkelen van 
de legionellabacterie. 

Rob Spliethoff
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Wilt u adverteren in de 
Aegir Spiegel?
Neem dan contact met ons 
op.
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Aantal aanwezige leden: 49

1.	Opening
Vz. opent de vergadering om 20:06 
uur en verwelkomt de aanwezigen, in 
het bijzonder de leden van verdienste. 
Vz. ziet vele nieuwe gezichten, wat 
hem tot tevredenheid stemt. Onze 
financiële controller, Aad Kruijs heeft 
een kniebandoperatie ondergaan en is 
nu helaas verhinderd. Hij revalideert 
nu, maar heeft toch kans gezien om de 
kasboeken tot 1 november 2006 bij te 
werken, zodat de bestuursoverdracht 
zonder problemen kan plaatsvinden.

2.	Vaststelling	van	de	agenda
In de uitnodiging wordt bij de toelich-
ting op de zelfwerkzaamheid abusie-
velijk over Huishoudelijk Reglement 
gesproken, terwijl dit het Jachthaven 
Reglement moet zijn.
Vz. wil vanwege zeer actuele 
omstandigheden als punt 11A het 
Watersportverbond opvoeren.

3.	Ingekomen/uitgegane	stukken
Bericht van verhindering ontvangen 
van: Aad Kruijs, Joost Vial, Coen van 
Duijn, Bart van Beek, Steven de Geest.
In zijn berichten van verhindering, 
gericht aan Teun van Rietschoten en 
aan Frans v.d. Ban, dankt Bart van 
Beek hen voor hun inzet als bestuurs-
lid. 
Steven de Geest  heeft bij zijn verhin-
deringsbericht een stuk gevoegd met 
betrekking tot de plannen van World 
Port Sail, alwaar hij namens Aegir in 
het bestuur zit. 
Aansluitend hierop geeft André 
Hollenkamp (Jeugdzeilcommissaris) 
toelichting op voornoemde plannen en 
wat er van belang kan zijn voor Aegir: 
André daarna over de Jeugdopleiding: 
Deze had in het voorjaar een grote 
groep deelnemers, terwijl de najaars-
groep iets kleiner was. De Combi 
Rotterdam-wedstrijdploeg werd actief 
geholpen door Patrick Legierse. De 
ploeg bestond dit jaar uit 12 kinderen, 
die aan alle wedstrijden deelnamen. 
De vraag is hoe nu verder? Natuurlijk 
blijven we doorgaan met CWO-lessen 
te geven, maar we moeten kijken 
welke vervolgstappen we moeten 
nemen; met wat voor boottype wil-
len we verder? Willen we verder met 
éénpersoons- of tweepersoonsboten; 
wordt het de Splash of de Pluis of de 
FJ? Gezamenlijk met de ouders moe-
ten we ons over deze vragen buigen. 
Ook de andere verenigingen zitten 
met deze vragen. Vragen die ook 

beslissend zijn voor de toekomst van 
het (wedstrijd-)zeilen in Rotterdam. 
De Rotterdamse watersportverenigin-
gen hebben een organisatie opgezet, 
World Port Sail, die als doel heeft het 
promoten van zeilen in Rotterdam en 
het wedstrijdzeilen in het bijzonder. 
In deze organisatie zit namens Aegir 
Steven de Geest. 

4.	Notulen	ALV	d.d.	12-5-2006
Deze notulen worden onder dankzeg-
ging aan de secretaris goedgekeurd.

5.	Mededelingen	bestuur/uit	de	
regio
Teun van Rietschoten, Voorzitter:
Dankt Jan Onderwater voor zijn assis-
tentie aan het bestuur gedurende het 
afgelopen jaar; heet Jos Bartels extra 
welkom en dankt hem voor de assi-
stentie als interim-havenmeester gedu-
rende de afgelopen periode. 
Rob Spliethoff, Technisch Commissaris:
Het was een leuk en goed jaar voor 
de Technische Cie. en zij heeft o.a. de 
trailerhelling of 'ramp' gerenoveerd, 
zodat het te water laten van boten 
op een trailer geen ramp meer is. Er 
zijn vragen gekomen over de elek-
triciteitsvoorziening op de G-steiger. 
De huidige voorziening voldoet niet 
aan de verlangens van de gebruikers. 
Willen we de voorzieningen aan de 
wensen van de tijd laten voldoen, dan 
is een zeer uitgebreide en kostbare 
renovatie van het voorzieningennet 
aldaar nodig. Momenteel echter kun-
nen we niets anders dan het maximale 
stroomverbruik op de G-steiger in de 
gaten houden. 
Frits v.d. Linden, Zeilwedstrijdcommissaris:
Dankt de leden van de Aegir Spiegel 
redactie (Monica Vial, Peter Krins, Jim 
v.d. Oever en Rob Spliethoff) voor hun 
inzet. Het blad komt vier keer per jaar 
uit en er zijn een paar nieuwe adver-
teerders erbij gekomen. Het laatste 
nummer was met vier bladzijden min-
der aanzienlijk dunner, dan de vorige 
nummers. Er was namelijk te weinig 
kopij ingekomen. Dus als leden kopij 
hebben, dan is dit altijd zeer welkom.
De Kennismakings Cie. heeft in de 
afgelopen periode extra avonden inge-
last, vanwege een grote toeloop. Er 
waren veel aan- en afmeldingen voor 
de lidmaatschappen, waardoor het 
totaal aantal leden in evenwicht bleef. 
De nieuwe leden zien we echter nog 
veel te weinig op de vereniging. De 
commissie heeft een vernieuwd aan-
meldingformulier in gebruik genomen. 
Dit is aan de huidige tijd aangepast en 

oogt overzichtelijker en netter.
De Zeilwedstrijd Cie. (Peter de 
Wit, Jaap van Herk, Thelma Pama, 
Coen van Duijn, Tom Koenen, Wil 
ten Bosch, Rob Brink) heeft ook dit 
seizoen haar werk vol enthousiasme 
verricht. Tijdens het Laser Evenement 
waren er dit keer maar 9 deelne-
mers, wat veel te weinig is. De Combi 
Rotterdam had dit keer minder deel-
nemers dan anders door het slechte 
en stormachtige weer en de IJsberen 
Race 42 deelnemers (4 FJ’s, 17 Master 
Lasers, 12 Lasers, 5 Optimisten en 4 
SW), wat meer was dan vorige keer. 
De commissie is samen met FJ-klasse 
organisatie bezig om plannen voor een 
FJ-evenement uit te werken. 

Teun van Rietschoten, Voorzitter:
Vz. had bij zijn aantreden bepaalde 
ideeën van wat hij wilde bereiken. 
Helaas is het hem niet gelukt om de 
Zelfwerkzaamheid op poten te zet-
ten. De opkomst bleef ondanks alle 
pogingen tot motivatie té gering en 
het kwam steeds op dezelfde kleine 
groep mensen neer. Dit punt komt 
later in de vergadering terug. Verder 
ergert Vz. zich behoorlijk aan het 
parkeren van auto’s op het terrein, 
terwijl dit niet toegestaan is. Vz. wijst 
er nogmaals op, dat de hulpdiensten 
hierdoor mogelijk gehinderd worden 
bij het aanrijden. De mogelijke gevol-
gen zijn dan niet te overzien. Het 
beheer van de rescueboten kan veel 
beter. De water- en elektriciteitsvoor-
zieningen op de steigers zijn matig 
en verbetering heeft prioriteit. De 
toekomstplannen zijn zeer ingrijpend. 
In de periode 2001 – 2006 is veel 
bereikt: van een begrootte te facture-
ren omzet van € 61.000 in 2000 zijn 
we gestegen naar een gefacturerde 
omzet over 2006 van € 115.000; zo 
hebben we veel subsidies mogen ont-
vangen tot een totaal bedrag van onge-
veer € 41.000 dankzij de Gemeente 
Rotterdam, Stichting Volkskracht en 
de Tuyll Kars Stichting en de leden; 
van de gemeente verwachten we nog 
circa € 6.000 aan subsidie; in steigers 
investeerden we in die periode ong. 
€ 115.000; verder kwam er een nieu-
we alarminstallatie; werden de start-
toren en vier steigers gerenoveerd; 
kwam er in het clubhuis een nieuwe 
CV; werd het toegangspad naar Aegir 
vernieuwd; kwamen er twee pontons 
voor het jeugdzeilen; verbeterde onze 
financiële positie; kwam er een nieuwe 
computer en werd het terrein naast 
de G-steiger opgehoogd en ingezaaid. 

Notulen Algemene Ledenvergadering 17-11-2006

>
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We zijn in overleg met de gemeente 
Rotterdam over het ophogen van het 
achterterrein.

6.	Financiën
Penningmeester deelt mee, dat de 
financiële positie op dit moment 
behoorlijk is en het ziet er naar uit 
dat we het jaar 2006 met een positief 
saldo gaan afsluiten. Het beeld wordt 
enigszins vertekend omdat we nog niet 
afschrijven op onze investeringen. De 
bedoeling is dat volgend jaar te gaan 
doen en de afschrijvingen in een apart 
potje te stoppen. Bij zijn aantreden 
indertijd wilde de penningmeester een 
strak incassobeleid voeren, wat goed 
gelukt is. Dit mede dankzij de mede-
werking van de leden.

7.	Tarieven	2007
De ALV stemt in met een tariefsver-
hoging van 3% (1,5% indexering en 
1,5% vanwege de deelgemeentelijke 
huurverhoging).

8.	Investeringen
Er staan de komende periode nog wat 
investeringen te wachten: zo willen we 
het achterterrein ophogen; de H-stei-
ger renoveren; de A- en de B-steiger 
aanpassen; de plankieren renoveren. 
In het totaal hebben we 6 projecten, 
waarvoor we voor elk project apart 
een offerte hebben aangevraagd om 
financieel-technische redenen. Enkele 
projecten vallen onder een subsidie-
aanvraag. De geschatte totaal kosten 
bedragen € 20.000 ex. btw. De pro-
jecten willen we vóór aanvang van het 
vaarseizoen 2007 afgerond hebben. 
Het ophogen van het achterterrein zal 
pas na april plaatsvinden, als de winter-
stalling afgelopen is en de boten weer 
in het water liggen.
Onze financiële controller staat posi-
tief ten aanzien van deze zes projecten. 
Vz. vraagt en krijgt toestemming van 
de ALV om de zes projecten uit te 
laten voeren. 

9.	Overkapping	G-steiger
Zoals in de vorige ALV gemeld, zijn 
er momenteel acht gegadigden en zul-
len er dan ook acht boxen overkapt 
worden. Zover zijn we echter nog 
niet, want we hebben de vergunningen 
aangevraagd en dat moest bij diverse 
instanties, die bovendien uitgebreidere 
tekeningen en berekeningen wilden. 
Hierdoor zal vertraging in het project 
optreden. Pieter van Reeuwijk heeft 
hierover vandaag nog gesproken met 
zijn contactpersoon bij de gemeente. 
Aanstaande maandag zal hij horen of 
inderdaad alle extra tekeningen nu 
echt nodig zijn.

10.	Zelfwerkzaamheid
De laatste twee keren was de 
opkomst, ondanks de schriftelijk 
oproep van de betreffende leden zeer 
slecht. Opnieuw kwam dezelfde vaste 
groep trouw opdagen, aangevuld met 
twee nieuwe mensen. Wie ook trouw 
komen helpen zijn de mensen van 
de botenploeg, die de boten bij de 
winterstalling uit het water halen en 
in het voorjaar weer te water laten. 
Vz. dankt deze mensen en in het bij-
zonder Dik de Waard, die de leiding 
over de botenploeg had.
De vorige keer is er over een zelf-
werkzaamheidstoeslag gesproken. 
Toen werd € 50 voorgesteld, maar 
het bestuur wil bij nader inzien dit 
bedrag stellen op € 20. De zelf-
werkzaamheidstoeslag zal – indien 
de ALV toestemt – in het Jachthaven 
Reglement worden ingevoegd. 
In de vergadering volgt een korte dis-
cussie, waarbij in eerste instantie bij 
een paar leden de voorkeur naar een 
hogere toeslag uitgaat. Een ander lid 
waarschuwt echter, dat te hoge toesla-
gen mogelijk leden doet besluiten om 
op te zeggen, de mensen worden de 
laatste tijd toch al met veel gestegen 
kosten geconfronteerd. Ook wordt 
opgemerkt, dat er eerst goede regels 
en procedures opgesteld moeten wor-
den én dat men goed moet weten wie 
men voor de zelfwerkzaamheid wil 
oproepen.
De penningmeester merkt op, dat het 
bestuur de bevoegdheid zal krijgen om 
te bepalen wie uitgezonderd wordt. 
€ 20 lijkt een laag bedrag, maar elders 
blijkt het goed te werken, dus nu óók 
hier proberen en dan is het verstandig 
om niet gelijk met een hoog bedrag te 
beginnen. 
Leden, die gezien hun leeftijd voor 
zelfwerkzaamheid in aanmerking 
komen en die niet betrokken zijn bij 
vrijwilligerswerk op de vereniging, krij-
gen de toeslag. Komen ze in 2007 op 
één van de zelfwerkzaamheidsdagen, 
dan krijgen ze restitutie van de toeslag.
De ALV stemt in met het invoeren 
van een zelfwerkzaamheidstoeslag van 
€ 20 en de daartoe benodigde aanpas-
sing van artikel 22 van het Jachthaven 
Reglement.

11.	Samenstelling	bestuur
Aftredend en niet herkiesbaar zijn: 
Teun van Rietschoten en Frans v.d. 
Ban. Nieuwe kandidaat-bestuursleden 
zijn: Matthijs van Seventer, Erik 
Kappelle en Frank Berrens. Matthijs 
van Seventer is gevraagd voor de 
voorzittersfunctie en heeft inmiddels 
zes maanden met het bestuur mee-
gelopen. Erik Kappelle is gevraagd 

voor de functie van penningmeester. 
Hem wacht een zware taak, maar de 
financiën zijn behoorlijk op orde en 
de nieuwe penningmeester neemt een 
gezonde toko over. Frank Berrens 
was de vorige keer al voorgesteld als 
havenmeester ter vervanging van Jos 
Bartels. Het zal een moeilijke taak zijn 
om Jos Bartels echt te kunnen vervan-
gen.
Bij het bestuur zijn geen tegenkan-
didaten aangemeld. De ALV wordt 
gevraagd met deze drie nieuwe 
bestuursleden in te stemmen, wat dan 
ook bij acclamatie gebeurt. De verga-
dering benoemt Matthijs van Seventer 
tot nieuwe voorzitter. De daadwer-
kelijke overdracht van het voorzitter-
schap zal ná de rondvraag, bij punt 14, 
plaatsvinden.

11A.	Watersportverbond
Dit punt is ingelast, omdat het 
Watersportverbond, waar Aegir bij 
aangesloten is, over 2006 een groot 
financieel verlies (€ 600.000) heeft 
geleden. Er zijn diverse voorstellen 
gedaan om het Watersportverbond 
aan geld te helpen. Deze voorstellen 
hebben gevolgen voor de leden van 
Aegir en daarom moeten we dit nu in 
deze ALV ter sprake brengen.
Als bestuur hebben we ervaring 
opgedaan met het functioneren 
van het Watersportverbond en dat 
is niet altijd positief. Onze eerste 
reactie was dan ook dat de 'stek-
ker eruit' moest. Het wegvallen van 
het Watersportverbond heeft echter 
grote gevolgen voor onze leden: er 
zijn dan o.a. geen CWO-opleidingen; 
geen wedstrijden en geen belangenbe-
hartiging meer. Na rijp beraad heeft 
het bestuur besloten om – vooralsnog 
– het Watersportverbond te steunen 
en lid ervan te blijven. Na een aan-
vankelijk voorstel van het Verbond 

Frank	Berrens	is	onze	nieuwe	
havenmeester.
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voor een hogere eenmalige bijdrage 
per lid over 2006 heeft het Verbond 
voorgesteld voor 2007 de contributie 
te indexeren en daarnaast een een-
malige bijdrage te vragen van € 8 per 
lid, waarbij het uitgangspunt is dat alle 
betrokken partijen accoord gaan. Het 
bestuur zou wat betreft de eenmalige 
bijdrage niet verder willen gaan dan 
een bandbreedte van € 3,50 tot € 5. 
Met de geindexeerde contributie kan 
zij instemmen. Zij vraagt daarvoor 
mandaat aan de ALV. Namens het 
bestuur en W.V. Aegir zullen morgen 
André Hollenkamp en Matthijs van 
Seventer naar de Najaarsvergadering 
van het Watersportverbond gaan. 
André Hollenkamp zal zich tijdens de 
ALV van het Watersportverbond aan-
bieden voor financiël advies en bege-
leiding. We hebben vernomen, dat er 
ook een stuurgroep gevormd zal wor-
den die met een strikte taakopdracht 
gaat toezien op de sanering bij het 
Verbond. Op de vraag hoe het zover 
heeft kunnen komen, is het antwoord, 
dat het Watersportverbond getracht 
heeft commercieel bezig te zijn. 
Voorbeelden zijn het blad Schipper 
M/V (moest geld bijgelegd worden) en 
de online (=via internet) Waterwinkel 
(ging failliet). Ook ontstonden er 
problemen, doordat de boekhouding 
(debiteurenbeheer) en de ledenad-
ministartie niet op orde waren. Het 
interim-bestuur van het Verbond heeft 
al bij voorbaat beloofd nooit meer 
zich met commerciële activiteiten in te 
laten. Ze heeft verder aangegeven om 
per april 2007 met een gedegen plan 
van aanpak te komen.
We weten niet wat er uit de 
Verbondsvergadering zal komen. 
Alles is mogelijk, maar we denken, 
dat men het nut en noodzaak van 
een Watersportverbond zal inzien. 
De vraag dan is met welke financi-
ele voorstellen men instemt. Stel, 
dat men met het voorstel van het 

Watersportverbond instemt, gaan wij 
dan mee of stappen we dan uit het 
Verbond? Tot hoever gaan we?
De ALV kan zich vinden in de voor-
stellen van het Aegir-bestuur, geeft het 
bestuur het gevraagde mandaat maar 
accepteert het indien de meerder-
heid tijdens de Verbondsvergadering 
met het Verbondsvoorstel voor 
een eenmalige bijdrage van € 8 
instemt. Op voorwaarde, dat het 
Watersportverbond met een goed 
toekomstplan komt. Het bestuur van 
Aegir zal de leden van de ontwikkelin-
gen bij het Watersportverbond op de 
hoogte houden.

12.	Kennismakingscommissie
De kennismakingscommissie heeft 
– zoals eerder gemeld – goed werk 
verricht en is zeer regelmatig bijeen 
gekomen. Op 5 november is tijdens de 
IJsberenrace de installatie van nieuwe 
leden gehouden, om hen gelijk te 
tonen dat we een actieve vereniging 
zijn.

13.	Rondvraag
Pierre den Braber vraagt of er geen 
elektrameters bij de steigers geplaatst 
kunnen worden. Antw. Dit zou inder-
daad wenselijk zijn, maar de daarvoor 
benodigde renovatie van de elektra-
infrastructuur kost heel veel geld. Het 
bestuur onderzoekt de mogelijkheden 
alvorens tot een besluit te komen.
Jolanda Vermeulen heeft altijd veel last 
van rook en vraagt zich af of er niet 
helemaal met roken in het clubhuis 
gestopt kan worden. Antw. In de afge-
lopen 5 jaar is er al het nodige hieraan 
gedaan: zo is er een speciale afzuigins-
tallatie in het clubhuis gemonteerd, is 
een speciaal rookvrij gedeelte en als 
de kinderen van de Optimistencursus 
les hebben, geldt er een rookverbod 
in het clubhuis. Verder moeten we het 
hebben van een gedragsverandering 
van de betreffende leden.

Dik de Waard vraagt [1] of de hard-
houten balken op het achterterrein 
niet te gebruiken zijn voor de reno-
vatie van de steigers en plankieren; 
[2] of we geld gaan reserveren voor 
vervanging van de oude vorkheftruck, 
want dat is hard nodig. Antw. [1] hout 
wat goed is, zullen we zeker gebrui-
ken, maar er zit ook rot hout tussen; 
[2] ja, dat zal gebeuren.
Ton v.d. Cammen [1] we moeten hier 
de energiekosten drukken: het is hier 
zo heet! [2] De kennismakingscom-
missie constateert een gebrek aan 
leden, met name jongeren. Er kwam 
een potentieel lid, een student met 
beperkte financiën. Is het daarom niet 
verstandig om een soort van 'studen-
tenlidmaatschap' in te stellen? Antw. 
[1] De CV-ketel doet het nu goed 
en is op de openingstijden ingesteld 
en de temperatuur wordt dan door 
sensoren bepaald. Nu echter hebben 
we de CV-ketel handmatig op een 
hogere temperatuur moeten zetten. 
De sensoren moeten in deze situatie 
nauwkeuriger worden afgesteld en 
we zullen de installateur er naar laten 
kijken. [2] Ten aanzien van minderver-
mogende (kandidaat-)leden zullen we 
altijd zeer coulant optreden.
Pieter van Reeuwijk Ten aanzien van de 
bestuursplannen voor een tweemans-
boot heeft hij buiten het bestuur om 
zijn oude boot (een Pluis) opgeslagen 
en Niels Spliethoff heeft dat ook met 
diens oude boot gedaan. Bij deze het 
voorstel aan bestuur en ALV om beide 
boten ter beschikking van de ver-
eniging te stellen voor de cursus, op 
voorwaarde dat er geen liggeld bere-
kend wordt. Antw. Het bestuur, bij 
monde van André Hollenkamp, ziet dit 
voorstel wel zitten en stelt dit gebaar 
zeer op prijs.
Frans v.d Ban  wil hier een afscheids-
woord tot de ALV richten: hij is nu 
51/2 jaar penningmeester geweest, 
heeft het een eer gevonden en 
vertrekt met een tevreden gevoel. 
Hij heeft een goede ondersteuning 
gekregen vanuit de leden en commis-
sies, ook van Ton en Anita, van Peter 
Krins voor alle ondersteuning met 
de computer, van Aad  Kruijs voor 
het financiële werk en zijn advies, 
waarvoor hij allen hartelijk dankt. Hij 
bedankt ook zijn medebestuursleden 
en ook Jos Bartels en Jan Onderwater. 
Voor de nauwe samenwerking met 
Teun van Rietschoten heeft hij veel lof. 
Tenslotte wenst hij zijn opvolger en 
Aegir veel succes toe.
Ed Snijders Merkt op, dat het een goed 
gebruik is dat de leden het bestuur 
voor haar inzet dankt. Vroeger deed 
John de Koning dit, maar wegens licha-

Frans	van	den	Ban	en	Teun	van	Rietschoten	nemen	afscheid	en	worden	
Lid	van	Verdienste. >
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melijke klachten is hij verhinderd naar 
de ALV te komen. Dus namens hem 
doet Ed Snijders dat.
Peter de Wit [1] wil vragen of volgend 
jaar de IJsberenrace tussen de win-
terstallingsweekenden gepland kan 
worden, [2] heeft toch wat kritiek op 
de brief van Steven de Geest inzake 
de World Port Sail; heeft de indruk 
dat het een one-man-show is, want via 
Rotterdam 2000 was zoiets al eerder 
geprobeerd en nu dus weer, maar 
zonder overleg. Antw. [1] Dat willen 
we proberen. [2] André Hollenkamp: 
Dat was absoluut niet de bedoeling. 
De Volvo Ocean Stopover was de 
aanleiding tot de oprichting en ná 
Rotterdam 2000 is er toch behoefte 
aan iets dergelijks. Betreurt het, 
dat Peter de Wit het zo ervaart en 
zou zeker graag van diens expertise 
gebruik willen maken en zal binnen-
kort met hem een afspraak maken.

14.	Overdracht	voorzitterschap
Teun van Rietschoten wenst zijn 
opvolger, Matthijs van Seventer, 
veel succes en draagt vervolgens de 
voorzittershamer over. De nieuwe 
bestuursleden nemen vervolgens 
plaats achter de bestuurstafel.
Matthijs van Seventer (voorzitter) 
merkt op, dat het een buitengewone 
ervaring is om het vertrouwen van 
de leden in de nieuwe bestuursleden 
te mogen ervaren. Er wordt gespro-
ken over een nieuw bestuur, maar 
slechts de voorzitter, penningmees-
ter en havenmeester zijn nieuw. De 
rest van het bestuur blijft zitten. Het 
gaat Vz. om de leden, zij zijn het die 
het bestuur en de vereniging moe-
ten ondersteunen. Er is een enquête 
gemaakt die aan de leden gestuurd zal 
worden. Aan de leden wordt gevraagd 
om deze enquête in te vullen, zodat 
het bestuur aan de hand van de reac-
ties haar beleid kan uitstippelen.
Vz. dankt Teun van Rietschoten 
en Frans v.d. Ban voor hun steun 

aan Aegir gedurende de afgelopen 
5 1/2 jaar. Bij de marine is het traditie 
dat als de commandant afscheid neemt 
van zijn commando, hij zijn dienstvlag 
meekrijgt. Daarom heeft Vz. Carel Vial 
gevraagd om een herinneringscadeau 
te maken: een houten kastje voor aan 
de muur met daarin de bestuursvlag 
van W.V. Aegir. Vz. overhandigt Teun 
van Rietschoten en Frans v.d. Ban het 
herinneringscadeau.
Het bestuur heeft weken geleden een 
brief van Ed Snijders ontvangen en 
Vz. vraagt hem om zelf zijn brief en 
voorstel aan de ALV toe te lichten. Ed 
Snijders memoreert de periode, dat hij 
zelf samen met Teun van Rietschoten 
en Frans v.d. Ban in het bestuur zat 
én de periode erna. Gezamenlijk heb-
ben ze diverse problemen energiek en 
goed aangepakt. Ze hebben zich zeer 
actief voor de vereniging ingezet en 
daarom stelt Ed Snijders de ALV voor 
om Teun van Rietschoten en Frans 
v.d. Ban 'Lid van Verdienste' te maken. 
De ALV ondersteunt dit voorstel bij 
acclamatie. Ed Snijders overhandigt 
beide nieuwe Leden van Verdienste 
een kleine attentie.
Tenslotte meldt Ed Snijders, dat hij 
samen met Frits v.d. Linden werkt aan 
een plaquette, waarop alle Leden van 
Verdienste komen te staan.  
Teun van Rietschoten voelt zich zeer 
vereerd en dankt allen, en in het 
bijzonder Frans v.d. Ban voor de bij-
zonder goede samenwerkingsband. Hij 
wenst Aegir veel goeds toe en biedt 
met Frans van den Ban een rondje 
aan.
Frans van den Ban dankt voor de 
vriendelijke woorden, voor de kleine 
attentie, het herinneringscadeau en 
het Lid van Verdienste-schap.

15.	Sluiting
Vz. dankt iedereen voor zijn komst en 
bijdrage aan de vergadering en sluit de 
vergadering om 22:48 uur.

Tom Koenen, secretaris.

Erik	Kappelle,	de	nieuwe	penningmeester	en	Matthijs	van	Seventer,	de	
nieuwe	voorzitter	(rechts).
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