
JAARGANG 51,
NUMMER 1, MAART 2016

spiegel 20161 v4.indd   1 05-04-16   13:17



spiegel 20161 v4.indd   2 05-04-16   13:18



Watersport anno 1932

spiegel 20161 v4.indd   3 05-04-16   13:18



U heeft de eerste Spiegel van 2016 in uw handen, nummer 1 
van de eenenvijftigste jaargang. Eenenvijftig jaar spiegelen lijkt 
heel wat, maar Aegir is al heel wat langer actief en vitaal dan 
dat. Dit jaar gaan we de negentig jaren watersport volmaken. 
In het weekend van 10, 11 en 12 juni zullen we dat vieren 
op verschillende momenten en op verschillende manieren. 
De lustrumcommissie en het jeugdbestuur draaien op volle 
toeren om er een bruisend en gedenkwaardig achttiende 
lustrum van te maken.
Bruisend is ook de vitaliteit binnen onze vereniging. Er 
gebeurt van alles en nog wat en iedereen lijkt dat in de gaten 
te hebben. 

Zo heeft Hans van Weel op mijn verzoek onlangs een 
brainstromsessie georganiseerd die uitmondde in uiterst 
constructief gesprek met ongeveer 20 leden die elk vanuit hun 
ervaring en zeilnetwerk goed bekend zijn met zeilwereld in 
ons midden en om ons heen. De aanleiding was mijn behoefte 
om inzicht te krijgen in wat moet, wat kan en wat anders zou 
kunnen rondom onze eigen zeil(st)ers. Ik ben blij, te zien dat 
zoveel leden zich bij het (cursus-/wedstrijd-)zeilen betrokken 
voelen. Het resultaat van die avond steeg ver uit boven 
mijn de verwachtingen. Staande de bijeenkomst zijn enkele 
interessante ideeën gegroeid, die het alleszins verdienen 
te worden uitgewerkt. Er ontstond redelijk spontaan een 
zeilcommissie met negen verschillende aandachtsvelden en 
na enig aandringen bleken Gerard van Empel en Tijs van 
der Wielen bereid om voor de korte termijn en op tijdelijke 

basis de functie van zeilcommissaris gezamenlijk waar te 
nemen. Op 29 maart wonen beiden de bestuursvergadering 
bij om daarvandaan verder in hun tijdelijke bestuursfunctie te 
groeien.
Daarnaast ontstond ter plekke een denktank die enkele 
specifieke thema’s wat diepgravender zal uitwerken. Het gaat 
dan om een lange termijnvisie op het zeilen bij en door Aegir, 
maar ook om zaken als een consistente beloningsstructuur 
van de instructeurs en de trainers, behoud van zeilers die geen 
wedstrijden meer doen, etc.
Ik hoop deze plannen in de najaarsvergadering te kunnen 
presenteren en wellicht kan dan ook een definitieve personele 
invulling voor het zeilcommissariaat geboden worden.
Het secretariaat van de zeilcommissie en de denktank wordt 
verzorgd door Hans van Weel, zodat ook de aansluiting is 
van deze activiteiten en ontwikkelingen met de (financiële) 
administratie en E-captain verzekerd is. 

Kortom, ons aller liefde Aegir wordt op 26 juni dan wel 
negentig jaar oud, als het nodig reageert zij nog steeds uiterst 
alert. Dat blijkt ook weer uit het zeilen voor volwassenen. 
Dit jaar komt dit goed streven tot ontwikkeling. Er zijn twee 
goedgevulde boten en een goedgevuld programma.
Wat ten tijde van het schrijven van dit voorwoord zeker nog 
geen negentig jaar oud is, is het zeilseizoen 2016. Dat start 
op de eerste paasdag, 27 maart. We beginnen dan aan een 
seizoen dat hopelijk weer veel successen voor Aegir brengt, 
maar ook en vooral veel plezier op en naast het water.

Met vriendelijke groet en tot spoedig ziens, 

Aad Maaten
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Beste watersportvrienden,

VA N DE VO OR Z I T TE R
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VA N  D E  R E DAC T I E
In de aanloop naar het Lustrumjaar lijken de hoeveelheid zei-
lactiviteiten bij Aegir in omvang, diversiteit en kwaliteit steeds 
verder toe te nemen. Daar waar de eerste Spiegel van het jaar 
altijd erg dun is en met moeite de kopij bijeen geharkt moet 
worden, was het dit keer geen enkel probleem om een mooi 
voorjaarsnummer te vullen. Ook in de gure wintermaanden 
is er door zowel jeugd als volwassen zeilers door gezeild. De 
jeugd verkoos de fraaie omgeving van Bandol, een generatie 
ouder was actief bezig met de GrevelingenCup. De meeste 
zeilers zijn in de winter op de kant gebleven, maar konden wel 
actief met de zeilsport bezig blijven via de drukbezochte the-

orie avond met Henk Plaatje en de lezing van Gert-Jan Poort-
man. In deze editie is nog veel meer theorie te vinden, ditmaal 
over het SW-handicapsysteem, wat elke Bitterballenwedstrijd 
weer tot felle discussies leidt. 

Aegir is trots op haar jeugd; op allerlei gebied zijn de jeugdle-
den actief zoals in het jeugdbestuur of op het strijdtoneel op 
het water; in de opleidingsstructuur als trainer of via opleiding 
en werk. In deze Spiegel onder andere een bescheiden greep 
uit de fotodoos van 5 jaar prijswinnaars; een interview met 
een van de hoofdtrainers; een verslag van het jeugdbestuur en 
een prijs op een innovatiewedstrijd. 

Aegir viert dit jaar haar 90e verjaardag. We hebben de lustr-
umcommissie nog niet heel veel ideeën en nieuwtjes kunnen 
ontfutselen, maar hopen met hen op een zonnig lustrumweek-
end. Dat er voor een ieder wat te beleven zal zijn is ongetwij-
feld bij hen in goede handen.
De redactie is ervan overtuigd dat lustrumjaar 2016  met een 
volledig vernieuwd terras, een nieuwe uitbater, professionele 
logistiek voor de paralympiërs, een nieuwe zeilcommissie 
weer tot voldoende inspirerende kopij zal leiden. 

Veel leesplezier!
Namens de redactie,

Vera Bergschneider. 

IN ME MORIA M 

EVIE MOERM AN

Recent vernamen wij het trieste bericht dat Evie Moerman is overleden. Evie was gehuwd met Leo Moerman, het 
oudste lid van Aegir. Over dit markante echtpaar verscheen in de Aegir Spiegel van September 2014 een uitgebreid 
artikel. Vele zeilvrienden hebben de crematie bezocht, waarbij een enorme oranje spinaker indrukwekkend over de 
kist gedrapeerd was. We wensen de familie en vrienden van Evie veel sterkte met het verwerken van hun verdriet. 
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Bandol 2016

Vijf Optimistzeilers en vier Fevazeilers van Team Rotterdam 

trokken op de eerste dag van de voorjaarsvakantie naar 

Bandol, voor een trainingsweek op de Middellandse Zee. 

Vier van hen hebben Aegir als thuisbasis: Luuk ter Haar, 

Michiel Bakker en Joris en Arthur Nankman (RS Feva). 

De vijf Opti-zeilers, drie ouders en trainer Maarten Treuren 

verbleven in hetzelfde huis.

Bandol is een badplaatsje aan de Franse Rivièra, compleet met 
palmbomen, pittoreske vissersscheepjes in de haven, en een 
casino dat zijn beste tijd gehad heeft.

Het weer was fantastisch: zon, temperaturen tot 18° en iedere 
dag voldoende wind. De dag begon met een stevig ontbijt: 
stokbrood met gebakken eieren en spek van vader Ter Haar, 
hoofd logistiek. Vervolgens werden er stapels stokbroden 
versneden om de tonnetjes te vullen: gegeten werd er gewoon 
op zee.
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Een colonne zeilers, met opengeritste droogpakken en 
wetsuits, kleurige tonnetjes en soms een thuis opnieuw aan de 
giek geknoopt zeil, trok iedere morgen door het centrum naar 
het strand. Dit natuurlijk onder belangstelling van de Fransen 
die hun dag begonnen met een kop koffie op het terras.

In de baai waren de zeilers nog overmoedig: met die golven 
viel het wel mee! Eenmaal buiten, met soms uitschieters tot 
30 knopen, was de zee spectaculair- de pillen tegen zeeziekte 
werden de tweede dag niet meer vergeten…

Stijf van de adrenaline klampten de zeilers zich na een lang rak 
in plané vast aan de RIB: “Dat ging hard!!!”
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De broertjes Nankman raakten in de RS Feva steeds beter 
op elkaar ingespeeld. Van de trainer mochten ze nóg dichter 
tegen elkaar gaan zitten.

Het kostte de nodige aanmoediging en lef om bij deze wind en 
golven een gijp door te zetten- tijd voor twijfel was er niet, en 
het ging dan ook niet altijd meteen goed.

Zou je vroeger na het zeilen een spelletje kaart gelegd 
hebben, tegenwoordig speel je op je telefoon via wifi in 
dezelfde wereld Minecraft. Een socialere bezigheid dan 
het op het eerste gezicht lijkt, maar het “Minecraftese” 
waarmee waarschuwingen voor zombies en instructies 
naar elkaar werden geroepen, bleek voor de volwassenen 
volkomen ondoorgrondelijk. 
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Voor het eten maakten de Opti-Vijf het dommelende 
badplaatsje onveilig met het Oudhollandse spel belletje-trek, 
en freerunning over het dak van het plaatselijke politiebureau. 
Dat laatste was niet helemaal de bedoeling, maar een 
politiebureau is vanaf het dak natuurlijk ook moeilijk te 
herkennen.

Trainer Maarten bleek ook nog van geheel andere markten 
thuis te zijn: met zijn klassieke koksopleiding bereidde hij 
avond aan avond na de trainingen de heerlijkste maaltijden.

Het gevecht met golven was nog maar de helft van de training: 
na het avondeten projecteerde Maarten met zijn beamer de 
filmpjes die hij die dag gemaakt had op de muur. Dan bekeken 
de zeilers elkaars techniek kritisch en kregen zij de nodige tips 
om de volgende dag wat droger door te komen. 

De verbeterende houding in de boot op de video’s van 
opeenvolgende dagen ontging ook de ouders niet.

De dagen werden afgesloten met een krachtmeting met de ook 
in Bandol aanwezige groep van de Braassem. Hierbij hadden 
zich ook enkele andere zeilers uit de selectie aangesloten. 
De Rotterdammers hoefden zich niet te schamen, met vele 
finishes in de top, of zelfs plaats 1 of 2.

De geweldige zeilweek werd afgesloten met een diner in 
een klein restaurant in, hoe kan het ook anders, de Rue 
République. Met verbazing bekeken de gastheer en zijn vrouw 
de projectie van zeilvideo’s op een stukje muur tussen de 
lampen. Aspirant-lid Team Rotterdam Daan Boekholt werd 
vanwege bewezen moed en gezelligheid officieel opgenomen 
in het team. 

Alsof het was afgesproken stormde het en regende het 
pijpenstelen op de ochtend van vertrek- zo werd de overgang 
naar winters Nederland gelukkig iets gemakkelijker…

Steven Bakker
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Het geheim van de SW-factor
Sinds een jaar of vier wordt er bij Aegir gezeild om de Facet Bitterballen trofee, een serie eendaagse wedstrijdjes van april tot 

oktober. Omdat er verschillende type boten aan deelnemen, wordt er gevaren in de zogeheten SW-klasse. Dit artikel beoogt 

enig licht te werpen op de duisternis waarmee de SW-factor vaak wordt omringd.

Het SW-handicapsysteem is een handicapsysteem dat 
voornamelijk wordt gebruikt voor clubwedstrijden met 
kleine zeilboten. De letters staan voor ‘Snelheid Watersport’;  
het SW-handicapsysteem was een initiatief van de redactie  
van het tijdschrift “Watersport”. Dit tijdschrift werd later 
overgenomen door het Watersportverbond waar het 
enige jaren als huisorgaan functioneerde onder de naam 
“Watersport Magazine”.

De handicap is een tijdscorrectie op de gezeilde tijd van 
een parcours. De gecorrigeerde tijd wordt gebruikt om 
de prestatie van verschillende zeilboten min of meer te 
vergelijken onder gelijke omstandigheden. De lijst met SW-
nummers wordt jaarlijks bijgewerkt met empirische gegevens 
van diverse wedstrijden. Er worden uitsluitend Nederlandse 
wedstrijdresultaten gebruikt. Het SW-systeem is dan ook 
alleen geldig binnen Nederland. Er zijn correctie 
factoren voor het SW cijfer beschikbaar als een 
boot een afwijkende uitrusting heeft, bijvoorbeeld 
als de boot een spinnaker gebruikt als die voor die 
boot niet standaard is.

De SW-handicapcijfers worden beheerd door het 
Watersportverbond die dat beheer uitbesteed heeft aan 
Sailsupport, een commerciële organisatie. Veel bij het 
Watersportverbond aangesloten zeilverenigingen leveren 
jaarlijks de gegevens aan voor het corrigeren van de SW-lijst. 
Elke boot heeft een SW-nummer, snelle boten hebben lage 
nummers en langzame hebben hoge nummers, bijvoorbeeld 
een Optimist heeft SW-cijfer 150 en een Flying Dutchman 
(FD) een SW-cijfer van 94. (Dit zijn de echte SW-cijfers uit 
2008, deze kunnen echter elk jaar aangepast worden).

Hoe werkt het dan precies? In een wedstrijd met een 
gemengde vloot, worden de gezeilde tijden met de volgende 
formule gecorrigeerd: 
Gecorrigeerde tijd = (gezeilde tijd / SW-cijfer) * 100, waarbij 
de gezeilde tijd de tijd is die verlopen is tussen start en 
finish en het SW-cijfer is het cijfer dat voor die boot geldt. 
De gezeilde tijden van alle boten worden met de formule 
gecorrigeerd en de gecorrigeerde tijden worden gebruikt om 
de uitslag van de wedstrijd te bepalen. Dat het bijhouden van 
de finishtijden een lastig klusje is, vooral als meerdere boten 
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Indicatieve SW-factoren van boten die met enige 
regelmaat te vinden zijn op de Rotterdamse plassen:

12-voetsjol 130

16m2 wedstrijduitvoering 108.5

16m2 toeruitrusting 113

420 110

470 100

Cadet 120

Centaur 112.5

Efsix 108

Europe 115.5

Finnjol 109

Flying Junior 114

Jeugdklasse (Pluis) 138

Laser 109

Laser M 119

Laser Radiaal 114

Lelyvlet 154

O-Jol 114

Optimist 150

Polyvalk 106.5

Randmeer Advance 108

Randmeer Classic 108

Randmeer Touring 110

Regenboog 105

Sailhorse 109

Schakel 112

Soling 95

Spanker 109

Spanker (Poly) 115

Splash 114

Stern 117

Valk 104

Vrijheid 114

Yngling 106

vlak na elkaar over de finish gaan en de zeilnummers niet 
altijd even goed zichtbaar zijn, weet menig zeiler uit eigen 
ervaring.

Het SW-rating systeem kan ook rekening houden met 
zeilboten die anders zijn uitgerust dan standaard. Het system 
gaat heel ver. Zo kan de wedstrijdcommissie SW-factoren 
aanpassen als een boot een rolgenua heeft in plaats van 
een wedstrijdgenua zonder rolmogelijkheid. Deze laatste is 
theoretisch een iets beter gesneden zeil en daardoor ‘ sneller’. 

In de tabel zijn een aantal bij Aegir voorkomende 
zeilboottypen opgenomen met de SW-factor (2014). Dit 
overzicht is alleen bedoeld om de boten onderling te kunnen 
vergelijken en qua rating te kunnen plaatsen ten opzichte 
van elkaar. De wedstrijdcommissie van Aegir bepaalt jaarlijks 
op basis van de input van Sailsupport (gegevens die jaarlijks 
gekocht moeten worden) welke rating bij welke boot hoort. 
Deze cijfers worden in het berekeningsmodel ingevoerd. 

Job Posner
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Eric van den Born

Zeilend de winter door
Afgelopen oktober hebben we een zeilboot gekocht – 

Scorpio – een Camper Nicholson 43. Om een goed excuus 

te hebben om in de winterperiode nog een beetje te kunnen 

zeilen heb ik mezelf ingeschreven voor de Grevelingencup, 

tussen oktober en maart iedere maand een wedstrijd 

zeilen. Er strijden zo’n 150 boten in verschillende klassen, 

waardoor het iedere wedstrijddag een behoorlijke drukte is 

op de Grevelingen net voor Port Zélande.

We doen mee in de tour-S klasse, wat betekend dat er met 
een spinnaker wordt gevaren. Dat was op zich al een hele 
uitdaging omdat het ding nog niet eerder uit zijn zak was 
geweest, niet waar ik bij was in ieder geval. Vervolgens ben 
ik met een flinke boodschappenlijst naar de winkel gegaan 
voor een grote hoeveelheid aan lijntjes, blokken, klemmen en 
schoten om de spinnaker te kunnen bedienen. Eigenlijk is er 
na iedere wedstrijd wel weer een lijstje met spullen die “erg 
hard nodig” zijn.

Het volgende was de bemanning. Dat was natuurlijk 
makkelijk als zeilcommissaris bij Aegir, op één na zijn alle 
bemanningsleden dan ook lid bij Aegir. Er is een vaste ploeg 
van vijf mensen en een poule met mensen die af en toe mee 
gaan.

Binnen de tour-S klasse doen 63 boten mee die zijn verdeeld 
over drie groepen, zodanig dat de boten enigszins aan elkaar  
gewaagd zijn. In onze groep zeilen we met 18 boten. Het leuke 
is dat er nog een boot is – Emily – die precies hetzelfde is 
als de onze, er zijn er drie van in Nederland en twee varen er 
mee in de Grevelingencup. Het zal duidelijk zijn dat we maar 
één doel hebben tijdens alle wedstrijden en dat is vóór Emily 
eindigen.

De eerste wedstrijd viel samen met de Trust Teamcup bij 
Aegir en met zoveel Aegirleden als bemanning hebben we 
de eerste wedstrijd moeten laten schieten. Bij de tweede 
wedstrijd, onze eerste dus, hadden we een goed eerste 
kruisrak waardoor we als derde bij de bovenboei waren. Daar 
moest voor de eerste keer de spinnaker worden gehesen en 
dan is 100m2 best heel veel zeil. Ondanks dat alles een beetje 
onwennig verliep, stond de spinnaker meteen goed en was er 
een gevoel van opwinding onder de hele bemanning.

De overige wedstrijden hebben we ook zonder grote fouten 
kunnen zeilen en onze resultaten zijn boven verwachting 
goed. Twee van de wedstrijden is een nek-aan-nek race 
geweest met Emily en daardoor erg spannend, geen moment 
rust aan boord. Op het moment dat ik dit artikel schrijf staan 
we vijfde in het klassement met slechts één punt verschil met 
Emily. Op 19 maart wordt de finale gezeild, dus dan is het alles 
of niets. 

De sfeer aan boord is erg goed. In één van de wedstrijden viel 
de wind weg vlak voor de finish. We hadden muziek aan en 
er kwamen lekkere hapjes uit de oven terwijl we richting de 
lijn dobberde. We dreven zo langs een professioneel uitziende 
40-voet X-Yacht waar de bemanning ook allemaal dezelfde 
jasjes aan had en zij riepen verbaasd dat het bij ons aan boord 
zo gezellig was. 

Het project is geslaagd, we hebben de hele winter door lekker 
kunnen zeilen met een fanatieke en leuke bemanning en 
boven verwachting gepresteerd. Volgend jaar gaan we weer.
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We zijn uiteindelijk 
vierde geworden en 
hebben Emily verslagen. 
Het verschil op handicap 
bleek uiteindelijk 10 
seconden te zijn.
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“Ik houd van oud”

Op de valreep van de Krokusvakantie 

kan ik Bart Muller strikken voor een 

interview in ons aller clubblad, de Aegir 

Spiegel. Hij is een van de initiatiefnemers 

van wat later de Bitterballen cup is gaan heten, de 

clubwedstrijdjes tussen verschillende typen zeilboten in de 

zogeheten SW-klasse (waarover elders in dit nummer meer).

Bart (1966, Rodenrijs) is opgeleid 
als werktuigbouwkundige en werkt 
in dat vak als Maintenance Manager 
bij het internationale bedrijf 

Airproducts, met als standplaats De 
Botlek. Hij heeft daar zijn thuisbasis 

maar is ook vaak op andere locaties, gelet 
op zijn rol als verantwoordelijke voor het 

onderhoud van meerdere ‘plants’  in de Benelux.

Hij groeide op in Berkel-Rodenrijs, als derde kind in een 
gezin van een Ingenieur en een schooljuf. Vader hield van 
watersport, hij roeide onder andere bij Nautilus, en toen Bart 
8 was deed zich de mogelijkheid voor om te leren zeilen op 
de Vinkeveense Plassen. Hij was meteen verkocht en na een 
aantal keren samen met Pa in een huurboot te hebben gevaren 
kon hij via een achteroom in Haarlem aan een oud Piraatje 
komen. Die moest nodig worden opgeknapt en daar werd de 
kiem gelegd voor de ‘restauratiedrang’  waar Bart nog steeds 
niet helemaal van af is. Tot z’n 14e zeilde hij in dit bootje, 
totdat hij er niet meer in paste en tegen een FJ (met trailer) 
aanliep.

Interview met Bart Muller
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In de Havenloods las Bart een artikel over de door Aegir 
georganiseerde 24-uurs race, het zal 1983 geweest zijn, en na 
een slapeloze nacht raakt hij ook aan dit fenomeen verslingerd 
al besluit hij wel het jaar daarop in een comfortabeler 
scheepje mee te doen. Via Carel Vial koopt zijn vader een 
Poly 16kwadraat met brandschade. Pa werd lid van Aegir en 
de opgeknapte Kwadraat kreeg een ligplek. Met deze boot 
vaart Bart zijn tweede 24-uursrace, waaraan ook Michel Serrij 
meedoet. Totaal heeft Bart 15 keer deelgenomen aan deze 
traditionele race.

Zonder trailer is Bart aangewezen op het zeilen op de Bergse 
Plas en als dat gaat vervelen, gaat hij op zoek naar een trailer 
voor zijn Poly Kwadraat. Hij krijgt een tip om eens te gaan 
kijken bij de caravan- en botenstalling aan de Wildersekade. 
Daar ontdekt hij een passende trailer, maar er ligt nog wel 
een boot op. Een oude, verwaarloosde Valk. Bart is dan 21 
en ziet kans om met steun van Pa de trailer met boot voor 
een redelijk bedrag te kopen; voor een beetje restauratiewerk 
draait hij zijn hand niet om. Pa heeft wat meer tijd gekregen 
om Bart te helpen en nadat het dek vernieuwd is en de 
restauratie is afgerond, wordt de Poly Kwadraat vervangen 
door de opgeknapte Valk. Deze boot is gebouwd in 1941 en 
Bart heeft inmiddels de hele geschiedenis van deze boot en 
haar eigenaren kunnen achterhalen.

Na het vroege overlijden van zijn vader in 1994 heeft Bart 
het lidmaatschap en de ligplaats overgenomen. Bart trouwt 
en krijgt een zoon en een dochter, en veel vakanties worden 
met de boot in Friesland doorgebracht. Dochter Daphne vindt 
zeilen nog steeds leuk en kan inmiddels goed met de Valk 
omgaan maar zoon Ivar geeft er niet zoveel om.

Omdat de 24-uurs wedstrijden bij Aegir geen doorgang meer 
vinden, door gebrek aan belangstelling vanuit de eigen leden, 
besluiten Bart en Michel Serrij om mee te doen met de 24-
uurs race in Mijnsherenland, waar ‘Team Aegir’  twee maal 
met een prijs naar huis terugkeert. Min of meer gelijker tijd 
wordt Bart zijn belangstelling gewekt om met de Valk mee 
te gaan doen aan Sail Caledonia, een evenement waarover al 
eerder in de Spiegel is geschreven.  Omdat de Valk met trailer 

meer dan 750 kilogram weegt, moet de laatste aangepast 
worden met een oploop remsysteem en voorzien worden van 
een kenteken. Een klusje waar Bart natuurlijk  van smult.

In Schotland doet zich een nieuw probleem voor: hoe krijg 
je de Valk te water zonder een mobiele kraan te moeten 
huren? Bart ziet een soort binnenvaartschip liggen met 
een eigen kraantje en na wat speur- en overlegwerk mag hij 
die gebruiken om zijn boot te water te laten. Komende Sail 
Caledonia gaat hij met Mark Verhoef deelnemen in een bootje 
van een Schotse vriend. Ongetwijfeld zullen wij hierover later 
meer kunnen lezen. 

Opeens vraagt hij aan mij of ik weet hoe een echte 
‘Curryklem’  er uit ziet. Ik mompel iets van geribbelde halve 
cirkels die naar één kant open klappen. Lachend pakt hij iets 
uit de vensterbank: een originele verchroomde Curryklem, 
afkomstig van zijn 75 jaar oude Valk. Gerestaureerd, uiteraard. 

Als wij op zoek gaan naar geschikt fotomateriaal bij dit 
interview, laat Bart en passant ook foto’s zien van een van zijn 
andere grote hobby’s: het restaureren en rijdend houden van 
oude auto’s. Vooroorlogse Singers flitsen voorbij en even later 
valt mijn oog op een prachtige blauwe Saab 99 en ontspint 
zich een gesprek over auto’s in plaats van boten.

Afgelopen jaren zijn best enerverend geweest voor Bart. Een 
scheiding, een nieuwe baan en een nieuwe relatie met Yvonne, 
die gelukkig ook lol heeft in het wedstrijdzeilen op de plas. 
Haar twee dochters vinden zeilen ook leuk. De een gaat graag 
mee in de Valk terwijl de ander liever zelf aan het (optimisten)
roer zit.

Het Bitterballeninitiatief is goed aangeslagen, al vindt 
Bart dat het er zo nu en dan iets te serieus aan toegaat. 
Hij is blij met het nieuwe elan op het water en met de 
toenemende belangstelling. Leven en laten leven, is Barts 
Bitterballenmotto.

Job Posner
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Van de lustrumcommissie
Onze vereniging bestaat dit jaar 90 jaar. Wat een feest, 

en wat een dame op leeftijd. En dan te bedenken dat ze 

nog zo jeugdig, gezellig en flexibel is. Uiteraard moet deze 

verjaardag gevierd worden. De officiële geboortedatum van 

W.V. Aegir is 16 juni 1926. 

Het jaar 1926  waarin de eerste winkel met roltrap werd 
geopend (Bijenkorf in Den Haag). Het jaar waarin het eerste 
kabinet De Geer beëindigde. Het jaar waarin de eerste 
draadloze telefoon werd gepresenteerd in Berlijn. Het jaar 
waarin er voor het eerst een vrouw het kanaal overzwemt. Het 
jaar waarin Winnie de Pooh voor het eerst verscheen. Het jaar 
waarin W.V. Aegir werd opgericht. Kent u nog bijzonderheden 
uit 1926?

En bedenkt u zich wat een ontwikkelingen we in 90 jaar 
hebben doorgemaakt op het gebied van techniek; 
• van een enkele auto naar auto’s die 429 km per uur gaan 

(Bugatti Veyron Super Sport) of auto’s, die volledig op 
zonne-energie rijden

• van een enkele vaste huistelefoon naar smartphones met 
alles erop –en eraan

• van geen internet (voor de huidige jeugd ondenkbaar) naar 
alles via internet

• van contant geld betalingen en in-natura betalingen, naar 
betalingen via bank met ideal, pin en creditcards.

• van luchtballon en zweefvliegtuig voor exclusief gebruik 
naar reizen met een vliegtuig over de hele wereld

• Van houten plezierzeilvaartuigen naar o.a. houten, 
polyester, stalen, aluminium vaartuigen met zeil en/of 
motor.

• Van een oude keet als clubhuis van Aegir naar een clubhuis 
met bijgebouwen en jeugdhonk.

• Van de 1e voorzitter (oprichter) dhr. Van den Pol naar de 
18e voorzitter dhr. Aad Maaten.

• Etc. etc. etc.

Dan de belangrijkste vraag. Hoe gaan we deze verjaardag 
vieren. Als lustrumcommissie zijn we nog druk bezig met een 
brainstorm, maar hierbij alvast een ‘tipje van de sluier’:

Vrijdagavond 10 juni
Een formeel moment, namelijk een receptie voor genodigden, 
zoals vrijwilligers, sponsors en relaties. 

Zaterdag 11 juni
Overdag zullen er diverse clinics plaatsvinden, waarvoor men 
zich vooraf moet inschrijven. Uiteraard betreffen een deel 
van de clinics zich op en/of om het water, maar er wordt ook 
gedacht aan heel andersoortige clinics bijvoorbeeld gericht 
op onze omgeving (Hillegersberg) of gericht op uiterlijke 
lichamelijke verzorging. Het klinkt allemaal behoorlijk 
cryptisch, maar we willen zeker weten dat de ideeën 
gerealiseerd kunnen worden voor we ze communiceren, 
omdat we u niet willen teleurstellen. Er zit in ieder geval 
voor ieder wat wils tussen: oud, jong, goede –minder goede 
conditie, vrouw, man, mobiel, immobiel, waterrat, sportief –
minder sportief, etc. 

Door het jeugdbestuur wordt een programma voor de jeugd 
bedacht voor deze dag. Daar wordt nu gedacht aan een 
speurtocht en natuurlijk zullen ook de nodige waterspelen 
niet missen.

Na afloop van al die leuke clinics bestaat er natuurlijk de 
mogelijkheid om een lekkere maaltijd te nuttigen op de club. 
Hiertoe zijn we in gesprek met Meisel. 

spiegel 20161 v4.indd   18 05-04-16   13:18



Aegir Spiegel  |  maart 2016 |  19 

De dag wordt afgesloten met een 
knalfeest met muziek. En let op! 
Het feest vindt wel plaats in een 
thema, namelijk in de kleuren van de 
vereniging; rood en wit. Kijk dus alvast 
in uw kledingkast wat voor passends u 
kan vinden.

Zondag 12 juni
’s ochtends uiteraard eerst even 
bijkomen van de late uurtje van de 
party de avond ervoor. Als we daar van 
bijgekomen zijn, is er voor de zeilers een 
bitterballenrace. Alles wat kan zeilen, 
mag meedoen met een SW-factor.  De 
jeugd heeft die dag CWO-les. Uiteraard 
wel in een feestelijk tintje. Voor de niet-
zeilers vindt er een sloepen/puzzeltocht 
op de plas plaats, met mogelijk wat 
behendigheidsonderdelen. Uiteraard 
zullen we de dag met elkaar afsluiten 
tijdens een prijsuitreiking.

Het genoemde programma geeft maar 
een globale indruk over het programma. 
We denken momenteel nog na over 
de details, en verdere aanvulling. Zo 
spreken we bijvoorbeeld nog over 
aanwezigheid van een cabaretier tijdens 
het weekend, maar ook over bepaalde 
aandenkens. Uiteraard houden we 
u op de hoogte via de nieuwsbrief, 
facebook Aegir Zeilers, website en 
Aegirspiegel. Ook kunt u voorafgaand 
aan het weekend een aparte uitnodiging 
verwachten, waarin we precies zullen 
beschrijven wat er allemaal te doen is en 
of (en zoja hoe) u zich waarvoor moet 
aanmelden.

Wij hopen u allemaal te zien in juni. 
Deze verjaardag, daar moet u echt bij 
zijn!
Als u overigens nog concrete ideeen 
heeft, die aansluiten bij bovenstaande, 
laat u ons dat dan gerust weten. Wie 
weet, kunnen we ze inpassen.

Groet,

Barbara, Dolly, Monica en Truus.

Van het jeugdbestuur.
Zoals jullie hebben gemerkt hebben we de afgelopen tijd weer diverse leuke 

dingen georganiseerd. 

Op 8 januari hebben we met ongeveer 25 kinderen onbeperkt friet gegeten en 
wel op een heel bijzondere manier. Zonder bestek en zonder borden. Gewoon 
aan lange tafels met de friet en sausjes op het tafelkleed. De één vond het ran-
zig, de ander zat te genieten. Hoezo tafelmanieren, bestaan die dan? Na afloop 
van de friet hebben we in het jeugdhonk film gekeken. De Minions waren te 
zien. Wat een grappige gele monstertjes. Popcorn, snoep en drinken was er 
genoeg. Wat wel een beetje jammer is dat enkele jongelui het blijkbaar grappig 
vonden om vanaf het balkon flesjes naar beneden te gooien. Helaas weten we 
niet wie dit gedaan heeft. Om dit te voorkomen, zullen we voortaan geen glas 
meer meenemen naar het jeugdhonk. Toch mocht dit de pret niet drukken, we 
hebben een topavond gehad. 

Nog geen 2 dagen na de Minions zijn we met elkaar wezen bowlen bij Dok99 
aan de Straatweg. Dit was voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie op Aegir. 
Bowlen is leuk, zelfs met 5 ballen tegelijk op de baan .

We zijn als jeugdbestuur nu druk aan het brainstormen wat we nog meer willen 
organiseren. We overwegen iets met paaseieren zoeken te organiseren, maar 
dat heeft waarschijnlijk al plaatsgevonden als deze Aegirspiegel uitkomt. Verder 
hebben we het ook over een programma tijdens het jubileumweekend (11 en 
12 juni) en over het zomeravondfeest (25 juni). Hier ga je natuurlijk nog veel 
meer over vernemen. Hou onze facebook Aegir Jeugdbestuur in de gaten. Als 
je ons wat wilt laten weten of vragen, en/of als je suggesties hebt, mail dan naar 
jeugdbestuur@wv-aegir.nl

Groet,
Jeugdbestuur
Brigitte, Daan, Ghislaine, Massimo, Robert-Jan en Thomas. 
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Interview met Max Posner, hoofdtrainer

Max zwaait samen met Joep de Geest de scepter over het jeugdzeilen bij Aegir. Afgelopen najaar voegde Jelle de Vries zich 

bij hen, omdat Joep een aantal maanden in het buitenland was voor stage. De heren studeren allemaal en kennen elkaar van 

het wedstrijdzeilen in het combi-team van Aegir (2003-2008). Het jeugdzeilen wordt mede geregeld door Annelou Slobbe en 

Annemiek van den Born, die de coördinatie van de inschrijvingen en  de organisatie van de activiteiten op de wal voor hun 

rekening nemen. 

Vanaf 1 april zorgt het team er voor dat elke zondag zo’n 45-
50 kinderen hun bootje optuigen, natuurlijk met de hulp van 
ouders, en het water opgaan. Er wordt gelest in Optimisten 
en RS Feva’s en de kinderen worden opgeleid volgens het 
lesprogramma van de Commissie Watersport Opleidingen 
(CWO). Tot de zomer zijn er 10 leszondagen en de najaar 
cursus bestaat uit 5 lessen (september-oktober).

Max en Joep zijn in 2014 begonnen, als opvolgers van Max de 
Boorder en Thijs Boonen; allen eigen kweek van Aegir! Max 
heeft zijn trainersdiploma (ZI3) gehaald bij Het Stekelbaarsje 
in Friesland, waar hij ook een aantal jaren zelf les heeft 
gegeven. 

Wat is er zo leuk aan het trainer zijn? Max:” Het is een 
ongelooflijk leuke groep trainers om mee samen te werken, 
we kennen elkaar soms al jaren. En het enthousiasme van de 
kinderen als ze het zeilen eenmaal doorkrijgen. Bovendien 
vind ik het heerlijk om de hele dag op het water te zijn”.  En 
wat vind je er minder leuk aan? “ Het is soms wel erg vroeg 
opstaan na een leuke stap-avond. Wij zijn meestal al om 8 
uur op Aegir om te checken of de rescueboten klaar zijn, of er 
benzine is en dat soort zaken. En er moet best veel vergaderd 
worden en er zijn vaak veel telefoontjes nodig om alles 
geregeld te krijgen”.

Hoe komen jullie aan nieuwe trainers? “ Het verloop is niet 
zo groot en er is veel animo om trainer te worden bij Aegir. 
Kinderen van 14, 15 jaar kunnen al beginnen als hulptrainer, 

Jeugdzeilen bij Aegir

spiegel 20161 v4.indd   20 05-04-16   13:18



Aegir Spiegel  |  maart 2016 |  21 

onder leiding van een gediplomeerde trainer. Vanaf hun 
zestiende verjaardag kunnen zij het diploma ZI2 halen, 
hiermee mag je onder supervisie van een hoofdtrainer zeilles 
geven. Uiteraard beschikken deze trainers ook over de nodige 
zeilervaring en de benodigde CWO-diploma’s”.

Wat doen jullie verder aan de jeugdopleiding? Max: “ Wij 
organiseren diverse bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld een 
trainersweekend waarin de nieuwste lesinzichten worden 
gedeeld en wij gaan dit jaar ook meer met de trainers samen 
zeilen om de praktische- en didactische vaardigheden 
te verbeteren. Voor de leskinderen organiseren we het 
Pinksterkamp en natuurlijk zien wij graag de ouders op de 
laatste lesdag zeilen in de Optimist”.

Bij Aegir moet ieder kind zelf over een boot beschikken. 
Levert dat geen problemen op? “ Nee hoor, er zijn voldoende 
boten in omloop bij Aegir en de grap is dat je jaarlijks bootjes 
terug ziet die je kent, maar dan met een nieuw gezicht erin”.

Soms hoor je wel eens iemand verzuchten dat een lesdag 
wel erg lang is. Bij De Maas geven ze bijvoorbeeld les op de 
woensdagmiddag. Wat is jouw mening hierover? “ De lessen 
zijn op 10 zondagen, van 10-15.30u, met een onderbreking 
voor de lunch van ongeveer drie kwartier. Wat ik fijn vind, 
is dat we de constateringen van het ochtenddeel tijdens de 

lunch kunnen bespreken en dat we ’s middags kunnen werken 
aan de oplossingen. En dat lukt je niet in halve dagen”. “ Het 
grootste deel van de leskinderen haalt na 10 lessen het eerste 
CWO-diploma; als je korter les zou geven, dan wordt de totale 
periode ook langer dus per saldo schiet je er niet veel mee op 
om korter te lessen”.

Op 3 april start het nieuwe seizoen weer met de traditionele 
zwembadles. Waar is dit voor? “Belangrijkste reden is om 
de angst voor het omslaan met de Optimist bij de nieuwe 
leerlingen weg te nemen door ze te laten ervaren wat er 
tijdens zo’n actie eigenlijk gebeurt en hoe ze er het beste mee 
om kunnen gaan. Daarnaast is het meestal reuze leuk en 
kunnen wij testen of de zwemvesten van de kinderen voldoen”.

Zijn jullie ook een ‘talent scout’  voor de wedstrijdploeg? “Elk 
jaar zit er wel talent tussen bij de nieuwe lichting, en deze 
kinderen en hun ouders worden geënthousiasmeerd om mee 
te doen aan het combiprogramma. Zo ben ik zelf ook door 
mijn toenmalige trainer, Patrick Legierse, gevraagd om bij de 
combi-ploeg te komen.  En daar heb ik Joep en later Jelle goed 
leren kennen”. (Max werd in 2008 kampioen in de A klasse van 
de Combi Rotterdam). 

Job Posner

Jeugdzeilen bij Aegir
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Zeer bescheiden greep uit fotodoos prijswinnaars 2011-2016
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 Marin Innovatieprijs 2016 

Stijn de Geest, ex-CWO-trainer van Aegir, volgt op 

Rotterdam Mainport University de hbo-opleiding 

scheepsbouw, specialisatie jachtontwerp. In het kader 

van zijn studie kreeg hij de opdracht om met zijn groep 

van totaal 4 studenten een model-zeilschip te ontwerpen, 

waarbij de uitdagingen waren de snelste en/of de meest 

innovatieve boot te maken. Dertien teams van ieder 4 

studenten, afkomstig van het RMU-scheepsbouw en TUD-

scheepsbouw, deden mee aan de competitie. Afgelopen 

januari vond de eindstrijd plaats in de sleeptank van het 

Marin te Wageningen.

Er waren voorwaarden verbonden aan het ontwerp; het tuig 
mocht boven de waterlijn niet hoger zijn dan 1 meter en de 
romp mocht niet langer zijn dan 1 meter en de romp moest 
gebouwd worden van balsahout. Het team van Stijn koos 
al snel voor een monohull, kansloos zou je zeggen voor de 
snelheidsprijs, waarbij multihulls en foiling een voordeel 
zouden moeten hebben. Dat bleek achteraf ook, want een 
multihull van het STC-Rotterdam won de snelheidsprijs.
Stijns team richtte zich op innovatie en het gebruik van 
nieuwe technieken, zoals 3d-printing. De RMU heeft een 
belang in de RDM-campus, waar veel innovatie op het gebied 

van 3d-printing plaatsvindt. Het havenbedrijf heeft recent 
voor de ontwikkelingen van het Rotterdamse havengebied, 
3d-printing als speerpunt gekozen.
De innovatie richtte zich op de kiel en de foils, hoe ontwerp 
je een combinatie beweegbare kiel en foils, zodanig dat 
deze te allen tijde voor een optimale romp-hellingshoek en 
lift zorgdragen? Veel jachten waaronder de Volvo Ocean 
Race-schepen hebben een hydraulische kantelkiel, met 
het draaipunt op de romp onder water, hetgeen bijzonder 
kwetsbaar is. Hoe halen we die kwetsbaarheid zoveel mogelijk 
weg en bewerkstelligen we een snelle actie-reactie? De 
oplossing werd gevonden in het bouwen van een draaibare 
ring om de romp, waaraan zowel kiel als foils bevestigd zijn 
(zie afbeelding). 
Een andere uitdaging was om zoveel mogelijk zeiloppervlak 
binnen de beperkingen te realiseren; gekozen werd voor twee 
masten zover mogelijk uit elkaar. De romp werd gebouwd 
door het verlijmen van plaatjes balsahout, het ontstane blok 
werd 3d-uitgefreesd tot de romp; de draairing, kiel en foils 
werden uit kunststof 3d-geprint.
De beoordelingscommissie bestond uit een vertegenwoordiger 
van Marin, de winnaars van vorig jaar, Gerard Dykstra, 
oprichter van het internationaal vermaarde ontwerpbureau 
Dykstra & Partners, Maarten Voogd van Simonis Voogd 
Design BV en Koos de Ridder. Top zeilers en ontwerpers.
Het team van Stijn ontving voor dit ontwerp de Marin 
Innovatieprijs 2016.
Stijn loopt sinds februari zijn afstudeerstage bij Dykstra & 
Partners. Ook op zeilvlak zit hij niet stil: hij is toegetreden 
tot het team van Roy Heiner om als bemanningslid de North 
Sea regatta 2016 te zeilen en hij bemant hij de Tsunami, een 
Open30 waarmee onder ander de Grevelingen Cup wordt 
gezeild. Gelukkig maakt hij ook tijd vrij om samen met Thijs 
Boonen mee te doen aan de Bitterballen cup, die zij overigens 
vorig seizoen hebben gewonnen.

Job Posner
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Van de ontspanningscommissie
Het jaar 2016 is bij het schrijven van dit artikel pas 2 

maanden oud en we hebben al zoveel leuke activiteiten 

gehad. Een korte terugblik. 

Presentatie VOR-zeiler Gert-Jan Poortman
Op zaterdag 16 januari was het een volle bak aan Aegir. Aller-
eerst was er een overheerlijke pasta-maaltijd te verkrijgen, ge-
maakt door Mark de Steur. Als toetje zelfgemaakte appeltaart 
van Monica. Zo’n 30 mensen hebben hier gebruik van 
gemaakt. Snel na de maaltijd werd het steeds druk-
ker. De vereniging kreeg ‘hoog’ bezoek, namelijk 
van Volvo Ocean Racer Gert-Jan Poortman. 
Ademloos hebben ongeveer 100 mensen naar 
zijn verhaal zitten luisteren en de spectaculaire 
filmpjes bekeken. Gert-Jan vertelde ons alle ins –
en outs over het varen en verblijven aan boord. Zo 
hebben we gehoord hoe je een echt team krijgt, wat 
je eet, hoe je naar het toilet gaat, hoe warm/koud 
het aan boord kan zijn en hoe je je moet 
wassen. Maar ook hoe Gert-Jan 
oceaanzeiler is geworden, hoe 
hij voldoende sponsors heeft 
gevonden om tot de Brunel-
boot te komen en hoe Gert-
Jan met angst en heimwee 
(naar zijn gezin) omgaat. Alle 
specificaties van de boot, de 
race en de snelheid (heeeeel 
snel) zijn benoemd. Tevens 
heeft Gert-Jan ons verteld 
dat de vervuiling op bepaalde 
zeeën afschuwelijk is en hoe de 
bemanning met afval omgaat, er 
gaat namelijk niets overboord. De 
aanwezige kleine kinderen vonden 

het vooral indrukwekkend dat er een slang in de schroef heeft 
gezeten. Eén van de bemanningsleden heeft deze eruit gesne-
den, maar gelukkig was de slang al dood. Ook hebben we het 
gehad over de stuurfout  van één van de andere boten en hoe 
dit kon gebeuren. Gert-Jan vertelde dat een fout echt mense-
lijk is, maar dat het voor de navigator best confronterend was 
toen zijn zoontje aan hem vroeg hoe het nou toch kon gebeu-
ren, omdat het eilandje/ondieptes zelfs op de Ikea wereldkaart 
stond in de kamer van het zoontje. Wist u overigens dat je 
tegen de wind in mag plassen, als je om Kaap Hoorn vaart? 
Kortom, een geweldige avond!

Kaasfondue avond
Op zaterdagavond 6 februari was het tijd voor de jaarlijkse 

traditie, kaasfondue eten op Aegir. 
Barbara en Jip waren die avond de gastvrouw/heer 
achter de bar. De kaasfondue werd gemaakt door Jaap 
Kaas, met Monica. Ongeveer 45 mensen deden mee. 
Het clubhuis was gezellig ingericht en met wat pas-
sen-en-meten paste alle benodigde tafels erin, zodat 
iedereen kon zitten. Heerlijk smullen, verse kaasfon-
due met stokbrood, druiven en tomaatjes. Ook was 

er een lekkere salade bij de kaasfondue en kon je 
als toetje een bordje tiramisu nuttigen. 

Een gezellige avond, waarbij het al 
snel laat werd. Gelukkig waren er 

gelukkig genoeg vrijwilligers om 
na afloop alles op te ruimen en 
schoon te maken. Een avond, die 
volgend jaar weer voor herhaling 
vatbaar is.

Wij hopen jullie bij de verschil-
lende activiteiten weer te zien. 
Heeft u overigens suggesties of 
vragen, mail gerust, 
ont.comm@wv-aegir.nl

Groet,
Monica en Barbara
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Thinks To Do 2016
DAG  DATUM  ACTIVITEIT  

vrij 1/1 Illegale Nieuwsjaarborrel

zon 10/1 Nieuwjaars Receptie

zat 16/1 Clinic VOR-Zeiler Gert Jan Poortman

zat 6/2 Kaasfondue-avond

vrij 11/3 Clinic wedstrijdregelement 

  Henk Plaatje

zon 27/3 Opening Zeilseizoen 

  Heineken Regatta Hillegersberg

zon 10/4 Zeilles CWO (les I)

zon 17/4 Zeilles CWO (les II)

zon 24/4 Zeilles CWO (les III) 

  Facet Bitterballen Race I (SW) 

  FJ Cup 

don 28/4 Arjan van der Meer Bokaal I (Laser)

don 12/5 Arjan van der Meer Bokaal II (Laser)

zon 15/5 Zeilles CWO (les IV) 

maan 16/5 Pinksterkamp

zon 22/5 Zeilles CWO (les V)

  Facet Bitterballen Race II (SW)

don 26/5 Arjan van der Meer Bokaal III (Laser)

zon 29/5 Zeilles CWO (les VI) 

zon 5/6 Zeilles CWO (les VII)

  Voorrondes Trust Team Zeilen 

vrij 10/6 Aegir 90 jaar 

zat 11/6 Aegir 90 jaar 

zon 12/6 Aegir 90 jaar 

  Zeilles CWO (les VIII)

  Facet Bitterballen Race III (SW)

don 16/6 Arjan van der Meer Bokaal IV (Laser)

zon 19/6 Zeilles CWO (les IX) 

  Laser Evenement

zat 25/6 Combi Rotterdam Aegir 

  Zomerfeest 

DAG  DATUM  ACTIVITEIT  

don 23/6 Arjan van der Meer Bokaal V (Laser)

zon 26/6 Zeilles CWO (les X) 

  Facet Bitterballen Race IV (SW)

don 30/6 Arjan van der Meer Bokaal VI (Laser)

zon 3/7 Zeilles CWO (les reservedag)

zat 9/7 Van Oordt-Nautilus Bedrijvenregatta

don 25/8 Arjan van der Meer Bokaal VII (Laser)

zon 28/8 Zeilles CWO (les najaar I)

  Facet Bitterballen Race V (SW) 

don 1/9 Arjan van der Meer Bokaal VIII (Laser)

zon 4/9 Zeilles CWO (les najaar II)

don 8/9 Arjan van der Meer Bokaal IX (Laser)

zon 11/9 Zeilles CWO (les najaar III) 

don 15/9 Finale Arjan van der Meer 

  Bokaal (Laser) 

zat 17/9 Aegir Cup 

zon 18/9 Zeilles CWO (les najaar IV)

  Aegir Cup 

zon 25/9 Zeilles CWO (les najaar V)

zon 2/10 Zeilles CWO (les najaar reservedag)

  Onbeperkt friet eten

  Finale Facet Bitterballen Race 

zat 8/10 Trust Team Zeilen

zon 9/10 Trust Team Zeilen (Finale)

zon 23/10 Mosselmiddag

zat 5/11 IJsberen Race

zon 6/11 IJsberen Race

zon 13/11 Puzzeltocht + Kaas & Wijn middag

zon 27/11 Sinterklaas

zat 10/12 Kienavond

WVTTK    
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Zeilers gezocht voor Team No Limits Sailing 
Laat een handicap geen beperking zijn!

Zeilen staat op het punt haar positie als toegankelijke sport 

te verliezen. Nu onze sport van de paralympische kalender 

is geschoven en er voor mensen met beperking in de 

sport weinig competitie is, is het hoogste tijd op te staan.  

Hoe mooi zou het zijn als mensen met een beperking of 

chronische aandoening gewoon mee kunnen varen in het 

reguliere wedstrijdcircuit? Dat dachten de initiatiefnemers 

van team No Limits Sailing ook.

Deze samenwerking tussen stichting 
Plons, Watersportvereniging Aegir 
en het ambassadeursteam van het 
Revalidatiefonds wil bewijzen dat 
ook binnen de zeilsport mensen 
met beperking of chronische ziekte 
prima kunnen meekomen.  Zo stelt 
Plons de boten beschikbaar en is 
Watersportvereniging Aegir de 

thuishaven van Team No Limits Sailing.

Zeilers gezocht!
Onder begeleiding van een Topcoach worden zeilers van 
Team No Limits Sailing met een trainingsprogramma op 
weg naar de wedstrijdsport gecoacht. Het doel? Zeilen! No 
Limits Sailing wil op hoog niveau wedstrijdzeilen en  gedegen 
competitie kunnen bieden in de eredivisie 2017 en andere 
nationale en internationale competities. En daarvoor zoeken 
we jou!

Heb jij een chronische ziekte of beperking, houd je van zeilen, 
maar wil je de stap naar de wedstrijdsport maken? Meld je 
dan voor 10 maart aan voor de eerste trainingsdagen op 20 
maart en 3 april. Via www.plons.nl/pro .

Team No limits Sailing is op zoek naar zeilers van alle niveau’s 
en gelooft dat een sterk team elke beperking overwint.

Er zijn geen grenzen
Team No Limits is het Ambassadeursteam van het 
Revalidatiefonds. Met veel passie bewijst dit team in 
verschillende disciplines dat grenzeloos sporten mogelijk is.  
Een marathon op blades? 14 km op krukken? Het valide 
WK obstacle racing in Amerika?  Daar kwalificeren deze 
teamleden zich voor. Een berg beklimmen op een been? 
Crossfitten in rolstoel? Voor Nederland uitkomen op de 
militaire spelen met MS of een dwarslaesie? Het zijn allemaal 
ambities die No Limits waarmaakt.

Team No Limits gelooft dat elke sport toegankelijk is voor 
iedereen en dat met hard werken er geen obstakels zijn. 
Zeilen wordt de volgende uitdaging!
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Even voorstellen!

Beste leden van Aegir,
De afgelopen jaren hebben jullie mij –en mijn volgelingen- 

vast wel eens voorbij zien peddelen!  Als een soort 

moeder-eend met haar kroost  neem ik regelmatig groepjes  

mensen mee het water op en dobberen wij over de Bergse 

Plassen.  

Voor wie nog niet bekend is met dit fenomeen: het heet 
suppen. SUP staat voor Stand Up Paddling. Het is een 
snelgroeiende watersport die je uitoefent met een grote 
surfplank en een peddel.
Je kunt het doen op zee en op binnenwater. Je hebt in 
principe geen wind of golven nodig, want de peddel -samen 
met wat fysieke inspanning-  zorgt ervoor dat je ergens komt.

Ik ben opgegroeid met watersport. Al heb ik nooit leren 
zeilen, helaas. Maar mijn familie was wel fanatiek met 
windsurfen. We woonden vlakbij de Rottemeren en elke 
vakantie zaten we in Friesland. Terwijl iedereen op het water 
bezig was, bouwde ik zandkastelen.  Ik was de jongste en 
tegen die tijd dat ik had kunnen leren surfen, was de kans er 
niet meer. Pas zo rond mijn 20ste begon het te kriebelen en 
ben ik watersporten op gaan pakken. Eerst met golfsurfen, 
maar als snel reisde ik naar allerlei mooie locaties om te 
kitesurfen!  Deze sport zorgde ervoor dat ik in 2010 vanuit 
Hillegersberg naar Scheveningen verhuisde en daar in 
aanraking kwam met de eerste suppers… 

Al snel kwam het idee in me op om een SUPschool te 
beginnen.  Alhoewel de zee voor mijn deur ligt en ik daar zelf 
heel graag in speel, was het voor mij vanaf het begin af aan 

logisch dat ik mensen mee ging nemen op mooie suptochtjes 
over de Rotte en de Bergse Plassen. Op die manier kon ik 
twee passies met elkaar combineren… Watersport en mijn 
fascinatie voor dit prachtige stukje landschap. 
Wat een rijkdom aan ruimte en rust zo aan de noordrand 
van Rotterdam. Naast supinstructeur - wat eigenlijk 
niet meer is dan een uit de hand gelopen hobby - ben ik 
landschapsarchitect. Met mijn afstuderen heb ik destijds nog 
een ontwerpvisie gemaakt voor de Rotte. Tegenwoordig werk 
ik bij de Provincie Zuid-Holland en mag ik me ook af en toe 
buigen over vraagstukken aangaande dit gebied.
Het mag duidelijk zijn. Mijn hart is verbonden met dit water!

En sinds dit jaar ben ik ook officieel verbonden met deze 
prachtige vereniging. Ik ben heel dankbaar dat ik de 
mogelijkheid heb gekregen om mijn sup-activiteiten vanaf  
het terrein van Aegir te mogen doen. 
Voorheen startten mijn suplessen vanaf de grote steiger 
bij eetcafe Facet, maar dat was met parkeren, veiligheid en 
omkleden  altijd wat onhandig. Dit is allemaal veel prettiger 
aan deze zijde van de plas. 

Voor mij start het seizoen weer half april. Iedereen is 
natuurlijk welkom om mee te suppen. Dit kan tijdens de 
reguliere lessen elke  zondag of woensdagavond als ik met 
mijn planken uit Scheveningen kom. Aegir-leden krijgen dan 
25% korting.
Daarnaast is er het plan om tijdens een leuk evenement iets 
te organiseren zodat iedereen de mogelijkheid heeft om een 
keer op de sup te stappen.

Neem gerust een kijkje op mijn website (www.supsup.nl) 
als je meer wilt weten of spreek me een keer aan als ik op de 
vereniging ben.

Met sportieve groeten,
Caroline Ammerlaan
SUP’s UP!
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Boottrailers
Wanneer je in onze haven kijkt naar de combinaties waarmee 
we onze boten over de vervoeren dan is het maar goed dat 
de caravancontroles van de Rijkspolitie meestal langs de weg 
naar Parijs staan en niet langs die naar Sneek. Het blijkt dat 
er veel onbekendheid is rond de regelgeving van aanhangers 
en trailers en met welke combinaties je de weg op mag.

Met welke combinatie van auto en trailer je legaal de weg op 
mag wordt bepaald door uw rijbewijs, de trekkende auto en de 
trailer.
Rijbewijs E achter B nodig?
Tot 2013 mocht met een rijbewijs B een aanhangwagen 
getrokken worden met een gewicht van maximaal 750 kg of 
tot het leeggewicht van de trekkende auto. Voor de auto is 
dit de ledige massa die op het kentekenbewijs staat, voor de 
aanhanger is dit het maximaal laadvermogen, dus niet het 
actuele gewicht. Had je een auto van 1500 kg dan mocht daar 
een aanhanger achter van maximaal 1500 kg. Een auto lichter 
dan 750 kg mocht een aanhanger trekken van maximaal 750 
kg. Ook was er een beperking dat het samenstel van auto 
en aanhanger niet meer mocht wegen dan 3500 kg. Dus 
een Landrover van 2000 kg mocht nog steeds maar 1500 kg 
trekken. Hierboven is een aanvullend rijbewijs E nodig.
In 2013 zijn de regels rond het rijbewijs veranderd. In 
sommige gevallen mag de aanhanger nu zwaarder zijn dan 

de trekkende auto. Nu zijn bepalend de maximaal toegelaten 
aanhangergewichten zoals die op het kentekenbewijs staan 
vermeld. De beperking dat het samenstel maximaal 3500 kg 
mag wegen is gebleven bij alleen rijbewijs B. Met aanvullend 
rijbewijs E mag u in bepaalde gevallen met een hoger gewicht 
de weg op.
Tenzij u een heel zware auto voor uw trailer heeft staan (zoals 
een flinke camper) en daardoor met het samenstel boven de 
3500 kg komt hoeft u om met uw boot achter de auto de weg 
op te gaan meestal geen rijbewijs E achter B te halen.
Trekkende auto
Op het kentekenbewijs van uw auto staan twee toegelaten 
aanhangergewichten vermeld. De maximale ongeremde massa 
en de maximale geremde massa. Let op, dit is ook weer het 
maximale laadvermogen en niet de actuele massa van de 
trailer. De ongeremde massa is natuurlijk veel lager dan de 
geremde massa. 
Mijn eigen auto, een Saab 9-5, heeft een massa ledig voertuig 
van 1549 kg. Als toegelaten gewicht van de aanhanger staat 
vermeld ongeremd 750 kg, geremd 1800 kg. 1549 plus 1800 kg 
is minder dan 3500 kg. Met het maximale aanhangergewicht 
mag dus nog steeds gereden worden met rijbewijs B.
Er is ook een beperking is voor de gemonteerde trekhaak. 
Op het typeplaatje staat het maximale gewicht waarvoor de 
trekhaak is goedgekeurd. De aanhanger mag niet zwaarder 
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zijn ook al is op het kentekenbewijs meer toegestaan. Heeft 
de trekhaak geen typeplaatje of is dit verloren gegaan dan is 
dit maximale trekgewicht beperkt tot 750kg. Let hier op bij de 
aanschaf van een trekhaak.
Een normale middenklasse auto mag vaak een ongeremd 
gewicht trekken van rond de 600 kg. Daarboven moet de 
trailer voorzien zijn van een oplooprem. Blijkt de trailer 
inclusief de boot meer dan 750 kg te wegen dan moet de 
trailer ook een eigen kenteken hebben.
De Trailer
Waar de trailer aan moet voldoen is omschreven in de 
Regeling Voertuigen hoofdstuk 5 afdeling 12 en 13. In afdeling 
12 staan de eisen voor aanhangwagens zwaarder dan 750 kg 
en in afdeling 13 de eisen voor aanhangwagens lichter dan 750 
kg. De tekst van deze regeling kan gedownload worden via 
Internet.
Een trailer met een maximaal toegestaan gewicht van meer 
dan 750 kg moet altijd voorzien zijn van een oplooprem. 
Als u nog een ongeremde trailer heeft en er ligt een flinke 
boot op zoals een Randmeer of een Valk dan is aan te 
raden de combinatie eens op een weegbrug te zetten. Bij 
de Gemeentereiniging willen ze vaak wel even wegen als je 
het netjes vraagt. Een vaarklare Valk heeft een eigengewicht 
van ergens tussen 450-500 kg. Een Randmeer is ook rond de 
450kg. Een Polyvalk weegt meer dan 600kg. Doe hier nog wat 
bagage en uitrusting bij en er is minder dan 200 kg over voor 
de trailer. Dit is niet veel. Mijn eigen (wel zwaar gebouwde) 
trailer weegt 350 kg. Een ongeremde as is al gauw 50 kg. 
Daarbij komen wielen, koppeling, lichtbalk en het frame met 
de bootsteunen. Hoewel de politie bij controles een zekere 
marge aanhoudt zit u waarschijnlijk in de gevarenzone. 
Daarbij is rijden met een te zware aanhanger niet veilig en bij 
een ongeval kan ook de verzekering moeilijk gaan doen. Als 
u op uw trailer ook nog wel eens een Polyvalk vervoert dan 
moet u zeker een oplooprem hebben en zeer waarschijnlijk 
ook een apart aanhanger kenteken.
Mijn trailer is met boot lichter dan 750 kg.
Gefeliciteerd. U hebt waarschijnlijk een heel lichte boot en/of 
trailer. Wat u niet moet vergeten is uw trailer te merken met 
dat het maximale gewicht 750 kg is. Als u rond gaat rijden met 
op het typeplaatje van de trailer zwaardere gewichten vermeld 
dan rijdt u slechts rond zonder geldig kenteken en heeft u nog 
steeds kans op een boete.
Blanco typeplaatjes zijn te koop bij leveranciers van trailer 
onderdelen. Merken met een sticker of verf mag in principe 
ook.
Let er op dat deze categorie aanhangers verplicht uitgerust 
moet zijn met een mistachterlicht.
Mijn trailer is met boot zwaarder dan 750kg. En nu?
U kunt natuurlijk een nieuwe boottrailer kopen met een 
kenteken. Dan zijn er toch nog een aantal zaken waar u op 
moet letten, want dat de trailer is voorzien van een kenteken 
betekent nog niet dat de combinatie trailer en boot in orde 

is. Van belang is er op te letten dat uw boot goed op de trailer 
past. De boeg mag niet voor de koppeling uit komen. Aan 
de zijkanten mag de boot niet meer dan 20 cm uitsteken. 
Een Valk is 200 cm breed dus moet in dit geval de trailer 
minimaal 160 cm breed zijn. En aan de achterkant mag de 
boot (inclusief de mast) niet meer dan 1 meter uitsteken. De 
verlichtingsbalk moet dus ver genoeg naar achteren kunnen 
en ook de verlichting moet voldoen aan de eisen. 
Trailers met kenteken gebouwd na 31 december 1997 moeten 
verplicht voorzien zijn van een mistachterlicht. Voor trailers 
gebouwd voor deze datum bestaat deze verplichting niet.
Ik kan zelf een boottrailer bouwen.
Dit is door de overheid erg moeilijk gemaakt. In serie 
gebouwde trailers (ook die voor minder dan 750 kg) 
moeten sinds 1997 een Europese typegoedkeuring hebben. 
Voor aanhangwagens die uniek zijn of in een kleine serie 
worden gemaakt kan de procedure van een ‘Individuele 
goedkeuring van een eenvoudige aanhangwagen’ van de 
Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) worden gevolgd. 
Hiervoor moet u een constructiedossier overleggen met 
onder meer constructietekeningen, een sterkteberekening 
en het remschema van de as - oplooprem combinatie. Meer 
informatie hierover is te vinden op de website van de RDW. 
Ik wil een kenteken op mijn huidige boottrailer, kan dat 
nog?
Dat hangt er van af of uw trailer gebouwd is voor 31 december 
1997 of later. Is de trailer jonger dan moet u de procedure 
Individuele Goedkeuring volgen en de trailer aanpassen 
aan de uitvoeringseisen in de Regeling Voertuigen. Voor 
deze goedkeuring heeft u ook een constructiedossier met 
constructietekeningen en een sterkteberekening nodig. Ook 
de technische gegevens van de as en koppelingcombinatie (het 
zg. remschema) moeten overlegd worden.
Het wordt een stuk eenvoudiger als u aannemelijk kan maken 
dat uw trailer gebouwd is voor 31 december 1997. Dat kan 
bijvoorbeeld aan de hand van de typeplaatjes op de koppeling 
of de as waar een bouwjaar is ingeslagen. Ook oude foto’s en 
aankoopbewijzen helpen. Nu hoeft u de trailer alleen aan te 
passen aan de regels in het voertuig reglement en kunt u een 
afspraak maken met een keuringsstation van de RDW. Het 
constructiedossier kan achterwege blijven. Zorg er wel voor 
dat uw trailer voorzien is van een chassisnummer ingeslagen 
in de dissel. De RDW kan ook een nummer toekennen en 
inslaan maar rekent hier flink geld voor. Ik wil u niet op een 
idee brengen maar een setje slagletters is goedkoper.
Mijn trailer is gebouwd voor 31 december 1997 en ik wil 
hem laten keuren.
Hiervoor moet u een afspraak maken voor een 
kentekenkeuring bij een keurstation van de RDW. Voordat u 
naar deze keuring gaat moet u er voor zorgen dat uw trailer 
voldoet aan de bepalingen in de Regeling Voertuigen. Via de 
bijgevoegde link kunt u deze regeling downloaden. Hierin 
moet u goed kijken welke bepalingen voor uw trailer van 
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toepassing zijn.
Tijdens deze keuring wordt de trailer gekeurd, niet de lading. 
De boot moet dus thuis blijven. 
De keurmeester zal vooral kijken naar de volgende punten:
De conditie van het frame. Geen scheuren, vervormingen 
en overmatige roestschade. De bootsteunen moeten goed 
bevestigd zijn.
De bevestiging van de as en de oploopkoppeling aan de dissel.
Typeplaatjes met daarop vermeld de maximale toegelaten last 
op de koppeling en op de as.
De goede werking van de oplooprem.
Controle van de koppeling op slijtage en beschadigingen. 
Denk ook aan de breekkabel.
Uitstekende delen. De trailer moet voorzien zijn van 
zijafscherming op het gedeelte aan de voorzijde van de as.
De loadindex van de banden moet voldoende zijn. Deze mag 
niet minder zijn dan de maximum aslast.
Profiel van de banden moet voldoende zijn en mag geen 
beschadigingen en uitdrogingsscheuren vertonen.
Aanwezigheid en de goede werking van de verlichting.
Is de trailer in orde dan krijgt u direct na de keuring een 
kentekenbewijs mee en kunt u een gele kentekenplaat laten 
maken.

Verlichtingseisen
Een belangrijk aandachtspunt bij de keuring maar ook bij een 
eventuele controle zijn de verlichtingseisen. 
Uw trailer moet voorzien zijn van:
Twee stadslichten
Twee richtingaanwijzers (rood of geel)
Twee achterlichten (rood)
Twee remlichten
Kentekenplaat verlichting
Twee driehoekige rode reflectoren aan de achterzijde van de 
trailer

Een mistlicht (rood) in of links van het midden aan de 
achterzijde van het voertuig. (Trailers gebouwd voor 31 
december 1997 zijn hiervan vrijgesteld)
Twee witte reflectoren aan de voorzijde van de trailer
Niet driehoekige ambergele reflectoren aan elke zijkant van de 
trailer. (De achterste reflector mag rood zijn)
Twee witte markeringslichten aan de voorzijde en twee rode 
markeringslichten aan de achterzijde indien de trailer breder 
is dan 2.10 m. (wanneer > 750 kg en gebouwd voor 1 januari 
1998 breder dan 2,6 m)
Zijmarkeringslichten (geel) indien de trailer langer is dan 6 
meter (afstand koppeling – verlichtingsbalk).
De verlichtingsbalk moet minimaal 0,35 en mag maximaal 0,7 
meter boven de weg hangen. Hem aan de spiegel van de boot 
hangen is daardoor vaak niet toegestaan.
Verder moet u er op letten dat de gebruikte lampjes en 
reflectoren voorzien zijn van een goedkeuringskenmerk (CE 
of NL).

Nuttige links:

Regeling voertuigen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/Hoofdstuk5/
Afdeling12/geldigheidsdatum_17-07-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/Hoofdstuk5/
Afdeling13/geldigheidsdatum_17-07-2015

Rijbewijs:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-
en-antwoord/met-welk-rijbewijs-mag-ik-een-motorvoertuig-
met-aanhangwagen-besturen.html
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HOLTERMAN
AUTOSCHADE

Schadereparaties aan alle merken

Amstelstraat 15
3044 CA Rotterdam
Tel: 010-4379190
E-mail: info@holterman.com
www.holterman.com Erkend FOCWA bedrijf

HOLTERMAN
AUTOSCHADE

Schadereparaties aan alle merken

Amstelstraat 15
3044 CA Rotterdam
Tel: 010-4379190
E-mail: info@holterman.com
www.holterman.com Erkend FOCWA bedrijf

Ook adverteren in de Spiegel? mail naar; publiciteit@wv-aegir.nl

Krol Pompen tel: 010-4222896
Borchsatelaan 61 fax: 010-4226572
3055 ZG Rotterdam info@krolpompen.nl

kijk voor meer informatie en onze producten op:

www.krolpompen.nl

  STEEHOUWER®

             U I T V A A R T Z O R G
        Sinds 1931

     Domicilie: Hoofdweg 144

     3067 GH  Rotterdam

    Tel.   010 - 4 123 755
     Dag en nacht bereikbaar

     Voorbespreking bij ziekte

     en gezondheid

     Keuzevrijheid in alles!        

                                                     Martin Kemner          
                                  dir. / eig.

www.steehouweruitvaart.nl
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Deze advertentie wordt u 
aangeboden door 
Slagerij B. Tol & Zn.

EET NU ASPERGES

€9,95
p.p.

vanaf 

De makelaar van Hillegersberg

gkok.nl
010 418 11 08
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W.V.AEGIR
Prinsemolenpad 4
Rotterdam
tel: (010) 422 11 08

Correspondentie: 
Postbus 35032, 3005 DA, Rotterdam, 
ING nr. NL86INGB0000133787 
t.n.v. W.V. Aegir

BESTUUR
Voorzitter
Aad Maaten, 06 445 984 94
voorzitter@wv-aegir.nl
Secretaris
Tom Koenen, 06 20 063391
secretaris@wv-aegir.nl
Penningmeester
René Meekels   06 53 19 25 52
penningmeester@wv-aegir.nl
Havenmeester
Jaap van Herk, 06 38 558 312
havenmeester@wv-aegir.nl
Commissaris topzeilen
Gerard van Empel, 06 22608215
zeilcomm.topzeilen@wv-aegir.nl
Commissaris breedte zeilen
Tijs van der Wielen, 06 44237572
zeilcomm.breedtezeilen@wv-aegir.nl
Algemeen bestuurslid
Barbara Noordermeer-Vial,
06 293 802 78
alg.bestuur@wv-aegir.nl

Commissie PlonsPro
Ellis van den Berg , 06 24553512
plonspro@wv-aegir.nl
 

COMMISSIES

Zeilwedstrijdcommissie
wedstrijdleider Hans van Weel,
publiciteit@wv-aegir.nl

Kennismakingscommissie
Ismonda Deelen, 06 282 65 919
kennismaken@wv-aegir.nl

Ontspanningscommissie
Monica Vial en Barbara Noordermeer,
ont.comm@wv-aegir.nl

COMMISSIE  
JEUGDZEILOPLEIDING
Voorzitter
Ronald Slobbbe
zeilcomm@wv-aegir.nl

Hoofdinstructeurs
Max Posner en Joep de Geest, 
trainers@wv-aegir.nl

Secretariaat Jeugdzeilen
Anne-Lou  Slobbe-van Vliet, 
06 53 509 680  
jeugdzeilen@wv-aegir.nl

Jeugdbestuur@wv-aegir.nl
Robert-Jan Spliethoff
Thomas van den Born
Daan Costermans
Massimo Barten
Roderick van Empel
Ghislaine van Empel
Brigitte de Schepper
Jeugdbestuur@wv-aegir.nl

TOEGANG TERREIN
Bent u nog niet aangemeld bij de 
beveiliging van het terrein?
Stuur uw mobiele telefoonnummer 
naar secretaris@wv-aegir.nl

AEGIR MAIL
Ontvangt u nog geen Aegir Mail? 
Geef dan uw emailadres op aan 
Hans van Weel,
publiciteit@wv-aegir.nl

AEGIR SPIEGEL
Hoofdredacteur:
Job Posner
redactie@wv-aegir.nl

Redactie: 
Vera Bergschneider
Steven Bakker
Job Posner

Vormgeving & opmaak:
Peter Vogelaar, peter@studiopv.nl
www.studiopv.nl

Advertenties
Hans van Weel, 06 83 16 51 01
publiciteit@wv-aegir.nl

Contact:
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Gelieve alle mutaties door te geven aan de secretaris (Tom Koenen, secretaris@wv-aegir.nl). Ook uw e-mail adres voor de 
nieuwsbrief en uw 06 nummer voor het toegangshek. Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij het lid 

opzegt of doordat dit door de vereniging wordt beëindigd. Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk vóór  
1 december van het lopend jaar te geschieden. U kan per post of per e-mail, gericht aan de secretaris, opzeggen.  

Gelieve bij de mutatiemeldingen en opzegging duidelijk uw naam, adres, geboortedatum en lidnummer  
(staat op uw lidmaatschapsfactuur) te vermelden.

Colofon

 PowerBank 4400
   19856  19857  19858

€ 19,99

RRP

Urban.Revolt
www.facebook.com/   
urbanrevoltexpressyourself

 Flat Micro-USB Cable 20cm for  
  Android/Windows
   20139  20140  20141  20142

€ 7,99

RRP

 Flat Lightning Cable 20cm for Apple
   20131  20132  20133  20134  20346

€ 17,99

RRP

De kleurrijke korte 20cm kabels van Urban Revolt zijn perfect in combinatie met de PowerBank. De kabels voor 
Apple zijn speciaal door Apple gecertificeerd zodat jij altijd weet dat je kabel het goed blijft doen met je iPhone 
of iPad.  

De UR Powerbank is je perfecte partner 
voor onderweg. Laad je tablet, smartphone, 
camera of ander USB-apparaat eenvoudig en 
snel op, waar je ook bent!

Vind meer op:

Deze producten zijn te koop bij : Weissenbruchlaan 10 Rotterdam - 010-4187499 
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Een aandeel in elkaar

Kijk op rabobank.nl/privatebanking

Echt vermogen vraagt precisie. Een persoonlijk Vermogensplan dat u het inzicht

geeft om weloverwogen keuzes te kunnen maken. Steeds opnieuw. Want een

Vermogensplan is nooit af. Welkom bij Vermogensmanagement van de Rabobank.

Vermogensmanagement van de Rabobank

vraagt 
meer.

Echt
vermogen
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