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Ons Elfhoeven
 November 2017

Van de redactie 
Het zomerzeilseizoen is ten einde, de 
meeste boten   staan op de kant en 
wachten op het onderhoud.  

Het ‘Goud van Gouda’ bivakkeert nog een 
jaar bij de Roei en Zeil. Wij maken ons op 
voor het winterseizoen.

Binnenkort is er al weer de eerste winter-
wedstrijd.
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Agenda en evenementenkalender
12-nov-17  Winterwedstrijd 1 
25-nov-17  Mosselavond  
26-nov-17	 	 Uurtje	Elfhoeven	einde	maand	borrel	
28-nov-17  ALV  
10-dec-17  Winterwedstrijd 2 
16-dec-17	 	 Kerstfair	
17-dec-17	 	 Kerstfair	
24-dec-17  Clubgebouw gesloten
31-dec-17  Clubgebouw gesloten
05-jan-18  Nieuwjaarsborrel 
07-jan-18  Winterwedstrijd 3 
14-jan-18  Wandeling met Staatsbosbeheer 
28-jan-18  Winterwedstrijd 4 
14-feb-18	 	 Valentijnsdiner	
18-feb-18  Winterwedstrijd 5 
11-mrt-18  Winterwedstrijd 6 
25-mr -18  Winterwedstrijd 7 
31-mrt-18  Paashaaswedstrijden 
01-apr-18  Paashaaswedstrijden

Voor	de	uitgebreide	agenda	zie:	www.elfhoeven.nl	>	agenda	>	agenda	uitgebreid.	Als	het	
goed	is	staan	hier	alle	activiteiten.	In	het	agenda	overzicht	kun	je	de	desbetreffende	groep	
kiezen waar je geïnteresseerd in bent. Mis je iets, laat het ons weten!

Openingstijden clubgebouw winterseizoen (oktober 2017 t/m april 2018): 
Zondag van 10:00 - 18:00 uur. 

Online inschrijven voor wedstrijden: Op www.elfhoeven.nl kun je je inschrijven voor wed-
strijden.	Zowel	bovenstaande	agenda	als	de	uitslagen,	afgelastingen	en	andere	informatie	
over onze vereniging zijn te vinden op teletextpagina 299 van de kabelkrant Gouda en op 
www.elfhoeven.nl. 

Van achter de bestuurstafel

Beste Leden,

De meeste boten staan, goed afgespoten, schoongemaakt en netjes 
uitgelijnd op de kant. 

Als bestuur kijken we dan ook terug op een mooi seizoen. De 
opleiding, zowel volwassenen als de jeugd, hadden weer meer 
deelnemers. Wedstrijden zijn goed bezocht en onze jeugdleden  

hebben	 het	WK	 RS500	 gevaren	 in	 Italië.	 Er	 zijn	 individueel	 ook	 zeer	mooie	 resultaten	 
gehaald	in	de	Randmeer,	O-jol,	FJ,	splash,	J99	en	Optimist.	De	jeugd	als	Team	11	was	goed	
vertegenwoordigd op de Combi wedstrijden. 

Ook het toervaren trekt volop, met onder andere de sloepentocht, het Frieslandweekend, 
de	Reeuwijk	Raid,	maar	ook	nieuwe	acties	als	admiraalzeilen	en	diverse	andere	tochten.	
Met Jim en Suzanna in het clubhuis blijven 
veel leden langer napraten of blijven na een 
dagje varen nog even eten.

Carlo, Melany en hun zoontje Sam wonen nu 
in de bedrijfswoning en hebben zich 24 sep-
tember	 officieel	 aan	 de	 leden	 voorgesteld.	
Carlo en Melany voeren diverse (beheer)
taken uit in samenspraak met de beheercom-
missie.	In	goed	overleg	zullen	zij	meer	taken	
op zich gaan nemen.

Met deze terugblik op een mooi seizoen, kijk ik ook terug op een bewogen bestuurlijke 
periode, waarbij we als vereniging veel hebben meegemaakt, er waren de nodige 
vraagstukken op te lossen. En hoewel er zeker zaken beter hadden gemoeten, denk ik dat 
we	als	Elfhoeven	er	goed	voor	staan.	We	hebben	een	grote	groep	jeugdzeilers,	een	trouwe	
groep volwassenen in de opleiding en de wedstrijden en een vaste kern van leden die op 
zondagmiddag	het	hoogste	woord	hebben.	Hoewel	mijn	drie	jarige	termijn	als	voorzitter	
deze	ALV	afloopt,	heeft	het	huidige	bestuur	mij	gevraagd	me	weer	kandidaat	te	stellen.	
Met	de	positieve	sfeer	doe	ik	dat	graag,	maar	ik	wil	leden	oproepen	om	zich	ook	kandidaat	
te	stellen.	Het	is	soms	inspannend	en/of	uitdagend	maar	door	je	inzet	voor		Elfhoeven	krijg	

“Het is soms inspannend 

en/of uitdagend maar 

door je inzet voor   

Elfhoeven krijg je er een 

hoop leuke contacten en 

ervaringen voor terug.“ 

http://www.elfhoeven.nl
http://www.elfhoeven.nl
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je er een hoop leuke contacten en ervaringen voor terug.    
Naast een terugblik op een geslaagd seizoen, lopen er 2 projecten die invloed hebben op 
onze	vereniging.	Het	eerste	is	de	breedtebeperking	van	de	Platteweg,	een	voornemen	van	
de gemeente Reeuwijk Bodegraven. Het tweede is het peilbesluit, een variabel waterpeil, 
van het waterschap.

Met betrekking tot de breedtebeperking, men denkt aan een variabele sluis die alleen met 
een pas of code open gaat. De insteek van de gemeente is de breedte te beperken tot 2,3m. 
Hierover	hebben	een	aantal	leden	hun	zorgen	uitgesproken.	Er	heeft	een	gesprek	plaats-
gevonden met de wethouder van de Gemeente Reeuwijk-Bodegraven en de projectleider. 
Wethouder K. Oskam en projectleider D. Roodenburg hebben daarbij aangegeven dat zij 
het belang van de zeilvereniging, toegang voor boten met trailers wil faciliteren. Echter 
vrachtwagens met een gewicht van 20 ton en meer zouden moeten worden geweerd in 
verband met de schade aan de wegen rond de plassen. Omdat wij diverse leden hebben 
met	brede	trailerbare	boten	en	gasten	met	RIB’s,	is	toegezegd	om	de	breedtebeperking	op	
2,40 in te stellen om de overlast te beperken. Voor evenementen zou een digitale oplos-
sing moeten worden gevonden. Wij zullen worden betrokken bij een testopstelling. 

Het peilbesluit van het Hoogheemraadschap Rijnland is onder voorbehoud aangenomen. 
De	 bezwaren	 die	 de	 vereniging	 heeft	 ingebracht	 zijn:	 verhoogde	 risico’s	 op	 bodem- 
daling,	 plantengroei	 en	 dat	 de	 definitie	 helder	 water	 niet	 automatisch	 gezond	 water	
betekent. De VWR en het verbond hebben de bezwaren succesvol kenbaar gemaakt en 
er	is	overeengekomen	dat	na	een	evaluatie	van	twee	jaar	de	genomen	besluiten	kunnen	
worden teruggedraaid. Een belangrijk punt voor het Waterschap is dat bij het inlaten van  
water	 er	 teveel	 nutriënten	 worden	 aangevoerd	 voor	 helder	 water	 en	 dat	 het	 op	 peil	
houden alleen kan tegen hoge kosten.

Ed van Gils
Voorzitter

Uitnodiging en agenda najaarsvergadering GWV Elfhoeven

Het	 bestuur	 van	 GWV	 Elfhoeven	 nodigt	 ereleden,	 leden,	 jeugdleden,	 partnerleden	 en	 
begunstigers	uit	voor	het	bijwonen	van	de	najaarsvergadering	op	dinsdag	28	november	
2017 om 20:00 uur in het clubgebouw.

Agenda 
 1. Opening en vaststelling van de agenda 
 2. Notulen van de voorjaarsvergadering d.d. 20 april 2017.  Zie daarvoor ‘Ons 
																				Elfhoeven’	van	juli	2017.		
	 3.	Ingekomen	en	verzonden	stukken	
 4. Mededelingen van het bestuur 
 5. Mededelingen van de commissies 
 6. Jubilarissen
     
 Pauze

	 7.	Begroting	2018*	
 8. Vaststelling tarieven 2018
	 9.	Mutaties	bestuur**	
 10. Rondvraag 
	 11.	Sluiting
 
*	De	begroting	2018	is	te	zien	op	het	besloten	deel	van	de	website	vanaf	14	november	
2017. 
**Ed	van	Gils	is	statutair	aftredend	als	voorzitter	en	weer	herkiesbaar	voor	een	volgende	
periode.
Het bestuur stelt voor om in het bestuur te benoemen: 
de havencommissaris Arthur van Dongen en de wedstrijdcommissaris Chris ten Hoopen

Het bestuur vraagt eventuele (tegen)kandidaten zich uiterlijk 5 (vijf) dagen voor deze ver-
gadering	schriftelijk	bij	het	bestuur	te	melden.	Een	aanmelding	dient	voorzien	te	zijn	van	
het voor de voordracht vereiste aantal ondertekende leden. 
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Plat voor het laken gaan! Spinnakers uiterst competitief

Spectaculair, trotse veelkleurige spi’s over een zonnige plas. Zondag 24 september: een 
decor	als	in	een	film.	Een	wedstrijd	met	spinnakers,	maar	hoe	zet	je	snel	de	spi	op	zonder	
gedoe?	Laat	je	niet	intimideren,	maak	van	de	droom	jouw	werkelijkheid.	Het	gaat	om	de	
juiste volgorde. Voordat je gaat zeilen, leg je de spinnaker tophoek en de schoothoeken 
gescheiden in de zak. De tophoek gaat er als laatste in. De aanwijzingen van de schippers 
in	de	boten	waren	duidelijk:	spiboom	aan	loef	zetten,	zak	pakken	aan	lij,	schoten	en	val	
aanslaan, en toen was ik daar in de Valk als CWO-1 het spoor even bijster. Alles werd weer 
helder bij de commando´s van ‘mijn’ schipper, die het zekerheidshalve zelf uitvoerde: loef-
schoot aantrekken, loefschoothoek uit de zak halen tot de hoek en daarna de boom tot 
ongeveer 20 cm ‘voorbij’ het voorstag. Loef- en lijschoot om de lier en in de klem. Hijsen 
en houd het zeil droog! Voordewind, plat voor het laken! Laat het zeil vol komen. Zo werd 
het op deze zondag een mooie en verrassende wedstrijd ondanks een wispelturige wind.
Vooraf	kwam	nog	een	melding	binnen:	‘s	avonds	waren	donkere	schaduwen	actief	op	de	
boten. Het was het duo M.L. & E.v.G. om de spi´s op de juiste manier door de boot geleid 
te krijgen. Superveel dank, want als deelnemers konden wij dit keer vaart maken, zelfs met 
windkracht 2!

Gabriëlle	Hoogendoorn,	CWO-1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag
Reeuwijk Raid 2017
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Waarschijnlijk hebben heel wat Reeuwijkers zich afgevraagd waar die bijzondere boten 
vandaan kwamen op 7 en 8 oktober jl.  Dit jaar werd voor de 14e keer de Reeuwijk Raid 
gehouden, een evenement dat jaarlijks wordt gehouden begin oktober en waar werf ei-
genaar	Rik	Homan	de	geestelijk	vader	van	is.	Door	het	groeiend	aantal	deelnemers	heeft	
Rik	gevraagd	of	dit	evenement	door	GWV	Elfhoeven	kon	worden	gefaciliteerd	en	dit	jaar	
was het voor de tweede keer dat deze bijzondere scheepjes met hun evenzo bijzondere 
eigenaren	vanuit	Elfhoeven	opereerden.

Herfstachtig
Er	 hadden	 zich	 veertig	 boten	 ingeschreven	met	 drieënnegentig	 bemanningsleden.	 Het	
weer	zag	er	zaterdag	herfstachtig	uit	met	regen,	wind	met	uitschieters	van	6	bft.	Dat	was	
de	reden	dat	er	enkele	afzeggingen	waren	en	verschenen	er	ruim	dertig	boten	aan	de	star-
tlijn.	Voor	ons,	varend	met	een	zeilwherry,	bleek	dit	te	veel.	Na	een	flinke	drukker	schepten	
we zoveel water dat deelnemen onverantwoord was. We voeren nog in de luwte! Na de 
boot te hebben teruggelegd en afgetuigd, zijn we met de Gummibeer gaan volgen, want 
een extra rescue was geen overbodige luxe.

Wedstrijdverloop
Hoe de wedstrijd verliep was niet te volgen. De afspraak was dat de boot die op de eerste 
plaats lag, daar 1 minuut zou blijven en vervolgens achteraan weer zou aansluiten. Zo bleef 
het	veld	bij	elkaar	was	de	gedachte.	De	schepen	gingen	wel	een	bepaalde	richting	uit,	maar	
wie er voor lag? Na boei C en E te hebben gerond ging men door de doorvaart bij de Ree 
naar de `s Gravenbroekseplas. Daar stond Bertel bij de brug om de vloot door te laten. Pi-
kant detail was dat de roeiopleiding van de R&Z net de oefening deed “brugpassage door 

de	Ree”.	Hoe	lastig	kun	je	het	maken	voor	de	cursisten?
Op de ‘s Gravenbroekseplas ging het parcours kris kras tussen de eilanden door, ondertus-
sen werd het weer er niet beter op. Daar hebben we besloten om na de passage terug 
door	 de	Ree,	 direct	 terug	 te	 varen	naar	 Elfhoeven	waar	 Suzanna	 en	 Jim	 voor	 heerlijke	
warme	consumpties	hadden	gezorgd.	Na	de	prijsuitreiking	waarbij	een	schilderijtje	als	wis-
selprijs ging naar Andy en Fiona Abraham uit Engeland.

`s Avonds werd het nog heel gezellig waarbij de deelnemers uit volle borst liederen 
meezongen. De meesten sliepen die nacht op hun boot of bus.

Ideaal	weer
De	 volgende	 dag	 een	 totaal	 ander	weerbeeld.	 Zon,	windje	 2-3	 bft	 uit	 het	 oosten,	 ons	
weertje zegmaar. Nu waren we heer en meester, roeien tegen de wind in, zeilen met de 
wind mee, alleen het ging nu niet in de vorm van een wedstrijd, maar toertocht. Ook leuk.  
De	tocht	ging	richting	Vrijhoef,	Nieuwenbroek,	Gravenkoop	en	weer	terug.	Op	de	Graven
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koop werd er gepauzeerd en geluncht. Daarna weer terug door de bruggen en slootjes en 
kwamen	de	schepen	rond	drie	uur	weer	terug	op	Elfhoeven.	Alle	boten	weer	terug	op	de	
trailer en zo ging iedereen weer terug naar o.a. Duitsland, Engeland en Rolde.
Naderhand kregen Jim en Suzanna nog de nodige fanmail over het goede verloop van deze 
Reeuwijk Raid.

Chris ten Hoopen

EHBO op de Elfhoeven

Zondagmiddag 1 oktober was het zover. Wilma Damhuis en Piet Stolk presenteerden in het 
restaurant van 14.00 tot 16.00 uur hun “EHBO op en om het water” ,want er kan natuurlijk 
altijd	iets	gebeuren	of	je	nou	een	giek	tegen	je	hoofd	krijgt	of	je	verslikt	in	het	restaurant,	
het	is	fijn	te	weten	wat	je	dan	moet	doen,	of	juist	niet	moet	doen.

Er	waren	zo	‘n	25	belangstellenden	die	een	geïnteresseerd	en	aandachtig	publiek	vormden.	
Aan	 de	 hand	 van	 een	 PowerPointpresentatie	 begon	 Piet	 zijn	 verhaal	 met	 een	 korte	 
algemene inleiding waarbij het allerbelangrijkst bij de EHBO bleek te zijn: de eigen 
veiligheid!	Als	 je	EHBO	verleent	 in	een	onveilige	 situatie	zijn	er,	als	 je	niet	uitkijkt,	 snel	
nog	meer	slachtoffers.	Het	verhaal	ging	verder	met	uitleg	over	EHBO	verlenen	bij	verstik-
king en verslikking, bloedneuzen en diverse wonden. Laatste onderwerp werd vergezeld 
van voorbeeld foto’s van wat wonden. Hierna nam Wilma het roer over. Zij gaf uitleg over 
onderkoeling	en	bevriezing	en	oververhitting	en	had	 tot	 slot	een	duidelijk	 verhaal	over	
diabetes mellitus. 
Na	de	pauze	kregen	we	een	presentatie	over	shock,	bewusteloosheid,	benadering	volgens	
de	ABC-methode	met	Jos	van	der	Heiden	als	gewillig	slachtoffer,	een	korte	uitleg	over	het	
gebruik	van	de	AED	bij	reanimatie	en	hoe	een	melding	te	doen	bij	112.

In	2	uur	kan	natuurlijk	geen	volledige	EHBO-cursus	worden	gegeven,	maar	er	zijn	enkele	
belangrijke	 onderwerpen	 besproken.	 Het	 was	 een	 mooie	 interactieve	 middag	 waarbij	
het	publiek	actief	meedeed.	Hopelijk	zijn	mensen	enthousiast	geworden	en	nieuwsgierig	
genoeg	geworden	om	een	echte	EHBO-	of	reanimatie-	en/of	AED-cursus	te	gaan	volgen.		
Het was een geslaagde middag.
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Vogels spotten in het Reeuwijkse Plassengebied
Zondag 14 januari 2018

Ga mee met Staatsbosbeheer op deze wandelexcursie  
rondom	de	Reeuwijkse	plassen.	Geniet	van	de	prachtige	om-
geving en de enorme hoeveelheid vogels, zoals de Smient, die 
in dit gebied overwinteren. Ook komen we misschien wel een 
ijsvogeltje tegen. 

De	 excursie	 wordt	 speciaal	 voor	 leden	 van	 GWV	 Elfhoeven	 
gehouden en begeleidt door 2 vrijwilligers van Staatsbos- 

beheer,	waaronder	Arno	Gosselink	(lid	van	GWV	Elfhoeven).	We	starten	vanaf	de	parkeer-
plaats tegenover het Paviljoen (Reeuwijks Houtwal 4, 2811 NW, Reeuwijk). 

We verzamelen om 12:45 uur en vertrekken om 13:00 uur. Onderweg kunnen we  
opwarmen	bij	een	vuurtje	en	genieten	van	een	kop	koffie	of	thee.	De	route	is	7	km	lang.	 
De	excursie	duurt	ongeveer	3	uur.	De	kosten	zijn	€	10	per	persoon.	Meld	je	op	tijd	aan	via	
ec@elfhoeven.nl.

Mosselavond op 25 november 2017
 

Een	 oude	 traditie	 in	 ere	 hersteld:	 Mosselen	 eten	 bij	 
Elfhoeven	in	november
 
Bij veel leden loopt het water in de mond als ze terug- 
denken aan de heerlijke mosselavonden die eerder  
gehouden zijn. Goed idee om dan dit jaar opnieuw een  
aantal vrijwilligers bij elkaar te brengen die mosselen in-
kopen, bereiden en serveren aan ieder die wil aansluiten.

Op zaterdagavond 25 november is ons clubhuis vanaf 
18:30 uur open en starten we met eten om 19.00 uur.  
Nico	 heeft	 de	 lekkerste	 mosselen	 uitgezocht	 en	 deze	 
worden door deskundige heren bereid.

En voor de partner van de mosseleter die niet van mosselen houdt, wordt voor een alter-
natief	gezorgd	(een	visgerecht).	Hier	wel	apart	voor	opgeven.

De kosten voor de diners zijn € 15 per persoon.
 
Het aantal plaatsen is beperkt en vol=vol! Dus meld je snel aan via ec@elfhoeven.nl.

^ “Mossel” van Alyke Evers - 
www.alyke.nl

mailto:ec%40elfhoeven.nl?subject=mailto%3Aec%40elfhoeven.nl
mailto:ec%40elfhoeven.nl?subject=mailto%3Aec%40elfhoeven.nl
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Wedstrijden bij Elfhoeven
Binnenkort	 beginnen	 de	 winterwedstrijden	 weer	 bij	 Elfhoeven.	 Elfhoeven	 een	 vereni-
ging waar het hele jaar door wedstrijd wordt gevaren door jong en oud. We beschikken  
inmiddels	 over	 drie	 gediplomeerde	 wedstrijdleiders:	 Fred	 Jacobs,	 Martin	 de	Wilde	 en	 
Pieter	Lancer.	Pieter	heeft	afgelopen	jaar	dit	felbegeerde	papiertje	bemachtigt	en	waar	hij,	
zoals	hij	het	zelf	zegt,	de	meeste	jaren	over	heeft	gedaan	van	al	zijn	diploma’s.	Zo	zie	je,	
wedstrijdleider	wordt	je	niet	zomaar	en	Elfhoeven	heeft	er	drie!

De	wedstrijdcommissie	heeft	veertig	namen	op	een	lijst	die	eind	dit	jaar	worden	benaderd	
welke wedstrijden zij willen begeleiden, hetzij op het startschip, in de rescue of aan de wal. 
Door met zoveel vrijwilligers te werken is de druk op een enkeling gering en kunnen we 
veel wedstrijden gaan optuigen in 2018 en laten we wel wezen, het is toch gezellig deze 
activiteiten	op	het	water?

Goud van Gouda 
Zondag	29	oktober	 jl.	werd	voor	de	tiende	keer	het	Goud	van	Gouda	verzeild.	Voor	de	
lezers die dit fenomeen nog niet kennen: Het Goud van Gouda is een reeks wedstrijden die 
op	een	dag	tussen	de	Goudse	Roei	en	Zeilvereniging	(R&Z)	en	de	GWV	Elfhoeven	wordt	
gevaren. Er wordt gevaren met zes teams van iedere vereniging, die om de beurt een  
tegen	een	varen,	het	zogenaamde	match	racen.			Wie	de	meeste	punten	pakt	heeft	gewon-
nen. De teams zijn zeilers uit het bestuur, opleiding volwassenen, opleiding jeugd, jeugd, 
kampioenen en best of the rest. Men kan zich hier niet voor inschrijven, hier word je voor 
gevraagd! Een hele eer om deel te mogen nemen. 

Vorig jaar en het jaar daarvoor is er niet gevaren omdat er geen spat wind stond. Dit jaar 
woei de stront van de dijk en werd er afgewacht opdat de wind wat ging liggen. De toer-
randmeren van de R&Z, de boten waarin werd gevaren, gingen na de lunch het water op 
met	een	rif	in	het	zeil.		Het	opleidingsteam	jeugd	van	Elfhoeven	wist	2	punten	te	pakken,	
dat	was	een	goed	begin,	maar	toen!	Opleiding	volwassenen	kon	de	druk	letterlijk	niet	aan,	
zij	gingen	om.	Met	de	buien	kwam	er	een	partij	wind	mee	en	als	je	dan	je	schoot	niet	los-
krijgt, gaat het fout. Of het moreel van de teams die hierna moesten strijden was geknakt, 
of dat de R&Z beter had getraind, of dat ze beter kunnen zeilen, daarna was het alleen 
maar	klappen	opvangen	voor	Elfhoeven.	Uiteindelijk	werd	het	2-8	in	het	voordeel	van	de	
R&Z. 

Doel	van	dit	treffen	is	om	een	goede	verstandhouding	te	krijgen,	dan	wel	te	continueren,	
tussen beide verenigingen. Hierin zijn we ruimschoots geslaagd. Het was beregezellig in 
het clubhuis. De vrijwilligers achter de bar zorgden voor een prima lunch, drank en sfeer. 
Zo zie je dat sport kan verbroederen.

Volgend	jaar	zullen	we	nog	kritischer	naar	de	team	samenstelling	kijken	en	de	dag	ervoor	
trainen.	Ik	denk	dat	we	dan	het	goud	weer	terugpakken.	De	R&Z	heeft	in	de	afgelopen	10	
edities	nu	4	keer	gewonnen,	Elfhoeven	6	keer.	

Chris ten Hoopen
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Evenementen in de winter
Elfhoeven	blijft	actief	deze	winter.	Er	wordt	van	alles	georganiseerd.	Nu	er	minder	gevaren	
wordt,	borrelen	er	allerlei	leuke	ideeën	op.	Een	aantal	zijn	al	bekend	en	staan	in	de	agenda	
en bij de evenementen op de site.

Vanaf	eind	oktober	werken	de	hardlopers	alweer	aan	hun	conditie.	In	de	maand	november	
beginnen de winterwedstrijden, is er een mosselavond en ben je welkom bij de algemene 
ledenvergadering.	In	december	volgt	de	tweede	winterwedstrijd	en	kan	je	langskomen	om	
de	Kerstfair	in	het	in	prachtige	kerstsfeer	gehulde	clubhuis	te	bezoeken.	
In	 januari	 de	 traditionele	 nieuwjaarsbijeenkomst,	 twee	winterwedstrijden	 en	 er	wordt,	 
samen	met	 Staatsbosbeheer,	 door	 de	 natuur	 gewandeld.	 En	 In	 februari	 ook	weer	 een	 
winterwedstrijd	 en	 dan	 kan	 je	 je	 inschrijven	 voor	 een	 verrassend	 romantisch	 Valentijn	
diner	bij	kaarslicht.	In	maart	volgen	dan	nog	de	2	laatste	winterwedstrijden,	waarna	we	
ons weer opmaken voor een nieuw vaarseizoen, te beginnen met de Paashaaswedstrijden.

Naast	deze	al	bekende	activiteiten,	zijn	er	ook	ideeën	om	een	keer	te	gaan	klaverjassen,	
theorie	bij	te	brengen	voor	het	vaarbewijs	en	van	kustnavigatie	en	om	schiemannen	voor	
gevorderden te houden. Daar zijn nog geen concrete data voor, dus houdt de website en 
de nieuwsbrief in de gaten.

Wie	nu	enthousiast	wordt	en	een	handje	wil	helpen	of	een	ander	leuk	idee	heeft,	graag!	
Het organiseren is vaak al een feestje op zich, dus meld je aan. Natuurlijk is het ook gezellig 
om	op	zondag	Elfhoeven	te	bezoeken	en	even	neer	te	strijken	in	ons	clubhuis.	Ook	bij	eve-
nementen	en	activiteiten	ben	je	altijd	van	harte	welkom	om	langs	te	komen	en	te	genieten	
van de sfeer en bij te praten met andere leden.
En mocht de plas bevroren zijn en betrouwbaar om op te schaatsen, dan regelen we een 
koek-en-zopie.

Groet,
Erica van Os en Kiek Planteydt - ec@elfhoeven.nl

De Elfhoeven Kerstfair 

De	Elfhoeven	Kerstfair	wordt	gehouden	op	16	en	17	december	2017	van	11.00	uur	 tot	
18.00	uur.	Er	komen	kraampjes	met	antiek,	brocante	en	leuke	kersthebbedingetjes.	Er	is	
van alles te zien en te koop. Het wordt heel leuk met heel veel gezelligheid. Het clubhuis 
wordt	door	Suzanna	omgetoverd	in	prachtige	kerststijl.	En	met	een	warm	winters	drankje	
en hapje erbij, krijg je al snel een echt kerstgevoel. 

Leden	 van	 onze	 vereniging	 kunnen	 deze	 dagen	 ook	 hun	 waar	 aanbieden.	 Van	 antieke	 
spullen, oude ankertjes, tot zelfgemaakte kerststukjes, taarten, jams. Alles is welkom. 

Graag even contact met Suzanna van Veen opnemen via bar@elfhoeven.nl.

Volg de berichten in de nieuwsbrief en op de site. Zo blijf je op de hoogte van het laatste 
nieuws over deze gloeiende dagen in de winter.

mailto:ec%40elfhoeven.nl?subject=mailto%3Aec%40elfhoeven.nl
mailto:bar%40elfhoeven.nl?subject=mailto%3Abar%40elfhoeven.nl
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Windstil Frieslandweekend 2017

Een	van	de	mooiste	plekken	 in	Nederland	om	 te	 zeilen	blijft	wel	 Friesland,	ook	als	het	
windstil	is.

Een	keer	per	jaar	trekken	we	met	Elfhoeven	erop	uit	om	een	weekend	in	Friesland	te	gaan	
zeilen.	Dit	jaar	gingen	totaal	26	leden	mee	naar	de	Koevoet	in	Teroele.	Leuk	was	dat	dit	jaar	
ook weer een aantal nieuwe leden meegingen. Dat ligt aan het Koevordemeer. We hadden 
daar drie appartementjes gehuurd, een paar kampeerplaatsen en zeven Polyvalken.  We 
hadden aan de ene kant geluk met het weer, de zon liet zich veelvuldig zien, aan de andere 
kant ook wel wat pech, want we hadden nog niet eerder zo weinig wind.

Op	zaterdag	voeren	we,	na	een	gezellig	ontbijt,	via	Woudsend	naar	het	Heegermeer.	Totaal	
voeren we  zo’n 18km met minimale wind.  Onderweg konden we oefenen met het strijken 
van de mast bij het passeren van een vaste brug. Ook konden we heel goed oefenen met 
optimale	zeilstanden,	met	zo	weinig	wind	kan	dat	heel	wat	uit	maken.	Bij	terugkomst	zater-
dag kregen we een lekker kopje soep geserveerd, drie leden hadden zich thuis uitgeleefd, 
resulterend in drie verschillende smakelijke soepen. Daarna was er een uitgebreide bar-
becue met lekkere salades, diverse soorten vlees en vis. Gelukkig hadden we banken en 
tafels,	waaraan	we	aten,	onder	de	partytent	van	Elfhoeven	uitgestald,	want	tijdens	het	
eten begon het te regenen en onder de tent hadden we er geen last van.

Op zondag zou er volgens de voorspellingen meer wind zijn, maar dat viel toch wat tegen, 
verder	dan	de	Langweerderwielen	kwamen	we	niet.	In	totaal	voeren	we	zondag	iets	meer	
dan 15km. Na de lunch aan de Langweerderwielen, konden we op een aantal plekken mooi 
het	opkruisen	op	smal	vaarwater	uitproberen,	altijd	een	prima	oefening.

Bij terugkomst bedankte het organiserend comité de zeven schippers, pakten we al-
lemaal onze spullen bij elkaar en kwam er een einde aan opnieuw een bijzonder geslaagd 
Friesland weekend!

Peter Albeda

Fotoverslag Frieslandweekend op pagina’s 16 t/m 19 
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Jurk en Augurk - 19 augustus 2017

Aan	het	eind	van	de	zomervakantie,	op	een	dag	met	zon	en	veel	wind,	hebben	we	een	
nieuw	evenement	gehouden	op	Elfhoeven.
Het idee was om een evenement te organiseren voor iedereen: moeders en dochters,  
vaders en zonen, ouders, kinderen, broers, zussen en andere familieleden. 

Er was wat schroom om in een jurk te komen, maar de stemming was feestelijk. We be-
gonnen met varen over de plas met de Valken. Mensen die elkaar niet kenden bij elkaar in 
de	boot.	Bram	had	zijn	zeilkano	meegenomen	en	Inge	haar	sup	board;	andere	manieren	
om	te	varen	die	uitgeprobeerd	konden	worden.	Tussen	starttoren	en	steiger	roetsjten	kin-
deren het water in, hangend aan een kabelbaan.

Toen	de	optimisten	niet	meer	 gebruikt	werden	voor	de	 lessen,	 gingen	de	 volwassenen	
ermee het water op. Voor de kinderen stond een grote mand met tennisballen en  
badeendjes klaar.
Zij	gooiden	die	in	het	water	richting	zeilers,	die	er	zoveel	mogelijk	in	hun	bootje	moesten	
zien	te	krijgen.	Hilarische	actie.	Wat	is	zo’n	optimist	een	claustrofobisch	bootje	als	je	langer	
bent	dan	1.50	meter!	Er	werd	heel	fanatiek	gestreden	door	de	deelnemers.	

Nadat alle ballen/eendjes geteld en verzameld waren, en de mensen opgefrist, gingen we 
in de voortuin bbq-en.  De partytent op het gras, de BBQ ernaast en het eten perfect gere-
geld door Suzanna en Jim. Die gelukkig zelf ook aanschoven.

Daarna de prijsuitreiking. De prijzen voor de meeste verzamelde ballen gingen naar Marko 
Verstoep, die licht in het voordeel was omdat hij 2 kinderen meegenomen had, en Ed van 
Gils.	Zij	roosterden	als	eersten	hun	marshmallows.	Rond	de	BBQ	werden	tips	uitgewisseld	
hoe de marshmallow het beste te roosteren zodat de buitenkant licht gekarameliseerd 
wordt en de binnenkant stroperig. Zelfs daar zijn sommigen ware meesters in. 

Het was een geslaagd evenement, waar komend jaar zeker een vervolg op komt.
Erica van Os - evenementencommissie
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Slotdag

Zaterdag 30 september was het zover: de slotdag voor de CWO-opleidingen, lekker een 
dagje wedstrijdzeilen met alle groepen. De weerberichten beloofden dat het een redelijke 
zeildag zou gaan worden. Een beetje kans op regen, maar wel een lekkere wind om te 
zeilen.

Iets	na	10	uur	starten	we	met	het	palaver	waarbij	er	wordt	uitgelegd	hoe	de	wedstrijdbaan	
ongeveer zal liggen, hoe de start verloopt en dat vandaag klein voor groot gaat, want CWO 
I	optimisten	en	valken	gaan	nu	eenmaal	minder	goed	samen.	Er	is	een	indeling	gemaakt	
van boten en bemanning en er zal na de lunch worden gewisseld. Deze wisseling blijkt (of 
lijkt) niet nodig want de winnende boot uit de eerste wedstrijd eindigt als laatste in de 
tweede wedstrijd.

Voor de lunch varen we twee wedstrijden waarbij er, ondanks het uitblijven van de be-
loofde wind, toch behoorlijk strijd wordt geleverd. Het kiezen van de juiste koers en het 
vinden van de wind blijken cruciaal. 

Na lunch, voor velen een broodje kroket en patat, gaan we weer het water op om de vol-
gende wedstrijden te zeilen. De wind is nog wat minder dan voor de lunch en dus is het nog 
belangrijker	geworden	om	de	zeilen	perfect	te	zetten	en	zo	weinig	mogelijk	te	bewegen	in	
de boot. Na twee wedstrijden houden we het voor gezien. De geleende boten gaan terug 
en de rest van boten gaan terug naar de haven. De verenigings-valken worden bij aan-
komst grondig gepoets met groene zeep en kunnen schoon de winter in. 

Na	de	prijsuitreiking	van	de	wedstrijden	volgt	per	groep	de	uitreiking	van	de	certificaten	
aan de geslaagden en vorderingsstaten aan hen waarbij er nog niet geheel is voldaan aan 
de voorwaarden. 

We	besluiten	de	dag	met	chinees	buffet	waabij	alle	deelnemers	en	gasten	zich	 te	goed	
doen aan de diverse gerechten. 

Kortom een prima georganiseerde dag, waarbij de wind wat uitbleef. Volgend seizoen gaan 
we weer verder met de opleidingen waarbij we allemaal hopen op wat meer wind dan dat 
we de laatste weken hebben gehad.

Pieter Siedsma  

Verslag
Admiraalzeilen 2017
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 Koning- Keizer- Admiraal
 Zeilen kunnen ze allemaal!

Maar admiraalzeilen is andere koek. Om dat te ervaren togen een zestal schepen afgelopen 
zaterdag	het	water	op.	Voorzitter	Ed	trok	z’n	admiraalsjas	aan,	en	de	show	kon	beginnen.

Met	twee	eskaders	van	elk	drie	boten	togen	wij	het	water	op	om	in	formatie	onze	admiraal	
te groeten. Eskader 1 werd geleid door commandant Margreet, eskader 2 door Marcel. 
Als bemanning hadden wij bij het palaver de uitleg van de signaalvlaggen gekregen (rode, 
witte	en	blauwe	vlag)	zodat	wij	wisten	wanneer	wij	in	kielformatie	of	frontformatie	moes-
ten	varen,	en	vanuit	kielformatie	moesten	weven.

Weten en kunnen zijn niet hetzelfde. Zoals met wedstrijdzeilen juist de snelheid gezocht 
werd, ging het nu om samenwerken en aanpassen aan elkaars snelheid. Gaandeweg de 
middag-	met	prachtig	weer	en	een	voor	deze	activiteit	fijne	windkracht	3-	werden	de	for-
maties	 sneller	 en	 strakker	en	dus	beter	 gevaren.	Bewijs	 van	de	 schoonheid	 van	 forma-
tiezeilen	deze	middag	is	terug	te	vinden	op	diverse	fotoalbums	online.

Nadat de admiraal begroet was en hij na 5 rondjes genoeg show gezien had, besloot hij de 
leiding	te	nemen	en	werden	met	7	boten	prachtige	kiel-	en	frontformaties	gevaren-	waar-
bij	het	gelijktijdig	overstag	gaan	spectaculair	was	om	te	zien	en	doen.

Na	deze	heerlijke	zeilmiddag	wachtte	een	voortreffelijk	maal	in	de	kantine,	waar	we	nage-
noten	van	deze	leuke	activiteit.

Hans	Ritmeester,	CWOIII
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Nieuwe leden 

Andeweg Constance Gouda
Bos   Dennis  Brielle
Happel   Anton  Gouda
Jong,	de		 Charlotte	 Reeuwijk
Meijles  Elly  Den Haag
Middelkoop  Marion  Gouda
Mulckhuyse  Jan  Heemstede
Oudendijk Philo  Gouda
Oudsten  Marinus  Reeuwijk
Salters  Marijke  Lopik
Scheepers Loes  Gouda
Schie, van Liv  Moordrecht
Schuitemaker  Erik  Reeuwijk
Veenhuizen  Koenraad Den Haag
Veraart   Josja  Gouda
Verstoep  Marko  Moordrecht
Zuydam  Mel  Oxfordshire
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