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Soms kan het een uitdaging 
zijn om havenmeester te zijn 
en ook nog wat met schepen te 
maken te hebben…. 

Ik schrijf jullie nu vanuit Vladivostock. 
Daar zal ik een laatste vergadering 
hebben met alle partijen, die met het 
transport van twee te ontmantelen 
atoomonderzeeërs te maken hebben 
gehad. Een fantastisch project, dat ik 
voor mijn professionele werk bij het 
bedrijf Dockwise heb mogen uitvoe-
ren.
Het betrof het vervoer van twee 
‘Viktor III Class attack submarines’ 
(foto boven) uit de laatste koude 
oorlogsjaren eind 1970 begin jaren 
1980. Ze waren in onbruik geraakt 

na de val van de Sovjet Unie en lagen 
weg te rotten met de atoomreacto-
ren nog aan boord op een geheime 
marinebasis, die werd in de koude 
oorlog ‘het Wespennest’ genoemd, 
in een van de laatst echte einden van 
de wereld: namelijk Kamchatka – Far 
east Russia. Een land dat een com-
binatie van Alaska en IJsland is. Heel 
veel vulkanen, beren, enorme zalmen 
en een paar mensen. Wij hebben 
beide onderzeeërs in een keer gela-
den op een van onze schepen in juni 
dit jaar, als de zee ijsvrij is, en naar 
Vladivostok gebracht voor verdere 
ontmanteling. 

Aanvaring op Haringvliet
Vervolgens zeilde ik met mijn sloep 
‘De Vijfde Meid’ naar het Haringvliet 
om daar een paar fijne zeildagen door 
te brengen op onze eigen heerlijke 
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Van de Havenmeester over schepen

wateren. Jammer genoeg werd dit 
vroegtijdig beëindigd door een onge-
lukkige aanvaring, waarbij alle tuig 
binnen 3 seconden overboord ging. 
Omdat nieuws naar Aegir sneller 
gaat dan enig ander bekende vorm 
van communicatie, met de snelheid 
van het licht, was dit vrijwel direct 
bekend bij de vereniging. Het kan 

zelfs zomaar 
zijn, dat we 
nog niet eens 
waren aange-
meerd terug 
in de haven of 
de meningen 
waren alweer 
gevormd aan 
de bar bij 
Anita. 
Om alle 
beeldvorming 
bij deze naar 
waarheid te 
richten zal ik 
daarom hier 
schrijven wat 

er gebeurd is. ‘De Vijfde Meid’ lag 
aan de wind over bakboord en over 
stuurboord zeilde een gaffelkotter 
die er alles aan deed om achter langs 
te sturen. Blijkbaar was dit echter 
een van die momenten dat alle kleine 
opeenvolgingen van gebeurtenis-
sen opbouwden tot de verkeerde 
uitkomst. Het woei op dat moment 

echt hard: een Beaufort 6 stond er 
wel, dus we gingen goed schuin. Het 
roer van het andere schip reageerde 
doodgewoon niet meer: het scheepje 
wilde niet meer afvallen. Toen het uit-
eindelijk begon te draaien was het te 
laat en raakte beide zich op de bak-
boordwang. Met een daverende klap 
knalden de masten om en dat was het 
dan. Twintig seconden later realiseer 
je je dan dat er niemand overboord 
ligt en dat er ook niemand gewond 
is. Gelukkig maar, de rest is materiële 
schade. Het zag eruit als een schilde-
rij (foto links) van een zeeslag uit de 
Gouden Eeuw…zeg je dan later met 
een glimlach, die maar met een mond-
hoek komt. 

Middelandse Zee Cruise
Alles werd goedgemaakt, toen we 
in augustus weer gingen varen, maar 
nu op een motorboot: eentje van 
professioneel formaat kunnen we 
wel zeggen: Holland America Cruises 
had haar schip ‘Oosterdam’ in de 
Middellandse Zee varen (foto onder). 
Op persoonlijke titel kan ik jullie 
nu wel vertellen aan, dat sommige 
motorboten eigenlijk helemaal zo gek 
nog niet zijn…. In het najaar ben ik 
van plan ‘De vijfde Meid’ weer terug 
te halen naar haar thuishaven Aegir, 
Zoveel mogelijk onder zeil wel te 
verstaan!

Frank Berrens



Na deze... 
heerlijke zomer ligt de najaars-Aegir Spiegel voor u. Deze 
keer niet zoveel wedstrijdverslagen als u gewend bent in 
het najaar, onze verslaggevers waren tot de sluitingstijd 
voor de kopij met vakantie, die verslagen houdt u dus van 
ons tegoed. Zoals u elders in de Spiegel kunt lezen is er 
op het vereniginsterrein veel gebeurd. Nu het weer wat 
minder wordt en het vaarseizoen zijn einde  nadert komt 
men weer wat vaker op de vereniging. Natuurlijk vallen de 
werkzaamheden u direct op. Wat men niet direct ziet is 
de aankoop van 3 nieuwe RS Feva’s. Spannende bootjes 
voor de jeugd, zoals u op de voorkant kunt zien. Wij zijn 
benieuwd naar de resultaten het komende jaar, als er in 
gevaren gaat worden. 

Peter, Rob, Monica, Frits

Er is hard gewerkt bij Aegir. De bergplaats  voor fusten 
en emballage is klaar. Er staat eindelijk een hek rond de 
speelplaats. Er staan fietsenrekken wat dichter bij het 
clubhuis zodat niemand meer in de verleiding hoeft te 
komen zijn fiets tegen het clubhuis aan te gooien. Het 
riool is helemaal geïnspecteerd en we hopen en ver-
wachten dat het probleem onder de knie is. Een ploeg 
van vaste en trouwe vrijwilligers doet met kwast en verf 
het nodige onderhoud. Als voorzitter kun je trots zijn op 
een vereniging die bloeit en bruist en vooral op die leden 
die daaraan hun steentje (en vaak ook meer dan dat) bij-
dragen. 
De evenementen mochten er ook zijn. Een ontzettend 
gezellige 24 uurs-race. Dit keer met rond de klok wind, 
zodanig zelfs dat we op zondagmiddag rondjes van onge-
veer een kwartier maakten! Lekker sportief zeilen, veel 
deelnemers, een uitstekende organisatie en vooral met 
zijn allen veel watersportplezier. 
Wat minder zichtbaar, maar toch ontzettend leuk was de 
kennismakingscursus zeilen voor leerlingen van de 
Tarcisiusschool. Aanleiding daarvoor was een gesprek 
met de vorige voorzitter van de deelgemeente, Bert 
Cremers. Daarbij kwam de geslaagde watersportclinic 
van vorig jaar voor het Scheepvaart- en Transportcollege 
aan de orde. Ik zei toen dat dit nu een leuk voorbeeld 
was van wat Aegir voor en met jeugd kon doen. 
Kennelijk had hij dan onthouden, want wij werden door 
de Dienst Sport en Recreatie benaderd of wij in het 
kader van jongerenjaar 2009 wat konden organiseren 
voor schooljeugd. Natuurlijk kunnen wij dat! Ted Tan en 
Vera Bergschneider gingen aan de gang. Makkelijk is dat 
niet, maar het is gelukt. Samen met heel wat Aegir-
vrijwilligers hebben kinderen van de Tarcisiusschool ken-
nis kunnen maken met onze passie: de watersport. 
Daarmee hebben wij ons steentje bijgedragen aan het 
jongerenjaar 2009 en laten zien dat wij een actieve en 
herkenbare vereniging zijn. 
Het Regenboogevenement was op het water een prach-

tig evenement. Schitterend toch, die statige schepen. De 
wedstrijden werden overgoten door zonneschijn, waar-
door het allemaal nog mooier was. Een gezellige rijst-
maaltijd met z’n allen completeerde het geheel. Maar er 
was ook een schaduwkant, waar ik nog niet helemaal 
over uitgedacht ben. Het was een fantastisch evenement, 
maar ook eentje die een andere sfeer bij Aegir mee-
bracht waarvan ik nog niet overtuigd ben of wij daar 
onverdeeld blij mee moeten zijn. Dat wordt versterkt 
door het volgende. De volgende ochtend op Aegir hoor-
de ik dat de avond tevoren rond halfeen de politie twee-
maal heeft moeten komen omdat het geluid buiten nog 
knoerthard aanstond. En die zondagmiddag was het weer 
zo. De uitgenodigde liedjeszanger die op het terras 
optrad wilde op mijn verzoek het geluid niet lager zetten. 
Misschien ben ik er iets te gevoelig voor, maar ik schaam 
me ervoor dat de politie aan de deur moet komen 
omdat we ons niet weten te gedragen. Ook al was het 
een relatief klein gezelschap, het is toch Aegir dat wordt 
genoemd. En dat terwijl het bestuur zijn best doet om 
niet alleen te zorgen dat de club zelf goed loopt, maar 
ook dat wij naar buiten een onberispelijke en betrouw-
bare reputatie hebben. Die reputatie kan door dit soort 
gebeurtenissen zomaar aan gruizelen vallen, met alle 
negatieve gevolgen van dien. Gelukkig konden we in dit 
geval nog iets aan damage control doen. We moeten dit 
soort gebeurtenissen niet groter maken dan ze zijn, maar 
er wel alert op blijven. Ik ben benieuwd naar uw mening 
hierover. Graag ontvang ik uw mailtjes  via de website 
van Aegir.
Ondanks dit soort tegenvallertjes gaan we gewoon door 
met waar u ons voor hebt gekozen. Wij gaan, met u,  
verder om te werken aan onze missie: 
Aegir is een actieve, herkenbare en gezonde vereniging 
waar watersport in de breedte en waar mogelijk op 
niveau wordt beoefend, waar leden trots op zijn en zich 
thuis voelen en gezamenlijk bijdragen aan een uitsteken-
de sfeer, goede voorzieningen en sportieve ontmoetin-
gen. Ik wens u allen nog een fijn vaarseizoen toe. 

Matthijs van Seventer, voorzitter

Van de voorzitter

3

Data om te onthouden

Boten uit het water:  24 oktober en 7 november
Klusdag: 3 oktober 
IJsberenrace: 31 oktober en 1 november. 

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de 
Algemene Leden Vergadering die gehouden 
zal worden op vrijdag  20 november 2009 
om 20.00 uur in ons clubhuis.

Agenda:
1 Opening
2 Ingekomen/uitgegane stukken
3 Notulen A.L.V. d.d. 17-04-2009 (Aegir Spiegel juni  
 2009, blz. 12 & 13)
4 Mededelingen bestuur/ uit de regio
5 Begroting 2010
6 Tarieven 2010
7 Strategisch beleidsplan (voortgang) 
8 Rondvraag
9 Sluiting

Tom Koenen, secretaris W.V. Aegir

Uitnodiging ALV
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Zondag  18 oktober Mosselmiddag. 
Zondag  22 november  Puzzeltocht. 
Zondag 29 november  Sinterklaasfeest.
Zaterdag 12 december  Kienavond.
Zaterdag 1 januari  Nieuwjaarsreceptie. 
Zondag  28 februari 2010 Muziekmiddag.

Niet meer klaverjassen
U ziet dat er geen klaverjasavonden meer worden geor-
ganiseerd. De  afgelopen twee jaar was de opkomst, 
zelfs na drie avonden rondbellen, bedroevend slecht. 
Onze conclusie is dat er momenteel geen behoefte is 
aan dergelijke avonden. 

Mosselmiddag
Zoals al jaren de gewoonte koken wij ze weer voor u: 
de echte Zeeuwse mosselen. Vanaf 16.00 uur beginnen 
we met uitserveren en… op is op! 

Puzzeltocht
Vorig jaar gaven Teun van Rietschoten en Frans van den 
Ban aan dit jaar de tocht te willen uitzetten. Wij zijn 
reuze benieuwd waar we dit jaar heen gebracht zullen 
worden. Opgeven voor de puzzeltocht kan bij Carel Vial 
06 22 40 67 11 of bij Anita achter de bar in het clubge-

bouw. Terwijl Teun en Frans zich over de uitslag buigen 
wordt er Franse kaas met een glas rode wijn geserveerd. 
Natuurlijk ook wie niet heeft meegereden. 

Sinterklaasfeest
Omdat de Sint het bij Aegir altijd reuze naar zijn zin 
heeft komt hij dit jaar weer zijn verjaardag vieren. De 
kinderen, tot 10 jaar, die zin hebben om op zijn feestje 
te komen kunnen zich opgeven bij Monica Vial 06 23 07 
26 64 of bij Anita achter de bar. 

Kienavond
Altijd weer gezellig: de kienavond. Ook dit jaar zijn er 
weer mooie prijzen te winnen tijdens de kienrondes en 
de loterij. De voorverkoop van de kaarten (á € 3 per 
kaart), die in de tweede ronde kunnen worden ingeruild 
voor twee kienkaarten zijn vanaf zondag 1 november te 
koop bij Anita achter de bar. 

Nieuwjaarsreceptie
Vanaf 16.00 uur. 

Muziekmiddag
Wie er komen spelen.en wat de invulling van deze mid-
dag gaat worden laten wij u t.z.t. weten. Dat het gezellig 
wordt is zeker!

Carel en Monica Vial

Winterprogramma 2009/2010

De 39ste 24 uurs-race. De 
weergoden waren ons welge-
zind. Het deelnemersaantal 
was echter teleurstellend. 
Maar dat kon de pret voor de 
zeilers niet verminderen. 

20 en 21 juni was het weer zover, 
Zaterdag om 15.00 uur viel het start-
signaal voor de slechts 31 deelne-
mers, waarvan 27 van de scouting. 
Vanaf het eerste uur was er een hef-
tige strijd tussen Michel Serry op de 
16 m2 4210 en lelievlet 97, die op 
handicap de meeste ronden gevaren 

had. De strijd werd uiteindelijk door 
Michel gewonnen met krap 52 ron-
den. Hij won uiteindelijk niet alleen 
de wisselprijs voor de meest gevaren 
ronden, nu voor de achtste keer, 
maar hij ging ook met de eerste prijs 
in de klasse open schepen aan de 
haal. Het verschil tussen de zeilers 
die er voor gingen om een groot aan-
tal ronden neer te zetten en de toer-
zeilers was enorm, zonder handicap 
was Michel goed voor 47 ronden ter-
wijl een schouw van de scouting niet 
verder kwam dan 13 ronden. Om de 
wedstrijd te verlevendigen hebben 

Harmjan en Hans er voor gezorgd 
dat zeer regelmatig actuele tussen-
standen in de hal te vinden waren, 
die gretig door de zeilers werden 
gelezen. 
’s Nachts werden de zeilers nog ver-
gast op een broodje hot dog en ‘s 
morgens kregen ze een krentenbol 
en een blikje sportdrank. Ook wer-
den de vitamientjes niet vergeten 
want alle schepen kregen een tasje 
fruit mee voor onderweg. 
De hele 24 uurs is op een klein inci-
dent tussen een lelievlet en een stei-
ger na schadevrij verlopen, dit alles in 
een relaxte bijna tamme sfeer. Bob 
draaide zaterdag muziek wat door 
het rustige weer tot achterop de plas 
te horen was. Na de prijsuitreiking 
zijn we met een kleine groep nog lang 
doorgegaan met de muziek van The 
Rude Move, die voor een stevig stuk 
blues zorgden. 
Onze dank spreken wij hier nogmaals 
uit voor de hulp van alle vrijwilligers 
en sponsoren, en niet te vergeten 
Anita met haar crew, die dit allemaal 
weer mogelijk hebben gemaakt. Wij 
hopen volgend jaar met behulp van 
alle  vrijwilligers en sponsoren een 
daverende 40ste 24 uurs-race te 
organiseren.

Fred en Jaap

Met 31 schepen klokje rond 
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Het weer was schitterend en 
de vijftien deelnemers waren 
twee dagen schitterend! 

Zaterdag 22 augustus startte het 
FJ-Klasse-evenement met zon en een 
matige wind. Rolf de Jong en Esther 
Pothuis zetten de troon met de serie 
1-1-4 en Bert Wolff en Celine van de 
Schee scoorden 2-3-2. Guido Sol en 
Kristina Gruendken volgden met 
3-2-3. Er waren geen valse starts, 
geen protesten en de wedstrijdbanen 
stemden ook iedereen tevreden. 
Deze mooie dag werd door de deel-
nemers besloten met een gezamenlij-
ke maaltijd op het terras. 
Zondag werd er om 11.00 uur gestart 
en de laatkomers van de zaterdag 
waren nu een uur te vroeg startklaar! 
Wederom was het een zonnige dag 
en de windkracht liep op naar 4. FJ 
1330 met Rob en Marjolein Klaassen 
sloeg om en aangezien zij de stop van 
de dubbele bodem waren vergeten 

moesten zij, 
door onze 
rescueman 
Bob Jansen, 
naar de kant 
geholpen 
worden. Het 
koningskop-
pel Bert en 
Celine sloeg 
ook om en 
verspeelden 
hierdoor hun 
tweede 
plaats.
Rolf en Ester 
zetten hun 
goede serie 
voort en wonnen de hoofd- én de 
wisselprijs (een halfmodel FJ), die 
door Maggy Spliethoff ter beschikking 
is gesteld. Het beste FJ-jeugdteam 
was het duo Sebastiaan en Annelies 
Klaassen. Verder dient nog vermeld 
te worden dat namens de Aegirjeugd 

Bram van de Broek en Xander van de 
Hart deelnamen. 
De deelnemers kwamen persoonlijk 
de zeilwedstrijdcommissie bedanken 
en wij zien ze dan ook graag terug bij 
de IJsberenrace.

Frits van der Linden

De puzzeltocht tijdens het 
Regenboogevenement bracht 
ons naar de Achterplas. Daar 
werden we geconfronteerd 
met overdadige groei van 
waterplanten. Soms zelfs zo 
erg dat de boten er in vast 
liepen of schroeven bijna niet 
meer konden draaiden. Wat is 
er aan de hand?

Tijd om weer eens informatie te vra-
gen bij de heer Hemelraad van het 
Hoogheemraadschap Schieland. Hoe 
komt het dat de groei van waterplan-
ten zo extreem is? Hieronder treft u 
zijn antwoord.
Door de verschillende maatregelen 
(o.a. baggeren, een zandlaag aanbren-
gen, aanleg riolering, defosfatering, 
visstandbeheer) die in de Bergse 
Plassen zijn uitgevoerd, is de water-
kwaliteit de laatste jaren zichtbaar en 
meetbaar verbeterd. Het water is 
helder geworden en gedurende een 
groot deel van het jaar kun je in de 
Achterplas de bodem zien. 
Uit metingen blijkt dat de concentra-
tie voedingsstoffen in het water is 
afgenomen. Het nieuwe chemisch 
evenwicht dat door de maatregelen is 
bereikt is nog niet helemaal stabiel en 
de biologie moet zich daarin nog ont-
wikkelen. De planten en dieren heb-
ben een langere tijd nodig om zich 

zodanig in aantallen en soorten te 
ontwikkelen dat er een nieuw biolo-
gisch stabiel evenwicht is bereikt. U 
kunt het vergelijken met de aanleg 
van een natuurlijk landschap/tuin, er 
staan ook niet gelijk grote volwassen 
bomen in. 
Een gevolg van de helderheid van het 
water is dat er nu licht op de water-
bodem valt waardoor er zich water-
planten kunnen gaan ontwikkelen. 
Deze waterplanten planten zijn nuttig 
omdat die een stabiliserende werking 

op de chemische waterkwaliteit heb-
ben. Daarnaast zijn de waterplanten 
belangrijk voor de biologische water-
kwaliteit: ze bieden een schuil- en 
paaiplaats voor vissen en andere 
waterdieren zoals libellenlarven, kik-
kers en visbroed. 
De waterplanten die zich als eerste 
ontwikkelden in de Achterplas zijn 
draadalgen. Deze groeien op de 
bodem. Soms komen de draadalgen 
los en vormen dan drijvend plakkaten 
op het water, ook wel ’flab’ genoemd. 
Deze draadalgen zijn de pioniers in 
een maagdelijke plas. Daarna komen 
andere waterplanten tot ontwikke-
ling, zoals waterpest, verschillende 
soorten fontijnkruid, hoornblad e.d. 
Deze soorten verdringen dan lang-
zaam de draadalgen, het is een start-
fase waar de plas doorheen moet 
gaan op weg naar een nieuw stabiel 
biologisch evenwicht. 
Het is niet mogelijk het proces wat 
dat aangaat te bespoedigen en het op 
grote schaal verwijderen van de 
draadalgen laat het instabiele systeem 
voortbestaan en dan komen ze elk 
jaar weer terug. Een vervelende 
eigenschap van draadalgen is dat ze 
niet gemakkelijk afbreken als ze 
ergens in vast komen te zitten. De 
waterplanten die hierna komen, zoals 
waterpest breken wel gemakkelijk af.

Rob Spliethoff

’Waterzooi’ in de Achterplas

Schitterende FJ-strijd
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Wat zo goed begon en zo 
slecht eindigde! Eindelijk weer 
eens een Combi zonder gezeur 
van deelnemers en ouders.
 
De bemanning van de volgboten die 
bij de start lagen, hielden zich rustig 
in tegenstelling tot de twee afgelopen 
jaren. Er was ook geen reden tot kri-
tiek want alles verliep perfect en het 
comité werkte foutloos (dat mag ook 
wel eens gezegd worden). Het weer 
was prachtig met een (soms te) klein 
lopend windje, maar in het algemeen 
was er goed te zeilen. 
De Opti’s A & B, Splash en SW zeil-
den weer apart van de C-tjes en kon-
den drie wedstrijden zeilen; de C-tjes 
zelfs 4. Eén valse start, bij de Opti A, 
viel ook wel mee, dus dat werd een 
prima evenement met in totaal 128 
deelnemers, waarbij de Opti C de 
kroon spande met 58 bootjes. 

Resultaten Aegir-zeilers
Over de resultaten zal ik niet te veel 
uitweiden, alleen wil ik de 
Aegirresultaten toch even belichten. 

Met de Splash zijn we gauw klaar: 
geen Aegi-deelname. Jammer eigen-
lijk. In de Opti A zeilden Max Posner, 
Eline Tan en Douwe van Rijn voor 
Aegir mee met respectievelijk een 5e, 
13e en 23e plaats als resultaat. 
Gemiddeld gezien niet goed en niet 
slecht al moet vermeld worden dat 
Douwe de eerste wedstrijd niet mee-
voer anders had hij mogelijk bij de 
eerste tien geeindigd. De 5e plek van 
Max was overigens prima. In de 
Opti-B een mooie 2e en 5e plaats 
voor Jurriaan Rutten en Rembrandt. 
Meeuwis met daar ruim achter 
Marilise Berrens (11e), Willem Aarens 
(13e) en Joep Posner (21e). 
Bij de Opti-C was Aegir met 32 
bootjes heel goed vertegenwoordigd, 
maar ook in de resultaten voerden 
we de boventoon met een 2e 
(Pepijn), 4e (Britt) en een 5e (Laura) 
plaats. De overige plaatsen werden 
bezet door:
Frederique (13), Joost (14), Lieve (18), 
Lukas (20), Bas (21), Sabine (22), 
Douwe (26), Lieselotte Abrahamse 
(27), Elise (31), Liselotte Kraamwinkel 

(32), Fleur (34), Nathalie (35), 
Quirine (36), Jonas (37), Ties (38), 
Ernest (39), Daan Jonkhart (40), 
Moby (41), Daan Slobbe (42), Romeo 
(45), Daan Kok (46), Bas (50), Bo 
(51), Mikkel (52), Nout (53), Puck 
(54), Joris (55), Wouter (56) en Zoë 
(59). Het lijkt of veel Aegir zeilertjes 
dicht bij elkaar zijn gebleven, gezellig 
toch? 
De SW-klasse heeft met glans gewon-
nen met een eerste plaats voor Jelle 
en Joost in de FJ in een veld van ….1.   
Echt geweldig deze opkomst. 
Tot zover het positieve verhaal van 
de Combi. Wat helaas een negatief 
stempel drukte op dit evenement was 
de uitslagenverwerking. Alles lag op 
schema met een geplande prijsuitrei-
king om 16.45 u, maar toen bleek dat 
er fouten zaten in sommige uitslagen-
lijsten, waar onze computerverwer-
ker z’n hoofd over brak. Dit alles 
heeft zo lang geduurd dat de prijsuit-
reiking pas na 18.30 u plaats kon vin-
den met een aantal (de helft was al 
weg) ongeduldige en soms boze kin-
deren en ouders. Terecht lijkt me. 
We hebben de volgende dag op de 
RZV zelfs nog het nodige herstelwerk 
moeten uitvoeren. Ik zal er niet meer 
over zeggen, maar dit mag natuurlijk 
op zo’n groot evenement nooit meer 
gebeuren. 
Rest mij nog te vermelden, dat wij de 
weergoden mee hadden, want een 
dag later op Kralingen is iedereen ’s 
ochtends te pletter geregend.

Peter de Wit, ZWC

Aegir doet voor de derde keer 
in successie mee aan het NCK 
Teamzeilen. Een spectaculair 
schouwspel in een veld van 
olympische, internationale en 
nationale kampioenen. Het 
NCK Teamzeilen is op 17 en 
18 oktober in de Maashaven te 
Rotterdam.

Poule-indeling NCK Teamzeilen 
De stichting World Port Sail organi-
seerde bij de KR&ZV De Maas te 
Rotterdam tijdens een lunch op een 
zonnige middag in juni de loting voor 
de poule-indeling.
Tal van bestuursleden van de zeilver-
enigingen die daaraan gaan meedoen 
hadden zich daar verzameld. Twintig 

verenigingen uit alle windstreken van 
Nederland zullen in oktober gedu-
rende twee dagen om het clubkampi-
oenschap gaan strijden. Op zaterdag 
17 oktober worden er veertig starts 
gerealiseerd! 
Bart van Bremen, verantwoordelijk 
voor het wedstrijdzeilen binnen het 
Watersportverbond was uitgenodigd 
om de loting te verrichten. Onder 
toeziend oog van voorzitter Jop 
Dutilh hanteerde Bart van Bremen 
op vaardige wijze de vissenkom met 
balletjes en kwam tot de volgende 
indeling: 
Poule A: RZV, May Day, Muiden, 
Haringvliet, Aegir;
Poule B: Kaag, Langweer, Haarlemse 
Jachtclub, Binnenmaas, KZC;

Poule C: De Maas, De Twee 
Provinciën, Schiphol, Kurenpolder, 
Gouda; 
Poule D: Braassemermeer, ‘t Olle 
Schild, Aalsmeer, Yerseke, WSVR. 
Vorig jaar waren de RZV, de Kaag en 
de Maas de finalisten. Die beginnen 
nu elk in een aparte poule. Voor hun 
poulegenoten een extra uitdaging om 
de finalisten van 2008 op de zondag 
toeschouwer te maken! 
De aanwezige vertegenwoordigers 
van de verenigingen die ook vorige 
jaren hadden meegedaan waren bij-
zonder enthousiast: uniek evene-
ment, inspirerende plek, bijzonder 
spannend om te zien, ook voor niet 
zeilers. 
Wij hopen vele zeilers en niet zeilers 
te ontmoeten op 17 en 18 oktober 
aan de Maashaven te Rotterdam.

Steven de Geest

Spectaculair schouwspel 

128 deelnemers aan Combi-start op Aegir



Wilt u ook adverteren in de Aegir Spiegel, 
neem dan contact met Tom Koenen.

Dat kan met een e-mail via de website:  
www.wv-aegir.nl/contact/bestuur

Aegir







 



Graag wil ik reageren op de prima 
georganiseerde boten- en puzzel-
tocht tijdens het weekend van het 
Regenboogevenement. Voor de 
niet-deelnemers werd een perfect 
georganiseerde tocht uitgezet. De 
organisatie was in handen van 
Karen en Pieter van Reeuwijk en 
Jolanda Vermeulen. Eerst moest er 
’gewerkt’ worden. Met een aange-
boden, zalig gevulde picknickmand 
gingen wij aan boord. Negentien 

meerkeuzevragen moesten we 
beantwoorden…..en dat was voor 
de een een kluif en voor de ander 
weer een makkie. Als afsluiting 
volgde een prima verzorgde lunch 
bij Jachthaven Hillegersberg. Mede 
door bovengenoemde organisatie 
is deze dag suc6vol verlopen. Kort 
samengevat: heel veel dankvoor al 
jullie inzet!!
Hartelijke groet,

Iris H. Rijntjes

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

26 december gesloten

Complimenten
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Om 11 uur zondagmorgen 
was het inschepen geblazen 
voor  de puzzeltocht op onze 
Bergse Plassen. Later die dag 
zou er voor de deelnemers een 
lunch worden geserveerd bij 
Jachthaven Hillegersberg, dus 
gold er een tijdlimiet. Alle vra-
gen moesten zijn beantwoord 
vóór half een. 

Wij als plassenkenners hadden niet 
het idee dat er over onze Plas nog 
vragen konden worden gesteld waar-
op wij het antwoord niet zouden 
weten. Hoewel wij een aantal vragen 
aan de kant al konden oplossen 
moesten we er voor een paar toch 
het water op.
Onder het genot van het lekkers uit 
de goed verzorgde picknickmand, die 
we van de organisatie meekregen, 
staken we van wal. Voor deelnemers 
die onze Plassen niet kennen moet 
het wel heel bijzonder zijn om mid-
den in Rotterdam zo iets unieks aan 
te treffen. Zelfs wij, die regelmatig op 
de Plas te vinden zijn, genieten hier 
volop. 
Een intrigerende vraag was: hoeveel 

treden heeft de uitkijktoren van 
Plaswijck? Tja, je kan er niet meer in 
om te gaan tellen, dus dan de onder-
ste trap tellen en dat maal 8. Door 
gezichtsbedrog lijkt de ene trap meer 
treden te hebben dan de andere. Dus 
dat maal… en dan zoveel maal… Het 
goede antwoord was: de organisatie 
wist het ook niet, ergens tussen de 
97 en 115 treden. 
Weet u trouwens hoeveel woonbo-
ten er op de Bergse Plassen liggen? 
Dat zijn er 5! Dan waren er natuurlijk 
de vragen over de molen. Wat is het 
voor soort molen? Een windmolen 
die water pompt. Wat is de betekenis 
van de stand van de wieken als die 
een X met doeken vormen? Dat blijkt 
de spoedstand te zijn. De Prinse 
Molen heeft twee roeden, dat zijn de 
uiteinden van de wieken die aan de 
molen bevestigd zijn. Normaal zijn 
deze afzonderlijk bevestigd, maar bij 
deze molen lopen zij middendoor. 
Toch nog leerzaam dus, zo’n puzzel-
tocht. Alle vragen waren beantwoord 
en zo togen we naar Jachthaven 
Hillegersberg om de resultaten in te 
leveren. Genietend van de lunch 
zagen we de Regenbogen langs zeilen 

tijdens de laatste wedstrijd. 
Zo werd dus de terugtocht naar 
Aegir aanvaard voor de prijsuitreiking 
en het optreden van Peter Barnes dat 
voor de rest van de middag gepland 
stond. De uiteindelijke winnaar van 
de puzzeltocht was de bemanning van 
de boot van Edward Dongelmans.

Monica Vial

Puzzelen op de plas

Manfred van Munster heeft 
met zijn splinternieuwe 
Regenboog nr. 153 het tweede 
Trust Regenboogevenement 
gewonnen. 

Vrijdagavond 3 juli 2009 werd de 
door Carel Vial gebouwde 
Regenboog feestelijk gedoopt door 

de kinderen van de familie Van 
Munster. Tijdens het daarop volgende 
feest werden de kansen van Manfred 
volop besproken. Aangezien Carel al 
diverse kampioenschepen heeft afge-
leverd was Manfred min of meer ver-
plicht vooraan te varen. En inderdaad, 
zaterdag en zondag, met wisselde 
weersomstandigheden, zette hij met 

zijn bemanning een winnende serie 
neer: 1-6-1-1-4. Regenboogkampioen 
Mark Neleman werd tweede met de 
serie: 2-3-9-6-1.
Maar het had anders moeten lopen. 
De voorlaatste wedstrijd werd afge-
kort en Mark had, ondanks zijn 
geweldige ervaring, de banenkaart 
niet goed gelezen. Hij dacht nog even 
boei F te ronden en daarna te finis-
hen. Manfred lag toen een fors stuk 
achter Mark en zag, tot zijn genoe-
gen, dat die vergat te finishen. Hij 
pakte de eerste plaats en achteraf 
was dit beslissend.
Al met al was het een geweldig spek-
takel, dat helaas zaterdagavond werd 
ontsierd door een politiebezoek 
waarbij Aegir werd gesommeerd de 
muziek uit te zetten! Zondag was de 
stemming wat bedrukt door het 
zaterdagavondgebeuren, maar de zei-
lers en toeschouwers hebben zich 
kostelijk vermaakt. Ik hoop dan ook 
dat de Regenboogorganisatie weer 
wat heeft geleerd, veerkracht toont 
en dat dit evenement nog lang bij 
Aegir voor spektakel blijft zorgen.

Frits van der Linden

Verrasssende Regenboogwinnaar
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Als secretaris wil ik ieder lid 
op een aantal zaken wijzen. 
Sommige daarvan zijn in onze 
statuten en reglementen opge-
nomen. Andere zaken zijn 
gewoon een kwestie van fat-
soen.

Opzeggingen
Opzeggingen van het lidmaatschap 
moeten vóór 1 december binnen zijn. 
De opzeggingen kunnen per brief (via 
ons correspondentie adres: Postbus 
35032, 3005 DA  Rotterdam) of per 
e-mail naar mij via onze website (zie 
aldaar). In de brief en zeker bij de 
e-mail niet alleen uw naam en adres 
vermelden, maar óók uw lidnummer 
(zie factuur) en/of geboortedatum. 
Als u een boot heeft, dan moet u wel 
zorgen, dat deze van ons terrein is, 
want anders kan het lidmaatschap 
niet opgezegd worden. Een boot 
moet uiterlijk 1 week vóór aanvang 
van de winterstallingswerkzaamheden 
(het ’boten uit het water halen’) weg 
zijn. Als u uw boot verkoopt, dan 
moet u wel weten, dat de ligplaats 
nooit met de boot mee verkocht kan 
worden. Het is aan de havenmeester 
om de ligplaatsen toe te wijzen. 

Adreswijziging
Adreswijzigingen per brief of per 
e-mail met alle relevante gegevens 
naar mij sturen. Dus niet telefonisch 
aan Anita, want in alle drukte kan dat 
dan zoek raken. Helaas komt het nog 
steeds voor, dat ondanks alle goede 
voornemens leden plots van adres 
veranderen en mij niet inlichten. Ook 
nu weer is een lid met de 
Noorderzon vertrokken. In zo’n 
geval bepalen de statuten, dat wij het 
laatst bekende adres aanhouden. 
Maar omdat we dan steeds de post 
retour krijgen, staan wij in ons recht 
om dan dat lid administratief uit te 
schrijven. Natuurlijk zullen wij hier-
van het Watersportverbond als over-
koepelend orgaan inlichten. Per slot 
van rekening is elk lid via Aegir óók 
lid van het Watersportverbond. En 
dragen wij als Aegir hiervoor een 
kleine bijdrage aan het Watersport-
verbond af. Maak dus van uw secre-
taris geen spoorzoeker, want ik heb 
het al druk genoeg met mijn normale 
werkzaamheden… 

Afval
De laatste tijd zie ik steeds vaker 
rommel (eten- en snoepverpakkin-
gen, lege flessen en blikjes) op ons 
terrein liggen. Het is niet alleen vies 

en geen gezicht, maar glas en metaal-
randen kunnen voor kinderen en 
huisdieren nog knap gevaarlijk zijn. 
Gooi uw rommel in de vuilnisbak. 
Chemisch afval (terpentineresten, 
accus e.d.) mag u niet eens op Aegir 
achterlaten. Dat moet u bij de 
Roteb-milieuparken inleveren. 

Zorg voor uw boot
En als vervent zeiler de volgende 
opmerking, waarmee ik eigenlijk in 
het gebied van onze havenmeester 
kom: als u een tijdje niet geweest 
ben, kom dan eens bij uw bootje kij-
ken. Vooral na een storm of heftige 
regenval. Helaas zie ik toch nog 
steeds enkele boten totaal aan hun 
lot overgelaten in de haven liggen…. 

Parkeren
Vanwege het gebrek aan parkeer-
ruimte in de wijk wordt parkeren op 
ons terrein nu gedoogd. Ik krijg ech-
ter de indruk, dat meer en meer 
mensen uit gemakzucht met de auto 
komen. Kom als het even kan met de 
fiets. Dan houden we ruimte voor 
diegenen, die echt niet anders kun-
nen. Enne, ’vol is vol’. Voor de fiet-
sers onder ons: bij de speeltuin, vlak 

voor het clubhuis is nu een tweede 
fietsenrek geplaatst. Geen reden dus 
meer om uw fiets tegen het clubhuis 
te zetten of op het achterterrein. 
Hou het overzichtelijk en plaats uw 
fiets óf in het rek op het voorterrein 
óf in het rek bij de speelplaats.
Wist u dat óók op het water wette-
lijk vastgelegde ’verkeersregels’ gel-
den? Deze kunt u terugvinden in de 
Wateralmanak deel 1 van de ANWB.

Klachten
Tenslotte: Aegir wordt bestuurd en 
gerund door vrijwilligers, die het 
doen met de beste intenties voor de 
vereniging. Als er iets is, wat u dwars 
zit, ga dan niet aan de bar uitgebreid 
zitten klagen, maar laat het ons 
weten. Wellicht kunnen we er dan 
wat aan doen en kunnen we zo een 
gezellige sfeer handhaven. 

Tom Koenen, secretaris

Van de secretaris



GESPECIALISEERDE OPLEIDINGEN
S C H E E P V A A R T  -  L O G I S T I E K  -  I N D U S T R I E

I N F O R M A T I E N U M M E R :  0 1 0 - 4 4  8 6  0 0 0     W W W . S T C - G R O U P . N L

MASTER
OPLEIDINGEN

CURSUSSEN
VOOR BEDRIJVEN/PARTICULIEREN  

HBO/BACHELOR
OPLEIDINGEN

VMBO/MBO
OPLEIDINGEN

DMS
DIPLOMA MANAGEMENT STUDIES

OPEN DAGEN EN LOCATIES ZIE WWW.STC-GROUP.NL

• Inboedelverzekering  • Woonhuisverzekering 
• Rechtsbijstandsverzekering • Ziektekostenverzekering 
• Levensverzekering  • Pensioen  
• Autoverzekering   • Hypotheek
• Aansprakelijkheidsverzekering

Het kantoor voor uw



NO TRUST NO GLORY!

TRUST.COM

Official Team Partner Red Bull Racing 2009

Aegir.indd   1 2/19/2009   1:11:43 PM


