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Voor u.....
ligt wel een heel erg dunne Aegir 
Spiegel. Hoewel wij zeer ons best 
hebben gedaan om hem te vullen 
kwamen we niet aan de 16 pagina’s. 
Gebrek aan kopij. Zal wel aan de 
zomer liggen. U bent allemaal op 
vakantie geweest en heeft van alles 
meegemaakt. Stuur ons uw verhalen 
en de volgende Spiegel is weer lek-
ker dik. 

Monica, Peter, Jim, Rob, Frits

Toen de redactiecommissie in de 
vorige Spiegel verzuchtte: “nu maar 
hopen op beter weer” in verband 
met het lustrum kon men niet 
bevroeden dat de weergoden ons 
op 17 en 18 juni zo goedgezind 
zouden zijn. Een fantastisch lustrum, 
prima activiteiten,veel gezelligheid 
en zo kan ik doorgaan. Onze bur-
gervader gaf acte de présence en 
voer een rondje over de Bergse 
Voorplas. Ook veel afgevaardigden 
van watersportverenigingen waren 
op zondag aanwezig. Nogmaals veel 
dank aan Monica, Truus en Pierre 
voor het invullen en uitvoeren van 
het programma.
Het toegangspad naar Aegir is weer 
in prima staat. De bocht naar het 
toegangshek is wat ruimer gewor-
den waardoor auto’s met trailer 
eenvoudiger kunnen manoeuvreren. 
Tevens is een nieuw wandelpad 
aangelegd. Dank aan de afdeling 
Gemeentewerken voor de prettige 
samenwerking. Dan vraag ik uw 
aandacht voor het volgende: Het is 
wederom voorgekomen dat trai-
lers illegaal op het terrein worden 
neergezet. Geen naamplaatje op 

de trailer, neen, liefst anonimiteit. 
Gevolg is dat er weer een aantal 
mensen in de stutten moeten om te 
achterhalen van wie die trailers zijn 
(voor het stallen van de trailer moet 
betaald worden). Ook het even 
neerleggen van een boot aan een 
steiger (die was toevallig niet bezet 
was) kan niet. Dit moet altijd via de 
havenmeester. En dan nog een ver-
zoek: Gaarne alle mutaties schrifte-
lijk doorgeven en wel naar de post-
bus (35032, 3005 DA Rotterdam) 
van de vereniging. 
De hevige regenval van de laatste 
weken heeft mij nog verder ger-
sterkt in de gedachte dat het hoog 
tijd wordt om het achterterrein op 
te hogen. Veel wateroverlast. Het 
bestuur zal op korte termijn met 
de betreffende instanties om tafel 
gaan zitten om tot een oplossing 
te komen. Rest mij u te vragen 17 
november, de datum van de najaars 
Algemene Ledenvergadering in uw 
agenda te zetten. Het is van belang 
dat zoveel mogelijk leden besluiten 
nemen over het heden en de toe-
komst van uw vereniging.
Het ga u goed.

Teun van Rietschoten, voorzitter

OPENINGSTIJDEN 

CLUBGEBOUW
Van 1 oktober tot 1 april is het 
clubgebouw geopend:

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

Alle leden worden uitgeno-
digd tot het bijwonen van de 
Algemene Ledenvergadering 
van WV Aegir, te houden op 
vrijdag 17 november 2006 om 
20.00 uur, in ons clubhuis.

Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen/uitgegane stukken
4. Notulen ALV d.d. 12 mei 2006 
(Aegir Spiegel juni 2006, blz 13/14)
5. Mededelingen bestuur/uit de regio
6. Financiën
7. Tarieven 2007
8. Investeringen 
9. Overkapping gedeelte G-steiger
10. Zelfwerkzaamheid
11. Samenstelling bestuur
12. Kennismakingscommissie
13. Rondvraag
14. Overdracht voorzitterschap
15. Sluiting

Toelichting
Tarieven 2007: evenals vorig jaar 
stelt het bestuur voor de tarieven 
voor 2007 te verhogen met 3% 
(1,5% i.v.m. de deelgemeentelijke 
huurverhoging terrein en 1,5% i.v.m. 

indexatie).
Investeringen: het rescueplankier 
(havenzijde) en de H-steiger behoe-
ven renovatie. Het rescueplankier 
is afhankelijk van reparatie door de 
gemeente van de damwand ter plaat-
se. Voorts is reparatie nodig van o.a. 
de kippenlopers van steigers A en B.
Zelfwerkzaamheid: om de al jaren 
te geringe deelname aan de (voor 
leden verplichte) zelfwerkzaamheid 
te trachten te stimuleren stelt het 
bestuur, zoals besproken in de voor-
jaars-ALV, voor de mogelijkheid van 
een zelfwerkzaamheidtoeslag door 
te voeren. Dit vergt een aanvulling 
van art. 22 Huishoudelijk Reglement 
met de volgende bepaling: “In plaats 
van een boete kan het bestuur de 
leden - als onderdeel van de jaarlijkse 
financiële bijdrage - een werkzaam-
hedentoeslag in rekening brengen 
welke vooraf is goedgekeurd door 
de Algemene Ledenvergadering. Dit 
bedrag zal worden terugbetaald aan 
die leden die in het betreffende jaar 
hebben voldaan aan de hierboven 
genoemde statutaire verplichting. 
Het bestuur is bevoegd bepaalde 
categorieën van leden uit te zonde-
ren van het opleggen van een boete 

of het berekenen van de werkzaam-
hedentoeslag”. Voor 2007 stelt het 
bestuur de vergadering voor de 
werkzaamhedentoeslag te stellen op 
€ 20. Niet terugbetaalde bedragen 
zullen worden gebruikt voor het 
laten verrichten van werkzaamheden 
door derden.
Samenstelling bestuur: in deze 
Algemene Ledenvergadering zijn 
aftredend en niet herkiesbaar voor-
zitter Teun van Rietschoten en pen-
ningmeester Frans van den Ban. In 
de voorjaars-ALV is aangekondigd 
dat de heren Matthijs van Seventer 
en Erik Kappelle bereid zijn tot het 
bestuur toe te treden. Voorts is 
bekend dat de heer Frank Berrens 
bereid is tot het bestuur toe te 
treden in de (vacante) functie van 
havenmeester. Het bestuur stelt 
voor deze drie kandidaten te benoe-
men tot lid van het bestuur, met dien 
verstande dat de vergadering de heer 
van Seventer benoemt tot voorzitter 
en dat het bestuur de heer Kappelle 
zal benoemen tot penningmeester en 
de heer Berrens tot havenmeester. 
Tegenkandidaten dienen door 10 of 
meer leden 7 dagen vóór de ALV bij 
het bestuur aangemeld te worden 
(art. 13.3 statuten).

Tom Koenen, secretaris

UITNODIGING ALV

Van de voorzitter…
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De weersverwachting was vre-
selijk en diverse mensen belden 
de avond ervoor om te infor-
meren of de wedstrijden afge-
last zouden worden. Het wed-
strijdcomité besloot om pas 
de volgende ochtend de knoop 
door te hakken. 

‘s Morgens was het redelijk en beslo-
ten we toch gewoon te starten. De 
computers stonden startklaar om de 
hele dag de weerradar in de gaten te 
houden (lang leve de internetverbin-
ding op Aegir). 
Dit jaar hadden we voor het eerst 
speciaal voor de Combi banen neer-
gelegd. De C-tjes voor het clubhuis 
en de rest iets naar achter op de plas. 
De opkomst was niet zo groot als 
andere jaren, maar een kleine 70 deel-
nemers trotseerden toch het barre 
weer. Na een hoop improvisatie kon 
om kwart over elf gestart worden. 
De baan die we gekozen hadden von-

den we achteraf wat kort, maar bleek 
toch gunstig uit te pakken. Op het 
moment dat de baan van de C aan-
gepast werd om de tweede wedstrijd 
een langere baan te varen stak de 
wind op en sloeg zo’n beetje het hele 
veld om.
Gelukkig lagen we vlak bij het clubhuis 
en kon iedereen zonder ongelukken 
naar de haven. Besloten werd om 
eerst maar te lunchen. Aangezien het 
hierna constant wind-
kracht 4 tot 6 was is 
voor de C een program-
ma op de kant gemaakt 
en hebben we de baan 
voor het clubhuis omge-
bouwd voor A, B en 
SW. Deze  baan heb-
ben daarna gelukkig nog 
twee wedstrijden kunnen 
varen. 
Al met al was het een 
geslaagde zaterdag en 
met vereende krachten 

kon er zonder ongelukken toch nog 
gevaren worden. Dank vooral aan 
Luuk en Patrick en de rest van de 
trainers, die zich bijzonder ingezet 
hebben om alles georganiseerd te krij-
gen. De Combi heeft tegenwoordig 
een eigen site, daar zijn de uitslagen 
en verdere nieuwtjes te zien voor 
iedereen die er belangstelling voor 
heeft. www.combi-rotterdam.nl/.

Thelma Pama

Weerradar bepaalt Combi Rotterdam op Aegir

Even voorstellen: 
Matthijs van Seventer 
(kandidaat voorzitter)

Ik ben geboren in 1953 in Den Haag. 
Direct na de HBS ben ik in 1970 als 
adelborst naar de marine gegaan en 
heb daar een loopbaan als officier 
doorlopen. Rond begin jaren tachtig 
heb ik voor de marine rechten gestu-
deerd. Sindsdien, vanaf 1984, heb ik 
hoofdzakelijk juridisch werk bij de 
marine gedaan. Op dit moment ben 
ik directeur juridische dienstverlening 
en lid van de militaire kamer van het 
gerechtshof te Arnhem. 
In het begin van mijn studie heb ik 
Marijke leren kennen en we zijn 
nu bijna 30 jaar gelukkig getrouwd. 
Marijke is niet zo’n watersportster, 
maar vind het wel gezellig om af en 
toe even bij Aegir langs te gaan voor 
een hapje of een drankje. Sinds 1982 
wonen we (weer) in de deelgemeente 
Hillegersberg/Schiebroek. De laatste 

8 jaar wonen we in een heerlijk huis 
op de Ringdijk. We hebben 2 kin-
deren, Nely en Dirk. Nely is ook lid 
van Aegir en je kon haar regelmatig 
in haar Laser op de plas zien. Door 
haar studie in Utrecht is dat nu wat 
minder. Dirk voetbalt graag – en dat 
doen ze niet bij Aegir. Toch komt hij 
regelmatig langs om mij te helpen of 
om mee te varen. 
Mijn eerste eigen zeilbootje kocht ik 
een jaar of acht geleden en ben toen 
lid van Aegir geworden. Afgelopen 
jaar heb ik een wat bedaagde 
Randmeer gekocht, waar ik heel veel 
plezier mee heb. Zowel het eraan 
klussen als het ermee zeilen is natuur-
lijk erg leuk. Ik heb Aegir altijd een 
gezellige vereniging gevonden, waar 
best veel activiteiten worden gehou-
den. Leuke zeilwedstrijden, denk bij-
voorbeeld aan de 24 uurs-race en de 
IJsberen race, maar ook de jaarlijkse 
mosselproeverij en andere evenemen-
ten. Ook de klusdagen zijn altijd erg 
gezellig en bovendien een goede gele-

genheid om andere leden wat beter te 
leren kennen. En niet te vergeten de 
donderdagavonden, waar het na het 
zeilen goed toeven is met bier en bit-
terballen.
Zelf vind ik dat een vereniging alleen 
goed kan draaien als die echt wordt 
gedragen door de leden. Veel hangt af 
van wat de leden verwachten van een 
vereniging en wat ze er zelf voor over 
hebben. Lid zijn van een vereniging 
betekent dat we allemaal naar vermo-
gen een steentje moeten bijdragen. Ik 
hoop dat we de koers die het huidige 
bestuur heeft ingeslagen kunnen vast-
houden en Aegir een vereniging kun-
nen laten zijn waar iedereen zich een 
plek weet, waar sportiviteit gepaard 
gaat met hartelijkheid en behulpzaam-
heid en waar iedereen die daartoe 
in staat is op zijn tijd klaar staat om 
voor de vereniging de handen uit de 
mouwen te steken.
Vriendelijke groet, 

Matthijs van Seventer.
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Hieronder treft u het programma voor komende winter. 
Wij gaan er van uit dat wij weer voor ieder wat wils op 
het programma hebben gezet, maar zoals alle jaren zijn wij 
staan wij open voor suggestie van uw kant. 

Zondag  1 oktober Mosselmiddag
Zondag 19 november  Puzzeltocht met 
    daarna kaas en wijn
Donderdag 30 november Klaverjassen om 
    boterletters
Zondag  03 december Sinterklaasfeest
Zaterdag 16 december Kienavond
Zondag 24 december Kerstbrunch

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

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

Toelichting op het winterprogramma:
De georganiseerde evenementen zijn voor alle leden gratis 
toegankelijk, behalve de klaverjasavonden. Voor sommige 
evenementen moet u zich opgeven. Dat staat duidelijk in 
het programma vermeld. Het telefoonnummer van Carel 
Vial: 06 22406711, Monica Vial: 06 23072664 of email: 
jachtwerf.vial@planet.nl. Telefoonnummer clubgebouw: 
010 4221108.

Mosselmiddag: rond 16.00 uur beginnen wij met het 
uitserveren van Zeelands roem. Een gezellige gelegenheid 
om na de vakantie weer eens lekker met andere leden bij 
te praten.

Puzzeltocht: dit is het laatste jaar dat wij voor u 
een puzzeltocht uitschrijven. Reden: wij kunnen geen 
plekje meer verzinnen om u naar toe te brengen. Dit 
wil natuurlijk niet zeggen dat wij geen puzzeltocht meer 
organiseren. Degene die de komende tocht op de vijfde 
plaats eindigt, zet het volgende jaar de tocht uit. Wij zijn 
er van overtuigt dat anderen nog vele voor ons verborgen 
plekjes kennen, en natuurlijk zullen wij assisteren. De 

aanvang is dit jaar om 10.00 uur. Bij terugkomst aan de 
vereniging staat de kaas en de wijn voor u klaar terwijl 
wij de uitslag bekend maken. Wij hopen dat u zich door 
bovenstaande niet laat afschrikken en rekenen op een 
enthousiaste deelname. U dient zich wel op te geven bij 
Carel Vial (06 22406711).
  
Klaverjassen om boterletters en eieren: de klaverjas-
avonden zijn voor iedereen, ook als je niet zo goed kan 
klaverjassen. Er is voor iedereen prijs. Opgeven bij Carel 
Vial. Hier is een inschrijfgeld van € 2 verschuldigd.

Sinterklaasfeest: natuurlijk slaat de Sint ons ook dit jaar 
niet over. Op 3 december zal hij rond half drie bij het 
clubgebouw arriveren. Hij heeft voor alle kinderen tot 10 
jaar een cadeautje bij zich. Om te weten wie er komen, 
is het nodig dat de kinderen vóór 27 november worden 
opgegeven bij Monica Vial.

Kienavond: ook dit jaar wordt er weer gekiend om 
mooie prijzen. De voorverkoop van de kienkaarten die u 
in de tweede ronde kunt inleveren voor echte kienkaarten 
begint 11 november.

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

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

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

Carel Vial

Winterprogramma 2006/2007

Even voorstellen: 
Erik Kappelle 
(kandidaat penningmeester)

Toen ik afgelopen voorjaar werd 
gebeld door Matthijs van Seventer 
met de vraag of ik hem wilde helpen 
als penningmeester van Aegir als hij 
voorzitter zou worden, hoefde ik niet 
lang na te denken. Aegir is een leuke 
club met flink wat historie. Daaronder 
je schouders zetten is zeker geen 
straf. Mijn eerste kennismaking met 
Aegir was toen ik mijn kinderen aan-
meldde voor de optimistencursussen. 

Geen ongebruikelijke manier van 
kennismaken voor mensen die Aegir 
niet vanaf hun jeugd kennen denk ik. 
Als ouder beleef je die tijd met jonge 
en lerende kinderen tamelijk bewust. 
Zeilen is een complexe sport voor 
jonge kinderen. Dat was een leuke 
tijd. Nadien is er altijd iemand uit het 
gezin lid gebleven en stap ik zelf heel 
soms in een Laser, bij ons is dat de 
opvolger van de Optimist. Dierbare 
herinneringen kortom. 
De Plas en omgeving bieden veel 
mogelijkheden voor watersport. En 
dan natuurlijk niet te vergeten een 
mooi verenigingsgebouw en een 

prachtig terras. Er is bij Aegir heel 
wat moois, maar er moet natuurlijk 
ook nog wel het nodige gebeuren. 
Hoe kun je ervoor zorgen dat Aegir 
een actieve vereniging blijft die veel te 
bieden heeft aan alle leden? De maat-
schappij verandert en de leden ook. 
Dit soort vraagstukken speelt denk ik 
wel in alle verenigingen. Het is leuk 
om daar als bestuurslid de schouders 
onder te kunnen zetten. Gelukkig zijn 
de financiën er momenteel niet slecht 
aan toe, maar rijk is Aegir evenmin, 
dus zorgvuldige keuzes zullen gemaakt 
moeten worden.

Erik Kappelle
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Wilt u adverteren in de 
Aegir Spiegel?
Neem dan contact met ons 
op.
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Aegir 80 jaar, een terugblik...
Je leeft er lang naar toe, en 
dan ineens is het zover… Aegir 
80 jaar. In zo’n laatste week 
moet er nog van alles worden 
gedaan: spullen halen, nog een 
overleg met het bestuur etc.

Een en ander staat of valt natuurlijk 
met het weer, maar de voorspellingen 
waren goed en de uitkomst daar-
van nog beter. En dan kom je op de 
vereniging en staat daar  compleet 
nieuw terrasmeubilair! Geweldig. 
Plantjes op de tafels en de leden kun-
nen komen voor de koffie en de taart. 
Echt veel mensen waren er niet, maar 
gezellig was het wel. De kinderen van 
de Optimisten training waren inmid-
dels klaar met hun les, en bestormden 
met z’n allen het springkussen in de 
vorm van een piratenschip. Ook de 
andere spelletjes vonden gretig aftrek. 
Een wedstrijd houden lukte niet, maar 
het werd een fijne speelmiddag waarin 
werkelijk geen wanklank viel. 
In de tussentijd liep ook het terras 
vol met leden die kwamen voor een 
drankje en het buffet. Meer dan 80 
mensen hadden zich daarvoor inge-
schreven, met daarbij dan ook de 
nodige kindermaaltijden. Het eten 
werd eer aan gedaan en de compli-
menten aan het adres van onze kok 
Ton waren dan ook niet van de lucht. 
Toen iedereen bij de koffie zat uit te 

buiken begon Zorengue aan haar op 
treden. Hoewel de dansvloer lang leeg 
bleef kon men de Antilliaanse klanken 
niet weerstaan en werd er uiteindelijk 
volop gedanst. 
De volgende morgen waren we weer 
vroeg aan de vereniging om alles voor 
de puzzeltocht in orde te brengen. 
Onder de koffie werd er ingeschreven 
en kon men vertrekken. Astrid nam 
plaats op haar vlot. Ze zat zo lek-
ker, met een kopje koffie onder haar 
parasolletje tot… er een windvlaagje 
kwam en de parasol zo het water in 
blies. Geen nood…. hulp was nabij in 
de vorm van een jongedame die par-
does het water in dook en de parasol 
mee naar de kant sleepte. Ook de 
kinderen hadden een eigen tijdver-
drijf: geblinddoekt zeilen. Een kind 
dat kon zien moest een geblinddoekt 
kind  vertellen hoe te varen. Dolle 
pret natuurlijk en nog leerzaam ook. 
Natuurlijk kon een officieel gedeelte 
niet uitblijven en rond 16.00 uur 
werden wij in de hal verwacht voor 
de ontvangst van onze burgemeester. 
Eerst een speech en het aanbieden 
van een schitterend cadeau in de 
vorm van een Optimist van de Fortis 
bank, daarna een toespraak van de 
voorzitter en toen een van de burge-
meester. Een eindje varen over onze 
mooie plas stelde hij zeer op prijs en 
zo ging hij scheep in de sloep van Ed 

Snijders. Op de kant werden intus-
sen de bestuursleden van de andere 
watersportverenigingen ontvangen. 
Waarna het tijd werd voor de afsluit-
ing van het feest in de vorm van een 
optreden van Peter 'die kale' Barnes 
met tussendoor de prijsuitreiking van 
de puzzeltocht. Om halfacht werd 
het laatste lied gezongen en was het 
feest echt voorbij. De organisatie van 
zo’n weekend vergt de medewerk-
ing van heel veel mensen die wij 
hiervoor van harte willen bedanken. 
Wij denken hierbij aan de trainers 
van de Optimisten, Bart, Astrid en 
iedereen die heeft meegeholpen met 
het uitzetten van de puzzeltocht, en 
last maar zeker niet least: Anita, Tom 
en hun crew. Wij kijken terug op een 
geweldig weekend en hopen dat u dat 
ook doet.

Monica, Pierre en Truus

De 36ste 24 uurs-race was 
een geslaagd evenement wat 
weer en sfeer betreft. Het WK 
voetbal zat ons wel een beetje 
dwars, maar ondanks dat kon-
den we 36 boten welkom heten 
aan de start. Verdeeld over al 
deze boten voeren 150 perso-
nen 24 uur lang een baan over 
de Bergse plas. 

Nieuw was dit jaar dat alle de deelne-
mers ’s avonds werden voorzien van 
een broodje kroket! Jaap van Herk 
heeft dit verzorgd, wat betekende 
dat hij om 1 uur s’nachts nog aan het 
bakken was. Iedereen waarderde dit 
heel erg. Ook had Jaap verzonnen 
dat er ‘s morgens een gekookt eitje 
voor de zeilers moest komen, dus 
voor hem was het even slapen en om 
7 uur weer aan de bak om de eitjes 
te koken. Ook dit is hem gelukt, alle 
zeilers waren blij met een lekker eitje 
voor het ontbijt. We zaten nog wel 
even in de rats over het weer. We 

wisten dat er mogelijk onweer zou 
komen. Gelukkig hebben we tegen-
woordig internet en konden we het 
weer stap voor stap volgen. Toen 
belde de heer Wondoleck (mijn dank 
daarvoor) directeur van Rotterdam 
Airport en lid van onze vereniging 
met de mededeling dat er om 12.00 
onweer zou kunnen losbarsten. Dus 
iedereen en alles stand-by gezet om 
alle schepen van de plas af te slepen 
mocht het losbarsten.
Gelukkig is het zover niet gekomen. 
De weergoden waren ons goed 
gezind, zodat we onze race uit kon-
den zeilen. In het laatste twee uur 
viel er wat motregen zodat de zeilers 
gewassen en wel bij de prijsuitrei-
king konden zijn. Toen ging het echt 
regenen maar dat kon ons niet meer 
deren, iedereen was veilig, moe en 
voldaan binnen.
We mogen spreken van een geslaagd 
evenement en hopen dat iedereen die 
dit jaar meegedaan heeft ook volgend 
jaar weer te zien. En voor wie nu 

denkt ‘leuk ik doe volgend jaar ook 
mee’, noteer in je agenda: start 8 juli 
2007 om 15.00 uur! Wij hopen jullie 
allemaal dan te zien. 
Als aftredend voorzitter van de 24 
uurs-race wil ik via deze weg alle 
sponsoren en medewerkers bedanken 
die zich de afgelopen 15 jaar (ja zolang 
al) ingezet hebben voor dit unieke 
evenement echt super want zonder 
sponsoren en medewerkers bestaat 
dit evenement niet!

Ismonda Deelen

24 Uurs met een broodje kroket en gekookt eitje 

Klasse 1:                    Uitslag
1) Frans de Jong   
2) Koen Steegers
Aanmoedigingsprijs Anneke Koning

Klasse 2:
1) Mattijs van Seventer
2) Jorn de Vlieger
3) Bernard Buitenhuis

Scouting:
1) Dr. John Mottgroep 97
2) SBN Doorman 10
3) Argonauten 1
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Even voorstellen:
Frank Berrens
(kandidaat havenmeester)

Mijn naam is Frank Berrens en heb 
mij in de afgelopen ledenvergadering 
voorgesteld als lid van Aegir, die met 
lede ogen aanzag, dat de vacature 
havenmeester niet ingevuld leek te 
worden. Daar ik de vereniging op 
dit unieke stukje Rotterdam inmid-
dels al zo’n acht jaar een warm hart 
toedraag, heb ik het bestuur voorge-
steld de taken van Jos over te nemen, 
totdat een volgende kandidaat zich 
meldt. 

Mijn hart ligt dicht bij het water en 
bij de scheepvaart, in het bijzonder 
bij zeilen: Ik heb met veel plezier 
jarenlang over de zeven wereldzeeën 
gevaren als stuurman en kapitein op 
de grote vaart op van alles wat drijft: 
van zeeslepers tot klassieke zeiljach-
ten, van bagger- en vrachtschepen tot 
's werelds grootste zeilende cruise-
schepen. Inmiddels werk ik al ruim 
tien jaar in managementfuncties ’aan 
de wal’. Met mijn jonge gezin - drie 
dochters (13, 8 en 6) en mijn vrouw, 
die haar eigen carrière heeft, hebben 
wij een vol en gelukkig leven! 

Als u mij het vertrouwen geeft de rol 
van havenmeester op te nemen, dan 
betekent dat voor mij het volgende: 
een vereniging zal zich om de zoveel 
jaar verjongen. Dan spreken we alles, 
wat we belangrijk vinden weer eens 
overnieuw met elkaar af. Zo gaan 
die dingen nu eenmaal. Aan de bar 
werd mij ingefluisterd, dat er notoire  
brompotten en zeurpieten op de club 
zijn. Mijn ervaring is echter anders. Ik 
heb alleen maar bevlogen, enthousi-
aste mensen ontmoet, die allen met 
hun eigen menselijke trekjes het beste 
met de vereniging voorhebben! Niet 

weinigen zijn soms buitengewoon 
actief bezig om allerhande nuttige 
activiteiten te ontplooien in hun eigen 
vrije tijd. Vandaar dat mijn uitgangs-
punt is, dat iedereen binnen deze ver-
eniging op een normale, beschaafde 
manier met elkaar omgaat. Dat wij 
elkaar zo ook aan kunnen en mogen 
spreken. Dit betreft ook de kleine 
ergernissen, die onuitroeibaar lijken 
te zijn. Ik kan geen begrip opbrengen 
voor leden, die zich bij hun installatie 
committeren aan regels, die wij met 
elkaar hebben bedacht, om zich er 
vervolgens niet aan te houden! Dan 
is afspraak blijkbaar geen afspraak en 
dat soort mensen snap ik persoonlijk 
doodgewoon niet! 

Als wij bijvoorbeeld met elkaar 
afspreken, dat er geen auto’s op het 
terrein geparkeerd kunnen worden, 
dan zijn daar weloverwogen goede 
redenen voor! Hoe kan het dan zijn, 
dat er toch regelmatig leden hun 
auto op het terrein laten staan of nog 
ergerlijker voor alle andere leden, 
hun auto op het oprijlaantje voor 
de ingang durven zetten alsof het de 
oprijlaan van hun eigen vakantiehuisje 
is! Dat is het dus niet, het is het ver-
enigingsclubgebouw van meer dan 400 
medeleden! Ik vind, dat wij elkaar daar 
op kunnen en mogen aanspreken!
Dezelfde verbazing heb ik bij de rom-
melige aanblik van al die trailers, die 
niet traceerbaar en zonder overleg 
zijn achtergelaten door sommigen van 
onze eigen leden! Iedereen ergert zich 
eraan. Ook daar wij hebben wij toch 
met elkaar afspraken over gemaakt?! 

Kortom, ik zie de rol van havenmees-
ter niet als die een van politieman, 
maar wel als die van coördinator van 
de zaken rondom de haven. Mijn plan 
is eerst eens goed op te schonen: de 
mastenloods, de werkplaats, en het 

magazijn zijn wat mij betreft in ver-
regaande staat van ontbinding. Laat 
de kleedkamers weer kleedkamers 
zijn en laat de bestuurskamer weer 
de fatsoenlijke uitstraling te krijgen, 
die het verdient. Uitmesten dus. 
Onkruidbestrijding dient structureel 
aangepakt te worden en noodzakelijk 
onderhoud ten aanzien van de veilig-
heid van een aantal steigers verdient 
de onmiddellijke aandacht.
Dit zal ik zeker niet zelf doen, maar 
wel samen met de leden. Melden zich 
er geen vrijwilligers voor, dan zal het 
wat mij betreft door betaalde profes-
sionals gebeuren. Dat merkt u dan 
wellicht in de portemonnee, want 
het komt uit de lengte of de breedte 
tenslotte. 

Vervolgens loop ik er warm voor om 
gezamenlijk een soort vijf jarenplan te 
ontwikkelen ten aanzien van investe-
ringen in middelen voor de vereniging. 
Bijvoorbeeld het ophogen van het 
terrein achter, het creëren van vol-
doende opbergruimte met een nette 
werkplaats – als daar nog behoefte 
aan is bij de leden. Ook deugdelijke 
elektriciteit op de steigers en nood-
zakelijke aanpassingen door moderne 
regelgeving (vuilwatertank?) zullen dan 
worden aangepakt. Het geheel voor 
de buitenwereld aan het zicht ont-
trokken door op een slimme manier 
groen te planten. Een en ander zal 
uiteraard afgewogen en geprioriteerd 
moeten worden met andere minstens 
zo belangrijke investeringen zoals bij-
voorbeeld het ontwikkelen van jeugd-
zeilen, organiseren van evenementen 
en wat de vereniging nog meer 
belangrijk vindt! Naar mijn overtuiging 
garanderen wij zo de continuïteit van 
deze mooie vereniging naar 85 jaar en 
verder! Laten we de schouders eron-
der zetten. Tot dan!

Frank Berrens
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Zoals bekend heeft Fortis Bank kantoor 
Kleiweg aan de vereniging ter gelegenheid 
van het 80-jarig bestaan in juni een Optimist 

kado gedaan. De bank 
heeft nu ook aangebo-
den dat, als leden van 
Aegir bij Fortis Bank 
Kleiweg een hypo-
theek afsluiten, de 
bank € 500 in de kas 
van Aegir laat vloeien. 
Het bestuur hoort het 
dus graag wanneer 
leden voor hun hypo-
theek naar Fortis Bank 
aan de Kleiweg gaan.  

Frans van den Ban

Fortis Bank goed 
voor kas Aegir

Data om te onthouden:

Zelfwerkzaamheiddagen: 
zaterdag 30 september en 
zaterdag 7 oktober 2006.
De leden zullen nader worden 
geïnformeerd.

Op zaterdag 14 oktober en 
zaterdag 21 oktober worden de 
boten weer uit het water gehaald. 

Op zaterdag 14 april 2007 gaan zij 
er alweer in.
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COLOFON
Ik had een zeilwedstrijd 
gewonnen, de prijs was niet 
een beker maar een gra-
tis ticket naar Baltimore!! 
(gesponsord door Gemeente 
Rotterdam). 

Er mochten van vijf Rotterdamse zeil-
verenigingen maar zes kinderen mee, 
de beste van elke vereniging. Ik was 
daar een van, samen met Diemer, 
Ewout, Jan-Cees, Jan-Willem en 
Philippe. Onze kleding werd gespon-

sord door Tommy Hilfiger.
Op één mei zijn we vertrokken en 
hebben we een hele dag in het vlieg-
tuig gezeten, dat was erg saai! Maar 
toen we daar eindelijk aankwamen 
was het echt gaaf! We gingen naar 
ons hotel in Annapolis en hebben de 
haven daar bekeken. De volgende 
ochtend gingen we naar een presen-
tatie van de Pirates of the Carribean, 
voor reclame van de nieuwe film. 
Woensdag begon het met een bezoek 

aan het stadhuis van Baltimore. We 
werden ontvangen door de wethou-
der van Buitenlandse Zaken en 
kregen een penning van de stad en 
een rondleiding door het stadhuis. 
Daarna gingen we naar het National 
Aquarium Baltimore, met allemaal 
rare vissen. We zijn ook naar een 
erg leuk soort museum geweest, met 
allerlei spelletjes. Die avond maakten 
we kennis met de gastgezinnen (waar 
we de rest van de week zouden 
slapen) tijdens een barbeque op het 
strand. 
Donderdag kregen we een ontbijt in 
Home of ABN Amro. Toen mochten 
we op een volgboot met de Parade 
of Sail meevaren. Er kwamen grote 
boten langs en de Volvo Ocean Race 
boten waren er ook. Vrijdag was 
erg leuk, we kregen in de ochtend 
les van Geert Jan Poortman van de 
ABN Amro II! We kregen ook een 
rondleiding over die boot! En die 
middag was er een oefenwedstrijd 
met de Amerikaanse en Braziliaanse 
teams. Dat was erg leuk. 
Zaterdag was de dag waar we voor 
waren gekomen… de grote wed-
strijd! Dat was ook erg leuk en het 
is wel goed gegaan… ik was 11e van 
de 22. Diemer, Jan-Cees en Ewout 
zijn resp. op de 1e, 2e en 4e plaats 
geëindigd. Zondag gingen de Volvo 
Ocean Racers weer weg, en wij heb-
ben ze uit gezwaaid op de boot van 
een gastgezin. Het was echt heel tof 
om ze te zien zeilen van dichtbij! 
Maandag 8 mei was de allerstomste 
dag! We moesten weer vertrekkenL 
Ik had graag langer in Amerika wil-
len blijven eigenlijk. Het ging te snel 
voorbij…

Puck Hollenkamp

Puck in Baltimore…

In de notulen van de laatste Algemene 
Ledenvergadering komt een storende 
fout voor. Ik werd op aangename 
wijze verrast door de uitstekende 
wijze waarop het duo Aad Kruijs en 
Frans v.d. Ban de financiën van Aegir 
beheren. Dit wilde ik meer bekend-
heid geven. Wat zijn de feiten? De 
tekst in de notulen luidt: “De heer de 
Rot wil graag genotuleerd zien, dat hij 
moet constateren dat er momenteel 
veel beter dan vroeger de financiën 
worden beheerd en dat het in goede 
handen is dankzij Aad Kruijs en Frans 
v.d. Ban” Ieder die op de Algemene 
Ledenvergadering aanwezig was heeft 

mij horen zeggen: “De tijden van 
vroeger lijken te zijn weergekeerd.
Jan Schilders heeft er met zijn zuinige 
beleid voor gezorgd dat wij nu dit 
mooie clubhuis kunnen gebruiken. 
Dank zij Aad Kruijs en Frans v.d. 
Ban worden de financiën van Aegir 
nu minstens even goed geregeld” 
We weten allen dat er een mindere 
periode is geweest wat betreft het 
financiële beheer van Aegir, maar 
deze periode heeft slechts kort 
geduurd en natuurlijk heb ik niets 
ten nadele willen zeggen van andere 
penningmeester(essen)!

Piet de Rot

Notitie op persoonlijke titel
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