


Van de voorzitter

Zo vlak na de vorige spiegel overleed onze pen-
ningmeester Louis van Steveninck. Het was 
een slag voor het bestuur. Louis was een fijne 
vent en wist waar hij voor stond. Natuurlijk 
was er best wel tegenwind maar Louis zei dan 
steevast. Lossen wij op. 

Christiaan Rutgers had mij ooit gezegd dat hij 
wel iets binnen het bestuur wilde betekenen 
en derhalve hebben wij hem per de ALV van 
mei jl. geïnstalleerd. Christiaan weet ook van 

wanten en is net zoals Louis een prettig mens 
om mee te werken. Overigens geldt dit voor 
alle bestuursleden. Een update heeft Christiaan 
in zijn hoofd zitten en dat is voor ons bestuur-
ders heel prettig.

Met behulp van Matthijs van Seventer en 
Christiaan Rutgers hebben wij de haven regle-
ment en het huishoudelijk reglement onder de 
loep genomen en veranderd naar deze tijd.
U vindt deze reglementen bijgesloten in deze 
Spiegel en natuurlijk vragen wij u tijdens de 
najaars alv deze reglementen goed te keuren.
Met de aanleg van het nieuwe asfalt is er ook 
een einde gekomen aan al het hoognodige dat 
moest gebeuren. Natuurlijk zijn er altijd nog 
dingen te doen maar Aegir is weer klaar voor 
de toekomst.

Heel veel dank zijn wij natuurlijk verschuldigd 
aan alle mensen die zich hiervoor hebben 
ingezet en in het bijzonder natuurlijk Jaap en 
Randy. Ik wil ook de andere bestuursleden 
danken voor hun inzet dit jaar want ook voor 
hen was het een druk jaar.

Ook veel dank aan de vorige besturen die mid-
dels hun spaarzaamheid het financieel moge-
lijk hebben gemaakt dit alles te doen. 
Natuurlijk er blijven nog dingen te doen. De 
kraan wordt ouder en zal t.z.t. moeten worden 
vervangen en natuurlijk ook het terras is bin-
nen twee jaar aan vervanging toe.
De loungebanken zijn er inmiddels wel en 

deze zijn volledig betaald uit sponsorgelden.
Wij zijn heel blij met de mensen die een vlag 
wilden hebben bij Aegir. Het ziet er enorm leuk 
uit en de sponsoropbrengsten kunnen wij 
goed gebruiken.

Helaas is de veiligheid rond Aegir in het geding 
geweest en is zelfs ons bestuurslid Tom Koenen 
door een paar onverlaten aangevallen. De situ-
atie rond de plassen zonder enige vorm van 
juiste controle van de politie verslechterd zien-
derogen. Er wordt geracet en er wordt veel 
troep zoals lege flessen en ander afval in de 
plas gedumpt.

Inmiddels heb ik dit probleem bij de gemeente 
neergelegd maar heb er geen goede hoop op 
dat er iets zal verbeteren. Afwachten dus. 
Ik kondig u tevens de najaars ALV aan op 22 
november om 20.00 uur in ons clubhuis. Ik 
reken op een goede opkomst.

Het programma zal door Tom Koenen worden 
gepubliceerd.

Het bestuur wenst u nog een mooie nazomer!

Henk Heintz
Voorzitter
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Sail Caledonia 2013 
Velen van jullie herinneren nog het verhaal 
over de deelname van de Valk 62 Lapsus aan 
Sail Caledonia 2011. Het was toen een prach-
tige tocht en een groot avontuur om mee te 
maken. We hebben ons toen door de harde 
wind en de hoge golven terug moeten trek-
ken uit de Loch Ness Challenge en dit liet het 

gevoel achter dat we nog wat af moesten 
maken. Daarom zijn we weer met de Valk ach-
ter de auto naar Schotland vertrokken om deel 
te nemen aan Sail Caledonia 2013.

Sail Caledonia is een jaarlijkse raid waarbij 
het Caledonian Canal dwars door Schotland 
gevolgd wordt vanaf Fort William aan de west-
kust naar Inverness aan de Oostkust. De raid 
wordt gestart in zout water en eindigt in zout 
water. Gedurende de tocht worden de meren 
Loch Lochy, Loch Oich en Loch Ness bezeild. 
Ook wordt er gezeild op de zeearmen Loch 
Lynne en de Beauly Firth. De totale afstand is 
hemelsbreed ongeveer 100 km. De doelgroep 
is klassiek getuigde zeilboten die ook geroeid 
kunnen worden. Deze tocht is niet zo maar een 
toertocht, het is een zeil- en roeiraid die door 
de organisatie graag een expeditie genoemd 
wordt.
De deelnemers komen voornamelijk uit Groot 
Brittannië. Dit jaar waren er inschrijvingen uit 
Zweden, Ierland en een sterke NLse vertegen-
woordiging van  vier boten waaronder wij en 
onze vrienden Tom en Brit op de Centaur Zoef.

In 2011 al kwamen we er achter dat men in 
Schotland niet zo ingesteld is op het varen met 
een kleine kielboot. Zo is het zeker niet van-

zelfsprekend dat een jachthaven of jachtclub 
de beschikking heeft over een kraan. De vorige 
keer hebben we een mobiele kraan moeten 
huren om de boot te water te laten en hebben 
we hem er weer uit moeten halen met een 
enorme kraan voor zeegaande jachten tot wel 
40 ton. Dit jaar konden we dat gelukkig veel 

goedkoper oplossen door gebruik te maken 
van de scheepskraan van de Ross Crana, een 
tot hotelboot omgebouwd Nederlands bin-
nenvaartschip. In Inverness konden we terecht 
bij een lokale jachtverhuur die een klein 
mobiel kraantje heeft en bereid was voor een 
sympathiek tarief te takelen.

Na een prachtige rit door de Schotse hoog-
landen kwamen Jaap en ik, op 24 mei aan in 
Fort William. Fort William is een stadje aan 
de westkust van Schotland aan de voet van 
de Ben Nevis, de hoogste berg van Groot 
Brittannië, en aan de zeearm Loch Lynne waar 
het Caledonian Canal begint. Hier was een Bed 
and Breakfast geboekt. Die avond zagen we al 
veel bekende gezichten in de stad; veel deel-
nemers komen geregeld weer terug.
Zaterdagochtend zou Mike -een professionele 
kraanmachinist in de offshore- ons helpen met 
het bedienen van de scheepskraan. Bij hoge 
uitzondering mochten we in het dok achter 
de sluis takelen, maar daar stond tegenover 
dat ze wel een risico analyse en een hijsplan 
wilden zien en dat de kraan bediend moest 
worden door deskundig personeel. De Valk en 
de Centaur lagen er vlot in maar toen bleek dat 
we nog niet door de sluis naar buiten konden 
in verband met laag tij. Er stond niet genoeg 

water voor de drijvende sluisdeuren. Pas om 
half drie konden we naar buiten om naar de 
Lochaber Yachtclub net ten westen van Fort 
William te kunnen zeilen. We hadden de brie-
fing van de eerste race gemist maar werden 
kort voorgelicht vanuit rescue boot over de te 
varen baan en de starttijd. Er stond een vette 
kracht 4, ideaal voor de Valk en we toonden 
-terwijl we bij de startlijn aan het kruisen 
waren-  de tegenstanders gelijk wat ze van de 
Valk konden verwachten. Er werd al bewonde-
rend en zorgelijk naar ons gekeken.

Na het startschot waren we als één van de 
eersten weg met Zoef kort achter ons. Deze 
positie hebben we niet meer vrij gegeven. 
Bijna in plané naar de benedenboei en finishen 
bij Corpach. Lapsus eerste en Zoef twee. De 
rest van de vloot op een flinke achterstand. 
Als we deze wind houden dan gaat het nog 
leuk worden.

De volgende dag moeten we eerst Neptune’s 
Staircase passeren; een stelsel van 8 sluizen 
om ons op het niveau van het eerste deel van 
het kanaal te krijgen. De chauffeurs brengen 
de auto’s met trailers naar Inverness waar ze 
voor de rest van de week geparkeerd worden. 
Ik laat Jaap achter bij de boot om hem door de 
sluizen heen te brengen.

’s Middags voor de Valkenklasse een historisch 
moment. Er moet namelijk een roeirace geva-
ren worden en ik heb de Valk voor deze tocht 
voorzien van een roeibankje, dollen en riemen. 
Jaap is ook een ervaren sloeproeier. We beden-
ken ons dat dit waarschijnlijk de eerste keer 
is dat iemand met een Valk aan een roeirace 
deelneemt, en nog internationaal ook. Thuis 
hadden we slechts een klein rondje roeiend 
getest, we hadden nog geen idee hoe een Valk 
zich in vergelijking met de anderen laat roeien. 
Ondanks de goede rompvorm zijn we met 
onze gietijzeren kiel te zwaar. Roeiend zit er 
niet meer in dan een plekje in het middenveld 
wat ook bij de rest van de roeiwedstrijden het 
beeld zal zijn. We moeten het hebben van het 
zeilen.

Maandag staat de zeilwedstrijd op Loch Lochy 
op het programma. Tot opluchting van de 
tegenstanders staat er bijna geen wind. In 
afwijking op de normale regels is het bij Sail 
Caledonia toegestaan te roeien tijdens de zeil-
wedstrijden. Ze herinneren zich 2011 nog en 
weten dat het met voldoende wind eigenlijk 
een kansloze missie is tegen een fatsoenlijk 
gezeilde Valk, bij weinig wind ruiken ze hun 
kans en roeien als een idioot. Een leuk moment 
was de start. De meeste concurrenten lagen  
met riemen uit voor de startlijn te wachten 
om vlak na het startschot tot de ontdekking te 
komen dat de doorgang versperd werd door 
Zoef die daar rustig met zeil over bakboord stil
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lag. Wij proberen eerst nog te zeilen, met alle 
truckjes voor weinig wind, maar even later 
gaan we toch ook maar roeien om niet teveel 
achterop te raken. De roeiers weten zo veel 
voorsprong op te bouwen dat wanneer na 
de middag dan toch eindelijk de wind wat op 
steekt het gat niet meer is dicht te zeilen. We 
finishen op een derde plaats. Grote hilariteit 
onder de deelnemers dat ze er in geslaagd zijn 
de Valk te verslaan. We zijn na onze demon-
stratie op Loch Lynne duidelijk het bejaagde 
wild, ‘the boat to beat’.  De geweldig geroeide 
Zweedse Sommarvind wint deze race.

Dinsdag de zeilwedstrijd op Loch Oich. Er 
is weer bijna geen wind. Door de organi-
satie wordt specifiek bepaald dat er tijdens 
deze race niet geroeid mag worden. Dit moet 
onze dag worden. Onderweg naar de startlijn 
kunnen we nog mooie foto’s maken met de 
spinaker. Tijdens wedstrijden is een spinaker 
niet toegestaan omdat het niet traditioneel 
genoeg is en om de snelheidsverschillen te 
beperken. Hier zouden we een mooi resultaat 
moeten kunnen varen ware het niet dat we 
buiten Tom en zijn Centaur gerekend hebben. 
Tom heeft vandaag echt zijn dag en demon-
streert een bovennatuurlijk talent om precies 
te sturen naar waar de schaarse windvlagen 
zijn. Vreemd om hem meerdere malen een 
hoek in te zien sturen waar het water als 
een spiegel is maar wanneer hij er aankomt 
juist een kabbeltje opsteekt. Die vermaledijde 
Centaur loopt als een haas vandaag. Tom en 
Brit winnen heel knap met Zoef vandaag en wij 
varen een tweede plek.

Woensdag zijn we al weer in Fort Augustus 
aan het begin van Loch Ness. Vandaag de Loch 
Ness Challenge, een marathon race over de 
gehele lengte van Loch Ness en dan tot Foyers 
ongeveer halverwege het Loch weer terug. 
Totaal te zeilen afstand ongeveer 55km. Alleen 
de snellere schepen van de vloot mogen hier 
aan mee doen. Voor de rest wordt een kortere 

race uitgezet. Er wordt niet veel wind verwacht 
dus de te zeilen tijd zal wel lang worden. 
Daarom moeten we al om 6 uur ’s ochtends 
starten. De mensen van de veldkeuken zijn 
extra vroeg opgestaan om ons van een Schots 
ontbijt te voorzien. Gebakken eieren, spek en 
porridge (havermout pap), thee en koffie. Het 
Loch Ness ziet er vanaf Fort Augustus altijd 

indrukwekkend uit. Het meer is ruim 35 km 
lang en je ziet de bergen aan beide zijden de 
hoogte in gaan. Het grootste deel van het 
meer heeft een rotsige walkant waardoor je 
niet overal zo maar de kant op kan gaan. In 
verband met een lekkere wind kracht 3 á 4  
besluiten we de roeiriemen op de hotelboot te 
laten liggen. Tijdens de start verrassen we op 
de startlijn onder het oog van het startschip 

de Bayraider Turacco over bakboord. Hij wordt 
door ons compleet overvallen en slaagt er niet 
in op tijd ruimte te geven. We draaien er maar 
achterlangs. Hij snapt niet waar we zo plotse-
ling vandaan komen. Ach ja, voor de einduit-
slag zal het wel niet uitmaken, we doe er maar 
niet moeilijk over. We zien op het startschip 
een paar gezichten met een grote grijns. Bart is 
er vroeg bij vandaag zie je ze denken. Er is een 
wind uit het NO wat betekent dat we 35 km 
moeten laveren naar de bovenboei. De Valk is 
een prima zeilboot scherp aan de wind, ook in 
vergelijking met meer moderne concurrentie.  
We bouwen al snel een flinke voorsprong 
op, De Centaur Zoef volgt dapper op enige 
afstand, daarachter komt de rest. Rond 9 uur 
gaat de wind liggen en de volgende twee 
uur liggen we bijna stil. De tegenstanders 
hadden al gezien dat wij geen riemen bij ons 
hebben, ruiken hun kans en gaan roeien. Een 
uur later zien wij de Turacco voorbij gaan 
en de Sommarvind komt ook dichtbij. Het 
incidentje bij de start heeft hen klaarblijkelijk 
zo getriggerd dat ze zich heel beslist hebben 
voorgenomen er alles aan te doen om ons te 
verslaan. Jaap en ik kijken elkaar aan. ‘Het komt 
denk ik wel goed met dat geroei’ zeg ik, ‘Het is 
nog zo’n 25 km naar de bovenboei, dat gaan 
ze nooit volhouden. Nog koffie?’. We laveren 
rustig verder.

Tot onze grote opluchting komt er rond half 
elf weer een beetje wind en we beginnen aan 
de achtervolging van de Turacco. Geleidelijk 
aan wordt de wind wat sterker en lopen we in. 
Het is grappig dat iedere keer als we binnen 
één slag van de Turacco komen de riemen naar 
buiten gaan om de voorsprong weer op te 
bouwen. Ze zien niet dat ze tijdens het roeien 
vergeten te zeilen en dit kost ze veel kracht. 
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We kruipen schuin achter de Turacco een 
beetje aan loef met zeil over bakboord. Een 
klassieke situatie. Graham, de schipper van de 
Turacco ziet dat ik hem in de tang heb. Hij kan 
niet overstag gaan op het moment dat hij dat 
wil. Vlak bij de kust geef ik hem net voldoende 
ruimte om achter ons langs te draaien zodat ik 
hem geen ruimte voor de wal hoef te geven. 
Hij kijkt doorlopend naar wat wij doen, maar 
we varen hem gewoon klem onder de kant. 
Uiteindelijk gaat hij dan toch maar en draait 
scherp achter ons langs waarna wij ook direct 
overstag gaan.  Op de volgende slag, ongeveer 
ter hoogte van Urquhart Castle, passeren wij 
ze. Terwijl wij ontspannen een boterhamme-
tje aan het eten zijn zien wij een boot met 
een bemanning die zich helemaal heeft leeg 
geroeid. Met een berustend ‘Allright Bart, off 
you go’ wordt de nederlaag toegegeven en 
gaan we verder. De wind blijft aanhouden en 
na 7 uur en 20 minuten zijn we bij de boven-
boei vlak bij Lochend aan de oostkant van 
het Loch. Twee jaar geleden deden we over 
dezelfde afstand twee uur en een kwartier. Je 
weet het hier nooit met het weer. Soms heb je 
vier seizoenen in een dag. We leggen de boot 
lekker voor de wind en zetten koers naar de 
finish bij Foyers. Onderweg komen we de rest 

van het veld weer tegen wat de gelegenheid 
geeft een paar mooie foto’s te maken. Om 
iets over vier, negen uur en tweeënveertig 
minuten na het startschot varen we door de 
finish. We hebben de overwinning die we zo 
graag wilden. We worden de aanlegplaats 
binnengehaald door muzikant Mark die een 
oud Schots overwinningslied op de doedelzak 
speelt. Waar maak je zoiets mee? We zijn ver-
moeid maar heel voldaan. Na ongeveer twintig 
minuten finisht de Turacco, hierna op enige 
afstand Zoef. De overwinning wordt met een 
mooie whisky gevierd.
Donderdag een zeilwedstrijd van Foyers naar 
Lochend bij Inverness. Weer bijna windstil. De 
rest van de vloot weet inmiddels hoe ze ons 
moeten aanpakken: als een imbeciel roeien 
en hopen dat er geen wind komt. De Zweedse 
Sommarvind gooit gelijk twee paar riemen 
uit en neemt niet eens de moeite de zeilen te 
hijsen. De lichte Scratch en de Turacco doen 
hetzelfde. We proberen een poosje te volgen 
door ook te gaan roeien. Het is duidelijk dat 
dit het vandaag niet gaat worden. We hebben 
de dag ervoor gewonnen wat we wilden.We 
finishen op een zesde plaats. Vijf schippers zijn 
die avond erg voldaan dat ze de Valk hebben 
verslagen. 

Vrijdag een roeirace over het laatste stuk kanaal 
waarna we bij de botenverhuur van Caley 
Marine moeten takelen. De rest van de vloot 
gaat nog door de zeesluis van Glachnaharry 
om op de Beauly Firth nog een korte zeilwed-
strijd te varen. Wij kunnen dat niet meer omdat 
er buiten de sluis geen kraan beschikbaar is. 
Nu ja, dan maar de boot  klaar maken voor de 
thuisreis.

’s Avonds wordt de raid afgesloten met een 
spetterend eindfeest waar de Schotse Folk 
band van Mark optreedt. Een gewoonte is dat 
iedere bemanning wat opvoert. Tijdens de 
raid zijn er gedichten gemaakt, stukjes cabaret 
verzonnen en er worden de nodige zeemans-
liederen opgevoerd. De Nederlandse delegatie 
veroordeelt het gezelschap tot een opvoering 
van ‘Al die willen te kapren varen’, niet mooi 
maar wel hard. En we hebben ons de hele 
week niet geschoren dus we zien er, behalve 
Brit dan,  heel toepasselijk toch al uit als een 
stelletje zeerovers.

Het was weer een fantastische week zonder 
enige wanklank. Deze raid wordt bijzonder 
goed georganiseerd, de sfeer is gemoedelijk 
en sportief, de mensen heel leuk. De omgeving 
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Dit weekend gaan we lekker naar de boot. 
Ik haal de jongens uit school, laadt de auto 
in en rij naar de haven. Jip komt later met 
zijn eigen auto. Wij liggen met de boot in 
Ooltgensplaat, een zeer klein dorpje met 
haventje aan het Volkerak, 40 minuutjes rijden 
vanaf Rotterdam. Ooit zijn mijn ouders daar 
beland met de boot. We hebben daar dan ook 
een hele tijd met elkaar gelegen. Zij met de 
Supervancraft en wij met onze zeeschouw, 
beiden genaamd Guinevere.  Toen Carel over-
leed is de Supervancraft naar een makelaar 
gegaan in Elburg, waar hij onlangs is verkocht
We weten dat de koper een Zwitser is, die er in 

Parijs op wil gaan wonen. Hoofdstuk gesloten, 
hopelijk gaat de nieuwe eigenaar er net zoveel 
lol mee beleven als wij. 

Vrijdagmiddag 14 juni, het is heerlijk weer en 
geen file. Aangekomen bij de boot, dekzeil 
eraf en auto uitladen. Terwijl ik daar met tassen 
in mijn handen heen-en-weer loop tussen auto 
en boot, word ik aangesproken door een Frans 
sprekende man. In gebrekkig Engels vraagt 
hij mij (bij ontbreken van de havenmeester) 
of hij een plekje kan reserveren voor de boot 
van zijn zoon, die wil komen overnachten in 
Ooltgensplaat. Hij vertelt me dat de boot 4x12 
m is en dat ze op weg zijn naar Parijs. 
Ik geef aan dat de boot wel aan één van de 
kades kan liggen, maar dat hij wel op moet 
letten met de diepgang. Ik vraag hoe diep 
die boot steekt. De man benoemt dat hij dat 
niet goed weet, alleen dat het gaat om een 
Supervancraft. Bij mij gaan de bellen rinkelen. 
Ik vraag of ze uit Elburg gevaren komen en of 
zijn zoon een Zwitser is. De man is verbaasd 
en vraagt hoe ik dat weet. De tranen lopen 
over mijn wangen en vertel snikkend dat het 
de Guinevere moet zijn, de boot van papa 
en mama. We zijn beiden zeer verbaasd en 
konden het niet geloven. Zelfs de man raakte 
geemotioneerd.
Een paar uur later arriveert de Supervancraft 
en ontmoeten we de nieuwe eigenaar Damian 

en zijn zwangere (8 mnd) vrouw Tiffany. Een 
hele bijzondere ontmoeting. We zijn allen zeer 
verbaasd. Je moet je voorstellen dat je  van 
Elburg naar Parijs vaart en dat je uitgerekend in 
Ooltgensplaat wilt overnachten, niet wetend 
dat dat altijd de thuishaven is geweest. We 
gaan aan boord en het voelt zo vertrouwd. 
Ook het contact met Damian en Tiffany is heel 
bijzonder, zo hecht en intiem. Het valt niet uit 
te leggen. Je kan denken dat toeval bestaat, 
maar in deze geloof ik dat er meer aan de hand 
is geweest tussen hemel en aarde. 
Damian gaf aan: ‘your father must be a crazy 
guy, that he arranged this from heaven’. De 

spijker op zijn kop, dacht ik. We wisselen gege-
vens uit en gaan na een intiem afscheid uit 
elkaar. Zij blijven liggen en wij varen naar 
vrienden bij WSV de Put aan het Haringvliet. 

Vandaag worden we wakker van enorme wind 
(ruim windkracht 7). Toch slapen we lekker uit 
en ontbijten we laat. Vandaag willen we naar 
de natuurspeeltuin op 10gemeten met de kids. 
Echter, rond 11.00 uur gaat de telefoon. Het is 
Damian; “we’re sinking, we’re making water, 
what should we do, we did mayday but nobo-
dy come”.  Ik raak in paniek, maar gelukkig 
blijft Jip rustig. Hij weet ze te kalmeren. We 
zetten kanaal 16 aan en Jip belt de reddings-
maatschappij (voor diegenen, die het num-
mer niet weten; 0900-1111). Het blijkt dat ze 
met meerdere boten aan het zoeken zijn op 
de Oosterschelde. Jip besluit samen met een 
vriend van ons (Peter) in de auto te stap-
pen en richting de Oosterschelde te rijden. 
Ik en Marieke (vriendin) blijven gekluisterd 
bij kanaal 16. Wat een spanning. Het blijkt 
dat ze een verkeerde locatie hadden doorge-
ven, omdat ze totaal gedesorienteerd waren 
geraakt. Wij kenden de route, dus door bemid-
deling van onze kant, konden ze gerichter 
zoeken. Uiteindelijk wordt het schip gevon-
den en de bemanning van boord gehaald. Jip 
ontmoet Damian en Tiffany in Wemeldinge. 
Gelukkig beiden heel en de baby zit ook nog 

goed opgeborgen. De boot ligt nog (droog) in 
de Oosterschelde. 

Wat was er nou gebeurd? Ze waren vroeg 
gaan varen en alles ging goed. Ze waren pal 
tegen de wind in gebleven en dat was geen 
probleem. Opeens kwam er een enorme hoos-
bui, waardoor ze het zicht verloren en een 
boei hadden gemist. Zo kwamen ze op een 
plaat terecht. Ze hadden echter niet door dat 
ze vast waren gelopen en gingen al snel op 
1 oor. Overal zagen ze water om zich heen, 
mede door alle opslaande golven. Na een 
uurtje werd duidelijk dat ze droog kwamen te 
liggen en toen werden ze rustiger. Als je alleen 
Franse riviertjes gewend bent te bevaren met 
veel kleinere boten, dan is stroming, eb-vloed, 
zandplaten, betonning en zeer harde wind 
blijkbaar best even wennen. 

Rond 17.00 uur worden Jip, Damian en Peter 
door de politieboot naar de bergingsboot 
(enorme rib van ongeveer 8 meter met 300PK) 
gebracht, die al de tijd bij de Supervancraft is 
blijven liggen. Bij het overspringen raakt Peter 
te water, maar is er snel weer uit. Het wordt nu 
snel vloed en de boot komt vlot los. Gelukkig 
geen schade, alleen een stuk mahoniehout 
uit de dekrand door nogal lomp gedrag van 
de sleper. Een uurtje later ligt de boot aange-
meerd in Wemeldinge. Het is en enorme rava-
ge aan boord. De koelkast hing aan slangen uit 
zijn kast, etc. Damian en Tiffany raakten niet 
uitgepraat over hoe vriendelijk Nederlanders 
zijn en hoe dankbaar ze ons zijn. 

De dag er na (op zondag=vaderdag) is het 
de bedoeling dat ze verder varen naar Gent. 
Echter, ze zien het met deze ervaring niet zit-
ten om de Westerschelde te moeten overste-
ken. Gezien de kennis en kunde van de toch 
wel onervaren schipper, lijkt ons dat ook niet 
zo’n goed plan. Jip en Peter besluiten mee te 
varen. Het wordt een leerzame en bijzondere 
dag. Dat je het zo snel zo goed met mensen 
kan vinden. Jip kan Damian veel vertellen, uit-
leggen en leren. Ook is er veel lol en gezellig-
heid aan boord en wat zijn Damian en Tiffany 
ons dankbaar. Een reisje Parijs en Zwitserland 
zijn al gepland.  Ik vaar samen met Marieke en 
de kids onze zeeschouw van WSV de Put terug 
naar Ooltgensplaat.
 
Een ongelofelijk bizar weekend. Hoe kunnen 
dingen lopen? Zou het toeval zijn? Nee, Ik 
vind het mooi om te denken dat Carel hier 
een handje in heeft gehad en voor het laatst ff 
afscheid kwam nemen met zijn ouwe (trouwe) 
vriend. Daarbij bracht hij ook wel wat moois 
mee, namelijk een nieuwe bijzondere vriend-
schap. 

Barbara
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Meer dan een jaar lang is er op ons terrein 
gewerkt. Eerst het slopen van wat oude 
opslagloodsen en daarna de nieuwbouw van 
diverse bergruimten. Ook het achterterrein is 
op de schop genomen. Er is opgehoogd en er 
zijn nieuwe stelconplaten geplaatst. Ook het 
voorterrein is opgehoogd nadat er nieuwe 
damwanden zijn geplaatst. Er is een compleet 
nieuw pad aangelegd en als klap op de vuurpijl 
het mooie nieuwe hek. Maanden van werk dus. 
Natuurlijk gaf dat aan de leden ook de nodige 
overlast. Nu de werkzaamheden zijn gedaan 
werd het tijd voor een feest. Ten eerste om 
de nieuwbouw te openen, maar daarnaast 
ook om de leden weer eens gezellig bij elkaar 
te hebben. In overleg met het bestuur is er 
gekozen voor een feestweekend. Het feest 
begon op zaterdag met een officiële opening, 
een kleine receptie en een optreden van Peter 
Barnes. Jaap verrichte na de speech van de 
voorzitter de opening. We kennen Jaap, een 
man van weinig woorden, dus die opening was 
met het doorknippen van een symbolisch lint 

zo gebeurd. Nadat er met een glaasje prosecco 
door de leden werd geproost op de vereniging 
en er nog even werd bijgeklets begon het 
optreden van Peter. Peter is altijd goed voor 
een feest. Onderwijl werd ook de barbecue 
geserveerd. Nadat iedereen het zich goed had 
laten smaken barstte het feest pas echt los. 
Dansende mensen met rode zonnebrillen op 
(die als aandenken werden rondgedeeld) tot 
laat in de avond. 
Zondag was er een puzzeltocht gepland. 
Duimen voor mooi weer dus. Het was koud 
maar droog en rond een uur of één ging men 
op speurtocht op de voor-en achterplas. Bij 
terugkomst (vaak koud en verkleumd) trof 
men de band Lol al in het clubhuis om het 
feest af te sluiten. Ondertussen moesten de 
formulieren van de puzzeltocht worden nage-
keken. Altijd een heel karwei. Helaas bleek dat 
de antwoordenlijst was verdwenen.  Gelukkig 
zat die nog in een mailbox en konden we hem 
zo uitdraaien.

Er was een boot die met kop en schouders 
uit stak boven de rest van de deelnemers en 
ja, wat gebeurt er dan? In de hectiek trek je 
dan de verkeerde conclusies en zo werden de 
opvarenden van de boot van Hans en Bette 
(Hans en Bette, Hans en Lody, Cor en Wilmar en 
Janet) beschuldigd van het verdonkeremanen 
van de antwoordenlijst. Dit had zo niet mogen 
gebeuren, onze oprechte excuses hiervoor.  
Gelukkig wordt er deze winter een knopencur-
sus gehouden, want een paalsteek is echt geen 
mastworp of wat wij nog meer voor knopen 
hebben gezien. Na het Indisch buffet zorgde 
Lol nog voor een feest dat klonk als een klok.
Al met al kunnen wij terugkijken op een zeer 
geslaagd feestweekend.

Monica Vial 

Feestweekend 14 en 15 september 2013
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Huishoudelijk reglement
De algemene vergadering, gelet op artikel 
27 van de statuten, heeft op ..... onderstaand 
Huishoudelijk reglement goedgekeurd en 
vastgesteld.

Algemeen

Artikel 1
In alle gevallen waarin de statuten en andere 
reglementen niet voorzien, beslist het bestuur

Bestuur

Artikel 2
De voorzitter heeft de leiding van alle verga-
deringen.

Artikel 3
Hij wordt tijdens afwezigheid vervangen door 
een door de voorzitter aangewezen bestuurs-
lid. Indien de voorzitter geen ander bestuurslid 
heeft aangewezen beslist het bestuur omtrent 
de vervanging.

Artikel 4
1. De voorzitter roept het bestuur bijeen zo 
dikwijls hij dat nodig oordeelt.
2. Hij is tot zodanige bijeen roeping verplicht, 
indien tenminste twee leden van het bestuur 
zulks van hem verlangen.
3. De oproepingen geschieden schriftelijk met 
vermelding van redenen van de bijeenkomst. 
In gewone gevallen tenminste vijf dagen, doch 
in speciale gevallen tenminste één dag voor de 
vergadering.

Artikel 5
De penningmeester is belast met het innen en 
het beheer van de gelden van de vereniging. 
Hij verschaft het bestuur alle inlichtingen en 
inzage van de stukken en maakt tijdig ieder 
jaar de rekening en verantwoording op, die 
na goedkeuring door het bestuur aan de alge-
mene vergadering in de voorjaarsvergadering 
ter vaststelling wordt voorgelegd. Hij legt in de 
najaarsvergadering aan de algemene vergade-
ring een begroting voor het komende jaar over

Artikel 6
1. De secretaris maakt van iedere vergadering 
de notulen.
2. Daarnaast verzorgt hij de correspondentie, 
is hij bewaarder van de archieven en houdt hij 
het ledenregister bij.
3. Hij stelt het jaarverslag op, dat ieder jaar 
in de algemene vergadering in het voorjaar 
namens het bestuur wordt uitgebracht.

Artikel 7
Met inachtneming van het vorige artikel ver-
deelt het bestuur de verdere werkzaamheden 
onder de leden.

Vergoedingen

Artikel 8
1. Aan de krachtens artikel 12, lid 3 van de sta-
tuten genoemde personen, die onder de ver-
antwoordelijkheid van het bestuur bepaalde 
onderdelen van de taak van het bestuur kun-
nen uitvoeren, kan een vergoeding worden 
verleend.
2. Aanstelling en ontslag van bezoldigde 
krachten geschiedt door het bestuur.
3. Wanneer de vereniging overgaat tot het 
aanstellen van bezoldigde krachten, anders 
dan de hulp aan de terreincommissie, zullen 
jaarlijks op de voorjaarsvergadering naast de 
rekening en verantwoording over het afgelo-
pen jaar een begroting voor het komende jaar 
worden ingediend.

Administrateur

Artikel 9
Het bestuur kan zich ter verlichting van zijn taak 
terzijde laten staan door een administrateur.

Artikel 10
De door bestuurs-, commissieleden of de 
administrateur ten behoeve van de vereniging 
gemaakte kosten, worden indien mogelijk aan 
het einde van iedere maand doch minimaal 
een maal per jaar op een getekend kasbewijs 
door de penningmeester vergoed

Financiële bijdragen
.
Artikel 11
Behoudens het bepaalde in artikel 9 van de 
statuten zal het bestuur op de algemene ver-
gadering, die in het najaar gehouden wordt, 
voorstellen doen ten aanzien van de geldende 
contributies en haven- en liggelden voor het 
volgende jaar.

Artikel 12
Kandidaat-leden en kandidaat-juniorleden, die 
zich lopende het jaar aanmelden, zijn pro rata 
contributie en eveneens pro rata eventuele 
haven- en liggelden verschuldigd.

Artikel 13
1. Behoudens ontheffing door het bestuur 
moeten de jaarlijkse financiële bijdragen en 
entreegelden, waarvoor de nota's zijn verzon-
den voor 1 februari van een verenigingsjaar, 
worden voldaan voor 1 april van dat jaar. 
2. De bijdragen/entreegelden, waarvoor de 
nota's in februari of daarna in een verenigings-
jaar zijn verzonden, moeten worden voldaan 
binnen 30 dagen na de datum van de nota. 
3. Nota's voor lesgelden dienen te worden 
betaald binnen 30 dagen na datum van de 
nota. 

4. In geval van ontheffing wordt door het 
bestuur een nieuwe datum genoemd. 
5. Bij betaling na enige hiervoor bedoelde 
datum of termijn is men een toeslag van 20% 
verschuldigd. Indien bij overschrijding van een 
betalingstermijn tot invordering wordt over-
gegaan, is men de incassokosten verschuldigd.

.Artikel 14
Indien na herhaalde aanmaning betaling ach-
terwege blijft, zal de nalatige, indien dit lid 
of juniorlid is, op de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering voor ontzetting uit het lid-
maatschap worden voorgedragen.

Artikel 15
Bij een ontzetting uit het lidmaatschap zal de 
vereniging zich alle rechten tot invordering 
van het verschuldigde bedrag voorbehouden.

Artikel 16
Een lid, die uit het lidmaatschap is ontzet, kan 
niet binnen vijf jaar als lid worden voorgedra-
gen.

Artikel 17
Van de ontzetting uit het lidmaatschap kan 
door het bestuur aan andere verenigingen en 
instanties kennis worden gegeven.

Commissies

Artikel 18
1. In artikel 15, lid 3 van de statuten wordt het 
bestuur de mogelijkheid gegeven commis-
sies in te stellen. In deze commissies kunnen 
door het bestuur als leden worden benoemd, 
bestuursleden, leden,  leden van verdienste en 
juniorleden.
2. Voor zover bij de afzonderlijk te noemen 
commissie geen aparte bepalingen zijn ver-
meld, gelden de volgende algemene regels.,
3. Ingevolge artikel 15, lid 3 van de statuten zijn 
alle commissies verantwoording verschuldigd 
aan het bestuur. 
4. Voor zover door commissies gelden worden 
geïnd of beheerd gedurende of met betrek-
king tot verenigingsactiviteiten, is men in 
zoverre rekening en verantwoording verschul-
digd aan de penningmeester.

Artikel 19
In elk geval zijn er de volgende commissies:
1 De Haven- en terreincommissie. Van deze 
commissie maakt tenminste een bestuurslid 
deel uit. Dit bestuurslid draagt de titel van 
Havenmeester. De commissie heeft onder 
meer als taak:
a. het adviseren van het bestuur met betrek-
king tot alle zaken het onderhoud, vernieu-
wing en uitbreiding van de jachthaven of het 
clubgebouw; 



b. het beheer van de gereedschappen en even-
tueel andere aangekochte materialen. 
c. het houden van toezicht op de voortgang 
van opgedragen werkzaamheden;
d. het houden van toezicht op de handhaving 
van dit reglement voor zover het gedragsre-
gels betreft en het jachthaven reglement.
2. De Redactiecommissie, die is belast met de 
redactie en de uitgaven van het clubblad en 
is verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.
3. De Zeilcommissie, die is belast met de uit-
voering van activiteiten ten behoeve van de 
leden, waarbij de nadruk gelegd wordt op de 
watersport in de breedste zin van het woord.
4. De Kascontrolecommissie, die haar taken uit-
voert in overeenstemming met het bepaalde 
in artikel 17, lid 7, 8 en 9. Tijdens de algemene 
ledenvergadering in het voorjaar doet de kas-
controlecommissie verslag van haar bevin-
dingen en kan zij de algemene vergadering 
voorstellen het bestuur decharge te verlenen 
over het gevoerde financiële beleid. Bij geen 
dechargeverlening dient de zittende commis-
sie gehandhaafd te blijven.
5. De Kennismakingscommissie. Met betrek-
king tot deze commissie geldt het volgende:
a. De kennismakingscommissie bestaat uit vier 
leden, waarvan de voorzitter wordt benoemd 
door en uit het bestuur. De overige drie leden 
worden gekozen uit en door de stemgerech-
tigde leden op de algemene ledenvergade-
ring, die in het voorjaar gehouden wordt. Bij 
gelijke stemming geeft de stem van de voorzit-
ter de doorslag. 
b. Elk jaar treedt bij toerbeurt één van de drie 
leden af, die op voordracht door het bestuur 
terstond herkiesbaar is. Schriftelijke kandidaat-
stelling is hierbij niet vereist. 
c. De commissie kan kandidaat-leden voor 
zich doen verschijnen en handelt verder vol-
gens het bepaalde in de Art. 5, 6 en 7 van de 
statuten.
6. De Ontspanningscommissie, die in overleg 
met het bestuur de ontspanningsevenemen-
ten in en buiten het clubhuis organiseert. 

Sponsoren

Artikel 20
1. Sponsoren kunnen buitengewone lid in de 
zin van artikel 3, lid 7, van de statuten zijn. 2. 
Leden aan wie door sponsors zaken en/of gel-
den ten behoeve van de vereniging of evene-
menten van de vereniging worden toegezegd 
of aangeboden dienen daarvan zo spoedig 
mogelijk mededeling te doen aan het bestuur.

Gedragsregels

Artikel 21
1. Leden dienen zich te gedragen als een goed 
lid van de vereniging betaamt.
2. Dit houdt onder meer in dat de bepalingen 
bij of krachtens de statuten en de reglementen 
van de vereniging zijn gesteld moeten worden 
nageleefd. 
3. Het bestuur is bevoegd personen die in 
strijd met het eerste lid handelen, indien de 
omstandigheden dat noodzakelijk maken, de 
toegang tot het terrein voor een bepaalde tijd 
te ontzeggen. 
4. Indien zodanig wordt gehandeld in strijd 
met het eerste lid dat een naar het oordeel van 
het bestuur ongewenste situatie optreedt, kan 
het bestuur een last onder dwangsom opleg-
gen, waarbij het betrokken lid de opgelegde 
dwangsom aan de vereniging verbeurt indien 
hij binnen een door het bestuur vastgestelde 
periode geen einde maakt aan de desbetref-
fende  ongewenste situatie.
5. Tegen de beslissingen van het bestuur, 
bedoeld in lid 3 en 4 kan het betrokken lid 
30 dagen na het verzenden van de beslissing 
bezwaar maken bij het bestuur. 
6. Het bestuur stelt het betrokken lid in de 
gelegenheid om op het bezwaar zo spoedig 
mogelijk, doch binnen 4 weken na het indie-
nen van het bezwaar te worden gehoord.
7. Het bestuur beslist op het bezwaar binnen 3 
maanden na het indienen daarvan.
8. Van de beslissing op bezwaar bedoeld in het 
vorige lid staat beroep open bij de algemene 
vergadering. Artikel 7 van de statuten is van 
overeenkomstige toepassing.

Artikel 22
Het bestuur kan leden die niet aan hun ver-
plichting ingevolge artikel 10, lid 5 van de 
statuten voldoen een boete opleggen, die 
vooraf is goedgekeurd door de Algemene ver-
gadering.

Slotartikel

Artikel 23
Dit reglement kan worden aangehaald als: 
“Huishoudelijk reglement”.
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Ander jasje
Tijden veranderen. Het is interessant om oude-
re AegirSpiegels open te slaan en te lezen wat 
er vele jaren terug bij de Aegirleden leefde. 
Eigenlijk heel herkenbaar, het gaat over water-
sportplezier, verbouwingsperikelen, techni-
sche kwesties en financiële discussies. Het is 
grappig om de tarieven uit vroegere tijden 
erop na te slaan: een nieuw clubhuis voor 5000 
gulden in 1936 en een ligplek voor een 16m2 
voor 15 gulden.

In de vorige AegirSpiegel kondigde Monica 
Vial haar afscheid uit de redactie aan en ook 
Rob Spliethoff heeft na een zeer lange redac-
tietijd besloten zijn plek af te staan. Een geolie-
de machine even overnemen is geen sinecure; 
u heeft dan ook even moeten wachten op 
deze Spiegel. De vormgeving is veranderd 
en ook de kleuren. In de laatste maanden 
van dit jaar zullen de adverteerders benaderd 
worden om voor 2014 nieuwe afspraken te 
maken. Graag trekken we het sponsorbeleid 
breder door en gaan met de adverteerders het 
gesprek aan over de vele mogelijkheden die 
Aegir kan bieden op het gebied van naamsbe-
kendheid zoals vlaggen, website, nieuwsbrief, 
kleding ed. Het is nog even wennen en niet 
alles verloopt direct soepel. We rekenen daar-
bij op jullie opbouwende adviezen en zetten 
de schouders er graag onder. 

De laatste Spiegel van dit jaar zal als thema 
“AegirJeugd” hebben. We verheugen ons nu 
al op de vele foto’s, stoere zeilverhalen, mop-
penpagina, beschrijvingen van de meest gave 
zeilgames, heroïsche feiten, Sinterklaas etc. 
Ook een idee voor een themanummer? Laat 
het ons weten. 

Rest ons nog Monica en Rob hartelijk te bedan-
ken voor hun inzet in de afgelopen jaren. 
Gelukkig zullen zij nog in een aantal andere 
commissies actief blijven.

De redactie 
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering  om 20:10 
uur en heet iedereen welkom en in het bijzon-
der de leden van verdienste. Bestuurslid Jaap 
van Herk is in Schotland en is dus vanavond 
niet aanwezig. Aegir had een druk wintersei-
zoen en zo is bijvoorbeeld de kinderspeel-
plaats op de nieuwe plaats opgebouwd met 
dank aan Kraan. Agendapunten 10 en 4 zijn 
omgewisseld. Tenslotte wordt met 1 minuut 
stilte het overlijden herdacht van Louis van 
Steveninck (penningmeester), Leo Thomassen 
(lid), Ada ten Bosch-Straetemans (oud-lid en 
oud-penningmeester), Henk van Bregt (oud-
lid), Piet Sijpestein (oud-lid en oud-secretaris), 
Pieter Johan Marinus van Notten (coach en 
zeilinstructeur).

2. Ingekomen/uitgegane stukken
Berichten van verhindering ontvangen van: 
Teun van Rietschoten, Bart Muller, Peter 
Vollebregt, Monica Vial, Aad Maaten, Anne 
Koelman-Van Doornik, Jaap van Herk.
Ingekomen brief van Bart Muller over de invoe-
ring van een "bemanningslicentie" door het 
Watersportverbond. Hij maakt zich zorgen, 
want hij vreest voor extra administratief werk, 
stijgende kosten en een extra drempel voor 
zeilers om aan wedstrijdzeilen deel te nemen. 
Hij wil graag, dat de ALV zich hierover uit-
spreekt. Zeilcommissaris Peter de Wit geeft 
aan, dat bij Aegir de soep niet zo heet gegeten 
wordt. Elders, bij de grote evenementen zal 
naar de bemanningslicentie gevraagd kunnen 
worden. En ze zijn vrij makkelijk en voor weinig 
geld verkrijgbaar. Peter verwacht niet, dat de 
prijs voor deze licentie onredelijk zal stijgen. 
De ALV steunt deze inschatting.

3. notulen november 2012
De notulen worden goedgekeurd met dank 
aan de secretaris.

4. Bestuurssamenstelling
Ten gevolge van het overlijden van Louis van 
Steveninck heeft het bestuur Chistiaan Rutgers 
gevraagd om de functie van penningmeester 
over te nemen. Hij krijgt hierbij ondersteuning 
door oud-penningmeester Frans v.d. Ban. De 
ALV stemt bij acclamatie in met deze benoe-
ming.  Technisch commissaris Jaap van Herk is 
volgens schema aftredend, maar stelt zich 
herkiesbaar. Hij wordt door de ALV bij acclama-
tie herkozen. Aansluitend merkt Ton v.d. 
Cammen op, dat alle activiteiten rondom de 
nieuwbouw en renovatie van het terrein een 
zware wissel getrokken heeft op met name 
Jaap en havenmeester Randy van den 
Brandhof. Jaap deed dit alles naast zijn nor-
male werk en Ton wil hiervoor namens de 
leden zijn dank uitspreken.

5. Mededelingen bestuur/uit de regio
Vera Bergschneider, bestuurslid algemeen:
Door langdurige ziekte van Erik van Zwieten zit 
zij nu nog maar enkel met Ton v.d. Cammen in 
de Kennismakings Cie. Ze kunnen daar nog 
wat commissieleden gebruiken en vragen 
gegadigden zich te melden. De Sponsor Cie. 
probeert alles te bundelen, waaronder com-
municatie, de nieuwsbrief en de website. De 
sponsorbrochure is bijna klaar. Er is de keuze 
uit een aantal pakketten, zoals bijvoorbeeld 
een banier aan één van de 10 masten op het 
terrein. 
De Aegir Spiegel krijgt een andere vorm en de 
bedoeling is, dat het blad geheel in kleur 
wordt uitgebracht. Monica Vial draagt haar 
redactiefunctie over, maar blijft wel in de 
Ontspannings Cie. actief.
Op 13 juni zullen Ed Snijders en Vera - net als 
vorig jaar- weer een veiling houden van nauti-
sche zaken en materialen van het terrein.
Tenslotte verzorgt Vera samen met Peter de 
Wit veel jeugdactiviteiten.

Peter de Wit, zeilcommissaris:
Met het jeugdzeilen gaat het goed: er zijn 43 
Optimisten cursisten en zo'n 10 RSFeva cursis-
ten. Het zelfde aantal als vorig jaar. Verder zijn 
er ook nog 13 wedstrijdzeilers met potentie. 
Opzet is, dat de beste CWO cursisten doorstro-
men naar de wedstrijdploeg. Hierbij is de steun 
van de ouders onontbeerlijk. Vanwege vervan-
ging is besloten om een nieuwe Wally aan te 
schaffen. We hebben nu in totaal 5 Wally's. 
Helaas bleek één buitenboordmotor - ondanks 
motorslot - gestolen te zijn. Over verdergaan-
de veiligheidsmaatregelen wordt nagedacht. 
Bijvoorbeeld het verlichten van de steigers.
Bij de Optimisten beginnen komend weekend 
de zeilwedstrijden in het kader van de Combi 
Rotterdam. Op zondag 30 juni is de slotrace bij 
Aegir en het zal naar verwacht erg druk wor-
den.
Op de donderdag avonden worden Laser zeil-
wedstrijden voor de A. van der Meer Bokaal 
gehouden. De jaarlijkse Laserevenement 
wordt naar een later tijdstip verschoven, een 
en ander in nauw overleg met de Laserklasse 
Organisatie.
De Aegir Cup zal in september gehouden wor-
den. Tijdens de IJsberen Race zullen dit jaar 
ook de F.J. zeilers meedoen voor hun nationale 
kampioenschappen.
Er zijn weer gesprekken gestart met de Regen-
boog Klasse over het eventueel weer houden 
van het Regenboogevenement op de Plas.

Randy van den Brandhof, havenmeester:
Door herschikking is het aantal plaatsen in de 
haven van 148 naar 154 gegaan; zijn er 64 plan-
kierplaatsen en zijn er 10 extra trailerplekken 

gerealiseerd. Op dit moment zijn er nog 14 
lockers vrij. In de haven staan 4 boten op de 
wachtlijst voor een grote plek. 9 Boten zijn 
vertrokken en 9 nieuwe boten zijn daarvoor in 
de plaats gekomen.
De nieuwe speeltuin is op zijn nieuwe lokatie 
gerealiseerd met dank aan Jan Kraan.
Na de ALV zal de voordeursleutel vervangen 
worden in het kader van het sleutelplan. Van 
de  stroomkasten op de steigers is inmiddels 
de helft aangesloten en de rest volgt binnen 3 
weken.
Aanvullend meldt de Vz. dat Jaap bij aannemer 
Poot een offerte aangevraagd had voor het 
pad op Aegir. De kosten zijn € 17.500,= ex. BTW. 
Door zuinig besteden hebben we nog geld 
over van de begroting en is inmiddels aan Poot 
de opdracht gegeven.

6. Financieel verslag 2012
Christiaan Rutgers, penningmeester:
In 2012 is veel uitgegeven en hebben we een 
negatief saldo. De investeringen i.v.m. huur 
terrein worden in 1 jaar afgeschreven en zijn 
volgend jaar weg.
De betalingsvoorwaarden worden aangepast. 
Bij de reguliere jaarnota was al geregeld, dat 
deze vóór 1 april van het lopend jaar betaald 
moest worden. En indien men ná die datum 
betaalt, dat er 20% toeslag bij de nota komt. 
Nieuw is, dat als men die toeslag niet binnen 
een maand betaalt er nogmaals 20% erbij 
komt. Dus in totaal kan er dus een boetetoe-
slag komen van 40%. 
Voortaan moeten de lesgelden vooraf betaald 
worden omdat in het verleden er cursisten 
waren, die betalingsverplichtingen niet (op 
tijd) nakwamen.
Voor de overige nota's / facturen geldt nu een 
betalingstermijn van 30 dagen, waarbij bij niet 
tijdige betaling er een toeslag van € 25,= volgt. 
En na weer 30 dagen niet betalen volgt wéér 
een boete toeslag van € 25,=.
Aanvullend merkt de Vz. op, dat Aegir een 
sociaal hart heeft en dat als leden problemen 
hebben, zij dit dan aan het bestuur moeten 
melden. Aansluitend op hetgeen inzake de 
(boete-)nota's aangegeven is, vraagt en krijgt 
de Vz. goedkeuring van de ALV.

7. Verslag Kascontrole Cie. 
De Kascontrole Cie. heeft geen onregelmatig-
heden geconstateerd en voldoende onder-
bouwing voor de overige kosten. Wél adviseert 
zij om beter op de begrotingsdiscipline te let-
ten. De post consumpties is hoog, maar de 
gegeven verklaring is voldoende. De negatieve 
reserve van € 185.000 komt ten laste van de 
nieuwbouw en is gelijk afgeschreven.
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8. decharge bestuur over het jaar 2012
De Kascontrole Cie. adviseert de ALV om het 
bestuur decharge te verlenen over het jaar 
2012. De ALV stemt in bij acclamatie.

9. Verkiezing nieuw lid Kascontrole Cie.
Matthijs van Seventer en Simon Fortuyn heb-
ben te kennen gegeven, dat zij als lid van de 
Kascontrole Cie. willen aanblijven en dus is er 
geen verkiezing voor een nieuw lid nodig.

10. jaarverslag van de secretaris
De secretaris leest het jaarverslag over 2012 
voor.

11. Aanpassingen HH Reglement
De aanpassingen HH Reglement worden ver-
schoven naar de najaars ALV. Er is een commis-
sie in het leven geroepen, die zich hiermee 
bezig houdt.
 
12. Rondvraag
Hennie Rotmeyer stelt, dat verlichting op de 
steigers afschrikwekkend kan werken voor 
kwaadwillenden. Bij de nieuwe stroomkasten 
is maar een beperkt aantal contacten beschik-
baar. Hoe op te lossen, als er meer mensen 
stroom willen trekken?

Jaco de Hoog: de 24 Uurs Race is niet genoemd 
in het verhaal van Peter. Roept leden op om 
zich aan te melden. Doet tevens een verzoek 

aan de leden om als de boten te water zijn 
gelaten, de trailers snel weg te halen i.v.m 
ruimtegebrek.
Er ligt steeds rommel rondom de vuilcontai-
ners. Als ze vol zijn, moeten de leden het afval 
mee naar huis nemen.

Joost Vial biedt zich aan voor het reinigen van 
de steigers.

Maarten Alblas: stelt voor om bij de komende 
Combi herkenbare "Marshalls" in te zetten voor 
het parkeren, verkeersregeling en verlenen 
van hulp. Antw.: dit wordt al gedaan.

Ed Snijders: bij de komende veiling hebben we 
niet alleen kopers nodig, maar ook mensen, 
die spullen voor de verkoop hebben. Gaarne 
bij hem of Vera melden.

Kees Verkerk: (1) alle Aegir buitenboordmoto-
ren moeten overgeschilderd worden, ter voor-
koming van diefstal; (2) stelt voor om voortaan 
het bestuur door 1 persoon voor hun inzet te 
danken. Hij denkt daarbij dan aan een lid van 
verdienste.

Peter de Wit: het is weer mogelijk om via de 
website zich voor de zeilwedstrijden aan te 
melden. Vorig jaar waren een aantal cursisten 
vrij laat met betalen. Daarom is nu afgespro-
ken, dat men vóór aanvang van de cursus moet 

betalen. Dit kostte dit jaar tijd, waardoor de 
nota's vrij kort voor de 1e les verzonden wer-
den. Hiervoor excuus. Verder werkt dit systeem 
goed, want 90% had voor aanvang van de 1e 
les betaald.

Ton v.d. Cammen: (1) heeft een aanvullende 
opmerking voor de toelichting bij de agenda 
van de ALV; namelijk, dat ook de andere leden 
toegang tot de ALV hebben. (2) De ALV notulen 
komen altijd in de Aegir Spiegel en zijn dus 
overal zichtbaar. Is het niet beter om ze op een 
besloten website te plaatsen, waar ze enkel 
voor de leden beschikbaar zijn? (3) Het is wel-
licht beter om de kostenplanning over meer-
dere jaren te plannen en de kostenafschrijving 
in één keer te doen.

Frans v.d. Ban: complimenteert het bestuur 
voor hun inzet.

Jan Kraan: bedankt bestuur en leden voor hun 
vertrouwen in de bouw en geeft een rondje 
vanwege de verjaardag van zijn echtgenote.

13. Sluiting
Verder niets aan de orde zijnd, dankt de Vz. de 
aanwezigen voor hun komst en inbreng en 
sluit de vergadering om 21:36 uur.

Rotterdam, juni 2013
Tom Koenen, notulist

Op 30 juni hadden wij, als Aegir, de eer om de 
laatste Combi van de cyclus te organiseren.
Dat betekent dat er voor de einduitslag op het 
scherpst van de snede gestreden werd voor 
een goede eindrangschikking.
We hadden alles mee, het weer, de wind en 
de richting over de lengte van de plas, dus 

Combi Rotterdam

rein te parkeren en dat haalde de druk geluk-
kig van de ketel. Uiteindelijk kregen we de 
Gemeente, na veel gelobby, zo ver dat er toch 
een gebied buiten het hek werd vrijgegeven. 
Alles dus op het laatst toch nog opgelost, 
maar dat was wel stressen.

Vette prijzen in de combi

parkeren, maar de Gemeente was ook niet 
genegen ons vergunning te verstekken voor 
het parkeren buiten het hek. Een groot pro-
bleem diende zich aan met zoveel deelne-
mers.
Gelukkig kregen we van Partycentrum Lom-
merrijk de toestemming om op hun achterter-



Vette prijzen in de combi
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Met zo’n 125 boten op de plas is dit voor ons 
een groot evenement en daar mogen we trots 
op zijn.
Als er dan door onze kids ook nog gescoord 
wordt is dat helemaal mooi.

In de Opti C, waar ook onze leskinderen CWO 2 
& 3 aan meededen, waren er goede prestaties 
van Thomas (4e) en Ghislaine (6e). In de Opti B 
ging het prima met Tjeerd 2e (net achter 
Olivier Jaquet) en werden Joris, Josephine en 
Maxim knap 5e, 6e en 7e, terwijl in de sterke 
Opti A Daan en Roderick hoog scoorden met 
een 5e en 6e plaats.

Wij zijn met onze Opti-kids dus goed op weg 
en dat uitte zich ook in einduitslag van de 
Combi Rotterdam. Door Michel, Bart en Nils 
was een heus podium gemaakt, waar alle trot-
se prijswinnaars op plaats konden nemen. 
In de RS-Feva vielen de prestaties van onze 
zeilers wat tegen, maar zij zitten bij ons nog in 
het lescircuit terwijl de concurrentie veel meer 
wedstrijdervaring heeft. 

Dan toch nog een negatieve kanttekening.
Waar we in het verleden overwegend te maken 
hadden met protesten in de Combi A, deed 
zich dat nu in ruime mate voor bij de C’tjes. 
Ondanks dat zij niet mogen protesteren en dat 
er in de plaats dan arbitrage plaats vindt, liep 
dit toch behoorlijk uit de hand. Het protestco-
mité c.q. de arbitrage had hier handen vol werk 
aan en dat kostte tijd, te veel tijd.
Ik zal deze zaak in oktober in de combiverga-
dering op de agenda laten zetten, want hier 
moeten regels worden aangescherpt of wor-
den gewijzigd. 

Rest mij nog alle dank te zeggen aan de vele 
vrijwilligers, aan Roderick voor zijn leuke 
muziek in de middag en aan diegenen die een 
financieel steentje hebben bijgedragen om dit 
evenement tot een groot succes te maken. 

de uitslagen (met prijswinnaars en 
Aegir deelnemers)

Optimist A (19 deelnemers) :
1e Ties Verploegh
2e Christopher Bol
3e Lizet de Vries
5e Daan Costermans (Aegir)
6e Roderick van Empel (Aegir)

Optimist B (23 deelnemers) :
1e Olivier Jacquet (ook een beetje Aegir) 
2e Tjeerd Lathouwers (Aegir)
3e Fleur ten Broecke
5e Joris Nankman (Aegir)
6e Josephine Berrens (Aegir)
7e Maxim Starmans (Aegir)
14e Luuk ter Haar (Aegir)
15e Julius van Woerkom (Aegir)
17e Sebastiaan de Bruijn (Aegir)
21e Stan Niestadt (Aegir)

Optimist C (57 deelnemers) :
1e Charlotte Dragt
2e Sam Wisbrun
3e Rick Wouters
4e Thomas de Koning (Aegir)
6e Ghislaine van Empel (Aegir)
21e Brigitte de Schepper (Aegir)
24e Casper van der Torre (Aegir)
29e Constantijn van der Steen (Aegir)
30e Niels Mahutte (Aegir)
36e Daniël Looije (Aegir)
39e Floris Nagtegaal (Aegir)
40e Maaike Seele (Aegir)
43e Thomas van de Born (Aegir)
44e Tinka Rozema (Aegir)
48e Pepe Bol Raap (Aegir)
49e Charlotte Anker (Aegir)
51e Koen Winckers (Aegir)
53e Meinte Conijn (Aegir)
55e Robbert Jan Spliethoff (Aegir)
56e Olav Slobbe (Aegir)
57e Feline Vocking (Aegir)

RS-Feva (10 deelnemers) :
1e Ties v.d. Stroom/Gijs Dutilh
2e Jasper Voogd/Olivier Tan (half Aegir)
3e Carien Dermer/Bas van Lookeren Campagne
8e Lieve de Meijer/Fleur de Meijer (Aegir)
9e Daan Slobbe/Jonas Scholte ter Horst (Aegir)
10e Maria Groenewoud/Berber Rozema (Aegir)

Splash (15 deelnemers)
1e Rein v.d. Drift
2e Lotte de Weerdt
3e Sam Peeks
4e Aaron van Dok

SW-klasse (1 deelnemer !)
1e Roos d’Hond

Einduitslag Combi Rotterdam
Zoals gezegd vond bij Aegir ook de prijsuitrei-
king plaats van de gehele combi-cyclus, die uit 
8 wedstrijddagen bestond.
Ook hierbij scoorde Aegir prima, ja zelfs hier en 
daar beter dan bij onze eigen combi.

De grote verrassing was de 1e plaats in de 
Opti-B van Tjeerd Lathouwers, die na z’n 2e 
plek vorig jaar in de Opti-C blijkbaar niet van 
ophouden weet en Olivier Jaquet toch ruim 
achter zich wist te houden. Als hij deze lijn 
weet door te trekken dan kunnen we volgend 
jaar in de A nog wat verwachten. Zo’n zelfde 
verhaal geldt eigenlijk in sterke mate ook voor 
Daan Costermans, die vorig jaar 1e in de Opti-C 
werd en de landelijke combi-finale won, dit 
jaar gelijk in de A-klasse is gestart en daarin 
heel knap 5e overall is geworden. Chapeau 
jongens. Verder was er veel progressie bij 
Thomas (3e !!!) en Ghislaine in de C-klasse en bij 
Maxim en Joris in de B-klasse, terwijl Roderick 
in de A toch maar mooi 11e werd na vorig jaar 
nog in de C-klasse te hebben gezeild. Wij zijn 
dus met onze Aegir-kids echt op de goede 
weg, zo blijkt.

de Totaal Uitslagen (met de Aegir 
deelnemers)

Optimis A
1e Christopher Bol
2e Lizet de Vries
3e Ties Verploegh
5e daan Costermans
11e Roderick van Empel

Optimist B
1e Tjeerd lathouwers  !!!
2e Olivier Jaquet
3e Fleur ten Broecke
5e Maxim Starmans
8e josephine Berrens
9e joris nankman
13e julius van Woerkom
15e Sebastiaan de Bruijn
18e luuk ter Haar
20e  Stan niestadt



Optimist C (die het merendeel van de wed-
strijden hebben gezeild)
1eSam Wisbrun 2e Charlotte Dragt
3e Thomas de Koning
5e Ghislaine van Empel
28e daniël looije  (heeft lang niet alle wed-
strijden gezeild).

Team Rotterdam
Team Rotterdam is een initiatief van de stichting 
World Port Sailing (WPS) en is een tijdje gele-
den opgezet om talentvolle Optimistenzeilers 
te trainen en te begeleiden bij regionale en 
landelijke wedstrijden.  De instroom vindt 
plaats vanuit de Combi Rotterdam voor de 
kids, die in de A- en B-klasse hoog (bij de 
eerste 10 in de A en bij de eerste 8 in de B) zijn 
geëindigd en die, in het geval van onze zeiler-
tjes, door Aegir naar voren worden geschoven.
Voor dit najaar hebben we dat, buiten Daan 
Costermans die al meedeed, gedaan voor 
Tjeerd, Maxim en Joris, die in het najaar 
zich nog wel moeten selecteren voor Team 
Rotterdam om zodoende zich te plaatsen voor 
2014.
Naast de trainingen, die al op 1 september 
zijn begonnen, gaat dit om selectiewedstijden 
zoals U4 Workum, U4 Roompot, Braassem en 
de Combifinale, waarna de definitieve plaat-
sing voor 2014 bekend wordt gemaakt.

najaarstraining
Bij het uitkomen van deze Spiegel zijn de CWO 
najaarslessen al weer in volle gang en lopen 
van 8 september t/m 6 oktober.

Dit jaar is er bij de Optimisten een samenwer-
king met een aantal wedstrijdzeilers uit de 
Combi met als doel dat er meer gericht wordt 
gewerkt naar een doorstroming van CWO naar 
de wedstrijdploeg.
De initiator hiervan is Luc Roggeveen, die 
samen met Nils Spliethoff deze “pilot” tot een 
succes hoopt te brengen.
Wat betreft de jeugdcommissie heeft Annelou 
Slobbe te kennen gegeven dat ze na dit jaar wil 
stoppen als coördinator van de CWO-lessen 
en vindt er een wisseling van de wacht plaats. 
Haar taken worden overgenomen door 
Annemiek van de Born, die dit najaar al zal 
meedraaien met Annelou.
We danken Annelou hartelijk voor haar gro-
te inzet in de afgelopen jaren en wensen 
Annemiek veel succes toe in haar nieuwe taak.
De hoop is hierbij ook gevestigd op ouders 
die Annemiek in haar taken kunnen en willen 
ondersteunen, want alleen is maar alleen. 

De resterende wedstrijden in dit jaar
2 & 3 november: IJsberenrace + Klasse-evene-
ment F.J. 

Let op de gewijzigde datum van het Laser-
evenement !!!

                   Peter de Wit,
Zeilcommissaris
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UITnOdIGInG
Hierbij nodigen wij alle Leden uit voor 
de Algemene Leden Vergadering die 
gehouden zal worden op vrijdag 22 
november 2013 om 20.00 uur in ons 
clubhuis.

Agenda

1 Opening
2 Ingekomen/uitgegane stukken
3 Notulen A.L.V. d.d. 24-05-2013 (bij-
   gaand in deze Aegir Spiegel)
4 Samenstelling bestuur
5 Mededelingen bestuur / uit de regio
6 Begroting 2014
7 Tarieven 2014
8  HH Reglement en Jachthaven Regle-
    ment
9 Zeilbeleidsplan
10 Rondvraag
11 Sluiting

Toelichting op de agenda:
Deze “oproep“ mag conform de Sta-
tuten, art.11, voortaan per e-mail, 
website en mededelingen bord aan-
gekondigd worden en hoeft niet meer 
per post verzonden te worden. Het 
bestuur heeft  hiervoor gekozen om 
zo op papier, druk- en portokosten te 
besparen.

De vergadering is toegankelijk voor alle 
leden en kandidaat leden (Statuten, art. 
19, lid 1). Kandidaat leden, jeugd leden,  
junior leden, partner leden en buiten-
gewone leden hebben geen stemrecht 
(Statuten, art. 10, lid 3). Slechts gewone 
leden en leden van verdienste hebben 
stemrecht (Statuten, art. 10, lid 4).

Punt 4:
Wegens drukke werkzaamheden van 
zijn bedrijf  is Randy van den Brandhof  
afgetreden als bestuurslid en haven-
meester. Jaap van Herk zal zijn functie 
als havenmeester overnemen. Er is nu 
een vacature voor technisch commis-
saris. 

Punt 7: 
De begroting 2014 kan 2 weken vóór 
de vergadering worden opgevraagd 
bij de secretaris of aan de bar van 
het clubhuis. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering is de begroting 
eveneens verkrijgbaar. 

                Tom Koenen, 
secretaris W.V. Aegir
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Nieuwsgierig geworden door het enthousi-
asme van Bart Muller over Sail Caledonia ging 
ik eens op de website van dat evenement 
snuffelen. Via een link kwam ik op een ander 
evenement: La Semaine du Golfe, een groot 
evenement voor klassieke schepen op de Golfe 
du Mor Bihan in Bretagne. Het programma 
zag er erg leuk uit, dus hebben we ons snel 
ingeschreven. We moesten even op acceptatie 
wachten, maar onze Randmeer bleek klassiek 
genoeg te zijn voor deelname. 

La Semaine du Golfe is een tweejaarlijks eve-
nement, dat steeds in de week van Hemelvaart 
wordt gehouden. Dit jaar duurde het van 6 tot 
12 mei.  De Golfe du Mor Bihan is een binnen-
zee van zo’n 15 bij 10 km. Er zijn een paar grote-
re bewoonde eilanden en nogal wat kleinere. 
De Mor Bihan staat in open verbinding met de 
zee en dat geeft een extra dimensie aan het 
varen. Door een opening naar zee van onge-
veer 800 meter breed gaat twee keer per dag 
het ingaand- en uitgaand tij. Als je bedenkt 
dat het verval ongeveer 4 meter is, dan kun je 
je voorstellen hoe ongelofelijk veel water er 
door dat nauwe gat heen en weer gaat.  Hier 
en daar staat er op sommige momenten ruim 

8 knopen (= plm 15 km/u) stroom. 
De ongeveer 1200 deelnemende schepen wer-
den naar soort en grootte ingedeeld in 8 
flottilles, die allemaal hun eigen thuishaven 
hadden. Wij waren ingedeeld in flottille 7. Dit 
flottille was voor de 70 open zeilboten korter 
dan acht meter. Om de wedstrijden overzich-
telijk te houden waren we er binnen dit flottille 
4 klassen geformeerd. Arradon was onze thuis-
haven.  Je kon kiezen voor deelname aan de 
wedstrijd of voor  de toertocht. Omdat we het 

vaargebied helemaal niet kenden en ook geen 
ervaring hadden met zoveel stroom dachten 
we zo voor de eerste keer maar mee te doen 
met de toertocht. Op een of andere manier 
stonden we toch ingedeeld voor de wedstrijd, 
dus werd het de wedstrijd.

Op 5 mei vertrokken Ben Craenen en ik  in alle 
vroegte met blauw-blauw op de kanteltrailer 
achter de auto voor de rit van 920 km naar 
Arradon, waar we op de camping een mobile 
home hadden gehuurd.  De volgende dag kon 
de boot het water in. Dat moest voor 09.00, 
want  de vijf uren daarna stond er te weinig 
water bij de slipway.  Na het optuigen van 
de boot  hebben we nog een paar uurtjes 
rondgevaren om te kijken of alles aan boord 

op z’n plaats zat, om even te wennen aan de 
omgeving en te kijken waar de boeien en de 
landmarks liggen. Het was prachtig weer: zon-
netje en een lekker windje. ’s Middags was er 
de grote openingsparade bij Port Navalo. Die 
hebben we moeten missen omdat we nog een 
paar dingen moesten regelen voor de rest van 
de week.

Op dinsdag was er een openingspicknick op 
het Ile d’Arz. Om 11.00 waren we op het water 
om met een hele zwerm zeilboten naar de 
baai aan de oostzijde van dat eiland te varen.  
Bij aankomst werd ons een boei aangewezen 
waaraan we konden afmeren en daarna wer-
den we vlot met een RIB naar de wal gebracht. 
Daar stonden grote tenten met eten en drin-
ken voor de ongeveer 1000 aanwezigen. Het 
was er ontzettend gezellig met muziek en 
dans.

Van woensdag tot en met vrijdag werden 
de wedstrijden gevaren. Per dag waren er 
twee wedstrijden. Elke avond lagen we in 
een andere haven en waren er festiviteiten. ’s 
Avonds werden we steeds met een bus naar 
Arradon gebracht en de ‘s ochtends bracht een 
bus ons weer naar de boot toe.  Een geweldige 
organisatie! 
Diit jaar was Nederland met zijn traditionele 
schepen de eregast. Daardoor waren er heel 
wat platbodems aanwezig. Op donderdag was 
er een speciale Nederlandse dag in Vannes, de 
hoofdstad van de Mor Bihan. We kwamen met 
een hele vloot aan door het nauwe kanaal naar 
Vannes waar we een echt feestelijk onthaal 
kregen. Op de wal stonden duizenden toe-
schouwers.  ’s Avonds kregen de Nederlandse 
bemanningen een ontzettend geanimeerde 
ontvangst aan de haven. 

Het weer viel tijdens de wedstrijden niet hele-
maal mee. De eerste helft van de week was  het 

la Semaine du Golfe



zonnig met een lekker windje, maar vanaf  
woensdag begon de wind aan te trekken tot 
zo’n 4 à 5 Bft en soms meer. De zon liet zich 
niet zo vaak meer zien en af en toe kwam er 
een bui over. 

Het varen was een echte belevenis!  De combi-
natie van de forse wind en de stroming maakte 
het varen echt spectaculair. Soms had je echt 
het gevoel dat je in een wildwaterbaan zat. 
De laatste wedstrijd konden we niet uitzeilen 
omdat we te laat waren voor de kentering van 
het tij. We konden niet tegen de stroom op en 

moesten de motor aantrekken.  De beste vier 
van de zes wedstrijden telden mee. We zijn vijf 
van de zes keer gefinisht. Uiteindelijk werden 
we in onze klasse van negen deelnemers toch 
nog vierde plaats. Daar waren we helemaal 
niet ontevreden over. Nummer één werd de 
andere Nederlandse deelnemer in onze klasse: 
Richard Bormans met zijn prachtige Valk 501. 

Alles bij elkaar was het een geweldig eve-
nement, zowel op het water als op de wal. 
De organisatie was uitstekend. Aan alles was 
gedacht en werd geregeld door een leger 

van vrijwilligers. Ook de belangstelling van 
de pers, toeschouwers, politici en bestuurders 
was overweldigend. De kranten stonden er 
elke dag vol van. Ongelofelijk is dat deelname 
geheel gratis is. 

Bij het welkomstpakket dat elke bemanning 
krijgt zit een prachtig souvenir: een koperen 
plaatje met inscriptie, een bewijs van deel-
name aan La Semaine du Golfe 2013. Uiteraard 
is dat met trots bevestigd op blauw-blauw. 

Matthijs van Seventer

Zondag 17 november:
Puzzeltocht met daarna Franse kaas en wijn;
Donderdag 28 november: Klaverjassen om 
boterletters;
Zondag 1 december: Sinterklaasfeest;
Zaterdag 14 december: Kienavond;
Nieuwjaarsdag: nieuwjaarsreceptie vanaf 
16.00 uur in het clubgebouw;
Zaterdag 8 februari: Kaasfondue avond;
Zondag 30 maart: muziekmiddag.

Toelichting op het winterprogramma:
Mosselmiddag: wij halen ze voor u uit 
Bruinisse: de Zeeuwse hangcultuurmosselen. 
Zij zullen worden geserveerd vanaf 16.00 uur.
Puzzeltocht: Overdag rijden we een gezellige 
puzzeltocht door het Hollandse landschap. 

Bij terugkomst in het clubgebouw is er voor 
iedereen een glas wij en zullen er diverse 
kazen worden geserveerd. Als u niet heeft 
mee gepuzzeld, dan bent u natuurlijk ook van 
harte welkom.
Klaverjassen: Opgeven voor deze klaverjas-
avond bij Anita aan de bar of via info@ani-
tashoekje.nl.
Sinterklaasfeest: De Sint ontvangt op zijn 
verjaardagsfeestje kinderen tot 10. Hij wil 
wel graag weten wie er komen. Opgeven kan 
bij Monica Vial: vial.monica@gmail.com of 
bij Barbara Noordermeer  jbnoordermeer@
gmail.com of aan de bar in het clubgebouw.  
Sint wil ook graag weten hoe het het afgelo-
pen jaar met de kinderen is gegaan. 
Kienavond: Aanvang 20.00 uur. Dit jaar met 

extra mooie prijzen.
Kaasfondue avond: Jaap kookt deze avond 
voor u weer heerlijke Zwitserse kaasfondue. 
De kaasfondue zal rond 19.00 uur worden 
geserveerd.
Muziekmiddag: Wie er komt spelen is nog 
niet bekend. 

Natuurlijk wordt u via de nieuwsbrief en de 
Aegir mail op de hoogte gehouden van de 
diverse activiteiten. Voor informatie kunt 
u altijd mailen met Monica Vial of Barbara 
Noordermeer.

Monica en Barbara

Winterprogramma 2013-2014 
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Om veiligheidsredenen is door het bestuur 
besloten het hek per onmiddellijk, ook tijdens 
de openingstijden van het clubhuis gesloten 
te houden.

Al een aantal weken kwamen in toenemende 
mate onbevoegden ons terrein op. Sommige 
zonder kwade bijbedoelingen, anderen echter 
kwamen met de opzet om te kijken of er wat 
te stelen valt.
Afgelopen zondag is een bestuurslid door niet-
leden, die zonder toestemming op ons terrein 
bivakkeerden en op boten zaten mishandeld 
en in de haven gegooid, toen hij er wat van 
zei. Dit soort mensen willen we niet (meer) op 
ons terrein hebben en daarom zijn de hekken 
voortaan te allen tijde dicht. Het gaat om onze 
persoonlijke veiligheid en de bescherming van 
onze spullen!
Het bestuur verzoekt de leden dringend om 
na het inbellen naar het hek scherp op te let-
ten, dat geen onbekenden mee het terrein op 
komen. En zo nodig, de onbekenden (vriende-
lijk) aan te spreken en hen weg te sturen. 

Hoe werkt het hek
Het Aegir terrein is alleen nog maar toeganke-
lijk zijn door middel van het bellen naar een 
speciaal gratis telefoonnummer (0623964040). 
Het hek opent zich dan en sluit zich ook weer 
achter u. Zodra het hek open gaat, verbreekt 
de computer van het hek automatisch de tele-
foonverbinding, u hoeft dat dus niet zelf te 
doen. Om gebruik te kunnen maken van deze 
mogelijkheid moet uw mobiele telefoonnum-
mer bekend zijn bij de centrale. 
Let op: dat de nummerherkenning van uw 
mobiel aan staat en dat uw mobiel niet door-
geschakeld is! 

U kunt uw telefoonnummer (samen met uw 
lidnummer of geboortedatum) doorgeven 
aan de secretaris. Per lid kunnen maximaal 2 
mobiele telefoonnummers ingevoerd worden.

      Namens het bestuur,
Tom Koenen, secretaris

Belangrijke mededeling:
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Reglement voor terrein, clubgebouw en 
jachthaven 
Artikel 1
1. Het beheer van het terrein, het clubge-
bouw, de jachthaven, alsmede starttoren, 
hijsinstallatie, hellingen enz. gelegen aan het 
Prinsenmolenpad te Rotterdam of elders, 
berust bij het bestuur.
2. Het dagelijks beheer daarover berust 
namens het bestuur bij de haven- en terrein-
commissie

Artikel 2
De toegang tot het terrein, de clubgebouwen 
de jachthaven is uitsluitend toegestaan aan 
leden en hun introducees en aan degenen, die 
hiertoe tevoren toestemming hebben gekre-
gen van het bestuur of van de haven- en ter-
reincommissie.

Artikel 3
De haven- en terreincommissie ziet toe op 
handhaving van dit reglement en mogelijk 
andere hierop van toepassing zijnde bepalin-
gen van statuten en andere reglementen.

Artikel 4
1. De haven- en terreincommissie wijst namens 
het bestuur op verzoek van het desbetref-
fende lid 
a. een zomerplaats in de haven of op het ter-
rein,
b. een winterplaats in de haven of op het ter-
rein,
c. een kast,
d. een plaats in het botenrek, of
e. een plaats in de motorenloods toe.
2. Het lid is hiervoor een krachtens artikel 9 van 
de statuten vastgestelde bijdrage verschul-
digd, waarvoor het lid van het bestuur een 
nota ontvangt.
3. Artikel 13 van het Huishoudelijk reglement is 
van overeenkomstige toepassing. 
4. De toewijzing anders dan de onder a. en b. 
genoemde plaatsen geschiedt voor de duur 
het kalenderjaar.
5. De zomerplaatsen in de haven en op het 
terrein worden jaarlijks toegewezen voor de 
periode van 1 april tot 1 november. 
6. Winterplaatsen in de haven en op het terrein 
worden jaarlijks toegewezen voor de periode 
van 1 november tot 1 april. 

Artikel 5
Opzegging van op jaarbasis toegewezen plaat-
sen en/of kasten dient tenminste één maand 
voor afloop van de
huurperiode schriftelijk aan de haven en ter-
reincommissie te geschieden. Indien men de 
huur van een zomerplaats niet wenst te con-
tinueren, dient men dat voor 1 januari schrif-
telijk aan de haven- en terreincommissie op 
te geven.r

Artikel 6
1. Indien er in de haven geen plaatsen meer 
beschikbaar zijn wordt door het bestuur een 
wachtlijst aangelegd.
2. Slechts leden of aspirant-leden kunnen op 
de wachtlijst worden geplaatst.
3. Leden hebben bij plaatsing op de wachtlijst 
voorrang boven aspirant-leden. Leden worden 
op de wachtlijst gerangschikt naar de datum 
van lidmaatschap, aspirant-leden worden 
gerangschikt naar datum van inschrijving.
4. Indien een wachtlijst is aangelegd kunnen 
leden of aspirant-leden niet voor een tweede 
of meerdere plaatsen in de haven in aanmer-
king komen en kunnen zij doorvoor niet op de 
wachtlijst worden geplaatst.
5. De omstandigheid dat men eerder in de 
haven een ligplaats had, geeft geen aanspraak 
op voorrang op de wachtlijst..

Artikel 7
Indien de beschikbare ruimte dit toelaat, kan 
de terreincommissie een tijdelijke plaats toe-
wijzen aan een lid van een andere watersport-
vereniging aangesloten bij het K.N.WV., echter 
als regel voor een periode van niet langer dan 
14 dagen. Het bestuur stelt het verschuldigde 
tarief vast.
Artikel 8
Bij niet-betaling van de nota’s voor de zomer-
ligplaatsen en de jaarplaatsen in motoren- en 
mastenloods, botenrek en de kasten voor 1 
april of van de winterplaatsen voor 1 novem-
ber, vervalt het recht op de plaats of kast. 
Na betaling van de nota, verhoogd met de 
toeslag bedoeld in artikel 13, lid 5 van het 
Huishoudelijk reglement, beslist de terrein-
commissie of alsnog de gewenste plaats of 
kast kan worden toegewezen.

Artikel 9
Een lid dat voor de eerste maal een plaats toe-
gewezen krijgt is entreegeld verschuldigd. Bij 
voor de eerste maal toewijzen van een tweede 
of volgende plaats is hierop eveneens entree-
geld verschuldigd. Wanneer de huur van een 
plaats opgezegd heeft (ongeacht of dit een 
plaats op het land of in het water is) en men 
na een periode van twee jaar of langer weer 
een plaats huurt, is het entreegeld wederom 
verschuldigd.

Artikel 10
Het recht op een plaats of kast kan onmiddel-
lijk worden ingetrokken, indien:
a) het lidmaatschap wordt beëindigd;
b) bij niet-betaling volgens artikel 7 van dit 
reglement;
c) het vaartuig niet deugdelijk is verzekerd 
tegen wettelijke aansprakelijkheid;
d) het vaartuig gevaar oplevert voor zijn 
omgeving;

e) niet voldaan wordt aan het bepaalde in Art. 
11 van dit reglement.

Artikel 11
Een lid dat een plaats is toegewezen dient er 
zorg voor te dragen, dat zijn vaartuig of trailer, 
naar oordeel van de haven- en terreincommis-
sie, in goede staat van onderhoud verkeert en 
deugdelijk afgemeerd of opgeborgen op de 
aan hen toegewezen plaats achterblijft. Zijn 
vaartuig of trailer dient voorzien te zijn van een 
sticker met naam en lidnummer. 

Artikel 12
1. Eigenaren van vaartuigen of andere eigen-
dommen, die zich op het terrein, in het club-
gebouw of haven bevinden, zijn aansprakelijk 
voor alle letsel en schade, welke door hun 
toedoen of nalatigheid worden veroorzaakt 
aan verenigingseigendommen of in dienst van 
de vereniging zijnde personen, en/of aan alle 
andere zich aldaar bevindende personen of 
eigendommen. 
2. Ieder die gebruik maakt van de zich op 
en aan het terrein bevindende outillage of 
gebruik maakt van in dienst van de vereniging 
zijnde personen, doet dit geheel voor eigen 
risico. 
3. De vereniging is op generlei wijze aanspra-
kelijkheid voor welke schade dan ook, ont-
staan door welke oorzaak dan ook, aan zich 
op het terrein bevindende zaken van leden of 
van derden.

Artikel 13
Leden zijn verplicht de bepalingen van de 
statuten en van de andere reglementen na 
te leven en bovendien het volgende in acht 
te nemen:
a) De goede orde en rust dienen gehandhaafd 
te worden.
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b) Eigendommen dienen behoorlijk te wor-
den opgeborgen aan boord van het betref-
fende vaartuig of in de betreffende kast of op 
daartoe door de havenen terreincommissie 
aan te wijzen plaatsen. Het laatste geldt ook 
in het bijzonder voor motorbrandstoffen en 
andere lichtontvlambare stoffen, voor aan-
hangmotoren. Het is ten strengste verboden 
motorbrandstoffen of lichtontvlambare en gif-
tige stoffen in de kasten van het clubgebouw 
opgeslagen te houden.
c) Afval dient uitsluitend te worden gedepo-
neerd in de zich op het terrein bevindende 
vuilnisvaten of op daartoe door de haven- en 
terreincommissie aan te wijzen plaatsen.
d) Het is niet toegestaan tussen de steigers te 
zeilen of te zwemmen of zich in badkleding in 
het clubgebouw te vertonen.
e) Langdurig laten draaien van motoren in de 
haven en op het terrein is verboden.
f) Zonder toestemming van de haven- en ter-
reincommissie mag aan de steigers niets wor-
den veranderd of gespijkerd.
g) Het bouwen van vaartuigen, waaronder 

tevens wordt verstaan het afbouwen van een 
casco en het ingrijpend verbouwen van een 
bestaand vaartuig, is uitsluitend toegestaan 
met van het bestuur verkregen schriftelijke 
toestemming, waarin wordt bepaald binnen 
welke termijn de werkzaamheden moeten zijn 
beëindigd.
h) Honden moeten aan de lijn gehouden wor-
den.
i) Rijwielen, bromfietsen en motorfietsen die-
nen op de daarvoor bestemde plaatsen te 
worden achtergelaten.
j) Voor het berijden van het terrein met motor-
voertuigen is een schriftelijke vergunning van 
het bestuur vereist. Deze vergunningen heb-
ben en maximale duur van één jaar. Voor Iaden 
en lossen is geen toestemming vereist door 
het bestuur.
k) Het is verboden het water van de jachthaven 
te verontreinigen door het overboord zetten 
van afvalolie of verontreinigd water.
l) Het is verboden om in de jachthaven de 
onderwatertoiletten te gebruiken.
m) Het is niet toegestaan boten af te spuiten 

met leidingwater zonder toestemming van de 
haven- en terreincommissie.
n) Alle aanwijzingen van de haven- en terrein-
commissie of het bestuur dienen te worden 
opgevolgd.

Artikel 14
De helling, het laadgerei en andere faciliteiten 
mogen uitsluitend met toestemming van de 
haven- en terreincommissie worden gebruikt. 
Volgens artikel 13 van dit reglement geschiedt 
dit geheel voor eigen risico.

Artikel 15
Bij werkzaamheden aan de boot op de kant 
dient er een zeil onder de boot te worden ge-
plaatst. Het chemisch afval dient voor eigen 
rekening te worden afgevoerd. Tevens geldt 
er een droogschuurverbod van half maart tot 
1 april om de leden de mogelijkheid te bieden 
hun boot af te lakken voordat de boot te water 
gaat.
Artikel 16
Voor elk gebruik van helling, laadgerei en/

OPENINGSTIJDEN 
CLUBGEBOUW

Tot en met 1 april is het clubge-
bouw geopend op

Woensdag  13.00 - 17.00 uur
(Alleen als de kaartclub aanwe-
zig is)
Donderdag 17.00 - 24.00 uur
Zaterdag 13.00 - 20.00 uur
Zondag 13.00 - 20.00 uur

15 december 16.00 - 20.00 uur
16 t/m 31 december gesloten

1 januari 16.00 - 20.00 uur

12 januari vanaf 16.00 uur - 
Nieuwjaarsreceptie
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In het weekend van 31 augustus en 1 sep-
tember heeft voor de eerste maal het Dra-
kenbootfestival in Kralingen plaats gevonden. 
Zoals in de vorige AegirSpiegel beschreven is, 
heeft een uniek Aegirdamesteam aan dit eve-
nement mee gedaan.  Met fraaie poloshirts van 
BoatService Hillegersberg oogden we in ieder 
geval ook als een uniek team.  Volgens Chinese 
traditie werd er, begeleid door luid tromgerof-
fel, een afstand van ongeveer 250 meter afge-
legd. Hoewel dit Drakenbootgebeuren voor-
namelijk een blanke aangelegenheid is, moest 
Aegir de eerste match tegen Team Moksi: 
geheel in zwart gekleed, met zwarte oorlogs-
strepen geschminkt, donker van huid en zeer 
woest ogend. 

Dat wij deze match gewonnen hebben is waar-
schijnlijk te wijten aan de enorme stoot adre-
naline die door onze aderen stroomde na de 
aanblik van onze tegenstanders. Helaas moe-
ten we deze overwinning koesteren als een 
zeer zeldzame, want de rest van de matches 
hebben we verloren. Weliswaar van een zeer 
getraind mannen- en een jong gymnasias-
tenteam.  
Teamcaptain Daphne had haar dames goed 
onder controle en Caroline was onovertroffen 
sterk als trommelaarster. 
Alle dames waren zeer onder de indruk van de 
organisatie van dit geheel en zullen zeker weer 

van de partij zijn als de kans zich weer voor-
doet. Hulde aan Machteld, Anouk, Ismonda,  
Alexandra, Daphne, Caroline, Ellis, Brit ,Astrid, 
Sonja, Zippora, Jacolien, Mieke, Jolanda, Anne, 
Gellian, Nicoline en mijzelf. 

We willen Aegir bedanken voor de donatie van 
het inschrijfgeld en de sponsor voor gebruik 
van de kleding.  

Vera Bergschneider

drakenbootfestival groot Aegirsucces

Help, ik groei uit mijn optimist
Zodra je je CWO 3 papiertje op zak hebt, voel 
je je al snel een hele bink. Terecht want CWO 
3 is niet eenvoudig te bereiken. Je moet er 
serieus je best voor doen en soms een beetje 
afzien. Maar met CWO 3 en een leeftijd van 
10-11 jaar ben je nog zeker niet je optimist 
uitgegroeid. Je kunt je boot redelijk besturen, 
maar het echte zeilen begint pas. Je oranje vest 
mag vervangen worden door een echt “wed-
strijdzwemvest”. Misschien krijg je wel een 
starthorloge voor Sinterklaas, en een hang-
broek maakt het plaatje helemaal compleet. 
Natuurlijk ga je ook opeens je mast meten en 
lopen je ouders nerveus om je bootje heen te 
stappen. Op deze manier loop je bij Aegir toch 
wel met je neus omhoog de ukkies voorbij. 
In de wedstrijdploeg ben je echter nog maar 
een benjamin, maar zeer welkom en direct 
volwaardig lid van het team. In de laatste fase 
van het leszeilen leer je al hoe het is om aan de 
AegirCup of de combi mee te doen. Na je CWO 
3 (soms wat eerder) ga je ook verder weg zeilen 
en moet je bootje vervoerd worden op het dak 
of een trailer. Vaak in de regio, als je er echt zin 
in hebt ook verder weg in Nederland of zelfs in 
het buitenland. 
Dit jaar hebben Aegirjeugdzeilers mee gedaan 
aan wedstrijden in Engeland, Zwitserland, 

Tsjechië en Italië. In de regio Rotterdam 
heeft Tjeerd Lathouwers een belangrijke 
prijs gewonnen als winnaar van de combi B, 
Thomas de Koning is derde geworden bij de 
combi C, een fraaie plek voor een starter. We 
wachten hun verslagen af en zijn heel trots 
op hun prestaties. Ook de andere Aegirzeilers 
hebben hun visitekaartje stevig af gegeven en 
zijn hoog in de verschillende klassementen 
geëindigd. 

Als je echt heel goed zeilt kun je veel prij-
zen winnen en in een nationaal team terecht 
komen. De klasse-organisatie van de optimist 
OCN organiseert een aantal selectiewedstrij-
den per jaar. De 16 beste zeilers komen in de 
kernploeg terecht en de beste zes benjamins 
(tot/met 12 jaar) in de jeugdploeg. Dit jaar is 
Daan Costermans in de jeugdploeg terecht 
gekomen. We zijn natuurlijk erg trots op zijn 
prestatie en wensen Daan veel succes met zijn 
nieuwe team. 
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Als je je optimist echt aan de wilgen wil han-
gen kun je als eenmanszeiler natuurlijk over-
stappen op de Splash of de Laser. In het voor-
jaar gaan we starten met Laserlessen op de 
donderdagmiddag. 
Als je het beu bent om in je eentje in de boot 
te zitten, kun je bij Aegir ook gaan lessen in 
een tweemansboot, de RS Feva. Ook in deze 
boot kun je je CWO 1,2 en 3 halen. De RS Feva 
is een skiff, een boot die erg veel zeil heeft 
en een genaker en daardoor veel behendig-
heid van de zeilers vraagt om de boot vlak 
en zeilend te houden. Maar als de boot met 
genaker dan eenmaal goed aan de wind gaat, 
kun je ook lekker planeren en grote snelheden 
bereiken. Je leert in deze boot samenwerken, 
want de bemanning heeft beter zicht en moet 
de stuurman informeren. De stuurman moet 
zorgen dat de boot stabiel blijft als de beman-

ning overstag gaat en de genaker moet bedie-
nen. Ook met de RS Feva zijn er oneindig veel 
wedstrijdmogelijkheden. De klasse organisatie 
is erg actief en organiseert veel trainingen 
en onderlinge wedstrijden. Team Rotterdam 
is binnen Nederland sterk aanwezig en heeft 
bij het laatste Nederlands Kampioenschap de 

1e, 2e, 4e en 5e plek binnen gehaald van de 
47 teams.  De Aegirzeilers Eline en Olivier Tan 
hebben de 5e plek behaald. Zij mochten eer-
der al als enige Nederlandse team meedoen 

met een landenwedstrijd in Tsjechië. 
Als ook de RS Feva te klein wordt ga je natuur-
lijk weer door naar de volgende klasse: Flying 
Junior, RS 500 of de 29-er. Aegir/RZV team 
Esther Pothuis en Rolf de Jong zijn in de Flying 
Junior zelfs wereldkampioen geworden in 
2011. Eline Tan is net over gestapt naar de 

29-er klasse en op basis van prestaties tot nu 
toe, toegelaten tot het Nationaal Talentplan 
van het watersportverbond. 55 jeugdzeilers 
tot en met 18 jaar kunnen op topniveau trainen 
onder de paraplu van de verbondcoaches die 
vaak zelf aan de Olympische Spelen hebben 
mee gedaan. Ook Daan Costermans maakt nu 
deel uit van die ploeg. In de herfstvakantie 
hebben Daan en Eline een speciale training en 
zullen zij o.a. Marit Bouwmeester ontmoeten. 
Zij zullen vast een keer bij Aegir een praatje 
houden over hun ervaringen. 
Natuurlijk is het ook leuk om met nog meer 
zeilers in een boot te zitten, bijvoorbeeld een 
kielboot als een Valk of 16m2. Tot nu toe wordt 
er slechts sporadisch les gegeven in een kiel-
boot bij Aegir. Het is wel onze wens dat weer 
eens te gaan opstarten. In een kielboot moet 
je zeker ook samenwerken bij het aanleggen 
onder zeil bijvoorbeeld. De kielboten bij Aegir 
doen mee aan de Bitterbalraces, AegirCup, 
IJsberenrace etc. Ze gaan niet zo vaak op reis, 

behalve bij een paar fanatieke zeilers die met 
boot aan de trekhaak naar Schotland afreizen. 
Lees over hun ervaringen in deze AegirSpiegel. 
Bart Muller, Jaap van Herk, Brit Bakker en Thom 
Koster kunnen je hier heel veel meer over 
vertellen. 

Het leuke van een kielboot is dat je heel veel 
variaties in de bemanning kunt aanbrengen. 
Jong en oud zie je samenwerken om de eerste 
prijs bij de Bitterballen binnen te halen.   
Als je het leuk vindt om les te geven, ben je 
ook bij Aegir aan het juiste adres. Vanaf 16 jaar 
kun je instructeur worden, al eerder kun je 
als hulpinstructeur meehelpen. Daan Slobbe, 
bijvoorbeeld, is al een tijdje bezig om mee te 
helpen en intussen leert hij de beginselen van 
het instructeurschap. 

Kortom: genoeg alternatieven na het CWO 
zeilen.




