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Ons Elfhoeven
 Februari 2018Van de redactie 

De redactie wenst jullie een voorspoedig 2018 met heel veel zeil-
plezier. Terugkijkend in het restant van 2017 dan zijn daar de goed 
bezochte najaarsvergadering en de eerste winterwedstrijd. De 
tweede ging niet door. Vooruitkijkend zien wij dat de derde winter-
wedstrijd wegens te veel wind en te lage temperatuur is afgelast. 
Jammer!  
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Agenda en evenementenkalender
zo 18 februari Winterwedstrijd
zo 11 maart Winterwedstrijd
zo 25 maart Winterwedstrijd
za 31 maart Paashaaswedstrijden
zo 1 april Paashaaswedstrijden
za 7 april Zwembadles
za 14 april Jeugdles 1
zo 15 april EJL 1
zo 15 april Plassentocht Reeuwijk
za 21 april Jeugdles 2
zo 22 april Zomerwedstrijd 1 + EJL2, R&Z
di 24 april Voorjaarsvergadering
di 1 mei  Dinsdagavondwedstrijd
zo 6 mei  Zomerwedstrijd 2 + EJL 3, 11H
di 8 mei  Dinsdagavondwedstrijd
do 10 mei Sloepentocht (Hemelvaartsdag)
za 12 mei Jeugdles 3
di 15 mei Dinsdagavondwedstrijd
za 19 mei Goudse Zeilweek
zo 20 mei Goudse Zeilweek
ma 21 mei PaDo dag Randmeer
za 26 mei Jeugdles 4

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 tot half maart) Zondag van 10:00 - 18:00 uur. 
Zomerseizoen: vanaf 24 maart is het clubhuis op zaterdag en zondag open 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. 
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Van achter de bestuurstafel

Beste Leden,

2018, een nieuw jaar, met nieuwe voornemens en wensen, waarbij 
een goede gezondheid bovenaan staat. Namens het bestuur, wensen 
we iedereen een heel goed 2018 toe.

2018 wordt een heerlijk zeiljaar. De opleiding, de wedstrijden de  
toercommissie hebben de vaste zeilevenementen al ingepland en de 

evenementen commissie heeft een dagen gepland waarbij meedoen het belangrijkste is. 
Zo zal het “Jurk en Augurk” evenement onder een nieuwe naam garant staan voor een 
activiteiten dag vol watervermaak, is de sloepentocht gepland en wordt de midzomer-
avondrace gevaren.

De Elfhoeven kerstfair zoals dit jaar met veel 
enthousiasme door Jim en Suzanna, met hulp 
van vele vrijwilligers is neergezet was een 
grote uitdaging. Komen er voldoende stand-
houders, vinden leden het wel leuk, waren 
veel gehoorde vragen. Het was de hele tijd 
een gezellig drukke inloop van leden en niet leden en daarnaast, gemeten aan de grote 
hoeveelheid verkochte broodjes worst, glühwein en koffie was het een groot succes.  
Suzanna, Jim en Erica dank!

Als vereniging hebben we in goed overleg met Carlo, Melany, Jim en Suzanna afgesproken 
dat Carlo en Melany meer taken van Jim maar ook van Suzanna kunnen over nemen. Dit 
zal echter geleidelijk gaan en met goede afstemming.

Het project breedtebeperking Platteweg zal in 2018 ook de nodige aandacht vergen,  
tijdens de inloopavond van de gemeente zijn we als bestuur aanwezig geweest en zijn er 
geen nieuwe (negatieve) punten voor Elfhoeven naar voren gekomen. Toegang tot onze 
vereniging met boten op trailers is van groot belang voor Elfhoeven, daarom zullen wij dit 
onderwerp hoog op de agenda houden.

Een ander onderwerp is de AVG ofwel GDPR, afkortingen voor een nieuwe wet die vanaf 
28 mei 2018 voor alle bedrijven en instellingen van toepassing is en de privacy van burgers 

“2018 wordt een 

heerlijk zeiljaar.“ 
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beschermt. Nu maakt Elfhoeven gebruik van het administratie programma E-captain, waar 
persoonlijke informatie in is opgeslagen. Binnen E-captain zijn de zaken al geregeld, maar 
als Elfhoeven zullen we een aantal punten die uit deze wet voortvloeien nog moeten invul-
len, waarbij we gebruik maken van de adviezen die E-captain geeft.
De nieuwe wet geeft elk lid in ieder geval het recht: zijn gegevens in te zien, zijn gegevens 
te wijzigen, vergeten te worden, zijn gegevens over te dragen en het recht op informatie. 
   
Met zeilgroet,
Ed van Gils   
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Notulen najaarsvergadering GWV Elfhoeven
28 november 2017
 
Aanwezig: 1 (een) erelid, 6 (zes) bestuursleden en 28 (achtentwintig) leden die de presen-
tielijst hebben getekend.
Afwezig met kennisgeving: de families De Bruijn, Hamersma, Van Pruissen en Vervoort,
alsmede de dames Van Dijk en Slappendel en de heren Janssen en Binnendijk.

1. Opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter, Ed van Gils, opent de vergadering even over 20:00 uur. Hij verzoekt allen 
te gaan staan en een minuut stil te zijn om de overledenen, Huug Herfst en Gert de Koogel,
te gedenken. Hierna heet hij het erelid Jan de Wilde en de overige aanwezigen welkom.
Vervolgens vraagt hij of er op en/of aanvullingen zijn op de agenda. De agenda wordt 
aangenomen zoals gepresenteerd.

2. Notulen van de voorjaarsvergadering van 20 april 2017
De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd.

3. Ingekomen en verzonden stukken
De voorzitter meldt dat Peter Verhoeven een verzoek om spreektijd heeft ingediend. Dat 
wordt hem aansluitend verleend.
Peter begint zijn verhaal te doen, zie pagina 38 voor meer informatie
Hij begint met het geven van een overzicht van de correspondentie tussen bestuur en 
hem. Vervolgens haalt hij artikel 7 “Einde lidmaatschap” van de statuten aan, hij benadrukt 
lid 6 daarvan. Daar wordt aangegeven dat een schorsing van beperkte duur is.
Hij meldt dat het bestuur tot dan toe heeft gezwegen over dit onderwerp en dat hij die 
stilte wil doorbreken. Ten slotte legt hij zijn vragen voor aan de ledenvergadering. 
De vragen hebben betrekking op de afwikkeling van de oud-beheerders en de positie van 
een drietal leden sinds het bestuur hen een schorsing opgelegd.
De voorzitter geeft aan dat er geen sprake is van een schorsing, maar ontheffing uit com-
missies. Peter geeft aan dat dit niet overeenkomstig de regelementen is en vraagt hoe 
lang deze situatie blijft bestaan. Hij legt een tweetal andere vragen aan het bestuur voor, 
waarop de voorzitter na uitleg middels stemming advies vraagt om:

A. afsluiten van de periode;
B instellen van een onafhankelijke commissie.
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Leden, onder andere de heer Jacobs die verwijst naar artikel 7 einde lidmaatschap, als de 
heer de Vries die aangeeft beide kanten van de tafel te kennen, geven hierop nog diverse 
reacties waarna middels stemming voor optie A gekozen wordt.

4. Mededelingen bestuur
Geen bijzondere mededelingen

5. Mededelingen van de Commissies
De commissaris opleidingen, Hans-Peter Niemendal, zie voor details elders in dit blad.
Komend jaar zal de ingeslagen weg vanuit de Opleidingen en jeugdwedstrijdzeilerij betreft 
verder worden vervolgd. Daarnaast is onverminderd aandacht voor het ontwikkelen van 
wedstrijdcompetenties voor de leden in de CWO- opleiding. 
Voor wat betreft de jeugdevenementen is er komend jaar natuurlijk weer het Jeugdweek-
end als hoogtepunt van het jaar en zullen er in de zomervakantie bij voldoende belang-
stelling weer twee zomerzeilweken worden georganiseerd. 
Het komende jaar zal meer aandacht worden besteed aan onderhoud van het varend  
materiaal.
De wedstrijdjeugd in ‘Team 11’ zal wedstrijdervaring blijven opdoen door middel van  
trainingen op niveau en deelname aan regionale en nationale wedstrijden. Dat de ingesla-
gen weg zijn vruchten afwerpt volgt wel uit de mooie prestaties van afgelopen jaar.
Tot slot wil ik besluiten meer aandacht te vragen voor het fenomeen waar zonder geen 
enkele vereniging kan functioneren en dat is de inzet van vrijwilligers.

De wedstrijdcommissaris, Chris ten Hoopen, zie pagina 34 voor meer informatie
Eind oktober werd het Goud van Gouda door Elfhoeven georganiseerd. De teams opleiding 
jeugd, opleiding volwassenen, bestuur, jeugd tot 16 jaar, kampioenen en best team  
hebben met 8-2 verloren. Dit houdt in dat de Roei & Zeil met het goud naar huis is gegaan.
De Reeuwijk Raid begin oktober werd voor de tweede keer, in samenwerking met jachtwerf 
Rik Homan, bij Elfhoeven gehouden. Er waren ruim dertig inschrijvingen en de organisatie 
liep goed. Volgend jaar weer bij Elfhoeven.
De wedstrijden tijdens Pasen en Pinksteren  worden goed bezocht door mensen van  
Reeuwijk en daarbuiten.
De zomerwedstrijden genieten weinig belangstelling, ondanks dat er flink wordt gelobbyd 
door de zeilers uit de betreffende klassen. Voor 2018 staan er vier wedstrijden gepland, 
twee voor de zomervakantie bij Elfhoeven en twee na de zomervakantie bij de Roei en Zeil.
De dinsdagavondwedstrijden in mei en juni genieten volop belangstelling. Met name de 
Lasers hebben deze wedstrijden ontdekt. Met gemiddeld zestien Lasers aan de start komt 
het totaal aantal deelnemers op veertig tijdens een doorsnee dinsdagavond. De maaltijden 
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vinden gretig aftrek.
De winterwedstrijden worden gemiddeld door zo’n vijftien boten bezocht, waarvan mees-
tal twaalf Randmeren.
Voor al deze wedstrijden staan er ruim dertig vrijwilligers klaar om het startschip, de  
rescue’s, de uitslagen en inschrijvingen te verwerken. Een goede samenwerking met de 
barcommissie staat garant voor een geslaagd evenement.

De commissaris beheer, Rob Bitterlich, zie pagina 32 voor meer informatie. Hij begint met 
de deelnemers in deze commissie en hun functie daarin te vermelden.

• Rob Bitterlich als beheercommissaris tevens notulist
• Bart de Bruijn
• Arthur van Dongen havencommissaris
• Ben van der Hoorn
• Adrie Spruit vlootcommissaris
• Simon Groenendijk
• Jim van Veen

Allen doen de voorkomende werkzaamheden.
Als deze commissie bijeen komt worden de lopende zaken doorgenomen en afspraken 
gemaakt wie wat gaat doen.
Het afgelopen jaar stond in het teken van de vervanging van het asbestdak van de boten-
loods, het aanbrengen van de houten wand van de schepengarage.
Naar aanleiding van een vraag heeft de commissie op de toegangsdeuren van de openbare 
ruimte een slot geplaatst zodat men daar alleen in kan komen met een code.
Voor het nieuwe begrotingsjaar 2018 vallen de navolgende posten op:

• Post 810: (opstal onderhoud, €10.400) , dit is bedoeld voor de renovatie van het dak 
van ons clubgebouw.

• Posten 811 (clubhuis interieur, € 11.500) en 812 (clubhuis inventaris €4.500): Wessel 
en Karin Kuik hebben plannen ontvouwd om ons clubgebouw een uitstraling te geven 
die weer jaren meegaat. Zowel bestuur als beheercommissie gaan daarover spoedig 
met hen in overleg.

Wat verder opvalt is dat het totaal van de posten 825 (algemene kosten vloot € 3.900) en 
830 (vloot aanschaf  € 8.500) in 2018 € 4.100 lager zijn geraamd dan in 2017.
Dit komt omdat er nu definitief is afgezien van de aanschaf van een tweede RIB
Het bedrag voor de totale begroting 2018 beheer wordt dan € 52.300. Dit is € 1.700 lager 
dan de begroting 2017.
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De evenementencommissie, Erica van Os, zie pagina 29 voor meer informatie
Vanaf maart van dit jaar vormen wij de evenementencommissie zodat er binnen Elfhoeven 
een zichtbaar punt is waar je informatie kan vinden wat er allemaal gebeurt binnen de 
vereniging en wie zich daarmee bezig houdt.
We zijn aan de slag gegaan met de kalender en hebben afgelopen zomer en najaar al aardig 
wat kunnen doen.
We hebben geholpen bij het opzetten van activiteiten in de winter.
Zo kan jij in januari deelnemen aan een wandelexcursie onder leiding van een gids en in 
februari aan het Valentijns diner.
Zo blijft het gezellig om ook in de winter op Elfhoeven langs te komen.
Heb je zelf ideeën om iets te organiseren, neem dan met ons contact op. Het makkelijkste 
is dat door te mailen aan ec@elfhoeven.nl
Suzanna en Jim vragen het woord en bedanken het bestuur voor de ondersteuning die zij 
hebben gekregen en bieden alle bestuursleden een fles wijn aan. 

De Frieslandcommissie, Peter Albeda, zie pagina 36 voor meer informatie
Samen met twee andere enthousiaste commissieleden (Ingrid en Frank) organiseer ik, wat 
ik zelf één van de hoogtepunten van het jaar vind, het Frieslandweekend. 
Wij vinden dat het een gezellig weekend moet zijn. Naast het samen zeilen willen wij het 
gezamenlijk eten en spelletjes doen expliciet bevorderen. Het weekend moet ook leer-
zaam zijn door oefening in zaken die wij hier op de plas niet tegenkomen.
Vooruitkijkend naar het komend jaar hebben we besloten om evenals in 2016 het schip 
“de Avontuur”  af te huren en deze bij “Rufus aan het water “ te parkeren.
We willen dat de leden waar voor hun geld krijgen en we proberen de prijzen maximaal op 
het peil van het van vorig jaar houden.
Ik heb het idee dat het de afgelopen jaren goed gelukt is om steeds te eindigen op een 
bescheiden positief saldo.

Toercommissie, Geert Jan van Oldenborgh.
Naast het wedstrijdzeilen zijn veel leden ook geïnteresseerd in toertochten, op onze  
eigen mooie plassen of elders. Sinds een paar jaar organiseert de toerzeilcommissie die 
in verenigingsverband. We hebben vorig jaar een viertal activiteiten gehad, waarvan de 
meeste goed bezocht werden. Voor volgend jaar hebben we zes activiteiten gepland, 
met een divers aanbod: de traditionele plassentocht aan het begin van het seizoen, een 
avontuurlijke tocht van Kaag naar Braassem, een middag matchracen en zwaardboten uit-
proberen, de midzomeravondtocht in Reeuwijk, admiraalzeilen en zeilen op Loosdrecht. 
We hopen dat daar weer veel interesse voor is, en staan open voor ideeën van leden voor 
andere activiteiten. Op de vergadering werd een dag platbodem varen voorgesteld, we 



9

proberen dat nog in te passen. Ook zou versterking van het team (nu Margreet Bekedam, 
Madelon Reijerkerk en Geert Jan van Oldenborgh) welkom zijn.

6. Jubilarissen
Er zijn 6 (zes) leden al 25 (vijfentwintig) jaar lid. Dit zijn Nienke de Groot, Richard Kooper, 
Marco Luijkx, Arend Oudijk, Norbert Oudijk en Simon Tijsma. 
Er zijn 9 (negen) leden 40 (veertig) jaar lid. Dit zijn Martin Binnendijk, P.M van Niekerk-
Moons, Cees van Pruissen, Coby van Pruissen-Hammer, Astrid van den Hondel, Jaap van 
Vlaardingen, Riet van Vlaardingen-Raadis en Hans van Weelden.
Alsmede Hans de Wit die al een paar jaar eerder deze mijlpaal had bereikt. 
Allen krijgen een bos bloemen en de onderscheidende versierselen. 

 PAUZE

De secretaris, Kees Slangen, meldt dat het aantal leden in 2017 iets is afgenomen.
Hij geeft daarbij de verdeling van de huidige leden in procenten.
Leden 60%, Jeugdleden 20%, Partnerleden 18%, donateurs 1,5% en ereleden 0,5%.
Daarvan is 64% man en 36% vrouw. Er is ook een verdeling naar leeftijd.

7. Begroting 2018, Wijnand van Rees
Het is jammer dat we momenteel een negatief resultaat hebben.
De belangrijkste oorzaken zijn de afvloeiings- en juridische-kosten van de afvloeiings- 
regeling van de dames, totaal bijna € 30.000,-.
Marcel Berendschot, Kleas Visser en ik zien deze begroting  als een goed uitgangspunt voor 
2018.
Ik wil Marcel bedanken voor het cijferen, Klaes voor het mee denken en vooral Leny die mij 
veel werk uit handen heeft genomen.

Fred Jacobs heeft een vraag over post 512 sub administratie wedstrijdcommissie. 
De penningmeester antwoordt dat dit de overboeking is van de kas wedstrijdcommissie 
naar de kas penningmeester.
Nico Both vraagt of het bedrag winterstalling inclusief de winst is? 
De havencommissaris antwoordt dat dit misleidend kan overkomen omdat nog niet alle 
facturen zijn verstuurd.
De penningmeester legt verder uit dat er bij de belasting WOZ waarde een inhaalslag 
wordt gemaakt.
Wiebe Boonstra vraagt of er geld is gereserveerd voor verbetering van het parkeerterrein. 
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Het betreft de rechter zijde vóór het hek.
Rob Bitterlich antwoordt dat daar naar zal worden gekeken.
Uiteindelijk gaan de leden akkoord met de gepresenteerde begroting 2018.

8. Vaststellen tarieven 2018
Het bestuur stelt voor de tarieven voor stalling en ligplaatsen te corrigeren met de inflatie 
index.

9. Mutatie bestuur
De voorzitter meldt dat Bertel Kolthof, als interim wedstrijdcommissaris, is afgetreden.
Het bestuur stelt voor Chris ten Hoopen in het bestuur te benoemen als wedstrijd- 
commissaris. Tevens is het voorstel ‘Arthur van Dongen’ te benoemen havencommissaris 
in het bestuur. Beide krijgen het versiersel dat daarbij hoort. 
De voorzitter wordt opnieuw als zodanig benoemd. 
De vergadering stemt in met deze wijzigingen. Applaus!

10. Rondvraag

Fred Jacobs
• Stelt vast dat er in de haven boten liggen die niet goed zijn afgemeerd. Zij kunnen  

tegen er naast gelegen boten botsen. Ook zijn er boten die half gezonken zijn. Kan hier 
beter op worden gelet?
De voorzitter geeft aan dat het aanspreken van leden hierop zeker prioriteit heeft, ook 
de aanstelling van Artur van Dongen als havenmeester in het bestuur, en een vaste 
beheerder, zal hier een positieve bijdrage aan gaan geven.

• Kan ervoor worden gezorgd dat het parkeerterrein na een zekere tijd niet meer 
toegankelijk is.
De commissaris beheer maakt hiervan een aantekening.

• Kan de website anders worden opgezet?
Maarten Berendschot meldt dat daarmee al is begonnen. 6 december krijgt dat een 
vervolg.

Nico Both
Stelt dat er nog verenigingsboten buiten liggen. Hij vraagt zich af of die niet al lang binnen 
hadden moeten liggen.
Niek Boermans antwoordt dat lieden van de opleiding binnenkort daaraan gaan klussen. 
De voorzitter meldt dat ook al duurt het zeilseizoen langer er toch behoedzaam met het 
materiaal moet worden omgegaan.
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11. Sluiting
Voorafgaand aan de sluiting krijgt, als gebruikelijk, de heer J. De Wilde het woord. Hij heeft 
met aandacht geluisterd naar wat zich heeft afgespeeld. Hij bedankt het bestuur voor het 
werk dat zij heeft gedaan. Hij vindt het woord clubblad niet meer passen bij het boekwerk 
dat het is geworden. Hij haalt enige nostalgische herinneringen op.
De voorzitter sluit om 22:10 uur de vergadering onder dankzegging voor de bijdrage aan 
de discussie.

Van de havencommissaris

In deze periode van het jaar gaat vaak de zeiler in winterslaap en is er tijd en ruimte voor 
andere zaken in het leven dan bootjes. Alleen de die-hards gaan met deze weersomstan-
digheden voor het plezier varen.
Het gevolg is wel dat de boten een tijd lang relatief onbeheerd op het terrein staan, in 
weer en wind. Dekzeilen klapperen los of gaan slap hangen, zelflozers raken verstopt en de  
boten lopen vol. Het resultaat is dat er schade aan de eigen of andere boot ontstaat,  
onnodig overlast voor omwonenden en extra werk voordat de boot weer vaarklaar is.
De moraal van dit verhaal is dat iedere booteigenaar, ook als de boot niet in het water ligt, 
regelmatig moet kijken of de boot er nog goed bij ligt. En natuurlijk actie ondernemen, om 
schade te voorkomen en de aanblik van de vereniging netjes te houden.

Arthur van Dongen



12 Ons Elfhoeven, februari 2018

Vrijwilligersavond

Bestuur en de evenementencommissie speciaal om alle vrijwilligers te bedanken. Zelf ben 
ik als jeugdinstructeur al jaren actief op en rond de vereniging, maar ieder jaar weer zie ik 
nieuwe leden verschijnen op deze avond. Het is altijd heel mooi om te zien dat de vereni-
ging veel betrokken en actieve leden heeft.

Bij binnenkomst op de avond kreeg iedereen een gouden kei; alle aanwezigen zijn als 
gouden keien voor de vereniging. Vervolgens bestaat de avond vooral uit gezellig praten 
met alle andere vrijwilligers die de vereniging rijk is. Na een welkomst- en dankwoord van 
Ed, hadden Erica en Kiek een leuk spel georganiseerd. Een soort quiz van 20 vragen over 
Elfhoeven en omgeving. 20 meerkeuzevragen waarbij de winnaar de ‘gouden mega kei’ 
won. Mede instructeur Edwin Visser heeft deze felbegeerde prijs gewonnen, en ik heb 
uit betrouwbare bron vernomen dat deze keurig bij hem thuis op de eetkamertafel ligt. 
Afgelopen 18 november was de jaarlijkse vrijwilligersavond. 

Het was een zeer geschikte en gezellige avond en een leuke beloning voor de tijd die ie-
dereen in de vereniging steekt. Ik wil bij deze iedereen die momenteel nog niet actief is, 
vragen om dat wel te worden. Overal zijn handen welkom en kunnen de vereniging uw 
hulp goed gebruiken. 

Erica, Kiek en alle anderen; bedankt voor de mooie avond!
Maarten Berendschot



13



14 Ons Elfhoeven, februari 2018

Mosselavond
Oude 11H-traditie in ere hersteld!

Na een tijdje van het toneel te zijn verdwenen stond op zaterdagavond 25 november jl. de 
Mosselavond weer op het programma. Vooraf ging het gerucht al de ronde dat je niet te 
lang moest wachten met aanmelden als je zeker wilde zijn van een plek. Voor alle zeker-
heid inspecteerden de ‘mosselmannen’ Herman en Nico al enige weken eerder de kook-
attributen in de keuken en die konden stuk voor stuk hun goedkeuring wegdragen. 

De mosselavond zelf begon met een inloop vanaf 18.00 uur en ontvangst in het clubhuis, 
dat, met dank aan Suzanne, Jim en Carlo, dankzij veel kerstverlichting al grotendeels in 
kerstsfeer was omgetoverd. De opkomst was groots en de tafels met totaal 70 eters waren 

tot de laatste plaats bezet. Iedereen had er duidelijk zin (of trek?) in. De avond begon 
met een kleine wijnproeverij. De wijnleverancier van 11H, Theo Kleijn (Piccolo e Piccolo) 
gaf een korte toelichting op 2 witte wijnen van Italiaanse wijnhuizen, die ook die avond 
werden geserveerd. Na deze proeverij kwamen de lang verwachte mosselen in grote scha-
len dampend op tafel en kon iedereen de kwaliteit van de mosselen en de mosselkookkun-
sten van Herman beoordelen. Beiden waren voortreffelijk: de mosselen waren allemaal 
oké en Herman had ze heerlijk gekookt. Ook de niet-mosseleters kwamen aan hun trekken 
en kregen zelfgevangen Noorse kabeljauw van Nico op hun bordje, zorgvuldig bereid door 
Corrie de Vries. De sfeer zat er goed in: het was één groot kippenhok. Naast Annet Lafeber 
staken ook anderen de handjes uit de mouwen en liep alles daardoor gesmeerd. 

Nadat men zich tegoed had gedaan aan de Zeeuwse mosselen of Noorse kabeljauw met 
de knapperige patat van Carlo werd tot slot een overheerlijk ijsdessert geserveerd. Voor 
menigeen werd het deze avond een latertje alvorens huiswaarts te keren. Met dank aan de 
80kg overheerlijke mosselen en allen, die voor en achter de schermen, deze avond hebben 
verzorgd.
Hans Wijnsema
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Ingezonden stuk: Luca 

Hoi ik ben Luca,

Ik ben 14 jaar en zeil bij team 11 in een Splash. Ik zeil al sinds 2011 in een optimist (bij  
Elfhoeven natuurlijk) en 4 jaar geleden ben ik begonnen bij team 11. Dit is een wed- 
strijdgroep binnen Elfhoeven. In deze groep worden trainingen verzorgt door ervaren wed-
strijdzeilers.
Ik ben blij dat ik de keuze heb gemaakt om te gaan wedstrijdzeilen. Team11 maakt mij 
ook heel erg vrolijk en blij. Ik heb hier echt de leukste mensen ontmoet, ontzettend veel 
geleerd en heel veel zeilervaring opgedaan. Het allerleukste aan team 11 vind ik; dat we 
nu met een aantal Splash en Optimisten zeilers, naast regionale, ook nationale wedstrijden 
(United 4) gaan zeilen.  Dit is echt het allerleukste en vetste ooit. 

Verder vind ik de mensen heel gezellig. We hebben altijd wel een leuk gespreksonderwerp, 
het is nooit stil. Het is dan ook voor, - tijdens en na de training een gezellige boel.
In de pauze zorgt er altijd iemand voor een taart, natuurlijk zelfgebakken; dat is het lek-
kerst. Tijdens de trainingen heb ik ook heel veel geleerd. Je merkt in de uitslagen dat er 
ook echt wel verschil tussen zit, hoe ik vier jaar geleden met nog niet veel kennis in het 
wedstrijd zeilen, en hoe ik nu zeil.

Ik heb niet alleen bij team 11 leuke mensen ontmoet, maar ook bij de wedstrijden zoals de 
Combi Rotterdam! De wedstijden zelf zijn ook altijd gezellig. Bij de combi’s kent iedereen 
elkaar wel een beetje en daardoor is er dus ook een supergezellige sfeer zowel op het wa-
ter als op de kant. Er zijn meestal ook coaches mee, zij zijn dan super goed bezig voor ons 
en ze hebben altijd hele goede tips om de volgende wedstrijd nog beter te kunnen varen. 
Die coaches geven ook onze win-
tertrainingen en zorgen bij team 
11 avonden voor een goede  
theorie uitleg, iets te eten en 
heel veel gezelligheid!

Kortom team 11 is heel 
leuk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Groetjes Luca <3
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Winterwedstrijden

De winterwedstrijden staan dit jaar, tot nu toe, zodanig geprogrammeerd dat er weinig 
gevaren kon worden. De eerste winterwedstrijd werd in november gevaren met windshifts 
van honderd tot honderddertig graden. Degenen die dit goed weten te interrumperen 
en goed eindigen hoor je niet. Degenen die slecht zaken hebben gedaan met deze lotto, 
klagen bij de wedstrijdleider en vinden dat er geen wedstrijd gevaren had mogen worden. 
Zo is de wedstrijdleider weer kop van jut. Evengoed was het een dag waar dertien boten 
aan deelnamen en de bemanning een lekker dagje uit kon waaien en socialiseren tussen 
de middag en na de wedstrijden.

Voor het weer tijdens de tweede winterwedstrijd op 10 december werd code rood afge-
geven door het KNMI, wel echt winters die zondag, maar te veel winter om het water op 
te gaan. De hulpdiensten hadden die zondag en maandag hun handen vol om Nederland 
enigszins draaiende te houden en de NS reed met een aangepaste dienstregeling.

Wedstrijd nummer drie op 7 januari verwachting: windkracht vier tot zeven en een tem-
peratuur van drie graden. Lastig, maar te veel risico om de boten het water op te sturen. 
Met nog vier wedstrijden te gaan zullen we zien of de opwarming van de aarde doorzet op 
Elfhoeven of dat deze tot staan is gebracht. Als we dan niet kunnen zeilen, dan alsjeblieft 
schaatsen!

De wijze mannen van de wedstrijdcommissie bekijken het weerbericht voor de  
komende zondag zeer kritisch en beslissen op vrijdagmiddag of er wordt gevaren of niet. 
Zo voorkomen zij dat er mensen van uit de regio en daarbuiten voor niets naar Elfhoeven 
komen. Hoewel voor niets? Het is altijd gezellig op zondag in het clubhuis, alleen daarvoor 
is het de moeite waard even langs te gaan.

Chris ten Hoopen

Fotoverslag Winterwedstrijd >>>



17



18 Ons Elfhoeven, februari 2018



19



20 Ons Elfhoeven, februari 2018

Leren zeilen bij Elfhoeven

Op Elfhoeven worden sinds al heel wat jaren voor de jeugd verschillende opleidingen 
aangeboden: de gewenning, jeugdzeilen en zeilen met een zwaardboot. De opleiding is 
ingedeeld in verschillende niveaus; CWO 1, 2 en 3. 
Elk CWO kent haar eisen, waarbij CWO 1 het begin is van zeilen en je bij CWO 3 toch echt 
wel kan zeggen dat je een goede zeiler bent. 
Vlak voor de zomervakantie wordt er een ‘groot feest’ gegeven op Elfhoeven alleen voor 
de jeugd namelijk; het jeugdweekend. Dit weekend staat in het teken van zeilen en gezel-
ligheid waarbij de jeugd welkom is. Dus kortom een superleuk, maar ook leerzaam week-
eind! Lees hieronder welke discipline bij jou het meest past en schrijf je snel in via de site, 
want VOL=VOL.

Gewenning 
Ben jij 6 of 7 jaar en wil je uitproberen of het zeilen wat voor jou is, dan kan je aansluiten bij 
de gewenning. Hier wordt op een speelse manier de beginselen van het zeilen aangeleerd. 
Deze cursus bestaat uit 5 zondagen in het voorjaar. Dit start met de zwembadles (7 april) 
waar de kinderen vertrouwd kunnen raken met de boot. 
Les data van de gewenning zijn: 13 en 27 mei, 10 en 17 Juni, 1 Juli

CWO Jeugdzeilen 
Het jeugdzeilen is bedoeld voor de jongere jeugd, tot ongeveer 14 jaar. De lessen worden 
gegeven in de wat kleinere en eenvoudige optimist. De ideale boot om te leren zeilen. 

CWO Zwaardboot 
De zwaardboot opleiding is bedoeld voor de ouderen, vanaf ongeveer 12 jaar. De zwaard-
boot is een boot die iets groter en sneller is, wat meer uitdaging geeft in het zeilen. Deze 
opleiding wordt aangeboden in een Splash, laser (eenmans) of RS Feva (tweemans). 

CWO III Plus
Voor het eerst biedt Elfhoeven dit jaar een CWO III plus cursus aan. Het niveau hiervan is 
voor zeilers die na CWO III jeugdzeilen de opstap misschien nog net te vroeg vinden voor 
de zwaardboot, maar toch willen blijven zeilen. 

Team11
Voor kinderen waarbij na CWO III, van zowel zwaardboot als jeugdboot, het wedstrijdzeilen 
blijft kriebelen heeft Elfhoeven een wedstrijdgroep. Dit is een leuke groep met allemaal 
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jonge zeilers waar het hele jaar door wordt getraind. 

Opbouw van het lesseizoen
Voor het jeugdzeilen en zwaardboot zijn twee opties; de zaterdaglessen, of de zomerzeil-
week. 
De eerste optie; is de meest gebruikelijke en bestaat uit 12 zaterdaglessen van 4 uur. Ook 
horen hierbij de junior-league wedstrijden (EJL) en het jeugdweekend.
De tweede optie; de zomer- zeilweek zijn vijf volle dagen zeilles aan het begin van de 
zomervakantie. 

Lesdata
• zwembadles: 7 april
• april: 14, 21
• mei: 12, 26
• juni: 2, 9,16, 30
• september: 1, 8, 22, 29
• jeugdweekend: 7&8 Juli
• zomerzeilweek 1: 16 t/m 20 Juli
• zomerzeilweek 2: 23 t/m 27 Juli

Mocht je nog vragen hebben over de zeilinstructie dan kun je altijd contact opnemen per 
mail of telefonisch:
E-mail: jeugd@elfhoeven.nl
T: 06 48 90 34 05 (Niek Boermans)
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Valentijnsdiner op Elfhoeven

Woensdag 14 februari kunt u in het clubhuis genieten van een heerlijk driegangen liefdes-
diner! In een sfeervolle, romantische ambiance zorgen Suzanna en Jim voor oogstrelende 
en prikkelende gerechtjes…

Natuurlijk voor stelletjes in het bijzonder, maar iedereen die de liefde wil vieren is welkom!
• Het Valentijnsdiner is op woensdag 14 februari 2018
• Inloop tussen 18.30 uur en 18.50 uur
• Prijs is  € 20,- p.p., drankjes eigen rekening
• Opgeven kan tot en met zaterdag 10 februari via ec@elfhoeven.nl
• Het aantal plaatsen is beperkt.

Groeten, 
Nelleke van Dixhoorn en Hans Ritmeester
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Te koop

Open zeilboot,  Hoora Valk (geschikt voor wedstrijden)

• Bouwjaar: 1998
• Materiaal: polyester
• Lengte x breedte: 6,65 m. x 2 m.
• Motor: Yamaha, buitenboordmotor (2  KW, 1995)
• Trailer: zie foto
• Extra: nieuw zomer- en winterdekzeil, spinaker, voorzien van bovendeks HYS rolfok-

systeem
• Winter-ligplaats: Elfhoeven, Reeuwijk
• Prijs: € 4.000,00

Voor meer informatie over deze boot kunt u contact opnemen via 
m2.schmeets@gmail.com
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Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie op vrijdag 5 januari is drukbezocht. Maarten en Niek hadden Su-
zanna geholpen met het bakken van de oliebollen en appelflappen. Erica hielp bij de ont-
vangst. Bij binnenkomst werd ieder lid welkom geheten met een glas bubbels en kon een 
rondje maken om eenieder een goed 2018 te wensen.

Doordat onze voorzitter Ed van Gils nog in Oostenrijk bivakkeerde nam ondergetekende 
de honneurs waar. We hebben een kort moment stilgestaan bij het recente overlijden van 
twee van onze leden, Paul Slangen en Theo Kleiweg. Daarna, inmiddels traditie: het uit-
reiken van de Robert Pelsbeker. De Robert Pels-
beker wordt jaarlijks uitgereikt aan een lid of 
leden, of een commissie, die zich het afgelopen 
jaar buitengewoon verdienstelijk heeft/hebben 
gemaakt. 
Er is in 2017 heel veel werk door vrijwilligers ver-
richt. Naast de jaarlijkse zaken rond het opleiden 
en wedstrijdzeilen is er veel, heel veel gedaan, de 
vrijwilligers gingen met opgestroopte mouwen 
naar bed om de volgende dag weer bijtijds aan 
de slag te gaan. De bedrijfswoning is opgeknapt, 
de tuin en het terras liggen er weer gelikt bij, de 
loods is gerenoveerd, het botenhuis heeft een 
nieuw dak en we hebben Susanna en Jim, die 
de bar voor een belangrijk deel in 2017 hebben  
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gerund. Dit laatste heeft ertoe bijgedragen dat het clubhuis weer goed bezocht wordt en 
men het gezellig vindt er te vertoeven, want het uitzicht is prachtig, maar je wilt wel prettig 
geholpen worden.  

Jim en Suzanna kregen dit jaar de zilveren beker met vele prominente namen erin  
gegraveerd. Jan de Wilde was de eerste in 1963 die deze beker in ontvangst mocht nemen. 
De beker kan je niet winnen, maar verdienen. Er waren afgelopen jaar vele gegadigden, 
maar Jim en Susanna hebben de sfeer weer teruggebracht in het clubhuis en stoppen er 
veel tijd en liefde in.

Jan de Wilde tenslotte, hij vaart met zijn kotter op het IJsselmeer met de verenigings-
vlag van Elfhoeven in het want. Daaronder die van de Valkenklasse en daaronder  
WSV Lelystad, de zomerligplaats van zijn kotter.
Het verenigingsvlaggetje van Elfhoeven zag eruit of Irma erover heen was gegaan, het was 
nauwelijks meer herkenbaar. Jan heeft een nieuw Elfhoevenvlaggetje gekregen en zal dat 
met trots komend jaar weer in het want voeren. Wij zijn er trots op dat we een erelid heb-
ben die al zo lang trouw is aan onze vereniging.

Tenslotte hebben we met elkaar het glas geheven op een gelukkig en voorspoedig 2018.

Chris ten Hoopen
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Ingezonden stuk: Josien

Team 11 is het wedstrijdzeilteam van Elfhoeven en de Roei en Zeil. Je kan naar Team 11 
komen als je verder wilt gaan met zeilen op een hoger niveau. Ook doen we mee met 
Combi’s en andere wedstrijden. Combi’s zijn regiowedstrijden, die altijd erg gezellig zijn. 
Team 11 zelf is ook heel erg gezellig, elke training moet iemand taart bakken en die eten 
we dan op in de pauze. In team 11 zitten meerdere soorten boten: Optimisten, Splashes, 
Lasers en een RS Feva. We trainen elke zondag (natuurlijk niet in de winter!) van 10:00 tot 
14:00. Natuurlijk met tussendoor pauze. Je moet eigenlijk wel om 9:00 op de vereniging 
zijn, zodat je genoeg tijd hebt om je boot op te tuigen en je om te kleden. Ikzelf zeil in een 
Optimist, dat staat bekend als een beginnersbootje en een beetje knullig. Maar dat is het 
niet!!! Als je met windkracht 5 over de plas crost dan is dat wel anders. Dat hebben we 
wel vaker, dat het hard waait, maar dat is alleen maar leuk!! We hebben eigenlijk nieuwe 
talenten nodig voor in Team 11. Dus! Vind jij zeilen leuk en wil je verder gaan met jouw 
carrière? Kom ons team versterken!!!

Josien
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Scallywag

Scallywag liet zien dat je als underdog de binnenbocht kunt nemen naar het podium.  
Halverwege de etappe vanuit Melbourne lagen zij nog laatste, 100 mijl achter de kop-
lopers. Uitgaande van de weermodellen leken ze helemaal verkeerd te zitten. Maar toen 
de weermodellen verkeerd bleken te zitten, zat Scallywag op goud. Scallywag stuurde 
zuidelijker een veel kortere koers dan de anderen. Het profiteerde daarmee ook nog eens 
als eerste van de vloot van veel gunstiger windcondities. Het is ze gegund. Want niets is 
zo leuk als in je thuishaven als eerste boot finishen. Jammer genoeg hangt er wel een 
grauwe sluier over deze overwinning. Als er geen rif in de buurt is, varen die Vestas jongens 
wel tegen een vissersbootje aan. Vestas 11th Hour Racing is in een donkere nacht op een  
vissersboot geklapt. Daarbij zonk het gammele vissersbootje. Negen vissers konden door 
een andere boot uit het water worden gered, naar een tiende bemanningslid moest  
worden gezocht. Hij werd gevonden en per helikopter naar een ziekenhuis getranspor-
teerd, maar overleefde de aanvaring niet.  Nu staat de aanloop naar Hong Kong al bekend 
als een van de drukste ter wereld en maken de vele vissers (en visnetten) daar er een 
ware hindernisbaan van. Maar er wordt ook gerept over een onverlichte vissersboot. Dat 
schijnt daar nogal vaak voor te komen. Naar de aanvaring wordt een onderzoek ingesteld. 
Onduidelijk is nog waarom de twee boten elkaar te laat hebben gezien. 
Niet opgelet? Het zou zo maar kunnen.

Ben van den Hoorn

Muziek op Elfhoeven
Op zondag 11 februari is er tussen 15.00 en 
18.00 uur muziek op Elfhoeven. 

De Old Swing Society gaat voor u optreden. 
We hopen dat dit weer een drukbezochte en 
gezellige middag wordt. In deze band spelen 
enkele leden van Elfhoeven. Deze band is erg 
enthousiast en speelt prettig in het gehoor 
liggende jazzmuziek. Natuurlijk heeft u ook de gelegenheid bij te praten met elkaar en 
grootse plannen voor het komende seizoen uit te wisselen. U bent van harte welkom.
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Terug van weggeweest

Vier jaar geleden moest ik plotseling stoppen met hardlopen. Dat viel me zwaar. Ik liep al 
meer dan 20 jaar mee met de hardloopploeg van zondagmorgen en had net de geweldige 
ervaring bij de Marathon in Berlijn achter de rug. Samen met Henk van Ruiswijk, Koen 
Prinsenberg, Annelies van Dorp, Tineke Kelderman en Marcel Berendschot trotseerden we 
toen de 42 km.

Een hersenbloeding had me geveld en na de revalidatie moest ik vanwege de geringere 
energie kiezen tussen werken en hardlopen. Ik koos voor werken. Sinds 1 oktober krijg ik 
AOW en staat ook het werk op een lager pitje. Dus tijd en energie om het hardlopen weer 
op te pakken.

Ik moet jullie zeggen: de terugkeer voelt aan als een warm bad. Wat is de hardloopploeg 
een geweldige vriendenploeg binnen Elfhoeven. Het maakt niet hoe goed je bent en  
hoeveel conditie je hebt. Iedereen hoort er gewoon bij. De formule is ook al 25 jaar het-
zelfde. De leider (de laatste 10 jaar is dat Henk van Ruiswijk) geeft aan hoeveel minuten 
er gelopen wordt en na een fluitsignaal keren de snelste, om de langzamere lopers weer 
op te halen.
Wat me verder enorm bevalt is het gezellige onderlinge gekwek. De tijd vliegt daardoor 
om en binnen de kortste keren zitten we weer heerlijk aan de thee in het clubhuis, nage-
nietend van de geleverde prestatie.

Mogelijk hebben jullie al door wat de bedoeling is van dit stukje; ik hoop meer mensen 
enthousiast te maken voor deze hardloopactiviteit. En twijfelen jullie of het hardlopen niet 
te hoog gegrepen is, sluit je dan aan bij de wandelploegen.  Wij beginnen om halfelf en de 
wandelaars een half uur eerder.

Een mooier begin van de zondagochtend bestaat niet. Ik kan het van harte aanbevelen.

Chris Bongaerts
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De Evenementencommissie: aanvulling op notulen ALV

Vanaf maart van dit jaar vormen wij de evenementencommissie zodat er binnen  
Elfhoeven 1 zichtbaar punt is waar je informatie kan vinden wat er allemaal gebeurt  
binnen de vereniging en wie zich daarmee bezig houdt. 

We zijn aan de slag gegaan met de kalender en hebben afgelopen zomer en najaar al aardig 
wat kunnen doen.
We hebben een nieuw evenement geïntroduceerd, genoemd Jurk en Augurk. Dat dit jaar 
een spetterende start had. Het was een succes. Dus volgend jaar gaan we dat weer doen, 
maar dan onder een andere naam: Zomerspektakel.

We hebben geholpen bij het opzetten van activiteiten in de winter. De Reeuwijk Raid en 
de mosselavond ondersteund en hebben aardig wat mensen met elkaar in contact kunnen 
brengen. En informatie over evenementen zichtbaar gemaakt via de site, nieuwsbrief en 
facebook.

We voelen ons spinnetjes in het web van Elfhoeven. 

Voor de winter staan al een aantal activiteiten in de planning. In het clubblad, op de site en 
in de nieuwsbrief worden de meeste al genoemd.

In december wordt de Kerstfair gehouden, heel gezellig en sfeervol. Neem iedereen mee 
uit je omgeving om hier te komen kijken. In januari kon je deelnemen aan een wandelex-
cursie onder leiding van een gids. Begin februari komt op zondagmiddag Jan Krom met 
zijn band spelen.  En op 14 februari is het Valentijnsdiner. Dat wordt een zoet evenement. 

En zo blijft het gezellig om ook in de winter op Elfhoeven langs te komen.

Heb je zelf ideeën om iets te organiseren, zoek je hulp bij een evenement, neem dan met 
ons contact op. Het makkelijkste is dat door te mailen aan ec@elfhoeven.nl

Erica van Os

Fotoverslag Wandelexcursie >>
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De Beheercommissie: aanvulling op notulen ALV

Speech Beheercommissaris t.b.v. ALV 28 november 2017.

Alvorens ik u een verslag doe meld ik u wie op dit moment en in het komende jaar 2018 in 
alfabetische volgorde voor de commissie actief zijn : 
Ondergetekende Rob Bitterlich als beheerscommissaris / tevens notulist, Bart de Bruijn, 
Arthur van Dongen (tevens Havencommissaris), Ben van der Hoorn, Adrie Spruit (tevens 
Vlootcommissaris), Simon Groenendijk en Jim van Veen.
De beheercommissie komt gemiddeld 5 maal per jaar bijeen waarbij we altijd de lopende 
zaken doornemen en afspreken wie wat doet. 
Verder kan de beheercommissie altijd een beroep op leden die heel kundig en handig zijn 
en toch geen lid zijn van de beheercommissie. 

Het afgelopen jaar stond in het teken van de vervanging van het asbestdak van de  
botenloods, het aanbrengen van de houten wand van de schepen garage en nog veel meer 
goede verbeteringen. 
Maar dat is verleden tijd, want nu zijn de plannen voor het komende jaar 2018 aan de 
orde, de in dit jaar uitgevoerde verbeteringen komen in de ALV van het voorjaar aan de 
orde als de jaarrekening wordt gepresenteerd.
Een aspect wil ik graag toch wel noemen. In de najaars ALV van vorig jaar werd door een 
lid gevraagd of er een slot op de toegangsdeur van het openbare deel van het clubgebouw 
kon komen, dit omdat er veel niet-leden gebruik werd gemaakt van onze faciliteiten. 
Daar is door onze commissie gevolg aan gegeven en sindsdien kan men er niet zonder code 
inkomen. Wij merken nu dat er veel minder WC papier wordt gebruikt en ook dat alles veel 
schoner blijft. 
Samenvattend : deze opmerking heeft tot positieve resultaten geleid, en wij horen altijd 
graag van u als er nog meer goede uitvoerbare verbeterpunten te vinden zijn. 

En ook nu het hoofd-toegangshek weer met een code te bedienen is en de dienstwoning 
weer in gebruik is constateren wij dat er minder illegale parkeerders op ons parkeerterrein 
komen en dat niet iedereen maar voor elk “wisse wasje” met de auto het hoofdterrein 
oprijdt.

Voor het nieuwe begrotingsjaar 2018 vallen de navolgende posten op:
• Post 810 : (opstal onderhoud, €10.400) , dit is bedoeld voor de renovatie van het dak 

van ons clubgebouw. Tijdens de afgelopen zomer uitgevoerde verfbeurt vond er een 
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inspectie van het dak plaats, waarbij bleek dat het dak vernieuwd moet worden. 
• Posten 811 (clubhuis interieur, € 11.500) en 812 (clubhuis inventaris €4.500): tijdens 

onze voorjaars ALV hebben onze leden Wessel en Karin Kuik, tevens beiden binnen-
huisarchitecten, hun plannen uitgedragen om Elfhoeven weer een clubgebouw te 
geven dat een eigen uitstraling heeft en weer vele jaren mee kan. Er is daarna door 
hen een offerte aangeboden voor de diverse onderscheidene onderdelen met een 
opgave van de te verwachten kosten. Zowel het bestuur als de beheercommissie gaan 
daarover spoedig met heb in overleg over de uiteindelijke definitieve aanpak en uit-
voering.  

Het gaat om een fors bedrag en wij gaan er heel veel jaren gebruik van maken, en hopen 
dan ook dat u hiermee kunt instemmen.

Wat verder opvalt is dat het totaal van de posten 825 (algemene kosten vloot € 3.900) en 
830 (vloot aanschaf  € 8.500) in 2018 € 4.100 lager zijn geraamd dan in 2017. 
Dit komt omdat er nu definitief is afgezien van de aanschaf van een tweede RIB.

En last but not least hebben wij bij post 965 een bedrag van € 7.850 opgenomen met als 
oogmerk reservering beheer.
Dit is bedoeld voor onvoorziene uitgaven die niet kunnen worden geraamd of gepland, 
zoals calamiteiten of schades. 

Al met al komt het totaal van de beheerbegroting uit op € 52.300, hetgeen overigens  
€ 1.700 lager is dan het huidige jaar 2017.   

Op het totaal van alle posten van de voorliggende begroting 2018 is dit een fors bedrag. 
maar wij vinden dat het onderhoud en het aanblik van onze bezittingen in goede staat  
dient te zijn.
Het mag duidelijk zijn hierbij financiële investeringen noodzakelijk zijn. 
De beheercommissie probeert alles zuinig maar wel goed te beheren en te onderhouden, 
waarbij we - gelukkig voor u als lid - veelvuldig gebruik kunnen maken van onze deskundige 
“doe het zelf” vrijwilligers. 

Alle lof en dank hierbij dan ook voor hun inzet ! 

Rob Bitterlich
november 2017
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De Wedstrijdcommissie: aanvulling op notulen ALV

Goud van Gouda
Eind oktober werd het Goud van Gouda door Elfhoeven georganiseerd. De teams opleiding 
jeugd, opleiding volwassenen, bestuur, jeugd tot 16 jaar, kampioenen en best team heb-
ben met 8-2 verloren. Dit houdt in dat de Roei & Zeil met het goud naar huis is gegaan.

Reeuwijk Raid
De Reeuwijk Raid begin oktober werd voor de tweede keer, in samenwerking met jachtwerf 
Rik Homan, bij Elfhoeven gehouden. Er waren ruim dertig inschrijvingen en de organisatie 
liep goed. Volgend jaar weer bij Elfhoeven.

Pasen en Pinksteren
De wedstrijden tijdens Pasen en Pinksteren   worden goed bezocht door mensen van Reeu-
wijk en daarbuiten.

Zomerwedstrijden
Zomerwedstrijden genieten weinig belangstelling, ondanks dat er flink wordt gelobbyd 
door de zeilers uit de betreffende klassen. Voor 2018 staan er vier wedstrijden gepland, 
twee voor de zomervakantie bij Elfhoeven en twee na de zomervakantie bij de Roei en Zeil.

Dinsdagavondwedstrijden
Dinsdagavondwedstrijden in mei en juni genieten volop belangstelling. Met name de La-
sers hebben deze wedstrijden ontdekt. Met gemiddeld zestien Lasers aan de start komt 
het totaal aantal deelnemers op veertig tijdens een doorsnee dinsdagavond. De maaltijden 
vinden gretig aftrek.

Winterwedstrijden
De winterwedstrijden worden gemiddeld door zo’n vijftien boten bezocht, waarvan mees-
tal twaalf Randmeren.

Voor deze wedstrijden staan er ruim dertig vrijwilligers klaar om het startschip, de res-
cue’s, de uitslagverwerking en inschrijvingen te verwerken. Een goede samenwerking met 
de barcommissie staat garant voor een geslaagd evenement.
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De Opleidingscommissie: aanvulling op notulen ALV

Koers voor 2018
Komend jaar zal de ingeslagen weg vanuit de Opleidingen en jeugdwedstrijdzeilerij verder 
worden vervolgd. Dat betekent dat we zowel voor de jeugd- als voor de volwassen-
opleiding weer een aantrekkelijk programma organiseren waar zowel de startende zeilers 
als de gevorderde zeilers op CWO-niveau les krijgen. 

Daarnaast is onverminderd aandacht voor het ontwikkelen van wedstrijdcompetenties 
voor de leden in de CWO-opleiding. Dit blijven we doen door zowel wedstrijdelementen in 
de CWO-opleiding in te bouwen, als door het aanbieden van laagdrempelige wedstrijder-
varing door het organiseren van verschillende verenigingswedstrijdjes. Denk hierbij aan 
de zomerwedstrijden en de dinsdagavondwedstrijden maar natuurlijk ook de Elfhoeven 
Jeugdleague. 

Voor wat betreft de jeugdevenementen is er komend jaar natuurlijk weer het Jeugdweek-
end als hoogtepunt van het jaar en zullen er in de zomervakantie bij voldoende belang-
stelling weer 2 zomerzeilweken worden georganiseerd waarbij we onderzoeken of er vol-
doende belangstelling is voor het samenstellen van een team dat zich 5 dagen volledig op 
wedstrijdvaren kan richten. 

Onderhoud 
Aandacht komende jaar zal meer gezet worden op onderhoud van het varend materiaal. 
Zeker de wat oudere tweemans zwaardboten zijn al vele seizoenen intensief ingezet in 
zowel de opleiding als de jeugdwedstrijden en verdienen aandacht waarbij groot onder-
houd of vervanging noodzakelijk zal kunnen zijn. 

Jeugdwedstrijdzeilerij
Voor de wedstrijdjeugd blijft het zeilwedstrijdteam “Team11” de route voor het opdoen 
van wedstrijdervaring. Ook dit blijven we doen door op niveau wedstrijdtrainingen te 
geven buiten het opleidingsseizoen en door deelname aan verschillende regionale en 
nationale wedstrijden gedurende het zeilseizoen. Denk hierbij aan de de regionale wed-
strijden “Combi Rotterdam” waar we samen met een zevental zeilclubs uit de regio, van 
Den Bosch via Bruinisse tot aan onze Reeuwijkse plassen jeugdwedstrijden organiseren en 
de “United4” op landelijk niveau waar de wedstrijden op het IJsselmeer voor Medemblik 
en Workum plaatsvinden. 
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Prestaties

• Dat de ingeslagen weg zijn vruchten afwerpt volgt wel uit de mooie prestaties van 
afgelopen jaar in de Combi Rotterdam na een kleine 30 wedstrijden. 

• In de Optimist A met een deelnemersveld van 24 optimisten. Een 3e, 4e en 7e plek 
overall, voor respectievelijk Jurre Kloek, Sven Scharleman en Jorn Eerland. 

• In de Optimist B, met een deelnemersveld van 35 boten. Boris Vos en broer Gustaf Vos 
die respectievelijk overall een eerste en derde plek zeilden.  

• En last but not least een derde plek overall in de Splash voor Luca Houbolt en een 
vijfde plek voor Lotte van Geloven. 

Dank voor deze mooie prestaties namens de vereniging en dank aan de trainers en ouders 
van Team11 voor dit mooie resultaat. 

Tot slot
Tot slot zal ik willen besluiten meer aandacht te vragen voor het fenomeen waar zonder 
geen enkele vereniging kan functioneren en dat is de inzet van vrijwilligers. Voor de 
opleiding zelf is de bemanning op orde, zowel de jeugdinstructie als de volwassenen  
instructie is voldoende op sterkte. Maar ook voor het organiseren van jeugdwedstrijdjes 
is altijd hulp wenselijk. Denk daarbij aan het bemannen van de rescues, het startschip en 
de wedstrijdadministratie. Heel veel dank aan de ouders die dit afgelopen jaar ook weer 
hebben opgepakt en graag doe ik weer een beroep op nieuwe ouders om deze posities te 
bemannen zodat we voor de kinderen mooie evenementen kunnen organiseren. 

De Frieslandcommissie: aanvulling op notulen ALV

Vooruitblik commissie Frieslandweekend 
Samen met twee andere enthousiaste commissieleden (Ingrid en Frank) organiseer ik wat 
ik zelf één van de hoogtepunten van het jaar vind: het Frieslandweekend.

Vanuit de commissie vinden we het zeer belangrijk dat het een gezellig weekend is,  
naast het samen zeilen willen we het gezamenlijk eten en spelletjes doen expliciet bevor-
deren.  Behalve een gezellig weekend is het ook een leerzaam weekend, in één weekend 
komen de deelnemers met verschillende situaties in aanraking die je tijdens de les op de  
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Elfhoevenplas niet tegenkomt: varen in drukke kanalen, door hele smalle slootjes, etc.
Verder proberen we vanuit de commissie  te stimuleren dat naast de terugkerende deelne-
mers ook vooral steeds weer andere leden kunnen meekrijgen met het weekend, hetgeen 
het laatste jaar weer gelukt is.

Terugkijkend naar het Frieslandweekend  van het afgelopen jaar, zaten we op een  
mooie locatie met drie kleine huisjes, maar de gemeenschappelijke ruimte hebben we met 
bankjes en een partij tent zelf moeten creëren, hetgeen een probleem zou zijn  geworden 
als het echt slecht weer was geweest, hetgeen gelukkig niet het geval was. Helaas was er 
dit jaar historisch weinig wind, meer wind hebben we helaas niet kunnen regelen. Even-
goed vonden wij het opnieuw een zeer geslaagd weekend!

Vooruitkijkend naar het komend jaar hebben we besloten om evenals in 2016 het schip 
“de Avontuur” af te huren en deze bij “Rufus aan het water“ neer te laten leggen. Het 
voordeel is dat we daar zowel bij goed als minder goed weer prima met ons allen bij elkaar 
kunnen zitten (op het achterdek of binnen in de ruime woonkamer).

Als Frieslandweekend commissie proberen we een scherp financieel beleid te voeren. We 
willen dat de leden waar voor hun geld krijgen en we proberen de prijzen maximaal op 
het peil van het van vorig jaar houden. Tegelijkertijd willen we dat er de maaltijden  goed 
verzorgd zijn en dat er ook een gezellig drankje en een hapje ‘s avonds is. En natuurlijk 
willen we de penningmeester te vriend houden en een kleine reservering houden voor 
tegenvallers. Ik heb het idee dat dat de afgelopen jaren goed gelukt is en we hebben steeds 
een bescheiden positief saldo.

Ik kijk alweer hals reikend uit naar het volgende Frieslandweekend, dat vast weer heel 
gezellig gaat worden!  
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Aanvulling op notulen ALV: De drie van Elfhoeven

Er hebben, in het begin van het jaar 2017, gebeurtenissen van zodanige aard plaatsgevon-
den dat het bestuur heeft gemeend dat daarop een schorsing moest volgen. Een aantal 
leden was het daarmee niet eens. Zij hebben per brief van 20 mei 2017 het bestuur ver-
zocht een procedure in werking te stellen die zou leiden tot een opzegging van het lid-
maatschap namens de vereniging. 

Op 12 juni 2017 antwoordt het bestuur dat zij in wijs beraad de komende maanden zich 
hierover zal beraden. Zij deelt ook mee dat zij de drie al hebben geschorst van alle door 
hen aangegane verplichtingen als vrijwilliger voor onze vereniging.

Onze statuten kennen het begrip schorsing, het wordt genoemd in het artikel 7
 “Einde lidmaatschap”. Het wordt nader uitgewerkt in artikel 7 leden 5 en 6. Daarin staat 
hoe bij opzegging namens de vereniging moet worden gehandeld. Lid 6 is in dit verband 
belangrijk. Daarin staat dat “Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep het 
lid is geschorst. Dat betekent dat een schorsing slechts van tijdelijke duur is.
Terugkomend op de brief van het bestuur d.d. 12 juni 2017, daaruit is niet op te maken 
hoelang de opgelegde schorsing duurt. 

Tot nu toe heeft het bestuur over deze kwestie gezwegen en dat is dan ook de reden waar-
om ik per e-mail het bestuur heb verzocht hiervan een agendapunt te maken. Vroeg of laat 
zal het bestuur zich hebben te verantwoorden over gevoerd beleid. Deze algemene leden-
vergadering lijkt mij een geschikt moment om alleen over dit dossier verantwoording af te 
leggen. Het bestuur heeft genoeg tijd gehad zich in wijsheid over dit dossier te beraden.

Overigens lijkt het mij beter in het huishoudelijk reglement een bepaling op te nemen 
handelende over bestraffing door schorsing. 

De aanwezigen hebben nu gehoord hoe over deze kwestie in de vereniging wordt gedacht. 
Het is raadzaam de aanwezigen te vragen hun mening uit te spreken over drie zaken.

1. Hoelang duurt de opgelegde schorsing.
2. Had het bestuur de bevoegdheid een nieuw soort lidmaatschap, een met beperkin-

gen, te creëren.
3. Moet in het huishoudelijk reglement een artikel komen over bestraffing door  

schorsing. 
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