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De boten... 
staan weer op de kant en de winter ligt voor ons. Wat 
zal het dit jaar brengen: een dik pak sneeuw, gladdigheid 
en ijs waar niet op te schaatsen is, een kwakkelwinter 
zoals verleden jaar? Of lekker frisse vrieskou en een 
strak dichtgevroren plas met héél véél schaatsers. 
Niemand kan het zeggen. Eerlijk gezegd hopen wij op het 
laatste. Tijd zal het leren. Wij wensen u gezellige 
Kerstdagen en een fijne jaarwisseling.
    Monica, Frits, Rob, Peter

Beste leden en vrienden van Aegir. Het bestuur van 
Aegir heeft bepaald niet achterover kunnen leunen 
deze zomer. Gezien de plannen die er zijn moest er 
veel gebeuren. Aegir is veiliger geworden en wordt nog 
veiliger. Er komt een nieuw hek bij het entree dat elek-
tronisch wordt bediend. Natuurlijk blijft dit hek open-
staan op de dagen dat het clubhuis open is. Het feit dat 
onverlaten een gestolen boot op ons terrein hadden 
gestald heeft mede de doorslag gegeven.
Randy heeft voor nieuwe bokken gezorgd, zodat de 
boten veiliger gestald kunnen worden en dat inmiddels 
zijn. De kinderspeeltuin verhuist naar de locatie naast 
de starttoren zodat de ouders hun kinderen kunnen 
zien spelen wanneer zij op het terras zitten. Pieter van 
Reeuwijk heeft de kinderspeeltuin, die in het voorjaar 
wordt opgebouwd, voor zijn rekening genomen. 
Waarvoor namens de kinderen heel veel dank. 
Inmiddels is ons clubhuis van binnen voorzien van een 
kleurtje rood en gebroken wit. Wij hebben voor- en 
tegenstanders gehad maar de meningen zijn nu over-
wegend positief. De nieuwe  lampen, gordijnen en kleu-
ren hebben het clubhuis een warme uitstraling gege-
ven. Monica en Jaap bedankt voor jullie extra inzet in 
deze. Ed Albers en Wilfred Looije hebben gezorgd 
voor een mooi tv-scherm al waar wij onze presentaties 
op kunnen houden. Het nieuw te bouwen opslagge-
bouw waar eventueel een jeugdhonk boven komt, kan 
realiteit worden doordat wij een 20-jarig huurcontract 
hebben gekregen vanuit de gemeente. Deze 20 jaar 
kunnen ooit weer verlengd worden wanneer partijen 
tot overeenstemming komen. Het eenjarig contract dat 
we eerst hadden was te risicovol en op basis van dat 
contract was het bouwen van het derde gebouw geen 
optie. Natuurlijk hebben wij goed gerekend. Met de 
passende hypotheekofferte komen wij heel goed uit en 
zal het nieuw te bouwen gebouw binnen afzienbare tijd 
zijn afbetaald. In de volgende Aegir Spiegel vindt u de 
aangepaste statuten die wij dan willen behandelen. 
Als laatste evenement, na de bitterballenrace en het 
jeugd Icefeest, hebben wij het seizoen afgesloten met 
de IJsberenrace. Hans Krol voorzag alle winnaars van 
leuke ijsberen. De erwtensoep was weer heerlijk en 
het sfeertje goed. Peter de Wit, ons nieuwe bestuurs-
lid, won de puzzelrit die door Ton van der Cammen en 
zijn helpers perfect was uitgezet. Ik wens u mede 
namens het bestuur hele prettige feestdagen en een 
gezond 2012.

Henk Heintz, voorzitter

Van de voorzitter

OPENINGSTIJDEN CLUBGEBOUW

Tot en met 1 april is het clubgebouw 
geopend:

Woensdag 13.00 – 17.00 uur
(Alleen als de kaartclub aanwezig is)
Donderdag 19.30 – 24.00 uur
Zaterdag 13.00 – 20.00 uur
Zondag     13.00 – 20.00 uur

19 t/m 31 december gesloten

1 januari 16 uur Nieuwjaarsreceptie 

In de vorige Aegir spiegel begon ik met wat voor slecht 
weer we wel niet hadden. Daar moeten we toch op terug 
komen, wat een mooie na-zomer hebben we gehad! 
Vooral met alle evenementen was het schitterend weer. 
Het uit het water halen van de bootjes dit jaar ging als 
een trein! Alles kon in keer zo de kant op. Dit kwam 
natuurlijk door de nieuwe bokken die we hebben mogen 
aanschaffen. Zij zijn nog net op tijd geleverd om ze te kun-
ne gebruiken bij het bootjes uit het water halen. Met een 
aantal fanatieke leden zijn we tot vrijdagavond laat in de 
weer geweest. De volgende ochtend konden de eerste 
bootjes de kant op. Rond het middag uur stonden we ver-
steld dat we geen aanvoer meer hadden. Dan maar even 
een soepje en broodje kroket eten. Daarna hebbenen we 
in een tempo dat zelfs mijn oma aankan, de laatste boot-
jes eruit gehaald. We waren mooi op tijd klaar. 
De week erop arriveerde de bokken voor de sloepen. 
Deze bokken zijn net als de zeilbokken enorm handig, zo 
is gebleken. Een enkeling mopperde dat de boten nu wel 
heel laag stonden. Zodat ze met hun rug op de grond 
moeten om het onderwaterschip te schilderen. Werk 
maakt jong zullen we dan maar zeggen. 
Zoals ook in de ALV is gemeld, komt er een nieuw toe-
gangshek op Aegir. Dat is al besteld en zal in het voorjaar 
komen. Dit hek is door de mobiele telefoon aan te sturen. 
Dat betekent dat als je aan komt rijden, je het nummer 
van het hek belt, even laat overgaan, waarna het hek 
opengaat. Er zijn geen kosten aan verbonden. Het hek 
neemt immers niet op. Voor de rest hoop ik dat we het 
jaar kunnen afsluiten met lekker schaatsen hier op de plas. 
Misschien treffen we elkaar daar dan weer. Hopelijk heeft 
Anita dan heerlijke snert en warme chocolademelk! Tot 
volgend jaar!

Randy van den Brandhof,
havenmeester.

Vanuit de haven
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Zaterdag 5 november 
zat het terras vol bij de 
IJsberenrace en dat gaf weer 
een gezellig sfeertje. En veel 
boten op het water. De tra-
ditionele erwtensoep en de 
live-muziek op zaterdagmid-
dag deden de rest.

Zo’n twintig jaar geleden is het idee 
geboren om vlak voor de lange win-
ter nog een slotwedstrijd in te lassen. 
Dit bleek direct een groot succes. 
Met in het begin regelmatig sneeuw-
stormen en bevroren schoten. Nu 
leek het zaterdag wel zomer, alleen 
er stond zo weinig wind dat de derde 
wedstrijd, tijdens de race, moest 
worden afgeblazen. Dat hebben we, 
naar mijn weten, nooit eerder mee-
gemaakt. Gelukkig werd dit door ver-
reweg de meeste zeilers ook begre-
pen en geaccepteerd, maar ja als je 
één ligt kan zoiets je humeur aardig 
beïnvloeden. Op zondag was de zon 
verdwenen, maar was de wind in rui-
me mate terug, waardoor een aantal 
Laserzeilers weer eens kon zwem-
men. 

Zondag meer dan 50 boten
Zaterdag hadden we 35 boten aan de 
start. Zondag meer dan 50, mede 
door de deelname van Optimisten en 
RS-Feva’s, die zaterdag meestal door 
hockey en voetbal afwezig zijn. De 

Lasers hadden met 23 deelnemers 
het grootste veld en het was opmer-
kelijk om te zien dat de Masters de 
’jonkies’ dit jaar de baas waren. 
Peerke Kortekaas werd net als vorig 
jaar winnaar bij de Masters en in het 
totaalklassement. Hij mag z’n naam 
weer voor een jaar op de fraaie wis-
selprijs bijschrijven. De tweede plaats 
voor Henk Wittenberg, een ’great-
grand-master’ (vanaf 65 jaar) is het 
vermelden zeker waard. Er waren 
gelukkig ook een aantal verse Laser-
deelnemers van de donderdagavond-
ploeg en dat is hoopvol voor de toe-
komst! Rory Lillis moest bij Laser 
Standaard de wisselbeker overdragen 
aan Gerson Aalbrecht. Bij de Opti-
misten werd Tjeerd Lathouwers eer-
ste, na een spannend gevecht met 
Broer Schipper, die in de laatste wed-
strijd op de finish werd ’gepakt’. Het 
is leuk om dit aanstormend talent te 
zien varen. De aanmoedigingsprijs 

ging naar Joris Nankman, die na enke-
le lessen al heel knap mee kon komen 
met deze wind. Zal wel iets met 
talent te maken hebben. 
Bij de Flying Juniors werd wereldkam-
pioen Rolf de Jong met zoon Hugo 
natuurlijk eerste, maar hij verloor het 
laatste potje wel van Lars den Hartog 
en Anne Troelstra. In de SW-klasse, 
met 10 boten goed bezet, werden 
Jacco de Hoog en Jan Willem Tol eer-
ste, ondanks dat ze de afkortvlag een 
keer over het hoofd zagen. Thom 
Koster en Brit Bakker kwamen 2 
puntjes te kort en de Valk van Bart 
Muller ging in totaal als derde over 
de meet. 
Het was weer leuk voor deelnemers, 
toeschouwers en ook voor het comi-
té, maar wanneer krijgen we nu weer 
eens een echte ’IJsberen’ onder kou-
de en gure omstandigheden. Tot vol-
gend jaar.

Peter de Wit

Terrasweer en 
veel IJsberen

Zondag 16 oktober j.l. was het weer 
zover. De jaarlijkse mosselmiddag. 
Ongelofelijk, maar zowel het terras – 
als het clubhuis zat vol. Volgens mij is 
het nog nooit voorgekomen dat je bij 
de mosselmiddag buiten kon zitten. 
Wat een heerlijk weer. Het was 
ongeveer 15°C, maar met een klein 
windje en een lekker zonnetje, was 
het genieten op het terras. 
De voorbereiding voor de mossel-
middag begint met een ritje naar 
Bruinisse voor heerlijke hang-cultuur 
mosselen. Daarnaast moeten er wat 
inkopen worden gedaan bij de groot-
handel. Eerlijkheid gebiedt mij te zeg-
gen dat Monica die voorbereidingen 
voor haar rekening heeft genomen. 
Op de dag zelf beginnen we met het 
wassen van de mosselen. Het zijn 
niet een paar mosseltjes, nee, het 
gaat om 70 kg. Tezamen met 4 kg 

mosselgroente, diverse kruiden 
(knoflook, verse tijm, jeneverbessen 
en peperkorrels) en een beetje bier, 
gaan deze in diverse porties (onge-
veer 13 mega-pannen) aan de kook. 
Gelukkig heeft Rob Brink ons bijge-
staan met zijn sjouwkracht en vuur-
vaste handen. 
En dan …, serveren maar. In het 
begin is iedereen altijd bang dat er te 
weinig is en dat we hun tafel verge-
ten, maar uiteindelijk is iedereen 
voorzien en zit volop te genieten. 
Het is als organisatie altijd leuk om 
dit te zien. De animo was ook zo 
hoog dit jaar. Ik ben eens gaan tellen 
en kwam op meer dan 100 personen. 
Een gezellige drukte dus. Op naar het 
volgende evenement, de puzzeltocht 
met kaas-wijn middag.

Barbara

Schrijft u vast in uw agenda zodat 
u op deze data niets anders plant. 
Zondag 18 maart zal er een 
muziekmiddag worden gehouden. 
Over de details wordt u via de 
Aegir-mail op de hoogte gehou-
den. 
Voor op de lange termijn, om nog 
meer deelnemers te krijgen nu 
vast enkele data voor het volgen-
de winterseizoen: zondag 15 okto-
ber Mosselmiddag, zondag 11 
november Puzzeltocht, zondag 25 
november Sinterklaasfeest, zater-
dag 15 december Kienavond. Over 
de geplande evenementen in het 
volgende seizoen wordt u via vol-
gende Aegir Spiegels geïnfor-
meerd.

Monica en Barbara

Heerlijke mosselen! Agenda
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Het was een enorme ope-
ratie waaraan veel materi-
eel te pas kwam. Maar de 
bodem van de Voorplas is 
weer voorzien van een nieu-
we zandlaag. Dat moet de 
kwaliteit van het water ten 
goede komen.

Het is alweer een jaar of tien geleden 
dat er op Bergse voorplas en bij ons 
in de haven is gebaggerd en een zand-
laag is aangebracht. Deze werkzaam-
heden aan de UNO-haven en het 
westelijke stuk in de Voorplas zijn 
toen uitgevoerd door de Vries & van 
de Wiel uit Schagen. Ook herinner ik 
mij nog dat dit niet geheel zonder 
schade aan palen en steigers is verlo-
pen. Zelfs een dragline is toen omge-
slagen en gezonken tussen de stei-
gers. Het heeft echter wel bijgedra-
gen aan helder en doorzichtig water, 
zodat op de diepte van pakweg een 
meter de bodem te zien is.
Dit jaar heeft de Vries & van de Wiel, 

tegenwoordig onderdeel van de 
Belgische Bagger & Waterwerk 
DEME die gevestigd is in Antwerpen, 
weer zo’n project in onze plas uitge-
voerd. Vanaf maart hebben we kun-
nen zien dat een vloot drijvend mate-
riaal zoals een zandsproeiponton, een 
chemicaliënsproeischip, een zand-
pompstation, meetvaartuigen en 
duw- en treksleepbootjes werden 
aangevoerd. Ook een samengestelde 
flexibele zandtransportpersleiding van 
pakweg een kilometer lang, die plaat-
selijk afzinkbaar was, werd in de Plas 
geplaatst. Deze materialen werden te 
water gelaten aan de Weissenbruch-
laan en op de Prins Bernhardkade 

nabij het sluisje. De hele operatie van 
aanvoer van drijvende materialen, 
heeft enorm veel voorbereiding 
geëist in verband met de zeer geringe 
speling tussen kunstwerken en 
bodem van ongeveer 5 cm. In de 
Rotte opereerden vier stuks zand-
beunbakken met een capaciteit van 
70 m3, die beladen werden op de 
viersprong van de Rotte en het 
Noorderkanaal, nabij het grote poli-
tiebureau. Het zand werd aangevoerd 
met auto’s en overgeslagen met een 
flinke kraan in de transportbakken 
die nagenoeg onafgebroken heen en 
weer pendelden tussen laadpunt en 
het zandpompsysteem. Een zelfde 
operatie heeft pakweg twee jaar gele-
den plaatsgevonden op de Achterplas 
en vorig jaar op de Kralingse Plas, 
afzanden heet dat. 

Zo gaat afzanden in z’n werk
Het zandsproeiponton heeft een 
sproeibuis aan de zijkant van het pon-
ton  met een lengte van 15 m terwijl 

het op de kop een sproeibuis heeft 
van 5 m voor de kleinere klusjes en 
gaatjes. De aan te brengen zandlaag 
heeft een dikte van ongeveer 20 cm. 
Het ponton beweegt zich over de 
plas tussen vier ankerplatforms waar-
aan het ponton met staaldraden is 
verbonden en naar keuze van de 
schipper vooruit, achteruit en zij-
waarts gemanoeuvreerd kan worden 
met de aan dek staande lieren. Alle 
tracks (sporen) worden geregistreerd 
met loggers, die zijn verbonden aan 
een GPS-systeem dat exact regi-
streert welke banen zijn afgelegd en 
waar men nog moet afzanden. 
Daarnaast worden door speciale 

meetvaartuigen ook nog separaat 
metingen gedaan ter controle van de 
aangebrachte zandlaagdikte. 
Alvorens zand te gaan storten, wordt 
er door een speciaal vaartuig een laag 
aluminiumchloride op de sliblaag uit-
gestrooid. Dit wordt gedaan om de 
aanwezige fosfaten te vangen en af te 
binden en komt als een dunne deken 
over de plasbodem te liggen. Het 
vormt een filter die het fosfaat bindt. 
Tevens bereikt men daarmee dat de 
aanwezige algengroei afneemt of ver-
mindert. Waarom? Er is veel kwel 
van uit de 1,85 m hoger gelegen 
Rotte. Dit kwelwater komt onder 
door de dijk aan het Prinsenmolenpad 
naar de Bergse plas. Het fosfaat dat 
met deze stroom meegevoerd wordt, 
wordt gebonden door de aluminium-
chloride dat op het slib is aange-
bracht. Een vraag blijft: hoe komt het 
dat in plaats van algen er nu een 
soort zeer taaie ’draadalg’ ontstaat. 
Deze draadalg komt in de draaiende 
schroeven. De draden van deze algen 
zijn lang en taai en breken niet 
gemakkelijk af. Deze draadalgen zijn 
de eerste planten die zich door de 
helderheid van de plas kunnen ont-
wikkelen en nemen af als ze opge-
volgd worden door andere water-
planten zoals waterpest en fontijn-
kruid. Gelukkig breken deze wel 
gemakkelijk af. Deze successie van 
planten gaat de komende jaren door.

Conclusie
Gezien de ervaring en geconstateer-
de sterke verbetering van het water 
in de Bergse Plassen na de operatie 
van 2001/2002, kunnen wij binnen 
afzienbare tijd net zo’n een verbete-
ring verwachten over de gehele 
Voorplas. En dan daar kunnen we bij-
zonder blij mee zijn.

Rob Spliethoff.
Met dank aan het Hoogheemraadschap 
Schieland en met name de heer 
J. Hemelraad voor de medewerking bij 
de totstandkoming van dit stuk. 

Voltooiing afzanden Bergse Voorplas

Minimum aan last
Ruim een half jaar is de Vries & 
van de Wiel bij onze vereniging te 
gast geweest. Geen moeite was 
hen te veel (zoals bij wedstrijden 
de hele zandtransportleiding bij 
elkaar halen) om ons zo weinig 
mogelijk last te bezorgen. Wij 
hebben de samenwerking als zeer 
plezierig ervaren en danken hen 
daarvoor.
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Zondagochtend, mistig en 
koud. We gaan richting 
Aegir. Wel vroeg voor een 
zondagochtend. Om 10.00 
uur moeten we ons melden 
in het clubhuis voor de jaar-
lijkse autopuzzeltocht. Dit 
jaar georganiseerd door Ton 
van der Cammen. 

Ton maakt zich een beetje zorgen, 
omdat de tocht waarschijnlijk langer 
dan gemiddeld zal zijn. De trouwe 
puzzeltochters draaien daar hun hand 
natuurlijk niet voor om en gaan vol 
goede moed op stap. Waar gaan we 
dit jaar weer naar toe en wat zullen 
we allemaal te zien krijgen?
Ik ga van start met mijn vaste puzzel-
tochtpartner, Joost. Ook één van 
mijn kinderen gaat mee. Jip rijdt met 
Monica en het andere kind. Joost en 
ik mogen als eerste weg. Koffie nog 
niet eens op, jas weer aan en gaan 
met die banaan. Joost heeft de auto 
gisteren speciaal helemaal schoonge-
maakt en gepoetst. Dit moet in ons 
voordeel werken. 
Via ’Malle Babbe’ (een product van 
een 69-jarige vader), rijden we over 
de Straatweg (Tivolibrug) langs negen 
meisjespercelen naar de Molenlaan, 
waar een prachtige plataan staat tus-
sen het fietspad en de weg die na de 
oorlog is gepland. We rijden door het 

Bergse Bos en via Bleiswijk komen 
we bij de Greenery, waar heerlijke 
koffie op ons staat te wachten, ver-
zorgd door Jaap en Bo. We krijgen 
een kijkvraag met diverse prachtige 
knopen op ons bord. Eén minuut kij-
ken en ze dan bij naam reproduceren. 
Het waren er 13, helaas hadden wij 
er slechts 6 goed. 
We gaan weer verder. Waar we dan 
allemaal terecht komen, is mij een 
raadsel…. Langs prachtige landerijen, 
boerderijen, koeien, stront, gras, 
bomen en heel veel slootjes met 
bruggetjes, belanden we uiteindelijk 
(reeds uitgeteld) bij rockcafé Rooie 
Hoek in Boskoop. O ja, het enige dat 
we niet zijn tegengekomen zijn zitten-
de schapen. Bij het rockcafé leveren 
we allemaal 3 groene knopen in. Een 
enkele auto is verdwaald en moet 
telefonisch worden binnengeloodst. 
Ik noem geen namen, maar het is 
familie, roodharig en klein van stuk. 
Na een kop soep en twee lekkere 
broodjes gaan we weer aan de slag, 
voor de tweede helft. Het hele groe-
ne hart komt langs en we belanden 
uiteindelijk in de Krimpenerwaard; 
Berkenwoude, Stolwijk, Krimpen aan 
den Lek/aan den IJssel, noem het 
maar op. Diverse interessante vragen 
en instinkers. 
Eindelijk, bekend terrein. We gaan de 
Algerabrug over. Het begint al te 

schemeren, en wij zijn de eerste 
auto, kun je nagaan hoe het de laatste 
zal vergaan. Door Prinsenland en 
Kralingen gaat het nu. Nog wat 
bonusvragen. Wist u dat het 
Kralingse Bos in 1928 is geplant, als 
werklozenproject? En dat de RZV in 
2012 100 jaar bestaat? Eindelijk arri-
veren we aan Aegir. Ton had gelijk. 
Het was een lange reis, met in totaal 
85 vragen. De antwoorden waren 
meestal niet heel moeilijk te vinden, 
alleen de route was best gecompli-
ceerd. Je moest goed lezen, heel goed 
opletten en niet twijfelen als er een 
lange tijd geen vraag was. Een knap 
stukje werk, Ton, complimenten en 
bedankt! 
Terug aan Aegir is het warm en gezel-
lig. Iedereen een glas rode wijn en 
heerlijke kaasjes nuttigen. Het duurt 
even voordat iedereen de weg terug 
heeft gevonden, maar ik noem 
wederom geen namen. Rond 18.30 
uur was de prijsuitreiking. Ook de 
antwoorden worden gepresenteerd, 
wat natuurlijk voor heeeeel veeeeeel 
discussie zorgt. Joost en ik werden 
derde. Om trots op te zijn. De eerste 
plaats was voor Peter en Renée. Zij 
boden zich acuut aan voor het uitzet-
ten van de puzzeltocht in 2012. Nou, 
wij zijn weer van de partij!

Barbara, ook namens Joost

Rijden, rijden, rijden in een wagentje

1 oktober was de tweede vrijwilli-
gersdag van dit jaar. Het was prachtig 
weer en er waren een stuk of twintig 
deelnemers, grotendeels de vaste 
ploeg. Ruim de helft heeft eigenlijk 
een vrijstelling maar is toch altijd 
graag op deze dagen aanwezig. 

Jammer dat niet meer mensen zich 
hebben gemeld. Het is een gezellige 
dag en er gebeurt altijd een hoop. Dit 
jaar zijn ook weer zo’n 25 grotere en 
kleinere klussen van de klussenlijst 
afgewerkt. Zoals ogen op steigers, 
reparatie waterleiding, lampen ver-
vangen, bestrating, metselklusjes, 
dakgoten schoonmaken snoeien en 
schilderen. Kortom er wordt van 

alles aangepakt. Alleen de kluslijst is 
veel langer en we kunnen meer men-
sen op de vrijwilligersdagen gebrui-
ken. 
We hebben een en ander met elkaar 
besproken en besloten dat de werk-
toeslag omhoog gaat naar 100 euro. 
Dat lijkt misschien veel maar het fijne 
is dat niemand het hoeft te betalen. 
Omdat we de afgelopen jaren regel-
matig te horen kregen dat mensen 
wel graag wilden komen maar niet op 
zaterdagen kunnen (je weet wel: kin-
deren naar de hockey en noem het 
maar op), organiseren we komend 
jaar meer vrijwilligersdagen en als je 
dan nog niet kan kunnen in samen-
spraak ook klussen doordeweeks of 
op zondag geklaard worden. We zor-
gen dat we tijdig een klussenlijst klaar 
hebben waar mensen zich voor kun-
nen opgeven. Graag zien we onder 
andere dat de steigers regelmatig 
schoongemaakt worden en dat het 
hoge gras gemaaid wordt. 
Ik hoop jullie allen op de vrijwilligers-
dagen te zien, de koffie staat bruin en 
Anita verzorgt broodjes.

Jaap van Herk

Vrijwilligersdag
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Een jaar of vier geleden 
kocht ik op Schiphol een 
exemplaar van het tijd-
schrift Wooden Boat om in 
het vliegtuig wat te lezen 
te hebben. Hierin las ik 
een reportage over Sail 
Caledonia. De basis voor 
een mooi avontuur met de 
Lapsus was gelegd.

Sail Caledonia is een recreatieve 
wedstrijd (een raid) 
dwars door Schotland 
vanaf Fort William aan 
de westkust over het 
Caledonian Canal en drie 
langgerekte meren naar 
Inverness aan de oost-
kust. Een van de meren 
die bezeild worden is het 
beroemde Loch Ness. Ik 
had tijdens een vakantie 
al eens aan de rand 
gestaan van Loch Ness 
en vond het toen al een 
hele mooie plas met 
water. Ik heb het artikel 
bewaard en heb thuis de 
website van de organisa-
tie eens opgezocht. Hier 
stond dat Sail Caledonia 
een zeil- en roeirace is 
waarbij vooral klassiek 
gebouwde en getuigde 
boten worden uitgeno-
digd om mee te doen. 
Goh, dacht ik, dat is leuk, 
zou mijn 70 jaar oude 
Valk klassiek genoeg zijn? 
In mijn hoofd ging ik al 
een lijstje maken met wat 
er moest gebeuren voor een dergelij-
ke tocht. 
Wat er aan de boot moest gebeuren 
viel nog wel mee, maar vooral aan de 
trailer zat veel werk. Deze bleek 
naast doorgerot ook te zwaar waar-
door ik het frame heb moeten reno-
veren en ook de as en koppeling 
moest vernieuwen om hem geremd 
te maken. Daarbij moest vanwege het 
gewicht een kenteken op de trailer 
komen. Ik wilde in het buitenland 
hiermee geen risico lopen op gezeur 
en bovendien kan je verzekering 
moeilijk doen als er onderweg wat 
gebeurt. 
Ondertussen heb ik zeilmaat, vriend 
en zwager Richard zo gek gekregen 
om mee te gaan en maar eens con-

tact gezocht met de organisatie. 
Fotootje van de Valk gemaild met de 
vraag (V) of we hiermee mee mogen 
doen. Antwoord (A): ja hoor, geen 
probleem, mooie boot trouwens. V: 
Hij is niet ingericht om te roeien. A: 
Geen probleem, dan loop je alleen 
een hoop punten mis en doe je niet 
mee voor de eindprijzen. Geeft niet, 
als je maar komt om een leuke tijd te 
hebben, want dat is waar het bij deze 
raid tenslotte om gaat. V: De boot 

heeft een vaste kiel, heb je een 
kraan? A (antwoord duurde wat lan-
ger): Is wat lastig, onze jachtclub 
heeft alleen een helling maar we kun-
nen wel een mobiele kraan voor je 
huren. Moet je wel betalen natuurlijk. 
Tot nu toe nog geen echt grote pro-
blemen gehoord, ingeschreven en de 
veerboot vanuit IJmuiden naar 
Newcastle geboekt.

Onverstaanbaar
Na een wat hobbelige overtocht en 
een dag rijden kwamen we op 27 mei 
aan in Fort William in Schotland. 
Hier hadden we een Bed en 
Breakfast geboekt om de volgende 
dag in alle rust de boot te water te 
kunnen laten en op te tuigen. Voor 

de kraan hadden we een telefoon-
nummer gekregen van een onver-
staanbare maar alleraardigste Schot 
die lokaal bekend stond als ’Eddy the 
Cranedriver’. We hadden met hem 
afgesproken op de zeekade van een 
lokale houtoverslag. Na het te water 
laten en optuigen moesten we de 
baai overvaren om ons te melden bij 
de Lochaber Yacht club waar de rest 
van de deelnemers hun boten via de 
helling te water lieten. Hier vandaan 

zou de eerste zeilwed-
strijd op het Loch 
Linnhe gevaren worden. 
Jammer was alleen dat 
het weer die eerste dag 
bepaald beroerd was, 
een dikke windkracht 6 
en stortbuien met hagel, 
waardoor we besloten 
de boot aan het begin 
van het Caledonian 
Canal bij Corpach maar 
vast door de sluis heen 
te varen en aan te leg-
gen in het bassin naast 
de hotelboot Fingal of 
Caledonia die de rest 
van de week ons thuis 
zou zijn. Hierna zijn we 
met de auto naar de 
Yachtclub gegaan om 
ons te melden en te kij-
ken hoe de rest het 
water in ging.
De eerste race konden 
we dus niet aan mee 
doen maar de organisa-
tie vroeg mij of ik mee 
wilde gaan met Mike in 
de Feadhanach (spreek 

uit als Feanag). Dit is een alleraardigst 
bootje (een Islay Skiff) die is geba-
seerd op de vissersboten zoals die 
vroeger op de Hebrieden gebruikt 
werden. Mike had nog niet zo veel 
ervaring met kleine zeilboten en was 
wat huiverig voor de omstandigheden 
waaronder hij naar Corpach moest 
zeilen. Hij wilde niet meer dan een 
fok hijsen waardoor we de wedstrijd 
maar de wedstrijd lieten en de boot 
rustig voor het windje richting de 
sluis lieten drijven. 
De volgende dag was het weer moge-
lijk nog slechter, windkracht 6-7 en 
veel natte buien. Gelukkig hoefde er 
vandaag niet gezeild te worden. Voor 
zaterdag stond er het sluizencomplex 
Neptune’s Staircase van Fort William 

Sail Caledonia 2011 ’The Great Glen Challenge’

’Zou de oude Valk klassiek genoeg zijn?’
Door: Bart Muller, Valk 62 Lapsus   deel 1
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op het programma en in de middag 
een roeirace over 12 km kanaal naar 
Gairlochy wat aan het begin van het 
meer Loch Lochy ligt. Tijdens het 
sluizen werden ook de auto’s en trai-
lers alvast naar een parkeerterrein bij 
het eindpunt in de buurt van 
Inverness gereden. De roeirace ’s 
middags naar Gairlochy werd gewon-
nen door de Elsie. Wij deden het 
rustig aan met onze Seagull buiten-
boordmotor achterop.

Gekortwiekt 
De derde dag kwamen wij aan de 
beurt. Een zeilrace van Gairlochy 
naar South End, een prachtig strandje 
aan de noordwest kant van Loch 
Lochy bij ongeveer windkracht 4. De 
organisatie had wat moeite met bepa-
len in welke klasse wij ingedeeld 
moesten worden. Ze hadden inmid-
dels wel het vermoeden dat onze 
Valk best wel eens een vlotte boot 
zou kunnen zijn en hadden het 
gebruik van de trapeze en spinaker al 
verboden. We hebben hier natuurlijk 
tegen geprotesteerd, maar dit werd 
vriendelijk doch beslist afgewezen. 
Het medeleven van de andere deel-
nemers was welgemeend: ,,Aye, so 
they have clipped your Falcon’s wings 
then?’’ (Ze hebben je Valk dus 
gekortwiekt?). 
Het in dezelfde klasse indelen als al 
die wel erg traditionele Engelse sche-
pen zou ondanks deze beperking ech-
ter nog steeds voor behoorlijk scheve 
verhoudingen zorgen. De enige boot 
die redelijk in de buurt leek te komen 
was de Franse Protection-Propal, een 
modern ontwerp (een Goellette 
Mercator) van 7,5 meter lang met 
twee masten en ook nog eens fors 
meer zeil en een royale sponsor. 
Deze was ingedeeld in de klasse 4 
van experimentele vaartuigen en het 
voorstel van de organisatie was dat 
onze Valk ook in deze klasse mee zou 
zeilen om de Propal van wat tegen-
stand te voorzien. Op mijn opmer-
king dat het toch wel merkwaardig is 
om het oudste schip van de vloot in 
deze klasse in te delen werd wat 
ongemakkelijk geglimlacht maar er 
werd ons vriendelijk gevraagd het 
toch maar te proberen. Nou ja, ver-
der niet moeilijk doen, we gaan vast 
wel lol hebben. 

Plassenpieler uit Rotterdam
En toen gingen we het water op. Vier 
minuten sein, 1 minuut sein en een 
paar seconden na het startsein de lijn 
over en wegwezen. De Fransen lagen 
verwaaid ergens benedenwinds en 
gingen pas minuten later de lijn over. 

Toch oppassen, dit meer is 15 km 
lang en die boot zou toch echt snel-
ler moeten zijn dan een Valk, dus die 
komen nog wel terug. Hé, wat doen 
ze nu, kruipen ze onder de noordoe-
ver! Je ziet toch dat daar geen wind 
is. Nou ja, bonjour, we zien jullie van-
middag wel. 
Blijkt dat de Franse bemanning, indivi-
dueel allen ervaren zeilers, nog nooit 
samen heeft gezeild en de ervaring 
voornamelijk op zee heeft opgedaan. 
Weet u wel, dat is dat grote meer 
waar het overal waait en de wind 
altijd uit dezelfde richting komt. En 
dan moeten ze tegen zo’n Plassen-
pieler uit Rotterdam varen. 
De baan is eenvoudig; aan de winds 
starten, om de bovenboei heen en 
dan via een boei aan de noordoever 
met ruime wind helemaal naar het 
eind van het meer zo’n 15 km verder-
op. Hier de benedenboei ronden en 
aan de winds terug naar een boei 
ongeveer halverwege het meer. Deze 
moet gerond worden waarna er een 
finish is tussen de Lochnaggar, het 
finishschip, en een boei tegen de 
noordoever aan. Jammer van die 
spin aker, dan maar de fok uitbomen, 
werkt ook. Onbedreigd komen we 
ruim voor de Propal aan bij de bene-
denboei en beginnen we aan het aan 
de windse rak.

Fijne indruk 
Tijdens dit rak kwam raidleider 
Martin in de rescueboot eens kijken 
wat dat eigenlijk voor een ding was, 
zo’n Valk. Terwijl hij voor een praatje 
en wat foto’s langszij vaart breekt de 
piekeval. Verdorie, maakt een fijne 
indruk. Deze val had ik net laten ver-
nieuwen omdat ik de oude niet meer 
vertrouwde. Het roer gauw over 
gegeven aan Richard en gelukkig kon 
ik met een spanbandje een noodrepa-

ratie uitvoeren. Inmiddels was de 
Propal al weer angstig dichtbij gekro-
pen maar niet genoeg. Met 30 secon-
den voorsprong gingen we als eerste 
over de finish.
Het leek er op dat het zeilen een 
soort matchracen ging worden tussen 
de Propal en de Valk. De rest van de 
vloot volgde op flinke afstand. Hierbij 
was de Propal de snellere boot op de 
meeste koersen behalve bij ruime 
wind. Het verschil moesten we goed 
maken met slimmer varen en een 
betere boothandling. De Valk bleek 
gelukkig wel een stuk wendbaarder. 
Na de lunch op de oever van Loch 
Lochy en reparatie van de piekeval 
stond er nog een tweede race op het 
programma. Dit maal een kort stukje 
met een start met ruime wind en 
finish aan het eind van het meer. 
Zaak dus om een beetje strak over 
de startlijn te gaan en dan zou het 
verder moeten lukken. We slagen er 
weer in om goed te starten en varen 
verder onbedreigd naar de finish, een 
half uurtje varen. Hierna moesten we 
gezamenlijk door de sluis en draai-
brug bij Laggan naar de overnach-
tingsplaats bij het Activity Centre aan 
het begin van Loch Oich, het tweede 
meer.

Gecontroleerd omslaan
Die avond stond er nog iets bijzon-
ders op het programma. De deelne-
mers werden uitgenodigd om onder 
gecontroleerde omstandigheden hun 
boot te laten omslaan om eens te 
ervaren hoeveel moeite het kost om 
de boel weer overeind te krijgen en 
leeg te hozen. Hiervoor konden er 
wetsuits geleend worden. Dit is wel 
plezierig als het water ongeveer 8 
graden is. De Elsie (een Caledonia 
Yawl) en de Scratch (een Welsford 
Walkabout) gingen de uitdaging aan. 

>
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Wij kozen er voor om deze helden 
vanaf de kant aan te moedigen. 
Op dag vier stond een race op het 
programma over de lengte van Loch 
Oich en weer halverwege terug om 
een boei en vervolgens finishen aan 
het eind van het meer tussen de 
Lochnaggar en een boei. Tijdens het 
optuigen stond Elizabeth, de 10-jarige 
dochter van Jim, de bouwer van de 
Elsie erg geïnteresseerd naar de Valk 
te kijken. Op de vraag of ze mis-
schien vandaag mee wilde varen werd 
enthousiast gereageerd. Ik zei dat ze 
dat dan wel even aan haar vader 
moest vragen. Pa werd dus kort 
medegedeeld dat ze vandaag met de 
Lapsus meevoer en ze stapte al in de 
boot. 
De wedstrijd leek een herhaling te 
worden van een dag eerder, op de 
ruime koersen liepen we uit op de 
Propal, maar aan de wind maken ze 
met hun nieuwe zeilen een hoop 
goed. Te merken is dat de bemanning 
van de Propal aan het leren is met 
hun boot om te gaan en op elkaar 
ingespeeld raakt. Uiteindelijk een 
spannende finish gewonnen door de 
Valk met 33 seconden voorsprong. 

Extra potje varen
De organisatie vindt de strijd tussen 
Lapsus en de Propal wel leuk en spe-
ciaal voor ons (de rest was nog bezig 

aan de eerste race) wordt nog even 
een extra potje varen georganiseerd. 
Aan de winds starten en kruisend 
naar de boei halverwege het meer, 
vervolgens met ruime wind het meer 
afzakken en finishen bij de 
Lochnaggar. Er ontbrandt aan de 
wind een loefduel waarbij de Propal 
en Lapsus beurtelings voorop liggen. 
De Propal loopt hoger aan de wind, 
maar beheerst de kunst van het vla-
gen prikken niet. Hierbij laat je de 
boot in een vlaag wat hoger oplopen 
en daartussen wat afvallen. Hierdoor 
pak je iedere vlaag een paar meter 
hoogte en ga je gemiddeld wat hoger 
aan de wind. Verder goed opletten 
waar de wind zit zodat je niet in luw-
tes van de omringende bergen en 
bossen terecht komt. Hierdoor 
weten we de Propal net achter ons 
te houden bij de bovenboei waarna 
we voor de wind naar de finish kun-
nen zeilen. We gaan over de lijn met 
wel 4 seconden voorsprong. 
Na deze race was er een roeiwed-
strijd vanaf Kytra aan het kanaal aan 
het einde van Loch Lochy naar het 
sluizencomplex in Fort Augustus aan 
het begin van Loch Ness. Onze 
Engelse en Schotse reisgenoten vin-
den de spannende strijd tussen die 
splinternieuwe Franse boot en die 
oude Nederlandse keukenkast erg 
vermakelijk en we worden alom 

geprezen. De Fransen blijven sportief 
en blijken ’s avonds aan de bar bijzon-
der aimabele lui te zijn. Wel lastig dat 
ze bijna geen Engels spreken, maar 
met handen, voeten en een goede 
fles Malt blijk je een heel eind te 
komen.

In de volgende Spiegel deel 2 over 
Loch Ness

In 2006 was na het aftreden van wij-
len Jos Bartels als havenmeester ruim 
een half jaar een leegte binnen de 
vereniging. ’Dat kan niet’, zei ik toen 
tegen mezelf en de vereniging. Ik 
besprak het met toenmalig voorzitter 
Teun van Rietschoten en zo trad ik in 
2006 officieel aan in het bestuur van 
Aegir. ’Ik doe het tot iemand zich 
meldt, liefst een pensionado die de 
tijd en ook de gelegenheid heeft om 
het van me over te nemen’, zei ik. 
Want ik vind dat een vereniging zich 
om de zoveel tijd moet verversen. 
Die persoon meldde zich in 2011: 
Randy van de Brandhof (en het is 
geen pensionado!). Wat mij betreft 
gelukkig net op tijd, want vanwege 
mijn dagelijkse werk heb ik het afge-
lopen jaar steeds minder tijd gehad 
om het liefdewerk oud papier voor 
Aegir te blijven volhouden! Afgelopen 
ALV heb ik het stokje dan ook offici-
eel overgedragen aan Randy, een 
havenmeester waar we als vereniging 
heel blij mee mogen zijn. Met het 
dagelijks bestuur achter hem en de 

aanvulling van de terreincommisaris 
Jaap van Herk, is er een echt positief 
en krachtig team op Aegir gekomen. 
Een team dat de vereniging helemaal 
bij de tijd zal brengen voor wat 
betreft techniek, huidige denkbeelden 
over veiligheid en dat het meerjaren-
plan geheel in de lijn van onze visie 
zal uitvoeren! 
Terugkijkend op de afgelopen vijf jaar 
heb ik een groot respect voor mijn 
voorgangers opgebouwd. Het is niet 
altijd een even dankbare taak geweest 
namelijk. Regelmatig – zeker in het 
begin – heb ik te maken gehad met 
leden die qua leeftijd misschien wel 
volwassen zijn, maar zich gedroegen 
als kleine verwende kinderen. Die de 
regels om het hardst wisten te roe-
pen, maar diezelfde regels zouden 
niet voor henzelf gelden…Met geduld 
en normaal fatsoen heb ik de afgelo-
pen jaren de sfeer en houding binnen 
de vereniging aanmerkelijk minder 
emotioneel en vriendelijker zien wor-
den. Ik denk dan met name aan het 
boten te water laten en eruit halen. 
Respect ook omdat je als havenmees-
ter toch ook zelf vaak de handen uit 
de mouwen steekt. Menig doorde-

weekse dag, zaterdag of zondag heb 
ik op het terrein doorgebracht om de 
leden van dienst te kunnen zijn. Dan 
was je overigens nooit alleen. Altijd 
waren er andere leden die nooit te 
beroerd waren te komen helpen: Rob 
Spliethoff, Mike Mathot, Jaap van 
Herk, Jan Onderwater, Kees Verkerk, 
Peter Krins, Jan Jansen schieten me 
zo te binnen en vergeef me als ik al 
die anderen – inclusief de ouders van 
Optimistenkinderen vergeet te noe-
men! 
Het hele dankbare van mijn tijd als 
havenmeester is dat ik die tijd vooral 
met geweldige, kleurrijke mensen op 
Aegir heb mogen doorbrengen! Dank 
aan allen, die me de afgelopen jaren 
hebben gesteund. 
Ik ben niet weg bij Aegir: Ik hoop jul-
lie allemaal nog vaak te ontmoeten 
op het water, als ik daar met de 
Vijfde Meid aan het chillen ben of op 
de Combi-wedstrijden, waar mijn 
dochters de strijd om de bekers zei-
len in de RS Feva en Optimist of 
anders ergens in ons dorp of waar 
dan ook op de wereld! Tot dan! 

Frank Berrens

Tot dan! 
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Het Nederlands Club 
Kampioenschap Teamzeilen 
wordt steeds populairder. 
Het aantal deelnemende 
verenigingen wordt steeds 
groter, 32 dit jaar. Ook het 
niveau wordt steeds hoger. 

De beste acht verenigingen van vorig 
jaar hebben een beschermde status 
en varen geen voorronden. Doordat 
het Aegirteam daar vorig jaar niet bij 
zat moesten we dit jaar de voorron-
den varen in de Bataviahaven van 
Lelystad. De beste acht konden door 
om in de Maashaven het aantal op 
zestien verenigingen te krijgen. 
De teamzeilwedstrijden bestaan uit 
een hele korte baan, start, bovenboei 
en voordewind finishen, duurt 10 
minuten en het team waarvan een 
boot laatste wordt, verliest. Er wordt 
gevaren in Maxfuns met vier beman-
ningsleden en twee boten per team. 
Het Aegirteam bestond uit: Manfred 
van Munster, Nils Spliethoff, Patrick 
Legierse, Lodewijk Schut, Eline Tan, 
Pieter van Notten, Juriaan van 
Woerkom, Ernst Termeulen, Barbara 
Troost, Rick de Bruyn en Jelle de 
Vries was een extra reserve. We 
hebben in Maatmetaal, Bibouche 
Edelsmid, Van Munter Badkamers en 
Studio de Bruyn sponsors gevonden 
om trainingsboten te huren en team-
kleding aan te schaffen. 
In september kregen Eline Tan en ik 
de kans om met een Engels team 
(Royal Thames Yacht Club) de Batavia 
Regatta mee te zeilen en zo alvast 
wat training te hebben met de 
Maxfun’s. Die Engelsen die snappen 
het spelletje teamzeilen wel en legden 
beslag op alle podiumplaatsen, waar-
bij de Royal Thames/Aegir op de der-
de plaats eindigden. Van ’De Maas’ 
mochten we een Maxfun lenen om te 
trainen in Lelystad. Door er nog een 
Maxfun bij te huren, konden we met 

het Team het wedstrijdwater verken-
nen. We hadden een prima dag uitge-
kozen: veel zon, weinig wind (dat 
bleek achteraf een voorbode te zijn) 
maar wel als team even het ’gevoel’ 
gekregen in de Maxfun, rolltacks, gij-
pen en een idee van de teamindeling 
van de twee boten. 

De voorronden, Silver fleet 
Zaterdag nadat de mist langzaam 
oploste en het zonnetje begon te 
schijnen, was het wachten op een 
beetje wind... Het wedstrijdcomité en 
de teamcaptains spraken af, dat zodra 
er 10 minuten 4-5kn wind stond er 
gestart zou worden, maar helaas 
werd het nooit meer dan 2,7kn, 
waarna besloten werd niet meer te 
starten. Manfred had het geweldige 
idee gehad z’n Lemsteraak vast rich-
ting de winterberging te brengen met 
een tussenstop in Lelystad. Een prima 
beslissing, waar we na een BBQ 
samen met de KZC en WSVR, met 
nog een goede Irish Coffee, om 
21.15uur (echt waar) na een lange 
wachtdag lagen te ronken. Zondag 
ging het comité over op plan C, een 
ingekort programma, twee poules 
van vier teams en één poule met drie 
teams, waarin Aegir, omdat er een 
team niet is komen opdagen. Dit 

betekende dat we maar twee races 
moesten varen, dus maar twee kan-
sen hadden. De druk was dus hoog, 
de luchtdruk ook, maar de winddruk 
nog steeds niet... We hebben zondag 
maximaal 5kn wind gehad. Onze eer-
ste race was tegen Hoorn. Deze 
tegenstander deed het goed en kreeg 
ons naast de finishboei, waardoor we 
de race uiteindelijk verloren. Daarna 
was het weer wachten, wachten en 
wachten. Maar nu moesten we win-
nen om ons rechtstreeks te plaatsen 
voor Rotterdam. Onze tweede race 
tegen Lelystad begon met uitstel, 
maar met de start waren we goed 
weg. Pakweg 30 m na de start, met 
een overduidelijke eerste en tweede 
plek, brak het comité de wedstrijd af. 
Vanwege te weinig wind of zo? Die 
hadden we heel de dag al niet... Maar 
ja, de ’locale helden’ hè... Getergd tot 
het bot, na nog een keer uitstel, had-
den we onze tegenstander redelijk 
klem in de wind bij het startschip en 
een lege lijn onder ons. Eerste en 
tweede over de finish en Rotterdam 
is zeker.

Gold fleet in Rotterdam 
De eerste wedstrijd tegen De Twee 
Provinciën wordt soepel gewonnen 
en ook de tweede race ging eigenlijk 
goed tot vlak voor de finishlijn. Zowel 
Nils als Manfred dachten van elkaar 
dat ze hulp nodig hadden, terwijl bei-
de boten op winst lagen. Door elkaar 
te willen helpen verliezen beide 
boten de grip op de tegenstander en 
wordt deze race op de finishlijn ver-
loren, erg jammer. Dat was niet nodig 
geweest. De tweede tegenstander 
wordt HJC, de kampioen van vorig 
jaar. Aegir gaat als 1 en 2 weg over 
de startlijn. Nils zeilt gemakkelijk weg 
in een vlaag, maar Manfred blijft in 
een windstilte achter de startlijn 
haken. De voorste HJC-boot haalt 

NCK Teamzeilen 2011
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hen in en Manfred kon doordat ze 
stil lagen niet uitwijken en krijgen we 
een protest tegen. Er moet nu echt 
weer gevochten worden voor iedere 
centimeter en HJC laat zien niet 
voor niets de kampioen van vorig 
jaar te zijn. Daarna werd het wach-
ten en hopen totdat de weinige wind 
verder wegvalt en de laatste races 
verplaatst worden naar zondag om 
het dan tegen de RZV op te nemen. 
De eerste wedstrijd gaan we allemaal 
gelijk weg op de startlijn, maar na 
een spannend kruisrak, zitten we er 
bij de bovenboei net achter en 
ondanks wat gijpen en loefduels blijft 
dat zo tot de finish. De tweede race 
tegen RZV zet Patrick Legierse (die 
nu stuurt) Serge Kats op een straf in 
de prestart en ook Nils wint de start 
van Nic Bol. We denken als 1 en 3 
bij de bovenboei te komen, maar 
Serge Kats heeft een mooie vlaag en 
windshift te pakken en komt over 
bakboord voor iedereen langs bij de 
boei!!! Ook deze wedstrijd hadden 
we iets meer snelheid voordewind, 
maar na een hele spannende strijd is 
het toch de RZV die wint. 
RZV wordt hierdoor eerste in de 
poule, HJC wordt tweede, Aegir der-
de en DTP vierde. De finale uiteinde-
lijk gaat tussen de RZV en HJC, die 
beide uit onze poule kwamen. RZV 
is de winnaar met 3-0 en mag zich 
Nederlands Kampioen Team-zeilen 
2011 noemen. Gefeliciteerd! 
Ondanks de uitschakeling, kunnen we 
tevreden terugkijken. Volgend jaar 
zijn we er zeker weer bij, hopelijk 
met hetzelfde team, beter voorbe-
reid en dan voor een finaleplek 
natuurlijk... RZV kan het ook!

Rick de Bruyn,
teamcaptain

DIGITAAL BEELD EN GELUID

7 DAGEN IN DE WEEK GEOPEND

DE SUPERSTORE FOTO, BEELD EN GELUID
KIJK SNEL OP

WWW.FOKA.NL

Admiraliteitsstraat 8 / Hoek Oostzeedijk Rotterdam

VOOR VELE DUIZENDEN SUPER AANBIEDINGEN

Mijn naam is Peter de Wit en de 
meesten zullen mij wel kennen, maar 
nog niet iedereen. Toen ik pas aan 
bar stond vroeg Anita’s hulp aan mij 
’en wat is uw naam meneer?’. Dan sta 
je toch even raar te kijken als je al 51 
jaar lid bent van onze mooie vereni-
ging. Niets ten nadele van deze jon-
gen natuurlijk. 
Op 8-jarige leeftijd werd ik in een 
boot (pluis) gezet en dat zou dus mijn 
sport worden volgens mijn pa. Wist 
ik veel, maar hij heeft wel gelijk 
gehad. Veel wedstrijden gezeild en 
met succes en ongelooflijk veel ple-
zier gehad, totdat ik het een tijd gele-
den genoeg vond. Omdat ik altijd 
degene was met de meeste kritiek op 
de wedstrijdleiding, vond ik dat ik het 
zelf maar eens moest gaan doen. 
Voor een jaar of twee dan, maar het 
zijn er ongeveer tien geworden en 
dat vond ik op een gegeven ogenblik 
genoeg geweest. 
Na de IJsberen van dit jaar was ik dus 
wedstrijdleider af. Wat zou ik het 
komend seizoen eens gaan doen? Het 
bestuur zag haar kans schoon en 
benaderde mij of ik iets voor een 
bestuursfunctie voelde. Ik twijfelde, 
maar dit verzoek werd prangender 
toen Ted meldde zich niet meer her-
kiesbaar te stellen als bestuurslid 
jeugdzeilen. Ik vond uiteindelijk dat ik 
als jarenlang lid deze kans niet aan me 
voorbij kon of mocht laten gaan, 
temeer daar het bestuur op m’n ja-
woord rekende. 
Velen weten dit niet, maar ik heb in 
het verre verleden met o.a. Carel 
Schut en Ab van Ieperen de zeilwed-
strijdtraining van de jeugd, in de pluis, 
opgezet en daar hebben we veel suc-

cessen mee geboekt door Pieter van 
Reeuwijk, Lodewijk en Leontien 
Schut en Edwin de Groot om er 
maar een paar te noemen. We had-
den de top van de jeugdklasse op 
Aegir. Toen waren er echter nog 
geen Optimisten. 
De huidige zeilopleiding is een aantal 
jaren geleden goed op de kaart gezet 
en het zeilplan van de jeugd is daarna 
prima ontwikkeld door Ted en Vera. 
Ik ben dan ook niet van plan hier 
voorlopig iets wezenlijks in te veran-
deren, met hier en daar wat nuance-
ringen en mogelijke aanscherpingen. 
Ik reken en vertrouw daarbij ook op 
de steun van de commissie jeugdzei-
len en van de trainers, die in mijn 
ogen een geweldige job vervullen. 
Naast het jeugdzeilen blijf ik mijn 
bemoeienissen houden met de zeil-
wedstrijdcommissie en ik zal hier 
proberen het wedstrijdzeilen naar 
een iets hoger niveau te tillen. Ik geef 
toe dat dit niet makkelijk zal zijn gelet 
op de beperkingen van onze plas. 
Kortom uitdagingen genoeg die ik 
graag met de steun van jullie, als 
leden, wil aangaan. 
Tot gauw op onze mooie vereniging.

Even voorstellen
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Het was eindelijk weer eens 
gelukt om de agenda’s van 
Huibert en mij op elkaar te 
leggen en een paar dagen te 
prikken. In de laatste week 
van juli hadden we drie 
dagen om met Blauw-Blauw 
erop uit te trekken. 

Dit maal hadden we het plan om ’om 
de noord’ te gaan: een rondje over 
de Kaag en dan over de Drecht, 
Amstel, Kromme Mijdrecht en 
Grecht naar Woerden, om vandaar-
uit over Dubbele Wiericke, Holland-
sche IJssel, Ringvaart en Rotte weer 
bij Aegir aan te komen. Een ambitieus 
plan voor drie dagen. Op woensdag-
ochtend in de vroegte laadden we 
Blauw-Blauw in: tent, kampeeruitrus-
ting, proviand voor drie dagen, vol-
doende benzine voor onze 4-takt 
buitenboordmotor, kaarten, almanak-
ken en marifoon. Tot mijn verbazing 
pastte het allemaal in de boot. 

Spijkerboor
Het was redelijk weer: bewolkt met 
af en toe een zonnetje. Met gestre-
ken mast tuften we op ons gemakje 
door een mooi stukje Holland, over 
de Schie langs Overschie en Delft en 
verder over de Vliet langs Den Haag, 
de sluis bij Leidschendam, Leiden en 
onze bestemming de Kaag. Eigenlijk is 
het helemaal niet zover, na een uurtje 
of vijf varen ben je al voorbij Leiden. 
Ik had op internet een jachthaven/
camping gevonden, maar niet bespro-
ken. Toen we in Spijkerboor aankwa-
men werden we begroet door een 
wat oudere heer die zei: ’Ik ben Leen 
Schlosser, havenmeester, en u bent 
meneer Goudvinkje, want u hebt de 
laatste plaats in de jachthaven’. De 
heer Schlosser zag mijn Aegirvaantje 
en wist ons precies te vertellen waar 
we vandaan kwamen en hoe lang we 
erover hadden gedaan. Bleek dat hij 
in het Kleiwegkwartier woonde en 
daar ook een postzegelwinkel had 
gehad. Even later kwamen de verha-
len uit de ouwe doos over de water-
sportverenigingen op de Achterplas 
en ook over ons eigen Aegir. 
Ontzettend leuk was dat. 
We kregen een plekje op het trek-
kersveld. Tent opzetten en inrichten 
om vervolgens het zeil te hijsen en 
nog een paar uurtjes te genieten van 
de Kaag. Toen de wind in de avond 
wegviel was het tijd om ons potje te 
gaan koken. Een kunstig blik ravioli, 
opgevrolijkt met groenten en kaas 

luidde het menu. Wijntje erbij en 
genieten maar. Niet al te laat de 
slaapzak in, want we wilden de vol-
gende ochtend op tijd weer op pad. 

Woerden
De volgende ochtend voeren we 
rond 09.30 de haven uit. We hadden 
geen vers brood bij ons, dus was het 
even behelpen met het ontbijt. 
Onderweg zouden we wel iets tegen 
komen. We hadden ’s avonds nog 
eens goed naar kaart en almanak 
gekeken en vonden het toch niet zo’n 
goed plan om over Drecht, Amstel 
en Grecht naar Woerden te gaan. 
Het is toch een behoorlijk eind en 
onderweg zouden we nogal wat brug-
gen en sluizen tegenkomen. Boven-
dien zou alles op de motor moeten 
en een stukje zeilen is toch ook wel 
leuk. Dus werd het plan aangepast. 
Nadat we een stuk over de Ringvaart 
van de Haarlemmermeer, over de A4 
(grappig is dat, je gaat er met de auto 
heel vaak onderdoor en nu met de 
boot eroverheen), gingen we richting 
Braassemer. Mast overeind, zeil 
omhoog. 
In het haventje van Roelofarendsveen 
afgemeerd voor een heerlijke brunch 
op het terras van Café de Haven, een 
aanrader. Het was daar even lastig 
manoeuvreren, want Blauw-Blauw 
paste er maar net in. Om eruit te 
komen moesten we een heel stuk 
achteruit varen voordat we konden 
draaien. Dat zou je toch niet ver-
wachten als je in een open zeilboot 
op stap gaat. Na nog lekker over de 
Braassemer te hebben gezeild gingen 
we richting Alphen aan den Rijn. Mast 
weer omlaag om onder de bruggen 
door te kunnen. 
Op het motortje zijn we over de 
Oude Rijn naar Woerden gegaan. Ik 

wist niet dat de Oude Rijn voor 
Alphen zo’n leuk en vooral ook mooi 
vaarwater is. De rivier kronkelt een 
beetje door een prachtig landschap 
en leuke plaatsen als Zwammerdam 
en Bodegraven. In Bodegraven moes-
ten we door de sluis. Het verval is er 
niet groot, dus dat duurde maar 
even. Ook kwamen we langs de tol-
brug van Nieuwerbrug, waar je niet 
alleen moet betalen om eronderdoor 
te gaan, maar ook als je er overheen 
wilt. Er staat nog een heus ouder-
wets tolhek met een tolgaarder op 
de brug. Ik las dat dat nog de enige 
tolbrug in Nederland is. 
Laat in de middag kwamen we in 
Woerden aan, bij de watersportver-
eniging De Greft, waar we voor de 
zekerheid toch maar een plaatsje 
hadden besproken. We werden ver-
welkomd door de havenmeester van 
dienst, die ons behulpvaardig voor 
boot en tent een plekje wees. We 
kregen een elektronische sleutel voor 
sanitair en het hek en een platte-
grond van Woerden. Uitstekende 
service! We raakten met de haven-
meester aan de praat: Jan 
Christiaanse. Bleek ook hij uit het 
Kleiwegkwartier te komen! Hij had 
daar zijn hele jeugd gewoond en was 
later naar Woerden verhuisd. Zijn 
vader had een bloemenwinkel op het 
Bergpolderplein. Toen hij zijn leeftijd 
vertelde bleek mij dat hij even oud 
was als de havenmeester in 
Spijkerboor, Leen Schlosser. Ik vroeg 
hem of hij Leen misschien kende. 
Toen vertelde hij dat hij bij hem in de 
klas had gezeten en dat ze vlak na de 
oorlog nog met z’n drieën een fiets-
tocht naar Limburg hadden gemaakt. 
Hij had hem al heel lang niet gezien. 
Toch ongelofelijk dit soort toevallige 
ontmoetingen! 

’Om de Noord’ met de Blauw-Blauw
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Goejanverwellesluis
De volgende ochtend weer vroeg op 
pad, want we wilden een beetje op 
tijd bij Aegir zijn. We zouden die dag 
niet kunnen zeilen, want we gingen in 
westelijke richting en daar kwam ook 
de wind vandaan. Bij Nieuwerbrug 
draaiden we de Dubbele Wiericke in. 
In de almanak stond wel dat de 
Goejanverwellesluis, waardoor je van 
de Dubbele Wiericke op de Holland-
sche IJssel komt, onderhoud kreeg, 
maar dat dat in het voorjaar zou zijn 
afgerond. Althans, zo begreep ik het. 
Nadat we om 10.00 uur vlot onder 
de spoorbrug bij Nieuwerbrug kon-
den, konden we uitgebreid genieten 
van de mooie omgeving. In Drie-
bruggen hoorden we van de brug-
wachter dat de Goejanver wellesluis 
nog gesloten was en dat we dus terug 
moesten Dat was even een tegenval-
ler, want nu moesten we weer terug 
naar Nieuwerbrug en dan over de 
Oude Rijn en de Gouwe naar de 
Hollandsche IJssel en dat is toch wel 
een heel eind om. Om 11.00 lagen we 
weer voor de spoorbrug, die door de 
vriendelijke, maar nautisch kennelijk 
niet zo goed geïnformeerde brug-
wachter weer vlot omhoog werd 
gedaan. 
De tocht over de Oude Rijn was 
weer mooi en even na de middag 
konden we linksaf de Gouwe op 
draaien. De Gouwe is niet zo aan-
trekkelijk. Het is een kaarsrechte 
waterweg, redelijk druk, met niet zo 
interessante oevers. Toen ik de 
wachttijden bij de spoorbrug in 
Gouda zag, vond ik dat we wel bof-
ten met een makkelijk strijkbare 
mast. In de Julianasluis was het rustig 
en het schutten leverde geen proble-
men op. Rond half drie lagen we voor 
de Snelle sluis bij Nieuwerkerk aan 
den IJssel om daar de Ringvaart op te 

gaan. Het verval is zo’n drie meter en 
dat gaat erg snel. Als je van de 
Ringvaart de Zuidplaspolder inkijkt, 
dan liggen de huizen nog diep. Het is 
daar bijna 7 meter onder NAP.
Volgens de almanak zouden de brug-
gen tot laat in de middag draaien, dus 
we hadden tijd genoeg. Voor de eer-
ste bruggen van Nieuwerkerk hadden 
we geen brugwachter nodig. Door de 
mast helemaal plat te leggen konden 
we tot voorbij de spoorbrug komen. 

Nieuwerkerk
De Gele brug was echt te laag voor 
ons. Geen nood, naast de brug stond 
een bord met een 06 nummer. Wij 
dat nummer gedraaid, geen gehoor. 
In de almanak stond een ander num-
mer. Dat nam wel op. Dat was van de 
voormalige brugwachter. Deze wist 
ons te vertellen dat bij de samenvoe-
ging van Nieuwerkerk en Zevenhui-
zen tot de gemeente Zuidplas de 
bruggen nog maar twee maal per dag 
draaien. Nee, dat was door een fout-
je niet in de almanak terecht geko-
men. Hij zou zijn best doen om te 
regelen dat er toch nog een brug-
wachter zou komen. Tegen half vijf 
kregen we te horen dat het niet ging 
lukken. Er werden geen uitzonderin-
gen gemaakt. Daar lagen we dan, 
midden in Nieuwerkerk. Dan maar 
een nachtje wachten. Voor de zeker-
heid is Huibert naar het politiebureau 
gelopen om een en ander te melden 
en te zeggen dat wij ’s nachts aan 
boord zouden blijven. De politie vond 
dat geen probleem en zou wel een 
oogje in het zeil houden. 
Terwijl Huibert naar de politie was, 
reed er een een grote Cherokee over 
de brug waar Bobby Jansen uit stapte. 
Nadat ik hem onze situatie had uitge-
legd kwam hij even later een dekzeil-
tje brengen om tegen de regen over 

de giek te spannen. Hij vertelde ook 
dat we precies tussen het jongeren-
café en de hangplek lagen. Onder de 
spoorbrug gaan liggen was volgens 
hem niet zo’n goede keuze omdat de 
jongelui daar na een avondje stappen 
vanaf staan te p’en. Dan maar blijven 
liggen. Huibert is een rasoptimist en 
richtte op het steigertje naast de 
brug een plaatsje in om te koken. Zo 
zaten we ’s avonds voor ons bootje, 
midden in Nieuwerkerk, aan de erw-
tensoep met bruinbrood. Een nacht 
zonder sanitair is lastig, maar gelukkig 
hebben we ook daar oplossingen 
voor gevonden. Het dekzeiltje van 
Bobby was ontzettend fijn, want het 
begon te miezeren en je moet er niet 
aan denken dat je een hele nacht in 
de miezerregen moet wachten op de 
volgende ochtend. 
Omdat we de waarschuwing van 
Bobby goed hadden gehoord, bleven 
we waakzaam. Dat was maar goed 
ook want rond 00.30 probeerde er 
een dronken drop aan boord te 
komen. Huibert wist hem bij de enkel 
te pakken en van boord te piekelen. 
Op de wal stond er nog een. Daarop 
volgden een scheldpartij en agressie-
ve bedreigingen, zodanig dat ik de 
politie maar belde. Dit was toch ook 
voor twee oude marinemannen niet 
leuk meer. Het eind van het liedje 
was dat er zes politiemannen en twee 
stadswachten bij ons bootje stonden 
om de orde te handhaven en de jon-
gelui naar huis te sturen. Rond 03.30 
was de rust weergekeerd en konden 
we nog even gaan slapen. 
De volgende ochtend rond 09.30 
meldde zich de brugwachter die voor 
ons alle bruggen tussen Nieuwerkerk 
en Zevenhuizen open deed en daar-
voor met zijn auto met ons meereed. 
De voorbijrijdende politie groette 
ons nog even met de zwaailichten. 
De tocht door de Hennipsloot, het 
Zevenhuizer Verlaat en de Rotte ver-
liep voorspoedig. Het is toch heel bij-
zonder om, midden in de Randstad 
door de stille natuur van de Rotte-
meren en de Rotte te varen. 

Dag later
Even na de middag waren we weer bij 
Aegir. Een dag later dan gepland, 
maar vol met nieuwe indrukken en 
verhalen. Achteraf bezien was het 
misschien iets te veel voor drie 
dagen. Volgend jaar houden we het 
mogelijk op een paar dagen op de 
Kaag. Maar misschien ook weer wat 
anders. Ik zal het u tegen die tijd wel 
weer vertellen.

Matthijs van Seventer



14

Het jeugdzeilen mag terug-
kijken op een geslaagd sei-
zoen. Wel zijn er meer nieu-
we trainers nodig.

Het seizoen werd traditioneel 
geopend met de zwembadles, het-
geen voor de nieuwe CWO kinderen 
weer een hele fijne manier was om te 
wennen aan de Optimist, het drijven-
de vermogen van hun zwemvest en 
aan de trainers. Nadat de kinderen 
allen een keer in de Optimist waren 
omgeslagen konden zij nog heerlijk 
even vrij zwemmen. Dit waterfestijn 
werd gevolgd door de botencontrole. 
Ook dit jaar bleken weer heel wat 
boten niet helemaal compleet te zijn, 
waarna ouders overal naar toe moes-
ten rijden om een mastborg, peddel, 
hoosvat en in sommige gevallen zelfs 
drijfvermogen voor de Optimist te 
verkrijgen. Qua bezetting was er een 
volledig gevulde CWO 1 groep, waar-
bij zelfs kinderen op de wachtlijst zijn 
geplaatst omdat er onvoldoende trai-
ningscapaciteit was om nog meer kin-
deren te leren zeilen. Ook voor 
CWO 2 en 3 was er een ruime aan-
melding. In totaal waren er 50 kinde-
ren verdeeld over CWO 1, 2 en 3.

Speelse activiteiten
Het begin van het seizoen werd 
gekenmerkt door mooi weer en niet 
al te veel wind, hetgeen voor de 
beginners erg aangenaam was. Als 
jeugdzeilcommissie wilden wij, naast 
de standaard oefeningen voor hun 
CWO diploma, de zeillessen opvrolij-
ken met speelse wateractiviteiten. Zo 
waren er watergevechten met water-
pistolen, waterballongevechten en 
een paaseierenspeurtocht op het 
hoefijzereiland. Verder een badeen-

denspeurtocht, wie kan als snelste 
omslaan en een bellenblaaswedstrijd. 
Ook was er weer een enthousiaste 
groep met trainers die bij de kinde-
ren erg geliefd was. De sfeer onder 
de trainers was zelfs zo goed dat er 
een ware liefdesromance is ontstaan. 
Zelfs op dagen dat er veel wind stond 
hebben de trainers het vertrouwen 
van de kinderen gewonnen om toch 
het water op te gaan. Er is eigenlijk 
geen enkele dag geweest dat er niet 
gezeild is. 
Wat af en toe wel parten speelde 
was dat het rescuemateriaal vlak 
voor de training niet in orde was. 
Meestal werd dit veroorzaakt door-
dat andere leden gebruik hadden 
gemaakt van het materiaal en het niet 
goed teruggezet hadden. Wij hopen 
als jeugdzeilcommissie dat dit met het 
nieuwe systeem, wat wij willen intro-
duceren, in de toekomst kan worden 
voorkomen. 

Slotdag voorjaar
Uiteindelijk werd het voorjaars-
CWO trainingsprogramma afgesloten 
met de slotdag. Deze dag viel dit jaar 
samen met het lustrum maar was, 
ondanks het slechte weer, toch een 
groot succes. De jeugdzeilcommissie 
had voor de kinderen een heuse zeil-
wedstrijd georganiseerd, waaraan 
zowel CWO 1, 2 en 3 hebben mee-
gedaan. Tussen de middag werden de 
kinderen onthaald met een heerlijke 
pannenkoekmaaltijd van Anita. 
’s Middags was de prijsuitreiking met 
ook het uitreiken van alle CWO-
diploma’s. Het grootste gedeelte van 
de kinderen heeft zijn of haar CWO-
diploma gehaald, slechts enkelen kre-
gen een vorderingsstatus. De goede 
sfeer binnen de jeugdzeilcommissie, 

trainers en ouders heeft ertoe geleid 
dat een groot percentage kinderen 
van de voorjaarscursus tevens aan de 
najaarscursus heeft deelgenomen. 
Verder werden door de ouders ver-
schillende koffie-ochtenden georgani-
seerd, zodat zij wat langer op Aegir 
verbleven. Door de heerlijke koffie 
en het gebak van Anita bleven ouders 
steeds langer hangen, dit kwam de 
sfeer zeker ten goede. 
De jeugdzeil commissie heeft de 
ouders de mogelijkheid geboden om 
in een van de sloepen mee te varen 
om de kinderen van dichtbij aan het 
werk te zien. 

Najaarstraining
De najaarstraining was eveneens een 
groot succes. We hebben geboft met 
het weer en veel kinderen hebben 
zich al weer ingeschreven voor het 
nieuwe seizoen. Binnen de CWO-
najaarscursussen kreeg het wedstrijd-
zeilen wat meer aandacht. De cursus-
dagen van CWO 2 en 3 werden uit-
eindelijk afgesloten met een korte 
wedstrijd. De scores van de verschil-
lende wedstrijden werden bij elkaar 
opgeteld om uiteindelijk een eindklas-
sement te kunnen maken. In CWO 2 
werd Olivier Jaquet winnaar van het 
klassement en in CWO 3 Broer 
Ridder. 

IJsberen
Het bleek duidelijk dat de wedstrijd-
jes vruchten hebben afgeworpen toen  
de kinderen van CWO 2 en 3 op 
zondag meededen aan de IJsberen-
race. In totaal waren er circa veer-
tien aanmeldingen. Bij een lekkere 
windkracht 3-4, mooi weer en 12°C 
konden uiteindelijk drie wedstrijden 
worden gezeild. De kinderen werden 
officieel gestart vanaf de starttoren 
en moesten tussen alle andere wed-
strijdboten hun rondje maken. 
Uiteindelijk leidde dit tot leuke en 
spannende wedstrijden voor zowel 
de ouders als de kinderen. 
De wedstrijdserie werd uiteindelijk 
gewonnen door Tjeerd Lathouwers, 
2e werd Broer Ridder en 3e Olivier 
Jaquet. 

De jeugdzeilcommissie kijkt terug op 
een geslaagd seizoen. Een belangrijk 
punt van aandacht is het blijven wer-
ven van nieuwe trainers, zeker gezien 
het feit dat wij vorig jaar niet ieder-
een voor de CWO 1 hebben kunnen 
laten meedoen. 

de Jeugdzeilcommissie

Mooi seizoen voor jeugdzeilen
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Aanwezig: 47 leden.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering 
om 20:04 uur en heet de leden van 
verdienste en alle andere leden wel-
kom. 
Met een minuut stilte wordt het 
heengaan van oud-havenmeester Jos 
Bartels en Laser enthousiasteling 
Arjan van der Meer herdacht. 
Bericht van verhindering ontvangen 
van: Helen Evenwel, Peter Vollebregt 
en Henny Walda.
De volgorde van de agenda wordt als 
volgt aangepast: punt 4>7, 5>4, 6>5, 
7>6 en de rest onveranderd. 

2. Ingekomen/uitgegane stuk-
ken
Uitgegaan is op 15 oktober jl. de uit-
nodiging / agenda voor deze 
Algemene Ledenvergadering.
Ingekomen is een brief van Jim v.d. 
Oever Sr., die tijdens de rondvraag 
ter sprake zal komen.

3. Notulen ALV d.d. 06-05-2011
De notulen worden onder dankzeg-
ging aan de secretaris vastgesteld.

4. Mededelingen bestuur / uit 
de regio

Henk Heintz, voorzitter: 
Het Watersportverbond is van voor-
nemens om het 'Afdracht Verbond' 
van € 17 naar € 19 te verhogen. In 
hun najaars ALV zal de beslissing val-
len.

Frank Berrens, havenmeester:
In de haven is een en ander gebeurd: 
er is een sterk, voortvarend team 
gevormd. Er zijn structurele verande-
ringen doorgevoerd naar aanleiding 
van het ongeval met 'de Vrijheid', 
waarbij de aanbevelingen van de 
onderzoeks commissie gevolgd zijn. 
De hellingwagen en bandenwagen 
mogen niet meer voor de winterstal-
ling gebruikt worden. De hellingwa-
gen mag nog wel gebruikt worden 
voor het hellingen ten bate van het 
zogenaamde 'knippen en scheren'. Als 
alternatief is in een samenwerkings-
verband met O.W.V. (Onderlinge 
Watersport Vereniging) op hun eiland 
op de Achterplas voor acht grote 
boten winterstalling mogelijk. Er zijn 
20 bootbokken aangeschaft, welke de 
winterstalling voor de kleine boten 
veiliger en meer efficiënt maakt. Ze 
zijn dit jaar nog gratis, maar volgend 

jaar moet er € 40 huur betaald wor-
den. Alle houten bokken en schragen 
zullen afgevoerd worden, tenzij de 
eigenaar ze toch wil gebruiken/hou-
den. Er moet in dat geval voortaan 
€ 25 voor de stalling betaald gaan 
worden. Ondanks alle aandacht 
waren er afgelopen jaar 3 trailers het 
hele jaar illegaal gestald. Inmiddels 
zijn zij verwijderd. Op de plek van de 
speelplaats komen nu 15 plekken om 
Lasers te stallen. Tevens zal daar ter 
plekke een mogelijkheid tot te water 
laten gemaakt worden.
Het toegangshek wordt dit jaar ver-
nieuwd. Dit hek is te openen door 
met je mobile telefoon ernaar te bel-
len. Ook is er een intercom, waar 
men zich kan aanmelden en kan het 
hek op afstand bediend worden. 
De wachtlijst in de haven is voor de 
grote boten door herverdeling van 
ligplaatsen aangepakt. Op de kopstei-
gers (D, E en F) zijn ligplaatsen gerea-
liseerd, die bedoeld zijn van daaruit 
naar een box ligplaats door te stro-
men. Bij de kleine boten is de wacht-
lijst gedaald tot drie boten. 
Er bleek een gestolen sloep in de 
haven neergelegd te zijn en de dader 
was bijna aangehouden, doch wist te 
ontvluchten. De gestolen sloep is 
door de eigenaar opgehaald. Aegir 
krijgt van de bootverzekeraar als 
dank een vindersloon van € 250 ter 
derving van liggeld e.d.

Jaap van Herk, technisch commissaris:
Na alle rioolperikelen is er diepgaand 
onderzoek ingesteld en alles opgegra-
ven. Aansluitingen waren verkeerd 
aangesloten, het vet liep niet via de 
vetput, maar rechtstreeks het riool 
in. Inmiddels is alles goed aangeslo-
ten.

Tijdens de vrijwilligers- of klusdagen 
zijn diverse klussen aangepakt. Er is 
nog veel te doen en de Technische 
Commissie heeft het voorstel gedaan 

om de klusbijdrage te verhogen om 
de leden tot deelname aan de klusac-
tiviteiten te stimuleren.
Op verzoek van Jaap van Herk legt 
Bart Muller, die in de Ongevallen 
Commissie zat, uit dat het bestuur 
voortvarend met de aanbevelingen 
aan de slag is gegaan. De overheid 
stelt sinds kort ook eisen aan vereni-
gingen en hun leden als zij hijs- en til-
werkzaamheden verrichten. Tot op 
heden was het gewicht van de te hij-
sen boten onbekend. Aan de kraan 
was een gewichtmeter (geleend) 
gemonteerd, zodat nu van elke boot 
het gewicht bekend is. Als een boot 
veranderd wordt, zal hij opnieuw 
gewogen moeten worden. Vanuit het 
veiligheidsoogpunt zijn trailers ideaal, 
omdat zij veilig en makkelijk ver-
plaatsbaar zijn. Niet alleen het hijsen, 
maar het hele traject tot op de stal-
lingsplaats is in de aanbevelingen 
meegenomen. De keuze tot de aan-
schaf van de speciale bokken (met 
wielen) maakt het werk eenvoudiger, 
veiliger en makkelijker. Het is een 
goed product, die 15 jaar mee kan 
gaan. De commissie is erg blij met 
deze aanschaf.

Ted Tan, jeugdzeilcommissaris:
Ted gebruikt het nieuwe beeldscherm 
voor de beeldpresentatie van de zeil-
activiteiten 2011. De jeugdzeiloplei-
ding zorgt naast het opleiden van de 
jeugd in de Optimisten voor een laag-
drempelige doorstroming naar een 2 
mans boot. Verder verzorgt ze de 
P.R. (public relations) en onderhoudt 
ze contacten met de Stichting World 
Port Sail (WPS). WPS heeft tot doel 
bij de samenwerkende verenigingen 
het zeilen te stimuleren. Dit jaar is 
men begonnen met het opleiden van 
de jeugd in het team wedstrijdzeilen 
en heeft WPS een 'teamgroep 
Rotterdam' opgericht, die dan tegen 
teams van buiten de regio kan zeilen.
Er is een stabiel aanbod van cursisten 
(gemiddeld 60). De trainers zijn pro-
fessioneel begeleid en gecertificeerd. 
De Jeugdzeil Cie. is nu bemand door 
vijf leden en heeft diverse activiteiten 
georganiseerd, zoals buitenschoolse 
opvang, schoolzeilen, het 
'Pinksterkamp' (dankzij subsidie St. 
Sport Support Rotterdam) en een 
promotiefilm gemaakt. In kielboten 
zijn zeillessen voor de ouders van de 
cursisten gehouden en hiermee wil 
men volgend jaar verder gaan. Men 
heeft hiervoor kielboten nodig.
De Optimisten wedstrijdploeg, 
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bestaande uit 15 cursisten) zal op 
gaan in de al eerder genoemde 'team-
groep Rotterdam'. De wedstrijdploeg 
blijft deelnemen aan de diverse 
(inter-)nationale wedstrijden. De RS 
Feva wedstrijdploeg van Aegir is zo 
succesvol, dat het drie 'wild cards' op 
grond van hun prestatie gekregen 
heeft.
De Laser Club bestond vorig jaar uit 
35 leden, voornamelijk mannen. De 
RS Feva’s zijn zo geliefd, dat er een 
wachtlijst van zowel cursus- als wed-
strijdzeilers is.
Bij de Nationale Kampioenschappen 
Club Teamzeilen heeft Aegir bij de 
finale in de Maashaven net niet 
gewonnen.
De Jeugdzeil Cie. wil voortzetting van 
de donderdag zeilavonden en de 
Bitterballen Race.
Het materieel, zoals de Wallies en 
rescueboten behoeven goed onder-
houd en omgang. Hiertoe wil men de 
gebruikers instrueren door middel 
van een cursus. 

Frits van der Linden, algemeen bestuurslid:
De Kennismakings Cie. had het dit 
jaar weer goed druk. De wachtlijsten 
zijn nu grotendeels opgelost. De 
Aegir Spiegel kwam drie keer uit. De 
redactie heeft nog altijd behoefte aan 
adverteerders. Er is een opvolger 
voor Peter Krins gevonden, die de 
opmaak van de Aegir Spiegel op zich 
wil nemen. De Zeil Wedstrijd Cie. 
had dit jaar zes evenementen en als 
extra de 'Bitterballen Race'. Frits 
dankt alle Commissieleden voor hun 
inzet. 

Henk Heintz, voorzitter:
Het huurcontract voor ons terrein 
loopt af. Het bestuur heeft indertijd 
belooft er achter aan te gaan. 
Gebleken is, dat de verantwoordelij-
ke gemeentelijke instantie, het 
Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam 
(OBR), het niet wil verkopen. Maar 
ze zijn wél bereid om een langdurig 
huurcontract mogelijk te maken in de 
vorm van 2 x 10 jaar met een moge-
lijke verlening op dezelfde wijze. Er 
zou dan een kleine huurverhoging van 
€ 400 zijn en we krijgen dan een 
standaardcontract (deze is bij het 
bestuur in te zien). Het bestuur 
vraagt en krijgt toestemming van de 
ALV tot het tekenen van het stan-
daardcontract. Eigenlijk was onder 
het oude huurcontract het clubhuis 
eigenlijk niet van ons, maar in het 
nieuwe contract is een recht van 
opstal opgenomen (dit moet via de 
notaris lopen), waardoor dit nu wél 
het geval zal zijn. Hierdoor zal het 

mogelijk zijn om een hypotheek bij 
een bank te nemen. Jan de Bruyn 
heeft diverse nieuwbouwplannen 
voor de bergloodsen getekend. De 
plannen werden op het scherm 
getoond. Het bestuur heeft een ori-
enterende offerte aangevraagd bij 
een aannemer, uitgaande van een 
bergloods met een multifunctionele 
zolder en een balkon met daaronder 
de mastenbergplaats. Er zullen nog 
twee offertes gevraagd worden. In 
het voorjaar zal een extra ALV 
gehouden worden en dan zal het 
bestuur de leden om toestemming 
vragen voor de bouw op grond van 
de verkregen offertes.

5. Begroting 2012
Aad Kruijs verzorgt nu al weer 12 
jaar de boekhouding en is hierbij 
onmisbaar en voorzitter dankt hem. 
Hij vraagt Aad de begroting 2012 toe 
te lichten. 
Eind 2012 was het resultaat in de 
boeken € 20.000. De begroting 2012 
is hierop gebaseerd. Er is een voor-
schot op de nieuwbouw genomen, 
deze is namelijk alvast in de begroting 
2012 opgenomen.
De kosten Eneco is gestegen en we 
hebben een naheffing gehad en daar-
om is deze post meer dan begroot. 
Ook het nieuwe hekwerk is in de 
begroting opgenomen. Voor de 
nieuwbouw zal er een financieel '5 
jaren plan' opgesteld moeten worden 
en deze zal de komende ALV meege-
nomen moeten worden.
De lopende SNS lening heeft nog een 
looptijd van 15 jaar. Gezien de huidi-
ge economisch slechte tijden moeten 
we kijken of we deze lening al dan 
niet vervroegd willen aflossen. 
Ook de plannen tot het versterken 
van de grasstrook op het voorter-
rein, zodat auto’s en trailers daar 
kunnen staan, zal tot het voorjaar 
uitgesteld moeten worden en dan pas 
zullen we kunnen bekijken wat moge-
lijk is.
De vergadering stemt bij acclamatie 
in met de begroting 2012.

6. Tarieven 2012
Penningmeester Coen van Duijn legt uit:
Het bestuur heeft vastgesteld dat 
door de toename van de jeugd ook 
ouders gebruik maken van de facili-
teiten van Aegir. Zonder de gastvrij-
heid in het geding te brengen denkt 
het bestuur er goed aan te doen ook 
deze groep deel te laten uitmaken 
van de vereniging, waarbij de kinde-
ren worden toegelaten tot de zeilles-
sen. Immers, om lid te worden van 
Aegir dient aan een aantal voorwaar-

den te zijn voldaan en dat moet ook 
gelden voor personen, die hier regel-
matig en vaak langdurig vertoeven en 
een groot deel van de faciliteiten van 
de club gebruiken. Het voorstel is dat 
de ouder hoofdlid wordt. Het eerste 
kind is vervolgens gratis lid en de vol-
gende kinderen worden lid voor € 50 
(kinderen tot 16 jaar). Als het kind nu 
lid is van Aegir en de ouder niet, is er 
een tijdelijke overgangsregeling van 
toepassing. De ouder kan lid worden 
zonder entreegeld. Het eerste kind is 
vervolgens gratis lid. Er volgt een 
versnelde kennismaking via kennisma-
kings commissie. Voor alle overige 
nieuwe aanmeldingen gelden de aan-
name regels zoals die gebruikelijk 
worden gehanteerd bij hoofdlieden. 
Ook is er een partner lidmaatschap 
toegevoegd. Het bestuur meent, dat 
veel leden het op prijs stellen, dat 
hun partner tegen een gering bedrag 
van € 50 lid van Aegir kan zijn. In dit 
geval is geen kennismaking noodzake-
lijk en ook geen entreegeld (de 
afdracht voor het verbond dient wel 
te worden voldaan). Elk partnerlid 
behoort bij een hoofdlid. 
Partnerleden kunnen zich – onder 
vermelding van hun persoonsgege-
vens – bij de secretaris opgeven.
Na dit voorstel wordt de ALV in de 
gelegenheid gesteld om hierover van 
gedachten te wisselen en vragen te 
stellen. Dankzij enkele leden verne-
men we hoe de contributie en lid-
maatschappen bij andere verenigingen 
geregeld zijn. Bij de één betaalt een 
kind € 160 en hoeven ouders geen lid 
te zijn, terwijl bij een ander precies 
zo geregeld is als bij ons voorstel. 
Blijkbaar is dat geen drempel voor 
het lid worden, zoals sommigen 
vreesden. Bij invoering van het voor-
stel houdt het gezinslidmaatschap op 
te bestaan. Partnerleden hoeven niet 
deel te nemen aan de verplichte 
werktoeslag. Ook wordt opgemerkt, 
dat bij het invoeren van partner lid-
maatschap, de term “partner’ goed 
gedefinieerd wordt in de Statuten. 
Ook worden er vragen gesteld over 
het 'entreegeld'. Sommigen vinden dit 
een onbegrijpelijke post. Er volgt een 
discussie over het hoe en waarom 
van entreegeld ('-lidmaatschap' en 
'-boot'). Vooral, als men andermans 
boot, die al in de haven ligt, koopt en 
dan entreegeld moet betalen roept 
veel vragen op. Het bestuur gebruikt 
de pauze om zich over alle inbreng te 
beraden. Na de pauze stelt het 
bestuur te blijven bij hun voorstel én 
ook bij het instituut 'entreegeld', 
opheffen ervan zou verschil tussen 
leden veroorzaken; zij die het betaald 
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hebben en zij, die het niet meer zou-
den hoeven te betalen. Het argument 
voor handhaving is, dat een nieuw lid 
in een bestaande, goede accommoda-
tie komt, waar de oudere leden hun 
bijdrage aan gegeven hebben en daar-
om is het goed om van een aan-
staand, nieuw lid een éénmalige bij-
drage voor de accommodatie te blij-
ven vragen.
Bij de stemming over de contributie 
2012 en het lidmaatschapvoorstel, 
kunnen de leden kiezen uit [1] het te 
laten zoals het was, óf [2] het 
bestuursvoorstel, mét aanvulling van 
Frans v.d. Ban, dat ouders van cursus-
kinderen geen entreegeld behoeven 
te betalen zolang de kinderen aan de 
3 jaar durende cursus deelnemen. De 
vergadering kiest voor voorstel 2.  

Ten aanzien van de tarievenlijst 2012 
wordt vanuit de vergadering opge-
merkt, dat bij het niet meer toewij-
zen van nieuwe trailerplaatsen, de 
vermelding ervan én het erbij beho-
rende entreegeld beter geschrapt kan 
worden. Ook had een lid begrepen, 
dat er voor de nieuwe bokken niet 
betaald hoefde te worden. De haven-
meester geeft aan, dat 2011 gratis is 
en dat er in 2012 huur (voor onder-
houd en afschrijving) betaald moet 
worden. Wellicht was dit niet duide-
lijk genoeg gemeld. 
De vergadering stemt bij acclamatie 
inmet de tarieven voor 2012.
Voorzitter meldt, dat de Statuten 
Cie. nog druk doende is. Men zal de 
nieuwe concept Statuten in de 
komende extra ALV inbrengen. De 
nieuwe concept Statuten zullen in 
een komende Aegir Spiegel gepubli-
ceerd worden.

7. Samenstelling bestuur
Frank Berrens heeft aangegeven te 
willen stoppen en als vervanger is 
Randy van den Brandhof gevonden. 
Randy heeft de afgelopen periode als 
2e havenmeester meegelopen. 
Voorzitter overhandigt Frank Berrens 
onder dankzegging voor diens inzet 
gedurende de afgelopen jaren een 
cadeau. De vergadering stemt bij 
acclamatie in met de benoeming van 
Randy van den Brandhof tot haven-
meester.
Ted Tan stopt ook. Voorzitter dankt 
ook hem voor zijn wel zeer enthousi-
aste inzet voor het (jeugd)zeilen en 
overhandigt Ted Tan een cadeau. De 
vergadering stemt bij acclamatie in 
met Peter de Wit met de benoeming 
tot commissaris zeilen.
Aftredend én herkiesbaar zijn Frits 
v.d. Linden (algemeen bestuurslid) en 

Tom Koenen (secretaris). De verga-
dering stemt bij acclamatie in met 
hun herbenoeming.

De voorzitter geeft aan, dat het 
bestuur Peter Krins en Jan Jansen wil 
voordragen als lid van verdienste, dit 
vanwege hun jarenlange, belangeloze 
inzet voor de vereniging. Voorzitter 
memoreert per voorgedragen kandi-
daat hun bijdragen. De vergadering 
stemt bij acclamatie met de benoe-
mingen in en vervolgens overhandigt 
de voorzitter de versierselen en een 
oorkonde aan Jan Jansen uit. Peter 
Krins is afwezig en zal t.z.t. de ver-
sierselen en oorkonde uitgereikt krij-
gen.  

8. Rondvraag
Bart Muller vraagt het bestuur na te 
denken over het toch weer uitgeven 
van trailerplaatsen: vooral de wed-
strijdzeilers gebruiken dit soort plaat-
sen. Antw.: Het bestuur wil in het 
voorjaar het terrein opknappen, met 
een rij stelconplaten erbij. We zullen 
dit verzoek in de voorjaars ALV terug 
laten komen.
Ed Snijders vindt het nieuwbouwplan 
geweldig. Vraagt in hoeverre het 
eventueel mogelijk zal zijn om als lid 
door middel van materiaal sponsoring 
hieraan bij te kunnen dragen. Ed geeft 
zijn complimenten aan het bestuur. 
Antw.: Dit zal wel mogelijk zijn.
Fred Bosch vindt dat het clubhuis 
opgeknapt en gezellig geworden is. 
Jim v.d. Oever Sr. heeft een brief inge-
stuurd met het verzoek aan de ALV 
te overwegen om aspirant leden een 
'mentor' mee te geven, die de aspi-
rant wegwijs op de vereniging maakt. 
Antw.: Het bestuur zal dit bestude-
ren.
Ton v.d. Cammen vraagt zich af of [1] 
met het nieuwe toegangshek nu niet 
alle sleutels retour moeten; [2] heeft 
'team Rotterdam' niet in de begroting 
gezien; [3] op de historische kampi-
oenswimpels staan de namen en nu 
geeft het Verbond slechts lelijke ano-
nieme wimpels uit. Kan Aegir het 
Verbond niet vragen om weer namen 
op de wimpels te zetten? Antw.: [1] 
sleutel nog altijd voor de voordeur 
nodig; [2] wel opgenomen, maar niet 
uitgeprint omdat anders de lijst te 
uitgebreid wordt; [3] doen we.
Frans v.d. Ban meent, dat de aanschaf-
prijs van de nieuwe bokken te hoog 
is. Matthijs van Seventer denkt, dat 
dat onderwerp beter in de voorjaars 
ALV ter sprake kan komen.
Mike Mathot vraagt of leden verplicht 
kunnen worden tot het gebruiken van 
de nieuwe bokken. Antw.: Zowel de 

hellingwagen als de bandenwagen zijn 
technisch afgekeurd voor gebruik bij 
de winterstalling. De hellingwagen 
kan en mag enkel voor hellingen ten 
behoeve van het zogenaamde 'knip-
pen en scheren' gebruikt worden.
Kees Verkerk merkt aansluitend hier 
op, dat het voor een aantal grote 
boten door de Tivolibrug niet moge-
lijk is om het winterstallingsterrein 
van O.W.V. te bereiken! Krijgt hij nu 
reductie omdat hij niet in de winter-
stalling kan? Antw.: Neen, want je 
boot ligt in de haven en je betaalt 
over het hele jaar. Reductie geldt 
enkel als de boot een periode van het 
jaar elders ligt. 
Gerard Oomens [1] is bij het winter-
stallen op O.W.V. geweest en vindt 
het daar erg onveilig qua materiaal en 
werkwijze. Fred v.d. Bosch valt 
Gerard bij. [2] Als de zelfwerkzaam-
heid bijdrage naar € 100 gaat, ver-
wacht hij een grote toeloop. Hoe 
denkt het bestuur daarmee om te 
gaan. Antw.: [1] Het bestuur weet 
hier niets van en zal contact met het 
bestuur van O.W.V. opnemen en dit 
nader uitzoeken. Geef ons aan wat 
precies gevaarlijk is.
Antw.: Neen, want er zijn helemaal 
geen plannen hieromtrent bekend. 
[2] Toeloop zal wel meevallen, we 
zullen met een “to do” lijst werken 
en de werkzaamheden zullen over 
het jaar gespreid zijn.
Erik van Zwieten dankt Jim v.d. Oever 
voor zijn brief en voorstel. De ken-
nismakingscommissie zal het meene-
men. Heeft een vraag. Veel organisa-
ties hebben tegenwoordig de moge-
lijkheid tot via het internet inloggen 
en inzien van gegevens. Overweegt 
het bestuur of bepaalde ledeninfor-
matie (onder restrictie) beschikbaar 
gemaakt kunnen worden? Dan hoe-
ven we geen verouderde papieren 
ledenlijst te gebruiken. Antw.:  
Voorzitter wil hierover een leden-
enquête, want hij wil weten hoe de 
leden hierover denken. We zullen het 
verzoek bestuderen.

Tenslotte neemt – met toestemming 
– het Aegir jeugdbestuur bij monde 
van Max de Boorder het woord en 
geeft aan, dat zij elke zondag actief 
zijn en dat er enkele wisselingen in de 
gelederen van de instructeurs waren. 

9. Sluiting
Verder niets aan de orde zijnde, sluit 
de voorzitter onder dankzegging aan 
de aanwezigen voor hun komst en 
inbreng, de vergadering om 23:08 
uur.

Tom Koenen, secretaris 
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Normaal Lidmaatschap Lidmaatschap Afdracht Watersportverbond Entreegeld eenmalig
Hoofdlid (vanaf 18 jaar)  € 120  €  19  € 153
Partnerlid (vanaf 18 jaar) optioneel  €  50  € 9,50   €  0
Meekomende kinderen tot 16 jaar (per kind)  €  50  € 9,50   €  0
Het eerste kind betaalt geen lidmaatschap. Kinderen tot 16 jaar kunnen niet zelfstandig lid worden.

Zelfstandig jeugdlid (vanaf 16 jaar)  € 100  € 9,50  €  0

Lidmaatschap ouders leskinderen Lidmaatschap Afdracht Watersportverbond Entreegeld eenmalig
Hoofdlid (vanaf 18 jaar)*  € 120  €  19    € 0   uitgesteld*
Partnerlid (vanaf 18 jaar) optioneel  €  50  € 9,50   € 0
Meekomende kinderen tot 16 jaar (per kind)  €  50  € 9,50   € 0
Het eerste kind betaalt geen lidmaatschap. Kinderen tot 16 jaar kunnen niet zelfstandig lid worden.

* Ouderleden van lessende kinderen zijn vrijgesteld van entreegeld gedurende maxiaal drie jaar, of tot de laatste 
datum van het jaar waarin de lessen van het eerste kind zijn beeindigd. Al naar gelang wat zich het eerst voordoet.  
Daarna kan het ouderlid het lidmaatschap van Aegir voortzetten en is entreegeld verschuldigd.

Haven en Terrein (ligplaatsen en stalling)
Terrein     Stalling    Entreegeld eenmalig
Optimistenrek  €  99  €  0
Plankier  € 170  € 156
Terrein  € 170  € 156
Stalling Trailer  € 170  €  0 
Boot/trailerplaats met kraan  € 260  € 246
Motorenloods  €  30  €  0
Kast zolder  €  30  €  0 

Haven    Ligplaats    Entreegeld eenmalig
Kleine steiger  € 300  € 217
Kopsteiger  € 330  € 239
Grote steiger  € 490  € 359
Grote kopsteiger  € 540  € 395
Winterstalling buiten lid  € 175  €  0

Stalling schragenset (per schip)   €  25
Huur botenbok voor winterstalling (vanaf 01-01-2012)  €  40

Werktoeslag*   €  100
* Deze is van toepassing op alle hoofdleden met een ligplaats en wordt terugbetaald na tenminste drie dagdelen 
zelfwerkzaamheid.

Kinderen, jeugdleden en partnerleden hebben geen toegang tot de ledenvergadering en hebben geen stemrecht.

Tarieven 2012

Na de zoveelste verstopping van de riolering 
de zaak maar eens grondig onderzocht en aan-
gepakt. Eerst een middag graven met Mark en 
daarna nog een middag met Randy. En toen 
was het probleem na 14 jaar ellende eindelijk 
duidelijk: de vetput staat verkeerd. De spoel-
keuken staat na de vetput aangesloten en de 
afvoer loopt 30 m om via een 8 cm hemelwa-
terafvoer. De oplossing: de 30 m hemelwater-
afvoer weghalen en de put opnieuw aansluiten 
op een korte 11 cm dikke afvoer van een paar 
meter naar het hoofdriool. De fa. Kraan heeft 
de klus keurig voor ons geklaard. Met wat vrij-
willigers hebben we alle greppels weer dichtge-
gooid en opnieuw bestraat. (bedankt Ton, 
Theo Willem Leen). Het riool is nog een keer 
helemaal doorgespoten en nu denken we dat 
de problemen voorgoed tot het verleden beho-
ren.

Jaap van Herk

Zondag 27 november was het sinterklaasfeest. Er waren zoals 
gewoonlijk weer heel veel kinderen. Er was 1 Sinterklaas en 4 
Pieten waarvan 2 kleine pietjes, de steun Piet, en natuurlijk de 
ondeugende Piet..... Sinterklaas riep de kinderen 1 voor 1 bij zich en 
had voor een aantal kinderen een verhaaltje. En voor alle kinderen 
een heel leuk cadeautje. Toen ze wegvoeren viel de ondeugende 
Piet nog in het water. Hij zal het wel koud hebben gehad, die arme 
Piet. Het was dit jaar weer een leuk Sinterklaasfeest op Aegir.

Groetjes van Brigitte de Schepper.

Vetput nu goed 
aangesloten



19

W.V.AEGIR
Prinsemolenpad 4
tel: 010 4221108
Correspondentie:
Postbus 35032, 
3005 DA Rotterdam

ING nr. 133787
t.n.v. W.V. Aegir - Rotterdam

BESTUUR
Voorzitter
Henk Heintz  010 4183431
Secretaris
Tom Koenen 010 4560437
Penningmeester 
Coen van Duijn 06 53833521
penningmeesteraegir@gmail.com
Algemeen bestuurslid
Frits van der Linden 06 24790439
Havenmeester
Randy van den Brandhof 06 39555189
Technisch commissaris 
Jaap van Herk 06-38558312
Commissaris zeilzaken
Peter de Wit 010 4188768

COMMISSIEVOORZITTERS
Zeilwedstrijdcommissie
Frits van der Linden 06 24790439
Kennismakingscommissie
Frits van der Linden 06 24790439
Ontspanningscommissie
Vacature  

COMMISSIE 
JEUGDZEILOPLEIDING
Voorzitter
Peter de Wit 010 4188768
Hoofdinstructeur
Allard de Nie: jeugdzeilen@wv-aegir.nl
Secretariaat:
Anne-Lou Slobbe-van Vliet 06 53509680
jeugdzeilen@wv-aegir.nl

AEGIR SPIEGEL
Redactie
Monica Vial 010 4188520
Advertenties
Tom Koenen 010 4560437

AEGIR MAIL
Ontvangt u nog geen Aegir Mail? Geef 
dan uw emailadres op aan Monica Vial: 
jachtwerf.vial@planet.nl.
DRUK     
Drukkerij De Potter BV 
Weg en Land 8
2661 DB Bergschenhoek
010 522 10 23

WWW.WV-AEGIR.NL
e-mailcontact via de website

COLOFON

Op de wijs van Ketelbinkie.

Refrein:
Een fijne vriend sinds vele jaren
Met wie je graag een pilsje nam
Verliest nu wel wat wilde haren
Kijk, daar zit Sjaak uit Rotterdam

Het is ruim veertig jaar geleden
Althans, in mijn herinnering
Wat zijn de jaren snel vergleden
Dat ik voor ’t eerst naar Aegir ging
Een cluppie, aan de Plas gelegen
Het biergebruik exorbitant
Je kwam er rare mensen tegen
Men sprong geregeld uit de band

Als ik dan, aan de bar gezeten
Daar in dat cluppie aan de Plas
Vroeg hoe daar zo de mensen heetten
Eén naam heel bijzonder was
Want tussen heel gewone namen
Als Bakker, Jansen enzovoort
Daar was er een die echt wel opviel
“Kaboems” is wat je niet vaak hoort

Aan steiger D waren we buren
Eén nadeel had dat wel
De schepen hadden ’t te verduren
Hun onderhoud stond op het spel
Want plannen hadden we te over
Om nu eens goed aan ’t werk te gaan
Bezweken vaak voor de verleiding
Om lekker aan de bar te staan

Naar Brielle werd toen veel gevaren
Cafe’s raakten daar overvol
Sjaak kwam daar vaak niet tot bedaren
Niets was hem onderweg te dol
Van ’t restaurantje in de Biesbosch
De kok stond hem toen niet te woord
Sjaak pikte iedere toiletrol
Dat is toch niet zoals het hoort!

Maar ‘k moet nog veel meer vertellen
Want in ’t café aan d’overkant
Na onze vorstelijk maaltijd
Toen stond er iemand in de brand
’n toiletrol om hem heen gewonden
Een lucifer hield men erbij
Ik heb het altijd erg gevonden
Beken maar Sjakie, dat was jij….

We lagen in de sluis te wachten
Om zo naar Aegir toe te gaan
Een scoutingschip sloeg achteruit en
Ze kwamen tegen Sjakie aan
En, mensen, wat er toen gebeurde
Sjaak trok de vlaggenstok er uit
En gooide die in blinde woede 
Door ’t grote raam van de kajuit

Naar Engeland gingen we varen
En och, het was verschrikkelijk
De zee die kwam niet tot bedaren
De stront die waaide uit de dijk
Bij Nieuwpoort, ’s morgens in de vroegte
Sjaak zei toen “ik hallucineer
Een hoofd dat loopt daar over ’t water”
Een visser liep daar heen en weer

Hij heeft z’n stekkie in het Zuiden
“de Kampong”, zoals hij zegt
In Frankrijk, op een fijne camping
Het is daar helemaal niet slecht
Want bij dat mooie Franse dorpje
Daar op het Franse platte land
Daar schenken ze een jonge borrel
Dus daar is niets mee aan de hand

De zanger van dit korte liedje
Is erg onhandig, geloof het maar
Maar Sjaak die kan van alles maken
Hij staat voor iedereen vaak klaar
Je hoeft maar eventjes te kikken 
Als er soms iets bij je mankeert
Voordat je boe of  ba kunt zeggen
Heeft hij het al gerepareerd

Op het rooiedooiedendronpleintje
Maakt hij van ’t Rodondendronplein
Zo is hij creatief met woorden
Waarvan er veel te noemen zijn
Met iets heeft hij toch erg veel moeite
Dat heeft hij nu al jaar na jaar
Dat zijn de woorden “kennen” “kunnen”
Hij haalt ze altijd door elkaar

Bij Astrix is een druide
Zijn lied’ren zijn toch niet slecht
In ’t kleine dorpje daar in Gallië
Dat tegen de Romijnen vecht
Bij ’t feestje van de overwinning
Willen ze toch zijn verzen niet
Dat mag er niet met mij gebeuren
Dus dit is ’t einde van mijn lied.

Piet de Rot

Een lied voor Sjaak
Onlangs vierde Sjaak Kruithof zijn vijfenzestigste verjaardag en 
omdat ik bij iedere feestelijke gelegenheid een onbedwingbare 
neiging heb een lied te produceren, was dit bij Sjaak weer het 
geval. Nu is Sjaak’s geschiedenis voor een groot deel verbonden 
met de geschiedenis van Aegir, denk bijvoorbeeld een de Brieler 
Stertochten, dus leek het mij aardig om het lied ter ere van Sjaak 
te publiceren. Lees en huiver…..
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