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Ons Elfhoeven
 Juli 2018

Van de redactie 
Zomer 2018. Een nieuwe editie van ‘Ons Elfhoeven’ met mij als 
redacteur. Ik voel me trots dat ik dit mag doen.  We hebben een 
zeer actieve vereniging met veel initiatiefrijke leden.  En dat levert 
veel activiteiten, en daardoor ook veel kopij, op. Mijn dank aan 
iedereen die mijn verzoek om een stukje te schrijven gehonoreerd 
heeft met een bijdrage. 

Daardoor kunt u, naast de vaste items zoals de agenda en het over-
zicht van nieuwe leden, de notulen van de ledenvergadering van 24 april lezen, genieten 
van de terugblikken op evenementen die de afgelopen maanden zijn gehouden en de fo-
to’s van alles bekijken.
Zelf ben ik bij veel activiteiten persoonlijk aanwezig geweest. En ik heb genoten van de 
ontspannen sfeer tijdens het ZomeravondWijnzeilen, de mooie toertocht over de Kaag, 
de wedstrijden op dinsdag, het optreden van Dorus na een dag dobberen, de ludieke op-
drachten tijdens de Sloepentocht en vooral van alle mensen die van Elfhoeven zo’n leuke 
club maken om bij te horen.

Veel plezier met lezen van deze zeer uitgebreide editie!  

Erica van Os

Bronvermelding foto’s clubblad juli 2018
Coverfoto - Erica van Os
26/3 Winterwedstrijd - Erica van Os
31/3 Paashaaswedstrijden - Bertel Kolthof, Erica van Os
8/4 Open dag - Erica van Os
15/4 Plassentocht - Madelon Reijerkerk, Geert Jan van Oldenborgh
Dinsdagavondwedstrijden - Ivo de Vries, Erica van Os
5/5 Gouwe Ouwe - website WSVR (met toestemming)
10/5 Sloepentocht - Erica van Os en anderen
14/5 ZomeravondWijnzeilen - Kiek Planteydt, Petra Luijkx
19 en 20/5 Goudse Zeilweek - Erica van Os, Sabine Kreisel, Leonie Wijnsema, Pieter Lanser
21/5 2GEN-dag - Nico Overbeeke
27/5 Toertocht Kaag - Erica van Os
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Agenda en evenementenkalender
Zondag 1 juli 2018  Clinic zwaardboten / matchracen valken
Dinsdag 3 juli 2018  Dinsdagavondwedstrijd (laatste)
Zaterdag 7 juli 2018  Jeugdweekend
Zondag 8 juli 2018  Jeugdweekend
Zaterdag 14 juli 2018  Clubdag - Zomerspektakel
Maandag 16 juli 2018  t/m 20-7: zomerzeilweek 1
Maandag 23 juli 2018  t/m 27-7: zomerzeilweek 2
Vrijdag 31 augustus 2018  t/m 2 sept 18: Frieslandweekend
Zaterdag 1 september 2018 Jeugdles 9
Zaterdag 8 september 2018 Admiraalzeilen
Zaterdag 8 september 2018 Kielbootopleiding
Zaterdag 8 september 2018 Jeugdles 10
Zondag 9 september 2018  EJL 5
Zaterdag 15 september 2018 Kielbootopleiding
Zondag 16 september 2018 Loosdrechtse plassen
Zaterdag 22 september 2018 Kielbootopleiding
Zaterdag 22 september 2018 Jeugdles 11
Zondag 23 september 2018 Zomerwedstrijd 3 + EJL 6, R&Z
Zaterdag 29 september 2018 Sluitingsdag opleidingen + EJL 7
Zondag 30 september 2018 Bekerwedstrijden
Zaterdag 13 oktober 2018  Reeuwijk Raid
Zondag 14 oktober 2018  Reeuwijk Raid
Zondag 28 oktober 2018  Goud van Gouda, R&Z
Zondag 11 november 2018 Winterwedstrijd 1
Dinsdag 20 november 2018 Ledenvergadering

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: 
Iedere zaterdag en zondag is het clubgebouw 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

Drukte op dinsdag
Rustig genietend van een biertje, bedenk ik dat ik deze week de dins-
dagavondwedstrijd heb moeten laten schieten. Meestal lukt het om, 
net als velen, een uurtje eerder te vertrekken van het werk en om 
half 8 aan de start te verschijnen. Deze week was de afstand te groot 
en mocht ik via de WhatsApp fijntjes horen hoe warm het was, hoe 
lekker het doorwaaide en dat die haringtraditie zeker moet blijven. 
Nou bedankt, dat had ik net even nodig.

Maar er staan nog meer grote en kleine evenementen op de agenda, genoeg kans om 
de gemiste avond in te halen. De dinsdagavond blijft een trekker op Elfhoeven, waarbij 
de lasers een groot veld vormen. Het lijkt hierbij wel een wedstrijd om aan te tonen dat 
materiaal niet het belangrijkste is; regelmatig liggen de oudste boten vooraan. Daarnaast 
doen er een groot aantal cursisten mee in de toerklasse en is ook de 2-mansklasse ruim 
vertegenwoordigd.

Enige tijd geleden schreef ik over de breedte-
beperking op de Platteweg door de ge-
meente Reeuwijk-Bodegraven. Het idee 
achter deze breedtebeperking is dat brede, 
zware vrachtwagens worden geweerd uit 
het plassengebied om wegverzakkingen te 
voorkomen. Dit wordt gerealiseerd met een 
beweegbare verkeersluis die de breedte-
beperkt. Recent hebben we bericht gekregen 
dat de plannen verder worden uitgewerkt. 
Door een toezegging dat het beweegbare deel opengesteld wordt tijdens evenementen 
en dat de hoogte van het vaste gedeelte laag wordt gehouden, om trailers met boten 
minimaal te hinderen, zijn voor Elfhoeven de belangrijkste knelpunten opgelost. Het is nu 
afwachten op de definitieve uitvoering.

Een werkgroep heeft op initiatief van Hans de Wit een inventarisatie gedaan om te kijken 
hoe we het zeilen met mensen met een beperking op Elfhoeven mogelijk kunnen maken. 
Hans de Wit, Hans Wijnsema en Kiek Planteydt, geven verder in Ons Elfhoeven een korte 
toelichting op hun bevindingen en doen een oproep voor vrijwilligers. Lerende van andere 
verenigingen is dit initiatief alleen mogelijk als er voldoende ervaren zeilers zijn die door 

“De dinsdagavond 
blijft een trekker op 
Elfhoeven, waarbij 
de lasers een groot 
veld vormen.“ 
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de weeks met een verenigingsvalk zouden willen varen. De commissie zoekt nu actief naar 
schippers, die gaan helpen om dit idee tot een succes te maken. 

Voor de uitbreiding van het terras is een toetsing bij de gemeente aangevraagd. Afhan-
kelijk van de noodzaak voor een vergunning kunnen we een inspraakronde organiseren en 
kan de begroting worden opgesteld. Uiteraard zullen de definitieve plannen, financiering 
en de uitvoering aan de leden op de ALV ter goedkeuring worden voorgelegd. 
Nadat we vorig jaar het dak van de botenloods hebben gerenoveerd, is er een aantal keer 
door leden gevraagd naar het plaatsen van zonnepanelen. De beheercommissie heeft dit 
onderzocht en is van mening dat zonnepanelen voor Elfhoeven het meest interessant is 
in combinatie met de zogenaamde postcoderoos-regeling. Met deze regeling kunnen alle 
mensen die in postcodegebied 2811 + aangrenzende postcodes wonen participeren in het 
project. De commissie roept dan ook geïnteresseerde leden in deze uitgave van ons Elfho-
even op te reageren.

Over de veelbesproken privacywet: Elfhoeven gebruikt uw gegevens voor de eigen admin-
istratie en deelt deze met het watersportverbond. Voor publicatie van foto’s en/of namen 
in Ons Elfhoeven en nieuwskanalen ter promotie van de vereniging wordt in principe geen 
toestemming gevraagd. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij het 
bestuur@elfhoeven.nl.

Ten slotte: houd de agenda in de gaten; de komende weken zijn volgepland met activit-
eiten, meedoen is leuk.

Ed van Gils
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Notulen voorjaarsvergadering 24 april 2018 GWV Elfhoeven
Notulist: Erica van Os

Aanwezigen: 
het bestuur bestaande uit: Ed van Gils (voorzitter), Kees Slangen (secretaris), Wijnand van 
Rees (penningmeester), Hans-Peter Niemendal (opleidingscommissaris), Rob Bitterlich 
(beheerscommissaris), Chris ten Hoopen (wedstrijdcommissaris), Arthur van Dongen  
(havencommissaris) 3 ere-leden en 33 leden.
Afwezig met kennisgeving: de heer en mevrouw De Vries, de heer en mevrouw Wijnsema, 
de heer en mevrouw Hamersma, de heer J. Reekers, mevrouw G. Slappendel, de heer J. de 
Wit, de heer R. Janssen.

1. Opening en vaststelling agenda
Om 20:06 opent  de voorzitter, Ed van Gils, de vergadering door de aanwezigen welkom te 
heten, in het bijzonder de ereleden en de aanwezige jeugdinstructeurs.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2. Notulen van den najaarsvergadering d.d. 28 november 2017
De notulen van de najaarsvergadering worden ongewijzigd goedgekeurd.

De doelstellingen van GWV Elfhoeven worden besproken. Deze zijn:
• Wedstrijden op nationaal niveau;
• Opleidingen op CWO niveau;
• Recreatie met eigen horecavoorziening;
• Een plek voor iedereen met een binding met Elfhoeven.

3. Ingekomen en verzonden stukken
Jos Reekers  bedankt de vereniging voor de vlekkeloze organisatie van de winterwed- 
strijden. 
Jaap de Vries bedankt het bestuur voor het faciliteren van de huidige goede sfeer op Elf-
hoeven.

4. Mededelingen bestuur
Beheerders:
Jim en Suzanna van Veen worden bedankt voor hun tomeloze inzet. Een daverend applaus 
volgt. Ed van Gils licht toe dat de woning sinds juli vorig jaar bewoond wordt door Carlo 
en Melany van Veen inclusief uitbreiding. Zij zullen steeds meer zichtbaar zijn. Er wordt 
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gewerkt aan een goede en rustige overdracht. 

Interieur:
Het clubhuis is van binnen erg opgeknapt waarbij er gewerkt is naar een moderne maar 
herkenbare uitstaling. Jim en Suzanna van Veen hebben met advies van Karin Brand  
(Wessel Kuik interieur) hier erg veel tijd in geïnvesteerd, met zichtbaar positief resultaat. 
Het idee is dat op de gordijnen de zeilnummers en tekens van eigen leden afgedrukt 
worden. Per opbod worden de plekken aangeboden aan de leden. Daarover komt een  
schrijven en een intekenlijst met 13 plaatsen, op=op.
 
Maximalisering aantal motorboten: 
Arthur van Dongen (havencommissaris) zal later de maximalisering van het aantal mo-
torboten toelichten. We zijn nadrukkelijk een watersportvereniging, maar hebben als 
zwaartepunt zeilen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming:
Kees Slangen (secretaris) leest de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor (zie 
blz. 22)
Het bijbehorende filmpje zal worden rondgestuurd.
Rob Rijnhout wordt bedankt voor het vele uitzoekwerk dat hij heeft verricht en voor het 
trekken van de kar.

Terrasaanpassing:
Tijdens deze ALV zijn leden geïnformeerd over een mogelijke terrasuitbreiding. Het be-
stuur vraagt Jan de Hond om het concept te presenteren.  De achterliggende vraag vanuit 
het bestuur is: Hoe maken we Elfhoeven aantrekkelijker. De vraag aan de aanwezige leden 
is, aan te geven of er draagvlak is om de plannen verder te ontwikkelen. 
Jan de Hond licht de eerste plannen over de terrasaanpassing aan de noordzijde toe. 
Zie voor tekeningen blz 23. 

Uitgangspunten zijn:
•  Efficiënt gaan werken;
•  Vanuit bestaande situatie uitbreiden;
•  Rekening houden met zonlichtinval en tochtwerking.

 In grote lijnen is het plan:
•  Bestaand terras vanuit hoek op hetzelfde level;
•  Uitzicht vanuit binnen wordt behouden;
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•  Terrassen lopen in elkaar over;
•  Op de westhoek komt een luwe hoek met volledige glaspanelen;
•  Het trapje wordt verplaatst naar noordkant;
• Daardoor wordt het terras ook bruikbaar als podium bij prijsuitreikingen;
•  De huidige stoeltjes en tafels blijven gehandhaafd;
•  Het nieuwe gedeelte wordt half overkapt;
•  Voor het nieuwe terras komen tegels aansluitend aan het gras met banken, deze zijn 

ook te gebruiken bij BBQ en afsluiting lessen.

Er komen diverse vragen vanuit de zaal.

Uit de antwoorden blijkt:
• Dat de deuren naar het terras dezelfde blijven;
• Dat het nieuwe deel 3,5 meter uitsteekt, waarbij aansluitende banken veel meer zit-

gelegenheid geven;
• Dat er geen problemen verwacht worden met het verkrijgen van de bouwvergunning, 

maar dat dit nog niet is uitgezocht omdat eerst instemming met uitwerking van de 
plannen door de leden gewenst is;

• Dat de kosten nog uitgezocht zullen worden;
• Dat de overkapping in stijl is met het gebouw, dat uit de jaren-60 is;
• Dat het milieuvriendelijker maken van het gebouw meegenomen zal worden in de 

plannen.

Middels een informatieve stemming wordt de leden gevraagd naar hun mening. Uit deze 
stemming blijkt dat de meerderheid voor het onderzoek naar uitbreiding is. Omdat uit 
vragen van een aantal leden blijkt dat ze het onderzoek niet steunen, wordt afgesproken 
dat er inspraakavonden komen om mensen bij de plannen te betrekken.

5. Commissies blikken terug

Evenementen-, toerzeil- en Frieslandcommissie
Erica van Os - evenementencommissie - houdt een korte presentatie. Ze vertelt dat we een 
volle agenda hebben bij Elfhoeven. Buiten de lessen en de wedstrijden zijn er veel activi-
teiten waar steeds meer leden aan mee doen. 
Zo hebben we dit jaar al vogels gespot rond de surfplas, is Jan Krom met zijn band langs-
gekomen, hebben we een stadswandeling gemaakt, en hebben we superromantisch ge-
dineerd op Valentijnsdag. Afgelopen maand hebben we een succesvolle, gezellige open 
dag gehouden en zijn de Reeuwijkse plassen verkend per boot.  Leuke evenementen waar 
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mensen enthousiast over vertellen als ze terugkijken.

Elfhoeven heeft 3 commissies die zich met evenementen bezighouden. En waar zitten dan 
de verschillen? Kiek Planteydt en Erica van Os vormen, regelmatig bijgestaan door Nelleke 
van Dixhoorn, de evenementencommissie. Zij houden een oogje op de jaaragenda, onder-
steunen evenementen waar nodig en gewenst, leggen contacten en organiseren wat losse 
activiteiten. 
De toerzeilcommissie: Geert Jan van Oldenborgh, Madelon Reijerkerk en Margreet Beke-
dam, organiseert zeilexcursies en zeilevenementen waarbij samen varen centraal staat. Zij 
beheren ook de SamenZeilenApp-groep waar iedereen die een zeilmaatje zoekt bij aan kan 
sluiten. Zij zoeken uitbreiding van hun team. 
De Frieslandcommissie: Frank van Os, Ingrid Sturkenboom, Peter Albeda en Arno Gosse-
link, houdt zich bezig met het Frieslandweekend. Een weekend all-inclusive zeilen eind 
augustus. 

Alle evenementen zijn in de agenda van de site terug te vinden en op de bladzijdes van de 
commissies zelf. In de nieuwsbrief en bij de nieuwsberichten op de site komen regelmatig 
nieuwe aankondigingen. 

Op Hemelvaartsdag 10 mei is de sloepenpuzzeltocht. De winnaars van vorig jaar zijn druk 
bezig een leuke tocht over de plassen uit te zetten met inventieve raadsels en opdrachten. 
Je hoeft geen eigen sloep te hebben, ook opstappers zijn welkom. 
De zondag daarna krijgen we een gastband: Splint. Zij spelen pop-, rock- en jazzcovers en 
brengen ook eigen muziek. 
Met de toercommissie kunnen we in mei een dag naar de Kaag en in september een dag 
naar de Loosdrechtse plassen. 
Rond de langste dag, op 23 juni, gaan we ‘s avonds een midzomeravondtocht maken hier 
in Reeuwijk.
En een goede week later, op 1 juli, kan je meedoen met een clinic zwaardboten en match-
racen.
En dan hebben we aan het begin van de zomervakantie het zomerspektakel. De evene-
mentencommissie is hard bezig met de invulling. Een doe-middag voor iedereen, kinderen 
en volwassenen, op en rond het water met afsluitende BBQ. Extra handen en leuke ideeën 
zijn van harte welkom.
Wanneer we gaan wijnzeilen hangt af van het weer. Dat kan zomaar opploppen op een 
mooie avond. Erica van Os roept creatievelingen op om handige wijnglashouders te knut-
selen voor aan boord. 
Houd de nieuwsberichten in de gaten. Of voel je vrij om zelf een avond te prikken en een 
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oproep te doen.
Na de vakantie gaan we 2 dagen zeilen in Friesland. We logeren net als 2 jaar terug op De 
Avontuur en verkennen Friesland vanuit Rufus aan ‘t Water. Erica van Os gaat dit jaar voor 
de 10e keer mee en beleeft het elk jaar toch weer anders. 
In september gaan we, zoals gezegd, zeilen op de Loosdrechtse plassen en gaan we admi-
raalzeilen. Dat bleek vorig jaar een hele bijzondere oefening waarbij snel miscommunicatie 
kan ontstaan. 
Kortom, we gaan een prachtige zomer tegemoet. 

Opleidingen:
Hans Peter Niemendal geeft als opleidingscommissaris een kleine terugblik. Hij vertelt dat 
2017 een mooi jaar was. De prognoses waren goed en zijn overtroffen. Vooral aan de 
creditkant. In maart is een goede start gemaakt met de zwembadles. Daarna waren er van 
april tot oktober lessen. Voor de jeugd op zaterdag, voor de volwassenen op zaterdag en 
zondag.
Het wedstrijdzeilen in de jeugdleague was succesvol. Vorig jaar waren daar ook vanuit 
Roei- en Zeil mensen bij betrokken. Goede samenwerking met de Roei- en Zeil mani-
festeert zich in team11.
Theorie avonden worden bij de Roei- en Zeil gehouden, de praktijk bij Elfhoeven. Er is veel 
buiten gevaren. We doen mee in de Combi Rotterdam, een serie wedstrijden door Zuid-
Holland. Wij zijn de 2 meest noordelijke verenigingen. De wedstrijden worden gehouden 
van Rotterdam tot aan de Grevelingen. We doen met ongeveer 10 kinderen mee.
Daarnaast wordt de United 4 gevaren. In het najaar zijn we naar Workum geweest. Dit jaar 
staan Workum en Medemblik op het programma. De banen liggen 5 mijl uit de kust. Dus 
dat betekent hele dagen op het water.
Alle polyvalken zijn uitgebreid met spinaker en trapeze. Voor de jeugd is een volledig nieu-
we Splash aangeschaft. En 1 is uit elkaar gehaald voor onderdelen. Er is 1 optimist bijgeko-
men.
Het Jeugdweekend heeft plaatsgevonden en er waren 2 zomerzeilweken. Deze zijn de 1e 2 
weken van de zomervakantie gehouden zonder overnachtingen. Tijdens deze weken wordt 
lesgegeven op CWO-niveau.
Ed van Gils merkt op dat er veel meer inschrijvingen zijn en betalingen. Hij geeft Hans Peter 
Niemendal een compliment voor wat hij heeft neergezet. Applaus.

Wedstrijden:
Chris ten Hoopen – wedstrijdcommissaris – geeft toelichting over de wedstrijden.
Er zijn weinig veranderingen tussen vorig en komend jaar. De winterwedstrijden zijn 3 keer 
niet doorgegaan vanwege zowel zware ijsgang als harde wind.
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Tegenwoordig wordt op vrijdag de beslissing om wel of niet te varen genomen en die wordt 
doorge-appt. De goede organisatie binnen Elfhoeven wordt geroemd.
De Paashaaswedstrijden waren zeer goed. Er was geen knetterharde wind. Wel waren 
ouders en kinderen waren niet blij dat er geen jeugdwedstrijden waren. Dit is i.v.m. de 
veiligheid voor de kinderen. We zouden dan extra rescues nodig hebben. We hadden nu 5 
rescues op het water en die hadden we nu al nodig.
De animo voor de Zomerwedstrijden is belabberd. Er zijn wat mailtjes doorgezonden, toch 
waren er afgelopen zondag (22 april 2018) maar 7 deelnemers. Daarvoor zijn dan wel aller-
lei vrijwilligers actief.
De Goudse Zeilweek is vorig jaar goed verlopen. Dit jaar is de Prijsuitreiking hier. Dat wordt 
heel gezellig.
De wedstrijden in de Combi lopen goed.
De Dinsdagavondwedstrijden worden steeds groter. Er komen steeds meer Lasers op af. Er 
wordt over gedacht om op die avonden een protestcomité in te stellen.
Voor de Goudse Zeilweek en de Dinsdagavondwedstrijden wordt nog rescuebemanning en 
barbemanning gezocht.
Het Goud van Gouda wordt dit jaar bij Roei- en Zeil gehouden. Dat moeten we terughalen. 
Wij hebben 7 keer gewonnen, zij 4 keer. Dit is een aandachtspunt voor komend jaar. 
Chris ten Hoopen sluit af met de vraag of er nog vragen zijn. Die zijn er niet.
 
Ed van Gils bedankt Chris ten Hoopen, en benadrukt de goede samenwerking met de leden 
van de wedstijdcommissie. De inkomsten en uitgaven van de Wedstrijdcommissie zijn  
helemaal via de kas gegaan en hebben een positieve bijdrage aan de vereniging geleverd. 
Applaus.
Chris vertelt dat ze kritisch zijn op de kosten van de prijsuitreiking. De Paashazen waren dit 
jaar een stuk goedkoper. Ze zijn financieel goed bezig.

Beheer:
Rob Bitterlich – Beheerscommissaris -  licht de inzet van de beheercommissie toe. 
Voordat hij zijn verslag doet, meldt hij wie in 2017 voor de Beheercommissie actief waren: 
Rob Bitterlich als beheercommissaris, Bart de Bruijn, Arthur van Dongen (tevens Haven-
commissaris), Ben van der Hoorn,  Simon Groenendijk, Jim van Veen en Adrie Spruit (te-
vens Vlootcommissaris). Medio 2017 werden we versterkt door de beheerder Carlo van 
Veen. 

De beheercommissie kwam in 2017 vijf keer bijeen om de lopende zaken door te nemen 
en af te spreken wie wat doet. 
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In het najaar van 2016 hebben twee deskundige leden een rapport opgesteld met betrek-
king tot de staat van de opstallen van onze Vereniging. Hierna is zowel door het bestuur 
als door de beheercommissie uitvoerig stilgestaan hoe hiermee verder te gaan. Ten aan-
zien van de voorstellen zelf, waarmee ook forse financiële investeringen waren gemoeid, is 
zowel door de beheercommissie als het bestuur besloten de huidige opstallen duurzaam 
te herstellen en te renoveren, zonder dat daarbij sprake is van een kostbare nieuwbouw. 
Dat zou immers betekenen dat de financiële buffers fors moeten worden aangesproken, 
dan wel moeten worden uitgebreid door bij voorbeeld tariefs- en contributieverhogingen.

Het jaar 2017 stond dan ook voor een groot deel in het teken van het herstellen en 
renoveren  van de huidige opstallen, waarbij ook een aantal leden zich fantastisch hebben 
ingezet.
Uitgevoerd is het verfwerk van de buitenkant van het clubgebouw, het (professioneel) ver-
wijderen van het asbestdak van de botenloods (waarvoor ook nog door de Rijksoverheid 
€ 1.635,00 subsidie verleend werd), het vervangen van het houtwerk van de westzijde 
van de schepengarage en verder het kundig en afdoende uitbaggeren van de haven door 
Van Rijn, waarbij 500 m3 baggerspecie is afgevoerd. Ook zijn de tuin en de omgeving van 
de dienstwoning aangepakt en is het houten zijpaneel van de gevel van de dienstwoning 
vervangen. 
Een langdurige kwestie die ook regelmatig terugkwam in de ledenvergaderingen was het 
herstellen van de automatische bediening van het hek van het hoofdterrein. Omdat de 
dienstwoning vanaf eind juli 2017 fulltime bewoond was, kon de automatische bediening 
toen weer worden ingesteld. 
Suzanne en Jim van Veen hebben veel aandacht besteed aan het interieur van het club- 
gebouw, aan de omgeving er omheen, aan de verlichtingen en het algeheel aanzien van het 
voorterrein. Dat is hen goed gelukt, het clubgebouw heeft nu weer een gezellige uitstraling 
die maakt dat de bezoekers er blijven hangen (ook goed voor de Horeca omzet!). Door de 
aanleg van een code-slot medio 2017 is het aantal ongenode bezoekers geminimaliseerd.

Een forse uitgave post van de Beheercommissie is altijd het onderhoud en het aanzien van 
de terreinen. Ook hier is tijd en geld aan besteed en alles overziend mag worden geconclu-
deerd dat onze terreinen, opstallen en het interieur er nu prima en aantrekkelijk uitzien.

Tot slot vertelt Rob Bitterlich dat het onderhoud en het aanblik van onze bezittingen in  
goede staat dient te zijn. Dit kost geld en de beheercommissie probeert alles zuinig en 
goed te beheren en te onderhouden, waarbij we gebruik kunnen maken van onze deskun-
dige ‘doe het zelf’ vrijwilligers. Rob Bitterlich geeft alle lof daarvoor en dankt hen hierbij 
voor hun inzet! 
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 Ed van Gils heeft een klein puntje als toevoeging. Door vele vrijwilligers wordt het terrein 
spik-en-span achter gelaten. Er zijn helaas ook mensen die hun oude dekzijl in papierbak 
achterlaten. We hebben elkaar nodig om de vereniging prettig te houden. Ed geeft Rob een 
compliment voor het binnen de begroting blijven van de beheerskosten.

Haven – Stalling:
Arthur van Dongen – Havencommissaris - licht zijn werkzaamheden toe. 
De belangrijkste taak van hem als havencommissaris is het uitvoeren van de exploitatie van 
de haven en terreinen, daarmee heeft hij de verantwoordelijkheid voor een groot deel van 
de inkomsten van de vereniging gekregen. 

Voor die inkomsten zijn drie factoren van belang.

1. De eerste factor is de vulling van haven en terreinen. De haven ligt vol en er is een 
wachtlijst. Het hoofdterrein is komend jaar bijna helemaal gevuld, daar zijn wel wat plekjes 
vrij. Die zijn wel handig om wat manoeuvreerruimte op het terrein te hebben. Over het 
algemeen is de bezetting gewoon uitstekend. Samen met de beheerders wil Arthur van 
Dongen komende tijd gaan kijken hoe we de havenplekken die tijdelijk ongebruikt zijn ef-
ficiënt kunnen inzetten als zwerfplek. Dat levert natuurlijk extra vaarplezier op voor leden 
die hun boot tijdelijk in de haven kunnen laten liggen, maar dat kan ook extra inkomsten 
genereren.

2. De tweede factor is het sturen van correcte facturen naar alle gebruikers. Samen met 
o.a. Carlo houdt hij in de gaten of er trailers en boten staan van mensen die zich niet heb-
ben aangemeld. Die inspanning leidt ertoe dat de opbrengsten van de trailerstalling elk 
jaar toenemen. Op het gebied van de zwaardboten is er nog wel wat ruimte voor verbete-
ring. Aan stallers die zich niet gemeld hebben gaat hij meer dan het daarvoor geldend 
tarief in rekening brengen, dat is tot nu toe weinig toegepast.

3. Ten derde zijn daar de tarieven die jaarlijks vastgesteld worden in deze vergadering. We 
hoeven niet de maximale opbrengst te bereiken door tarieven te verhogen tot het punt dat 
de mensen net niet weglopen. Zo houden we wel het botenbezit voor iedereen bereikbaar, 
en dat is ook gunstig. Zo kunnen we als vereniging de gebruikers, dat zijn de leden maar 
ook de gasten van buiten, optimaal ondersteunen bij het uitoefenen van hun hobby.

Binnen het bestuur is gesproken over de verhouding zeilboten / motorboten in de ha-
ven. Het bestuur heeft bij andere verenigingen gezien dat daar in enkele jaren het aantal 
zeilboten drastisch is afgenomen en dat daar motorboten / sloepen voor in de plaats zijn 
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gekomen. Het bestuur wil beleid maken om de vulling van de haven op de huidige ver-
houdingen te kunnen sturen.
Hier gaat Arthur van Dongen de komende periode het havenreglement op voorbereiden, 
zodat dat in de najaarsvergadering kan worden vastgesteld. Daarmee hoopt hij die scheve 
situatie voor te kunnen zijn, zodat hij dit beleid vorm kan geven zonder harde ingrepen. 
Arthur van Dongen geeft aan dat doordat hij nu in het bestuur zit, de lijntjes kort zijn. Nu 
liggen er zowel motor als zeilboten in de haven.
We willen niet meer motorboten ten koste van zeilboten krijgen. Hoe we dit gaan invul-
len moet nog in detail uitgewerkt worden. Een wijziging van het Huishoudelijk Reglement 
wordt voorbereid voor de ledenvergadering van het najaar. Deze acties worden genomen 
om de balans goed te houden.

Ed van Gils merkt op dat bestuursleden bij andere verenigingen zien dat het uit de hand 
kan lopen. We zijn een watersportvereniging met zeilen hoog op de agenda.
Jos Verhulst vraagt wat voor boten er nu op de wachtlijst staan. 
Ed van Gils antwoordt dat er naar de wachtlijst gekeken zal worden. Dat inzicht is er nu 
nog niet.
Arthur van Dongen licht toe dat van de nieuwe boten in de haven dit jaar er 8 zeilboten zijn 
en 2 motorboten. We nemen nu actie omdat we willen voorkomen dat we moeten gaan 
corrigeren.
Nu kan het zachtjes zonder harde maatregelen. Daarmee voorkomen we dat mensen zich 
benadeeld voelen.
Marcel Berendschot merkt op dat dit beleid aansluit bij het beleidsplan 2014-2020 zoals in 
2013 is opgesteld. Hij geeft een compliment voor het uitvoeren van het beleid.

Fred Jacobs wil graag dat bij wisseling winter/zomer dat iedereen gelijk op goede plek 
gaat staan. Ed van Gils geeft hem helemaal gelijk. Het is lastig navragen als boten op de 
verkeerde plek staan van wie ze zijn. Dit vraagt politiek en tact en geef aan dat Arthur van 
Dongen dit goed aanpakt. 

Voorzitter:
Ed van Gils geeft als voorzitter terugblik op het afgelopen jaar.
Er zijn veel vrijwilligers actief. En er is veel plezier binnen de leden. Applaus voor alle  
vrijwilligers.

Secretariaat:
Kees Slangen – secretaris – geeft een korte toelichting op de huidige stand van het aantal 
leden en de mutaties van het afgelopen jaar. Hij geeft aan dat Erica van Os de leden-ad-
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ministratie draait. Ed van Gils merkt op dat Kees ontzettend veel zelf doet. Zijn kennis en 
ervaring van het Goudse is niet te onderschatten. Ook is zijn aanpak van het wegwerken 
van debiteuren zeer groot.

Ed van Gils kondigt de pauze aan.
Fred Jacobs neemt nog even het woord om de voorzitter te bedanken voor zijn inzet.
Applaus volgt.

Pauze

Na de pauze geeft Ed van Gils zijn complimenten over de open dag en vraagt Chris ten 
Hoopen terug te blikken. Aanleiding voor de open dag was dat het ledenaantal terug liep. 
Marco Luijkx, Maarten Berendschot, Niek Boermans, Kiek Planteydt, Erica van Os en hijzelf 
hebben de open dag op 8 april jl. georganiseerd.
De opkomst was lager dan een dag daarvoor bij de Roei- en Zeil, maar kwalitatief hoog-
staand. Door slim te adverteren hebben we met relatief weinig inspanning veel nieuwe 
leden erbij. De opleidingen en de wachtlijsten zitten vol. 

Binnen zeilverenigingen is vergrijzing een probleem. Sloeproeien is een manier om nieuwe 
leden aan te boren. In een sloep nemen 8 leden plaats onder leiding van een stuurman. We 
hebben 4 à 5 mensen enthousiast. Deze activiteit zou zo’n 120 euro per jaar per persoon 
gaan kosten. Hoe het verder gaat weet Chris ten Hoopen nog niet. Hij vindt het een manier 
om nieuwe leden te werven en gaat het verder uitwerken.

Chris ten Hoopen geeft een voorbeeld hoe bij een andere watersportvereniging de haven 
tegenwoordig vol ligt met sloepen waar vroeger centauers lagen. Zij zijn gaan roeien, wij 
nog niet. Wij moeten blijven nadenken over hoe we het aantal leden kunnen uitbreiden.
Chris is heel benieuwd hoe dit verder gaan lopen.
Chris vind het heel bijzonder dat er bij Elfhoeven nog geen vrijwilligersverplichting is.

6. Financieel jaaroverzicht 2017
Correctie:
De jaarrekening is na de ledenvergadering herzien op het punt van de begroting 2017 naar 
aanleiding van een rekenfout. Na correctie is het begrotingstekort kleiner geworden. Op de 
website, in het besloten gedeelte, staat de goede versie.

Penningmeester:
Wijnand van Rees - Penningmeester - licht de jaarrekening toe van het afgelopen jaar.
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Wijnand van Rees vertelt bij punt 4 van de jaarrekening dat de kasstroom voor een groot 
deel gelijk is aan de winst- en verliesrekening. Dit heeft te maken met het feit dat er geen 
schulden zijn. Daarnaast is er geld vrijgekomen door afname van de debiteren en kleine 
toename van de crediteuren (schulden korte termijn).  
Bij punt 6 geeft hij aan dat we bij de debiteuren helemaal bij zijn. Uit de balans is op te 
maken dat we geheel zijn ingelopen op 2016 en nu een normale situatie hebben. Voor ken-
ners staat er een vreemd bedrag van € 564,00 bij de passiva 2016. Dit heeft te maken met 
een toezegging van het Watersportverbond dat we in 2017 nog dit bedrag terug zouden 
ontvangen.
Bij punt 7 vertelt Wijnand dat doordat er een naheffing is gekomen naar aanleiding van 
de afwikkeling van de dames, dat we dit jaar nog te maken hebben met een negatief ex-
ploitatieresultaat.
Bij Punt 8 zijn er een aantal opvallende punten:

8.1 Communicatie clubblad; de meeruitgaven aan het clubblad komen doordat het 
clubblad tegenwoordig in kleur uitkomt.
8.2 Onroerend goed; Het hogere bedrag in het financieel overzicht is veroorzaakt door 
overloopkosten uit 2016.
8.3 Horecakosten opleiding; door verschillende manieren van boeken zijn een aantal 
zaken door elkaar gelopen. 
8.4. Aan opstal is minder uitgegeven, maar des te meer aan het dak van het botenhuis.  
Aanschaf van nieuwe  boeien is even uitgesteld. 

Bij Punt 9 geeft Wijnand van Rees aan dat de naheffing van de afwikkeling van de dames 
een veel hogere uitgave heeft gegeven dan begroot.
Bij Punt 11 wordt opgemerkt dat er geen niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn.

Er komen een aantal vragen over de stand van de reserve. Rob Rijnhout merkt op dat de 
afgelopen jaren de reserve door negatief resultaat flink is afgenomen. Een relevant deel 
daarvan is gaan zitten in opknappen van de opstal.
Waarom heeft zich dat niet vertaald in opwaardering opstal? 
Ed van Gils antwoordt dat dit klopt en dat daar aan gewerkt gaat worden.

Kascontrolecommissie:
Leffert Kuik leest de bevindingen van de kascontrolecommissie voor. Zie blz 26.
Sies Hamersma, het andere lid van de kascontrolecommissie, is helaas vanavond afwezig.

Er worden een aantal verdere vragen gesteld over de voorziening.
Jos Verhulst vraagt welk percentage t.o.v. de begroting genomen is voor voorziening. 
Ed van Gils: in het kasboek is wel voorziening opgenomen. Beantwoording in volgende 
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vergadering.
Marcel Berendschot licht toe dat hij, Klaes Visser en Wijnand van Rees aan de jaarrekening 
hebben gewerkt. Alle jaren is een bepaalde hoeveelheid afschrijving gebudgetteerd. Er is 
meer naar reserveringen gegaan. Dus bedragen die vroeger in afschrijvingen werden ge-
noemd, staan nu erin als voorzieningen. Er is veel aan beheer gedaan. De afgelopen 6/7 
jaar geven een goed beeld. Beheer moet een goed voorstel doen naar het bestuur.
Jos Verhulst merkt op dat de beheersclub voor een meerjarige onderhoudsplanning een 
raming kan opstellen. Dit geeft een beeld van wat je moet reserveren.  
Ed van Gils geeft aan dat dit inderdaad relevant is. Daarvoor hebben we bij de beheer-
scommissie mensen nodig met zowel financieel als creatief inzicht.
Rob Bitterlicht vertelt dat het afgelopen jaar het dak voor 20.000 euro is aangepakt van-
wege asbest. Dit soort dingen zijn moeilijk uit te zetten in de toekomst.

Henk Tuinhout merkt op dat 100.000 euro is gereserveerd voor onvoorzien. Dit is een post 
die alleen met instemming van de leden via de ledenvergadering besteed kan worden. Dit 
geld is nog niet gebruikt. 
Ed van Gils antwoordt dat dit wel is gebruikt. Dit is nadrukkelijk aan de leden gevraagd in 
de ledenvergadering voorjaar 2017. Het tekort is volledig te wijten aan de 2 dames.
Nico merkt op dat in het verleden opdracht is gegeven 50.000 gulden apart te houden voor 
onvoorzien en dat dit inmiddels is opgerekt naar ca. 50.000 euro.
Ed van Gils licht toe dat Rob Bitterlich (beheercommissaris) vaak krap begroot en dat  Rob 
graag extra wil reserveren. 
Henk Tuinhout wil dat in de notulen vastgelegd wordt dat het extra geld voor de dames uit 
de gereserveerde gelden is gekomen. 
Ed van Gils merkt op dat we er erg gezond voorstaan. Wel zal voor de richting van de 
investering van het nieuwe terras zorgvuldig naar de begroting gekeken moeten worden.
Nico Both bevestigt dit en stelt dat, indien het jaar normaal loopt, dat dan het resultaat 
elk jaar groeit.

Hierna stemmen de aanwezige leden stemmen in met de bevindingen van de kascommis-
sie en wordt het bestuur decharge verleend voor 2017.

8. Mutatie bestuur
Ed van Gils dankt Hans Peter Niemendal voor zijn inzet. Hans Peter is niet herkiesbaar als 
opleidingscommissaris. De jeugd- en volwassenenopleidingen lopen goed. Dit is belangrijk 
voor de vereniging. 
Hans Peter vertelt dat hij met veel plezier opleidingscommissaris is geweest. Het is nu tijd 
voor een opvolger. Hans Peter krijgt een cadeau en een bos bloemen.
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 Ed van Gils wil vanuit het bestuur Marco Luijkx voordragen. De aanwezige leden stem-
men in met zijn benoeming als opleidingscommissaris. Marco Luijkx krijgt de Elfhoevendas 
uitgereikt en neemt plaats. Marco geeft aan dat hij een hoop plannen heeft. Deze gaat hij 
voorbereiden. In de ledenvergadering van het najaar volgt meer informatie.
 
Ed van Gils bedankt een aantal vrijwilligers extra voor hun inzet en zet ze in de bloemen.
Suzanna en Jim van Veen voor hun grote inzet.
Kiek Planteydt voor het werk dat ze voor de open dag heeft verricht.
Erica van Os voor de diverse werkzaamheden die ze verricht.

9. Rondvraag
Fred Jacobs begint met een oproep voor hulp vanuit de wedstrijdcommissie. Hij vraagt 
zich af of er binnen de volwassenenopleiding of de wedstrijdzeilers of bij de ouders van de 
jeugd mensen te vinden zijn om te helpen. 
Een jaar geleden heeft de voorzitter een oproep gedaan om handen uit de mouwen te 
steken. Zonder bemanning in de rescues is er geen baan uit te leggen.
Dan stipt Fred het melden van schade aan. Vaak wordt schade niet gemeld. Daar zit de 
vereniging dan mee. Het materiaal is van ons allemaal. Een ongelukje kan gebeuren, maar 
meldt het, dan kan het gerepareerd worden.
Verder heeft Fred Jacobs een verzoek van de dames uit het wedstrijdcomité of de start-
toren aan de binnenkant opgeknapt kan worden. Nu is het er smoezelig en vies. 
Jan de Hond antwoordt dat hij al toegezegd heeft hieraan te werken. 
Ed van Gils voegt toe dat de oproep voor vrijwilligers terecht is. Hier wordt aan gewerkt.
Verder is de oproep om schade te melden terecht. Dit vergt discipline en actief aanspreken.
Ed bedankt Jan voor zijn toezegging. De toren en de steiger naast de botenloods hebben 
een naam gekregen, respectievelijk de Huug Herfsttoren en de Ad van Dijk-steiger. Hier 
volgt applaus op.

Rob Bitterlich wil wat melden over het interieur. Hiervoor is € 15.500 uitgetrokken. Dit 
is in de laatste najaars ledenvergadering besloten. Er zal geïnvesteerd worden in lekkere 
stoelen. En het dak zou worden aangepakt. Gezien de plannen voor het terras wordt dit 
laatste opgeschort.

Jan de Hond vraagt zich af of de kleur van de boeien aangepast zou kunnen worden. Nu 
hebben ze in het water een prachtige schutkleur. Ed van Gils antwoordt dat dit pas bij het 
onderhoud aan de boeien kan als ze in het najaar weer uit het water zijn. Fred Jacobs ant-
woordt dat de boeien van zichzelf blauw zijn. Hij heeft ze liever in het oranje. Misschien is 
het zinvol ze te schilderen. Chris ten Hoopen gaat ernaar kijken.
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Senne van Dijk geeft aan dat een aantal jeugdboten aan vervanging toe zijn. Afgelopen 
winter zijn een aantal boten met heel veel epoxi opgeknapt. Dit is niet goed voor de uit-
straling naar buiten. Daarnaast zijn cursisten afgewezen omdat er te weinig boten zijn. Is 
er geld voor boten vrij te maken? 
Ed van Gils antwoordt dat aanschaf is begroot voor aanschaf materiaal in overleg met de 
beheerscommissie. Jos Verhulst stipt het Jac. Bezemerfonds aan. Ed van Gils lijkt het een 
goed plan dat Jos toe treedt tot de beheerscommissie.

Erica van Os vraagt hoe het bestuur staat tegenover een rookverbod op het gehele vere-
nigingsterrein. Ed van Gils antwoordt dat het bestuur daar wat mee gaat doen. Nico Both 
wil wel dat er dan nog gebarbecued kan worden. 

Jan de Wilde neemt als laatste het woord: 
Hij hoopt dat hij naar het bestuur wat mag spreken. Jan heeft in de loop van de eeuw veel 
besturen zien komen en gaan. Hij hoopt dat zijn opmerking niet onder het woord nostalgie 
wordt geschaard. Dat woord wordt vaak verkeerd gebruikt. Het betekend heimwee. 
Verder heeft hij een suggestie over de kleur van de boeien. De kleur is niet belangrijk; 
welke kant je de boei rondt is veel belangrijker.
Jan is bijna uitgepraat. Hij bedankt het bestuur en het duidelijke voorzitterschap.
Hij hoopt dat het bestuur langer zit dan hij.

Ed van Gils sluit om 10:31 de vergadering.
Na de vergadering meldt Adrie Spruit zich aan voor de komende kascontrolecommissie.
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Warm welkom bij watersportvereniging Elfhoeven
Het is 4 graden onder nul en de gevoelstemperatuur is nog lager. Er ligt zelfs een laagje ijs 
op de plassen. Toch begint over een paar weken al het watersportseizoen. In de kantine is 
de familie Van Veen hard aan het werk om alles op tijd af te hebben. Wij worden hartelijk 
ontvangen met een kop koffie en thee.

Namens verzekeringsadviseur Heilbron uit Reeuwijk waren wij 27 februari 2018 te 
gast bij de watersportvereniging Elfhoeven. Er werden namelijk foto’s gemaakt van de 
medewerkers van Heilbron. De locatie achter de kantine aan de rand van de plassen leent 
zich daar uitstekend voor. Wat ons opviel tijdens deze en 2e sessie is de toewijding van 
de familie Van Veen en de gastvrijheid waarmee wij ontvangen werden. Die persoon-
lijke aandacht spreekt ons erg aan en sluit goed aan bij de manier waarop wij werken. 
Ondanks de vrieskou leverde de shoot prachtige plaatjes op. Bekijk ze gerust eens op  
www.heilbron.nl/over-ons/onze-mensen en zoek op vestiging Reeuwijk.
 
En wilt u weten of u goed verzekerd bent? Neem dan gerust contact op met Heilbron!
Zéker weten, zéker leven.

Heilbron

Bas van Twillert
Directeur
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Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei wordt een nieuwe wet van kracht die ook gevolgen heeft voor Elfhoeven, de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. We hebben gebruik gemaakt van een  
programma dat het Watersportverbond heeft aangeboden om verenigingen te informeren 
en te helpen bij het maken van een stappenplan. Zodat we voldoen aan de eisen die de 
wet stelt. Ook Dispi, de leverancier van e-Captain heeft veel voorbereidend werk gedaan 
en advies gegeven.

Elfhoeven heeft als gevolg het nodige huiswerk. Dat is inmiddels geïnventariseerd. Het 
bestuur zal er invulling aan geven. Alle personeel en vrijwilligers moeten zich bewust zijn 
hoe met persoonsgegevens omgegaan moet worden. Het bestuur zal de diverse commis-
sies en medewerkers informeren.

De belangrijkste punten uit het huiswerk:
• Elfhoeven maakt het Privacybeleid expliciet en publiceert dat op de website. Bij aan-

melding stemmen leden hier mee in;
• Er moeten zogenaamde Verwerkersovereenkomsten gesloten worden met dienstver-

leners die gegevens van onze leden verwerken. Denk aan e-Captain, Watersportver-
bond;

• Elfhoeven moet een Verwerkingenregister maken en bijhouden waarin wordt bij-
gehouden welke persoonsgegevens (van leden, werknemers, vrijwilligers, bezoekers) 
worden verwerkt, met welk doel, op basis van welke wettelijke grondslag en waar 
deze gegevens opgeslagen/verwerkt worden;

• Er behoort een overeenkomst met medewerkers/vrijwilligers gesloten te worden. Het 
gaat om die medewerkers en vrijwilligers die namens de vereniging met persoons-
gegevens werken.  Ze moeten geheimhouding beloven en de gegevens goed beveiligd 
te bewaren (en te vernietigen als ze niet meer nodig zijn).

Kees Slangen - secretaris
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Toelichting eerste plannen terrasuitbreiding
Terrasuitbreiding door Jan de Hond

Op verzoek van het bestuur en de interieurcommissie ben ik benaderd geworden met het 
verzoek of ik een schetsontwerpplan zou willen maken voor uitbreiding van het terras aan 
de waterkant van het clubgebouw.

Deze vraag heb ik positief en enthousiast beantwoord met ja, het is erg leuk werk en een 
leuke uitdaging, daarnaast stelt het mij weer in de gelegenheid om een bijdrage aan onze 
vereniging te leveren.
Omdat ik 2 jaar geleden mijn eigen bureau beëindigd hebt, heb ik mijn vriend Jaap van 
der Laan, architect bij mijn in het dorp  Bergambacht gevraagd dit in samenwerking met 
mij willen doen i.v.m. de tekenprogramma`s op de computer welke ik niet meer bezit. Ook 
Jaap vond het een leuke uitdaging. (dit even ter achtergrond informatie aan u)

Het terras
Het kernpunt van de terras uitbreiding aan de Plaszijde is het betrekken van het water bij 
het clubgebouw en zijn bezoeker. De uitgangspunten van deze terrasuitbreiding zijn om de 
betrokkenheid en belevenis van het water te vergroten met al zijn sublieme aspecten als 
zicht op de boten, de zeilwed-strijden, de opleidingen met zicht op de verrichtingen van de 
jeugd w.o. de optimisten en zicht op de kielboot opleiding.

Daarnaast de belevenis van wind, water en luchtpartijen in al haar pracht en praal met als 
hoogtepunten de ondergaande zon aan het einde van de dag.  Ziet u zich al zitten op een 
heerlijke loungebank, uit de wind met een lekker glaasje wijn of een biertje? of gewoon... 
genieten.
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Er is voor gekozen om het 
nieuwe terras toegankelijk 
te maken vanuit het be- 
staande terras, dus op de 
zelfde hoogte als nu waarbij 
de huidige FSC gecertificeerde 
hardhouten planken zullen 
worden doorgezet in de uit- 
breiding. 

Het rechtergedeelte van het nieuwe terras zal gedeeltelijk worden overkapt welke over-
kapping zal worden doorgezet in de huidige lijn van het gebouw. De nieuwe overkapping 
vanaf de voorzijde gezien start aan de rechterzijde en loopt naar links, vanuit ongeveer 
het midden loopt zij schuin naar achteren en zal gaan aansluiten op bestaande dak bij de 
kopgevel. De hoogte van de luifel komt op de zelfde hoogte als het huidige dak ofwel het 
huidige dak zal worden verlengt als op tekening staat aangegeven.

Daarnaast zal op het rechter gedeelte van het terras (de westzijde) en een gedeelte 
van het front  van het terras een transparante beglazing worden aangebracht zodat er 
een dichte hoek ontstaat waarvan de beglazing loopt vanaf het plafond tot op de vloer.  
Hierdoor wordt een windluwe hoeksituatie verkregen welke de gelegenheid geeft tot het 
creëren van een gezellige zithoek met loungebanken. Het zicht vanuit het clubgebouw 
over het water en de haven zal niet worden verstoord door deze uitbreiding, immers alles 
wordt transparant.

De loungebanken kunnen worden doorgezet tot aan het linker gedeelte van het terras 
waarbij een eerste aanzet is te zien in het ontwerpplan. Het linker gedeelte van het ter-
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ras, vanuit het vooraanzicht gezien, geeft een mooie gelegenheid op doorzetting van de 
tafeltjes en stoelen zoals ze nu gesitueerd zijn op het bestaande terras, dus langs het hek-
werk. Hiermee bereiken we in z`n totaliteit een forse uitbreiding van dit gedeelte van het 
terras welke heerlijk in de zon gelegen is.
Het bestaande hekwerk zal worden doorgezet als in de huidige opzet om wederom zoveel 
mogelijk de transparantheid te kunnen behouden. Het bestaande stukje hekwerk in het 
verlengde van de kopgevel zal worden behouden. (thans de beëindiging naast het trapje 
in de huidige situatie).
De verticale aftimmering van het terras als te zien in de huidige situatie zal geheel rondom 
worden doorgezet tot dat ze weer  aansluit op de westzijde van het clubgebouw.        
De bereikbaarheid van het terras vanaf het grasveld d.m.v. een goed beloopbare trap is zo 
gesitueerd dat je gemakkelijk het terras op en af kan komen waarbij rechts, ter hoogte van 
het grasveld zitbanken worden gerealiseerd en links van het trapje een bloemenborder kan 
worden aangelegd.

Het grasveld
Gezien het vele gebruik van het grasveld hebben we een leuk idee uitgewerkt welke een 
goede aanvulling zou kunnen zijn op de huidige situatie. In de opzet van het ontwerpplan 
hebben we n.l. tegen de kopzijde van de verticale aftimmering van het terras, rechts naast 
het trapje, zitbanken gecreëerd mogelijk met losse tafeltjes (laag) welke geplaatst op een 
tegelterras op velerlei manieren gebruikt kunnen worden. 
Hierbij zou je kunnen denken aan besprekingen met groepen, of groepjes t.a.v. de jeugd en 
senioren opleiding of gewoon gezellig bij elkaar zitten over het water kijken en genieten. 
En voor zij die willen barbecueën of dergelijk biedt het een stabiele ondergrond en kunnen 
ze gebruikmaken van een gezellige zithoek.

Een mooie bijkomstigheid van dit ontwerpplan is dat tijdens prijsuitreikingen het nieuwe 
terras kan functioneren als een soort podium waar vanuit deelnemers kunnen worden 
toegesproken en winnaars op het podium gehuldigd kunnen worden. Dit is dan duidelijk 
zichtbaar voor alle aanwezigen.

Kortom, Jaap en ik zijn er van overtuigd een goed doordacht en betaalbaar plan te hebben 
ontworpen met een mooie uitstraling passend in het geheel van de bestaande situatie.
Dit plan geeft  een fantastische aanvulling in de stijl van ons clubgebouw maar zal vooral 
zeer prettig zijn in gebruik.
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Wij kijken met belangstelling uit naar uw reacties!
Jaap van der Laan en Jan de Hond.

Enkele belangrijke maatvoeringen:
• De diepte uitbreiding van het terras gerekend vanuit de gevel naar voren bedraagt  

± 3.35 meter
• De breedte van het terras (dus van rechts naar links bedraagt ± 14 meter)
• De breedte van het trapje bedraagt  ± 1.55 meter
• Hoogte onderkant luifel tot op het terras ± 3.00 meter
• De maatvoering van het tegelterras aansluitend op het grasveld ± 1.50/ 1.80 meter

Bevindingen Kascontrolecommissie
Verslag kascontrolecommissie
Gouda, 16 april 2018

Aan de leden van de Goudse Watersportvereniging ‘Elfhoeven’.
Op 10 april 2018 heeft de kascommissie bestaande uit de heren Sies Hamersma en  
Leffert Kuik, ten huize van de penningmeester Wijnand van Rees, de financiële stukken 
over het verenigingsjaar 2017 gecontroleerd. Hierbij zijn alle relevante stukken zoals  
balans, grootboek en exploitatierekening met de daarbij behorende stukken op juistheid 
en volledigheid gecontroleerd. 

De commissie heeft geconstateerd dat er sprake is van een nauwkeurige en toegankelijke 
boekhouding. Er zijn geen zichtbare onregelmatigheden aangetroffen en er is sprake van 
een goed geadministreerde boekhouding.
Wel adviseert de commissie uitvoering te geven aan het voornemen zoals verwoord in 
het Beleidsplan 2014 – 2020, hoofdstuk 9 Financiën, paragraaf Toekomst: ……“een post 
onvoorziene grote uitgaven in te voeren”. Einde citaat. Hieruit kunnen dan in de toekomst 
niet gebudgetteerde kosten worden betaald.
De commissie adviseert de Algemene Ledenvergadering het bestuur décharge te verlenen 
over het gevoerde financiële beleid van 2017.

Met vriendelijke groet,
De kascommissie,

Sies Hamersma en Leffert Kuik
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De Plassentocht op zondag 15 april 2018

Eén van de vaste onderdelen van het toerzeilen is de plassentocht op onze eigen  
Reeuwijkse Plassen. Elk jaar een leuk tochtje en daarom was ik op 15 april dit jaar ook weer 
van de partij.  Het weer werkte gelukkig mee, het weer was mooi, met een redelijk windje.  
Het passeren van de bruggen is altijd weer een mooie oefening voor ons allemaal. 

De eerste brug konden we met de boot, waarin ik zat, dankzij  een gunstige samenloop 
van omstandigheden, zonder het strijken van de zeilen passeren.  Bij de smalle doorgang 
tussen Klein Elfhoeven en Vrijhoef moest de peddel er even aan te pas komen, de wind viel 
wat weg en de wind die er nog was kwam net even van de verkeerde kant.  

Dit jaar maakten we een klein ommetje door de Kerfweteringsloot, een mooie ervaring, 
waar veel vogels te bewonderen zijn.  Daarna op weg naar Opa Antonio, waar we, ge-
heel volgens de traditie, tijdens de lunchstop een lekker ijsje scoorden.  Helaas konden we 
vanaf daar niet meer verder i.v.m. een brug die net gerepareerd was, maar waarvan het 
mechaniek om de brug te openen nog ontbrak.  Niet alle boten die meevoeren hadden een 
strijkbare mast, samen uit, samen thuis, dus we gingen weer dezelfde route terug. 

Op de Nieuwenbroek plas, waar de nodige veenbonken drijven, kwamen twee boten vast 
te zitten en dan is het lang niet altijd gemakkelijk  om lost te komen. Gelukkig lukte dit 
uiteindelijk en voldaan kwamen we rond een uur of vijf weer terug op de Elfhoeven plas.
Opnieuw een zeer geslaagde en gezellig dagje toerzeilen!   

Peter Albeda
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Fotoverslag Opendag 



30 Ons Elfhoeven, juli 2018

Fotoverslag Paashaaswedstrijden
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Vanuit de bardienst - bewustwording afval
Het komt regelmatig voor dat in de vuilnisbak, papierbak 
of plasticbak grof vuil is gedumpt. Bijvoorbeeld afdekzeilen, 
grondzeilen of groot huisvuil. Je kan het zo gek niet noe-
men. Het is vuil dat naar de stort gebracht moet worden. 
Dan wordt er niet bij nagedacht dat wij dat ook nog mogen 
doen.

En vanuit de vereniging,  met de zomerdrukte van wed- 
strijden en opleidingen, is er best veel gewoon afval. Als  

iedereen voor het gemak hier z’n grof vuil stort, dan kunnen we het gewone vuil niet kwijt. 
Dan moeten we eerst naar de stort om het grof vuil, dat hier gedumpt is, weg te brengen.
Dit kost in ieder geval tijd en benzine, soms geld, maar zeker ook heel veel irritatie. Wij 
zouden graag zien dat ieder zijn eigen grof vuilnis zelf meeneemt en zelf bij de stort brengt. 
Voor u een ding, voor ons regelmatig meerdere dingen en een auto vol.

Bedankt, 
Jim en Suzanna

Splint bij Elfhoeven

Voor wie er niet bij was! Gelukkig hebben we de foto’s nog! 13 mei was het gezellig op 
Elfhoeven! de band was top! Van Alannah Myles tot Talk Talk, the Police en Sting. Splint 
bracht rock-, pop- en countrymuziek naar Elfhoeven. Strak gitaarwerk en 2 zangeressen 
die de nummers mooi vertolkten. Af ten toe een zelfgeschreven song tussendoor. Prima 
sfeertje. Deze band zie ik graag een keer terug.

Erica van Os
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Zonnepanelen 
Het bestuur heeft onlangs positief geadviseerd op de vraag van de Coöperatie 
‘Zon op Reeuwijk’ (bij monde van voorzitter Sietse de Haan) of op het dak van de  
botenloods zonnepanelen mogen worden geplaatst. Het gaat daarbij om de zogenaamde 
postcoderoos-regeling, waarbij alle mensen die in postcode 2811 plus aangrenzende post-
codes wonen, kunnen participeren in het project. Tegenover de individuele investeringen 
staan ook opbrengsten in de vorm van verrekening met de energienota. Elfhoeven krijgt 
gratis een deel van de panelen en doet dus ook mee in het project. In eerste instantie 
worden eerst technische zaken uitgezocht (zoals de dakbelasting, de aansluitingen door 
Stedin, etc), en als dit positief is kan er een globale kosten berekening worden gemaakt. 
Daarna wordt geïnventariseerd welke leden er aan mee willen doen. Dit bericht is een 
vooraankondiging, wordt vervolgd dus.

Rob Bitterlich
Beheercommissaris      

Zomeravond wijnzeilen

Op één van de eerste mooie avonden waar we dit voorjaar al van konden genieten, maan-
dagavond 14 mei, werd op Elfhoeven voor de eerste maal een Zomeravond wijnzeilen ge-
organiseerd. Om 19.00 meldden de 14 deelnemers zich gewapend met zakjes borrelnoten, 
kaasjes en flesjes wijn en water, verdeelden we ons over de verenigingsvalken. Deze avond 
geen wedstrijd, al leken sommige van de vier deelnemende boten er toch graag enige com-
petentie in te willen brengen, maar een relaxte tocht richting Klein Elfhoeven en Vrijhoef.
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Al snel werden de flesjes ontkurkt (vooral 
opengedraaid) en de hapjes gedeeld, terwijl er 
gezellig werd bijgepraat of kennis gemaakt met 
elkaar. Ook bleek een glas rosé of witte wijn 
enorm fotogeniek te zijn op het water waarin 
net de zon prachtig rozerood onderging. 

Voor het echt te donker werd, waren we weer 
terug op het clubhuis, waar we de avond 
zorgvuldig evalueerden en de laatste hapjes 
opaten. 
Een tweet over deze avond, met zo’n mooie foto 

van een glaasje bij zonsondergang, sprak zo tot de verbeelding, dat dit bericht door het 
Gouds Dagblad en de Uitloper werd gedeeld.

Kortom, het is niet onopgemerkt gebleven en een fantastisch leuk initiatief van Erica en 
Kiek. 

Petra Luijkx

Even voorstellen: de leden van Elfhoeven

Hallo, ik ben Fay.
Ik zit op zeilen bij Elfhoeven ik zit in de 
groep bij Lotte en Katinka samen met Iris, 
Lavina en Philip. Iedere zaterdag komen 
we vroeg in de morgen naar de verenig-
ing. Soms is dat best wel erg vroeg. 

Om te kunnen zeilen moeten we  
natuurlijk eerst onze bootjes optuigen, 
daar ben ik nog niet de beste in, maar ge-
lukkig helpen we elkaar altijd een beetje. 
Als de bootjes klaar zijn gaan we met de 
instructeurs voorbespreken wat we die 

ochtend gaan doen. Dan krijgen we ook wat zeiltheorie uitgelegd, we oefenen vaak met 
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de windroos. Dan is het tijd om het water op te gaan en lekker te gaan zeilen. Wij dan, de 
instructeurs in een motorbootje.

Ik vind het aanleggen altijd heel leuk net zo als een rondje op de plassen. Een baantje varen 
vind ik minder leuk. En soms vergeet ik om te bukken als de giek over komt maar gijpen 
vind ik makkelijk. Ik vind snel varen fijn omdat je je dan echt uit kan leven. Halverwege de 
les gaan we altijd even wat drinken en wat snacken. Dat is altijd erg gezellig en we kunnen 
leuk grapjes maken samen. Nog even het water op en dan weer terug naar de kant waar 
de bootjes weer uit het water gaan. 
Aftuigen kan ik gelukkig wel goed dus daar kan ik anderen weer bij helpen. Als het lekker 
weer is kunnen we soms nog even zwemmen, maar we moeten altijd eerst nog even na-
bespreken. 

Meestal ben ik tegen die tijd al lang weer vergeten dat ik het in de ochtend eigenlijk wel 
erg vroeg vond, want we hebben weer veel geleerd en leuke dingen gedaan. Als we veel 
honger hebben nemen we nog een lekkere tosti aan de bar en dan is het al weer tijd om 
naar huis te gaan. 

Tot volgende week!
Fay Willemsen

Hallo, ik ben Stijn en ben 10 jaar oud en les voor mijn CWO3. De lessen vind ik heel erg 
leuk, want je leert weer heel veel meer dan in CWO1 en 2.  

Het gaat heel goed, want ik zeil nu voor mijn derde jaar. Ik zit in een leuk groepje; met 
Hugo, Stan en twee instructeurs. Als ik ‘s ochtends aan kom ga ik naar de kleedkamer, kleed 
me om en dan ga ik een bootje optuigen. Als ik daarmee klaar ben gaan we voorbespreken 
en dan het water op.
De instructeurs vind ik ook heel leuk want ze leggen het goed uit en zijn gezellig. Na het 
zeilen en het aftuigen van de boot gaan we nabespreken. Dan wordt ons uitgelegd wat we 
goed deden en wat beter kan.
En ik doe mee aan de junior league wedstrijden op zondagmiddag. Dat vind ik gaaf, want 
je kunt dan ook je vrienden inhalen en met ze kletsen.

Ik heb veel zin in het jeugdweekend!

Stijn Tobé
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Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Rommert Bakker, sinds kort beschik ik over 
voldoende vrije tijd, wat maakt dat ik mij meer wil gaan inzetten voor de vereniging. Ik 
heb een technische achtergrond en vind het leuk om met name in die richting mijn inzet te 
leveren. Inmiddels ben ik samen met Adrie Spruit verantwoordelijk voor het vlootbeheer. 
Daarnaast heb ik het beheer van de Rescues overgenomen van Fred Jacobs.

Ik woon in Reeuwijk en ik ben vanaf 2007 lid van Elfhoeven. Ik zeil vanaf mijn zestiende en 
ik vaar momenteel een sloep. Dat wil niet zeggen dat mijn affiniteit met het zeilen is verd-
wenen. Ik zeil regelmatig met vrienden op het IJsselmeer en de wadden. 

Ik huldig het standpunt “regel het goed en voor iedereen helder”; niet om te controleren 
maar om teleurstellingen te voorkomen. Niets zo vervelend als je denkt over een verenig-
ingsboot te kunnen beschikken en de boot is niet bruikbaar of onveilig.

Ik nodig hierbij eenieder uit om zaken die de beschikbaarheid en/ of de veiligheid van onze 
vloot betreffen kenbaar te maken bij de diverse coördinatoren en /of bij de vlootbeheerder 
om met elkaar te komen tot een optimale beschikbaarheid van de vloot.

Tot op de steiger bij Elfhoeven,

Met vriendelijke groet, 
Rommert Bakker
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Op een mooie Pinksterdag

Als het even kon...  De wat oudere generatie kan de tekst mee zingen. Wijlen Leen Jonge-
waard en André van den Heuvel maakten er een evergreen van. Voor een select groepje 
Randmeerzeilers was het de derde keer dat zij zich, na de Goudse Zeilweek, konden op-
maken voor het toetje van het weekend. 

Het toetje werd als immer gepresenteerd door zeilvereniging Elfhoeven. Randmeer Nestor 
Chris ten Hoopen, bedenker van het PaDo evenement, was de gastheer op een inderdaad 
mooie 2e pinksterdag. Anders dan de zondag ervoor stond er een mooi lopend windje.  
Na een dag dobberen op de plas, stonden de zeilers vol adrenaline in de startblokken. 

De eerste twee afleveringen van de Papa-Dochter-wedstrijden werden door de Vaders, 
Zonen en Moeders met scheve ogen bekeken. Jaloezie natuurlijk. Een gegeven waar je 
eigenlijk nooit rekening mee moet houden. Chris, ten voeten uit, werd onder druk van de 
Randmeer Klasse Organisatie (RKO) gevoelig voor de miskende zonen en moeders. En zo 
werd de derde PaDo een 2-Gen-zeildag.  
Vast een naam waar het gehele bestuur van de RKO het hoofd over gebogen had. Zelf  
kwamen wij als deelnemers niet veel verder dan de Familie- of Mantel-zeildag. 

Totaal 10 boten verschenen, met verschillende generatie-samenstellingen, aan de start. 
Een ware familieaangelegenheid. Familiaar ging het er op het water niet aan toe. In de 
ochtend streden de teams tegen elkaar voor de jaarlijkse roem. Om de ervaren wed- 
strijdteams enige wind uit de zeilen te nemen, werd de mogelijkheid geboden het voor-de-
windse rak met of zonder Spi te bevaren. Bertel en Maaike Kolthof waren vast voornemens 
een goede prestatie neer te zetten en becijferden dat een 3 min voorsprong op de uitge-
zette baan voldoende voor de overwinning zou moeten zijn. 
Buiten de hoon van de andere ‘wedstrijd’ teams verkregen zij niet de lauweren krans voor 
de overwinning. Deze was weggelegd voor het PaZo-team van Frans van Alphen met de 
839. Ook Frans liet de Spi in de boot, al had hij daar wel de gegronde reden van onervar-
enheid voor. 

De lunch was natuurlijk goed verzorgd en werd buiten op het terras genuttigd.  Op een 
mooie Pinksterdag samen in de zon. De middag was gereserveerd voor het teamzeilen. 
Generatiegenoten werden bij elkaar in de boot gezet. Dat zorgde voor extra adrenaline 
en met een toenemende wind voeren de boten rakelings langs elkaar heen. De eerste 
race werd een prooi voor de jongste generatie. Deze werden door de aangepaste regels 
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wel iets geholpen. De tweede race moest de beslissing brengen. Het rakelings passeren 
werd onderbroken door een rake aanvaring. Naast een blauwe plek bleef het gelukkig bij  
materiële schade. De wat nare nasmaak kon aan het einde van de dag worden weg- 
gespoeld. Op een mooie Pinksterdag weer samen in de zon. 

In 2019 weer een PaDo, wij zijn voor! 

1026 - Celine, Cindy , Nico Overbeeke

Gedichtje gemaakt tijdens Sloepentocht

 Twee reeën uit Reeuwijk die gingen naar zee
 En namen twee sluipwespen uit Sluipwijk mee
 En warempel een bij uit de Tempel 
 Zij drukten hun hoefjes in ’t zand als een stempel

 Ze lopen twee aan twee aan ’t strand 
 De wespen en reeën gaan daar hand in hand 
 “Zo zie je zegt de bij”, erg bijdehand 
 “Zo komen we samen vast wel in de krant!”

 Jannie Zeeman
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10 mei 2018 Hemelvaartsdag, sloepentocht

Bij het ochtendkrieken zag het er grijs en grauw uit, een zwarte lucht met vele wolken. Als 
dat maar goed komt. Houden we het droog? 

De sloepen druppelden langzaam binnen in het Clubhuis zonder bijnaam. Naast een  
akkefietje waarbij Erica in het water stapte, bleef het verder droog.

Koffie met een koekje, gauw nog een plasje doen zodat het niet onderweg op de puts 
hoeft. De wind trok aan, witte koppen, bf 6? Neptunus liet zich duidelijk horen! En de zon 
liet zich warempel ook zien! Tegen de klok in, met de klok mee, prosecco- boot, keesje, 
apenvuistje, selfie’s… wat komt er op ons af…?

De spanning stijgt, buiswater, stormachtige wind, en zonder kompasroos. We konden niet 
wachten om te starten. En iedereen had de illusie om die dag de grote winnaar te worden!
Eerst vertrokken de enen, daarna de tweeën tot en met de zessen. Onderweg waren we 
heel druk met de opdrachten. van knopen maken tot borden lezen tot puzzels oplossen tot 
beroepen raden tot liedjes schrijven en toen, zagen we de naam Antonio staan. Dat betek-
ende pauze, ijs! Voor de Selfie was hij speciaal die dag naar de kapper geweest.

Een mysterieuze Prosecco-boot voer langs. We werden verwend met een hapje en een 
drankje. De code werd geraden door een kleine matroos. En toen kwam Elfhoeven weer in 
zicht. Langzaam kwam iedereen weer binnen voor de borrel en de prijsuitreiking. De span-
ning steeg. We wilden allen zo graag winnen….
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Beste organisatieteam, wat hebben we een leuke dag gehad! Ook de weergoden hadden 
het goed met ons voor!

Heel hartelijk bedankt voor de originele, ludieke opdrachten! Ik spreek namens allen als ik 
zeg: we hebben geweldig genoten!

groetjes, 
Infinity II, 
schipper: Gerard
matrozen: Irma, Martijn, Linda

De benedenboei

Met mijn giek over stuurboord blaast de noordenwind mij met een lekker gangetje richting 
de benedenboei. Deze keer heb ik flink mijn best gedaan om goed te starten en geconcen-
treerd te varen. Dat lukt niet altijd. Er staat een kleine 4 bft. Net genoeg om lekker te han-
gen en de boot op gang te houden. Ik vaar dan om een voor mij nog steeds onduidelijke 
reden altijd iets lager dan de andere Lasers maar ik krijg er wel meer snelheid uit. De start 
ging weer niet helemaal lekker. De Lasers onder mij voeren weer hoger dan ik kon en die 
aan de loefzijde verhinderden lang het over stuurboord wegklappen. Uiteindelijk lukt het 
mij dan toch om een gaatje te vinden en over stuurboord de vrije wind te vinden.
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Nu hangen, om mij heen kijken en 
de telltales in de gaten houden. Die 
moeten strak tegen het zeil blijven  
staan en de binnenste mogen soms een 
heel klein beetje dwarrelen. Ineens 
een andere Laser die met volle gang 
over bakboord aankomt. Had ik niet 
gezien. Hij mij ook niet denk ik, want 
ik heb hem geen “bakbóórd!” horen  
roepen. In een reflex duw ik de helm-
stok van mij af en de Laser is een sec-
onde overstag. Dat ging net goed! 

De race gaat verder. Dat hangen is wel 
leuk en aardig maar de bovenbenen beginnen het na verloop van tijd wel zat te worden. 
Dan maar een beetje afwisselen met de benen. Ze beginnen wat te trillen. Ik probeer me 
aan de schoot wat op te trekken. De bovenboei komt gelukkig al snel in zicht. Deze keer 
zowel boven als beneden een gate. Kiezen dus over welke van de twee naar beneden te 
draaien. Ik nader de bovenboei over bakboord. Dat is fijn want dan heb ik minder last van 
de echte fanatiekelingen die steeds het feestje bij de boventon verpesten door hard bak-
boord te roepen als je met een lekker gangentje over stuurboord recht op de ton afvaart. 

Het lijkt er op dat het eerste kruisrak niet ongunstig is verlopen. Ik zie een heleboel boten 
achter mij en bij de gate is het nog lekker rustig. Dat ben ik niet meer zo gewend de laatste 
tijd. Ik zie zo snel een boot of vier voor mij. Dat is allang prima vind ik. Maar toch maar 
door. Het ronden gaat buitengewoon soepel voor mijn doen. Geen schoot die in de knoop 
zit deze keer. Ik laat de schoot bijna helemaal uitlopen, het zwaard omhoog, de cunninng-
ham, neerhouder en de onderlijkstrekker los. Nu blijven concentreren Werner, zeg ik tegen 
mijzelf. De giek ligt nu over stuurboord. Beetje oppassen met andere boten die voorrang 
hebben. Achterom kijken om de vlagen voor te zijn. Voor de wind is de kans op omslaan 
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het grootst bij de Laser. Als er een vlaag komt de schoot snel aantrekken en klem in de boot 
zitten met de helmstok stevig vast. 

De boten voor mij lopen niet uit en de voorsprong op de boten achter mij lijkt toe te  
nemen. Ze kunnen niet dicht genoeg bij komen op de boel te verpesten door mij de wind 
uit de zeilen te nemen. Ik zie er een al omgaan. Concurrent minder. Ja sorry hoor, het moet 
nu even serieus. Geen genade.

De benedenboei komt al rap in zicht. Drie boten voor mij. De EL1 en de 206980 nemen de 
linker boei en de 197755 de rechter. Ik moet nu bij de les blijven. Op tijd het zwaard naar 
beneden. Cunningham beetje aan, onderlijkstrekker aan. Proberen met een soepele boog 
de boei te ronden zodanig dat ik gelijk met snelheid en hoog aan de wind net langs de boei 
vaar. Sturen met de rechterhand en gelijk met beide handen de schoot zo snel mogelijk 
binnenhalen. Dan rap de neerhouder aan en hangen, hangen en kijken. We gaan zo gelijk 
finishen. Waar zijn de ander boten. De twee die ook over links de gate pakten zijn al samen 
weggeklapt. Zij liggen over bakboord elkaar het leven zuur te maken. Dat is mooi. Kan ik de 
finish al halen? Klein stukje door nog en dan rap overstag en gelijk weer hangen. De boot 
vooruit drijven, sneller, hoger! Daar komt de de 206980 over stuurboord aan! Hij gaat het 
niet redden, nee hoor. Ik roep keihard BAKBOORD en hij klapt weg. Ik neem hem even een 
stukje mee en als ik mijn kans schoon zie klap ik weer weg over stuurboord. Gelijk daarna 
hij ook. Maar ik lig nu voor. Niet veel maar wel genoeg. De El1 en de 197755 gaan mij voor 
over de finish maar dat is niet erg. Ik ben uitermate tevreden met de derde plaats.

Het is weer over voor vanavond. Snel voor de wind de sloot in naar de steiger waar ik mijn 
bootje stal. Even de voet in het water om de snelheid er uit te halen en dan is er al de luwte 
achter het clubhuis. Het is nog niet over voor vanavond. Nieuwe haringen in overvloed. 
Weggespoeld met een paar glazen bier. ’s Avonds in bed draai ik de film nog eens af. Tevre-
den. Volgende week weer nieuwe kansen.

Werner Trooster - 179716
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Zeilen voor watersportliefhebbers met een beperking 
bij Elfhoeven

Bij meerdere watersportverenigingen verspreid over Nederland wordt aan watersportlief-
hebbers met een geestelijke en/of lichamelijke beperking op kleine schaal de mogelijkheid 
geboden om te watersporten (zeilen, etc.). 
Met medeweten van het bestuur onderzoekt een werkgroep enthousiaste Elfhoeven-
leden (Kiek Planteydt , Hans de Wit en Hans Wijnsema) of zeilen voor watersportliefheb-
bers met een beperking ook haalbaar is bij Elfhoeven. 
Als na het onderzoek blijkt dat er voldoende draagvlak is voor een dergelijke activiteit, dan 
is het plan om reeds in 2019 te starten door gebruik te maken van het beschikbare vereni-
gingsmateriaal (Polyvalk). 

Tot wie richten wij ons bij dit onderzoek:
• Mensen met een beperking die graag willen watersporten resp. zeilen;
• Leden/vrijwilligers die zich willen inzetten om de doelgroep te begeleiden. 

Mobiele tillift voor gebruik op de steiger
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Aanpak
We willen klein beginnen door belangstellenden in de directe omgeving van onze leden te 
inventariseren. Gelet op de huidige voorzieningen bij Elfhoeven zullen er vooralsnog gren-
zen moeten worden gesteld aan lichamelijke beperkingen bij deelnemers.

1. Oproep: Wie van de leden kent iemand met een beperking in z’n directe 
omgeving, die regelmatig zou willen zeilen? Mail naar ec@elfhoeven.nl

We willen inventariseren uit welke/hoeveel personen een vaste kern vrijwilligers zou 
kunnen bestaan, die regelmatig met mensen met een beperking wil varen op een vaste 
doordeweekse ochtend of middag. 

2. Oproep: Wie wil op vrijwillige basis op een doordeweekse ochtend of middag 
regelmatig met mensen met een beperking zeilen? Mail naar ec@elfhoeven.nl

Afhankelijk van de doelgroep (zie bij 1) kunnen op termijn plannen worden gemaakt over 
het al dan niet doen van speciale aanpassingen in het clubhuis en op de steiger. Samen het 
bestuur zijn daarvoor de benodigde investeringen en sponsormogelijkheden geïnventari-
seerd. De werkgroep ziet alle reacties met belangstelling tegemoet!

Kiek Planteydt, Hans de Wit en Hans Wijnsema
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Zeiletiquette
Even een kattebelletje betreffende de vlagvoering op schepen. De nationale vlag mag 
nooit het water raken. De uitdrukking tot op het water is akkoord, maar zelfs onder het 
varen mag de vlag het water niet raken. De vlaggenstok moet recht zijn in de watersport, 
behalve bij schepen met een ronde gaffel en aangehangen roer, daar mag de vlaggenstok 
gebogen zijn.

De clubvlag (standaard) hoort in de top van de grote mast, terwijl bij de ronde- en plat-
bodems deze direct onder de wimpel moet hangen. Bij motorboten hoort de clubvlag op 
het voorschip. Deze clubvlag mag dag en nacht wapperen, ongeacht of de schipper op stap 
is of niet. Wordt het schip echter afgedekt en gaat de schipper naar huis, dan wordt de 
clubvlag weggehaald.
Wat we nu nog niet behandeld hebben is het Geusje. Er bestaan er 5 van. In Holland is 
dat de Geus met banen, gekleurd in rood, wit en blauw. In Friesland is het de Friese vlag 
die als Geus gevaren wordt en in Zeeland de Zeeuwse. Marineschepen en leden van het 
Koninklijk huis varen de rood-wit-blauwe Geus met dubbele banen. De grote uitzondering 
is voor de bewoners van Den Briel; zij mogen dezelfde Geus varen, maar dan in het Oranje 
Blanje Bleu.

Maar waar komt deze traditie vandaan? Admiraal de Ruyter wilde dat op de schepen een 
Geus voorop de kluiverboom werd geplaatst. Gedurende zeeslagen, vooral met weinig 
wind, bleef de rook van de kanonschoten lang hangen. Wanneer dan een schip uit deze 
rook tevoorschijn kwam, moest men direct weten of het een vriend of vijand was.
Ook heeft hij vlaggenseinen samengesteld zodat de andere schepen van de vloot de orders 
direct ontvingen. Daartoe vaart de admiraal in het midden, de vice-admiraal voorop en de 
schout-bij-nacht achterop. De taak van de schout-bij-nacht bestond onder andere uit het 
ophalen van schepen die het moeilijk hadden en het weer laten aansluiten bij de vloot van 
uit angst vluchtende schepen.
Wanneer men een ander land bezoekt, is het de gewoonte om deze landsvlag in het  
stuurboordswant te hijsen. In Nederland is het een leuke gewoonte geworden om bij het 
binnenvaren van een andere provincie die vlag in het stuurboordswant te plaatsen.

   Ten besluit:
   Die zijn tijdjen weet te gissen,
   En zijn toutjen weet te splitsen,
   En sijn glas te roere staan,
   Mag wel voor een bootsman gaen.
Gerard Roepel 
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Nieuwe website Elfhoeven

Al weer enige tijd geleden is mij gevraagd of ik me wellicht verdienstelijk wilde maken als 
nieuwe webmaster van Elfhoeven.nl. Dat zou dan niet enkel gaan om het beheren van de 
huidige site maar vooral om meedenken over aanpassing en toekomstig beheer van een 
nieuwe site. Interessante uitdaging waar ik samen met Marco, Bertel, Maarten en Marcel 
eens voor ben gaan zitten. 

Eerst maar eens kijken wat het dan precies was wat we moesten gaan vervangen; al snel 
verkregen we een gevarieerde mening over de huidige site. Voor velen een duidelijke over-
zichtelijke bron van informatie. Naar de mening van anderen echter wel voor modernise-
ring vatbaar.

De uitgangspunten voor een nieuwe website waren dan ook best helder:
•  Kopieer de huidige opzet als het gaat om inhoud;
•  Blijf werken met commissies / beheerders die zelf berichten kunnen plaatsen;
•  Zorg voor het vereiste beveiligingsniveau. (o.a. https://);
•  Zorg dat de website ook eindelijk op mobiele apparaten goed te openen is (respon-

sive);
•  Voeg een zoekfunctie toe aan de website;
•  Onderzoek de mogelijkheden van een separaat afgesloten ledendeel in plaats van de 

huidige integratie.
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Om bovenstaande te bereiken is er een nieuwe website gemaakt. Niet meer in het huidige 
systeem, maar in het opensource Content Management Systeem (CMS) Wordpress. Alles 
blijft trouwens op dezelfde vertrouwde (en goedkope) server draaien als waar het al stond.
De keuze voor Wordpress betekent ook meteen een wereld aan mogelijkheden en uit-
breidingen. Wordpress wordt gebruikt als motor achter miljoenen websites wereldwijd 
waardoor er ook veel voor ontwikkeld en onderhouden wordt. 

Belangrijke keuze bij het ontwerp daarbij is om alles wat met ledenadministratie, facturen 
en inschrijvingen te maken heeft, te verplaatsen naar een aparte site. Geheel in lijn met 
de grote bedrijven is de naam”MIJN ELFHOEVEN” geworden. Dit deel van de nieuwe site 
is zoals jullie hebben kunnen lezen in de nieuwsbrief al live (dankzij het goede werk van 
Maarten Berendschot). Hierbij wil ik gelijk even van de gelegenheid gebruik maken om aan 
te stippen dat jullie zelf in “MIJN ELFHOEVEN” ook privacyinstellingen kunnen aanpassen, 
geheel volgens de voorwaarden van de AVG.

Ook het reguliere deel van de Elfhoeven-website, ons visitekaartje en openbaar commu-
nicatiemiddel, komt nu in een vorm waarvan we durven te zeggen dat hij binnenkort live 
gaat. Voordat we dat gaan doen halen we echter nog 1 keer alle huidige beheerders van 
berichten bij elkaar om uitleg te geven hoe ze op de nieuwe site berichten kunnen plaat-
sen. Als het dus even meezit kan eenieder deze zomer nog op het terras bij Elfhoeven op 
zijn telefoon, tablet of laptop het laatste nieuws van de vereniging lezen, en dan meteen 
even inloggen op “MIJN ELFHOEVEN” om te kijken hoe hoog de barfactuur al is opgelopen. 

Niet lang na het live zetten van de nieuwe website hoopt Marco definitief het stokje over 
te dragen en zal ik degene zijn die het webmaster e-mailadres zal beantwoorden. 

Ronald Willemsen
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Valk 133 wint Paashaas Reeuwijk

Onder omstandigheden die duidelijk prettiger waren dan in 2017 en met een betere op-
komst dan voorgaande jaren werd het valkenseizoen geopend op Reeuwijk. Op zaterdag 
kwam zelfs het zonnetje nog regelmatig door, maar liet de wind het toch wat afweten, 
zodat de zeilers zich tevreden moesten stellen met 2 wedstrijden. Helaas was er in de 
middagwedstrijd wel wat onenigheid, wat in de protestkamer moest worden beslecht. Op 
zondag was het grauw, maar met wat meer wind dan op zaterdag was het een perfect 
zeildagje. Weliswaar waren de handen en voeten af en toe wat koud, maar al met al kon-
den er 4 prachtige wedstrijden gevaren worden. Valk 133 bleek onoverwinnelijk en zette 
een prachtige serie neer; met aftrek alleen maar paaltjes! 704 moest zich tevreden stel-
len met 6 tweede plaatsen. Daarachter waren het vooral de lokale zeilers die een mooie 
onderlinge strijd hadden om de derde plek. Hierbij trok Valk 43 met wisselende bemanning 
(op zaterdag met Jaap en op zondag met Erica) aan het langste eind. 

Van de ValkenKlasse-site

Het mysterie van Zeilles op zondag

Zeilinstructie wordt niet alleen op zaterdag gegeven maar sinds 8 jaar ook op de zondagen. 
Eigenlijk geboren uit de behoefte van cursisten die onmogelijk op zaterdag konden lesne-
men. Moet werken op zaterdag, boodschappen, kids op hockeyclubs; kortom, druk, druk, 
druk. En eigenlijk kwam dat ook wel goed uit voor een tweetal instructeurs (Corné en 
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François) die het liefst op zondag les willen geven.
De voordelen van lessen op de zondagochtenden zijn namelijk legio:

• Een oase van rust, zowel op het terras als op het water;
• Altijd genoeg boten beschikbaar;
• Vaak ook beter weer (wind en zon), maar ik kan me vergissen.

Begonnen met een groep ‘vaders’ (Henk Jan, Maarten, Geraud, Frank en lange tijd ook 
Arno) die net als hun kinderen ook zeilen wilden leren, is uitgegroeid tot een vaste groep 
cursisten (dezelfde vaders) waarvan enkelen de afgelopen jaren het hele CWO curriculum 
al doorlopen hebben en eigenlijk toch willen blijven zeilen op de zondagen. 
Ze kunnen er geen genoeg van krijgen; ‘ik ben dan gewoon ff helemaal gereset’; ‘gewoon 
even mijn momentje voor ontspanning terwijl ik spelenderwijs leer’.  Da’s leuk om te 
horen. Wetenschappers noemen het flow; even helemaal opgaan in wat je doet.  Onder het 
mom van ‘blijven oefenen’ is voor onze ‘CWO III afgestudeerden’ een ‘masterclass CWO+’  
geïntroduceerd: een verrijking van de praktijkstof bovenop het CWO III programma.

Maar goed, dat kan ook allemaal op de zaterdag; wat maakt de zondagochtend les dan zo 
anders? Ik vraag het aan Madelon Reijerkerk:

• De ontspannen sfeer, die er bij aanvang van de lessen met een bakkie op het terras 
gelijk inzit. 

• De lessen zijn wat minder tijdsgebonden omdat, als we uitlopen en/of willen door-
oefenen dat dat ook kan; er staat immers geen volgende groep te trappelen op de 
steiger. De tijd is aan ons.

• En niet te vergeten het vaste onderdeel op de zondagochtend: de pauze. Rond 10:15 
ff een bakkie koffie of thee met een koekje, ergens aan de Reeuwijkse plassen op een 
steiger. Onder het genot van een prachtig uitzicht over het water, een ritueel dat elke 
les weer wordt verzorgd door Frank van Os. @Frank, langs deze weg nogmaals dank 
voor jouw toewijding voor een verbroederend koffiemomentje! Elke keer weer. Ook 
hier gaat liefde echt door de maag.

Kortom, gewoon gezellig; spelenderwijs leren in een ontspannen en ongedwongen sfeer. 
Zo beleven wij dus easy like Sunday morning.

Groet,  
François la Rivière
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De winterwedstrijden van de 2017-2018 serie

Doodstil………….
Gekscherend zei Berthel ‘s ochtends in het voorbijgaan “Ligt er nou alweer ijs??” en ja, 
daar leek het inderdaad wel op. Het hele meer lag er bij als een spiegel.

Nadat er weer olie bijgevuld was op het startschip, en wij alvast maar aan het varen gegaan 
waren, werd de eerste wedstrijd van de laatste wedstrijdag in deze winterserie gestart.
Doordat de 219 en zijn bemanning niet aanwezig konden zijn, en zij de favoriet voor een 
nieuw thuis voor Knut waren, lag op deze laatste dag de strijd voor Knut weer helemaal 
open. Met drie gegadigden voor de eindoverwinning: de 633, 1090 en 463.
Wedstrijd 1
Na een fenomenale start, als eerste de bovenboei bereikt! Hoera! Nu nog zien vast te 
houden. Voor de wind lukte dat maar ternauwernood en in het tweede kruisrak kwam 
Wouter met Lucas voorbij. Na een zenuwslopend en tergend langzaam voordewinds rak 
hebben we alleen de 1030 er tussen gelaten! Een mooie tweede plaats als resultaat.



50 Ons Elfhoeven, juli 2018

Tussen de middag hebben Suzanna en Jim van de bar weer een heerlijke lunch met soep en 
hamburgers verzorgd, super bedankt voor jullie goede zorgen! Wij kijken alweer uit naar 
de Pasen! Fred van de wedstrijdleiding zag tussen de middag de wind helemaal wegvallen 
en besloot om tot twee uur te wachten op de wind. Mocht het dan niet aanwakkeren, dan 
gingen de boeien voor de paashaaswedstrijden er vast in.

Wij besloten weer vast te gaan varen en voelden de wind wat opkomen; er werd weer 
gestart!! Goed gespot, Fred! Nu waren er weer kansen op Knut! 
Iets minder goed van start als vanochtend (de 1090 had wat moeite met het bepalen van 
de draaicirkel van de randmeer), maar toch weer als “best of the rest” bij de eerste boei. 
Deze ronde was de 633 onnavolgbaar en lagen de kansen op Knut weer helemaal open.
In de laatste en alles beslissende race heeft de 1090 de doodsteek gegeven. Wij gingen, 
zoals de eerste twee ronden, aan de stuurboordkant weg. De wind wakkerde wat aan 
en kwam iets gedraaid op het meer. We moesten veel afvallen en besloten overstag te 
gaan…………fout!!………….. nu voeren we zo in een windwak (leermomentje). De 1090 ging 
over de bakboord-kant vanuit het pin-end weg, kreeg de wat gedraaide wind in de zeilen 
en voer uiteindelijk zo naar de overwinning!

De 1090 heeft de eindoverwinning en Knut binnengehaald!!  Van harte gefeliciteerd Paul 
en Jaap!! (Al zijn we wel een beetje jaloers) Bedankt aan iedereen die deze winterserie 
mee heeft mogen organiseren. Het was weer erg gezellig en competitief! Tot de volgende 
serie!!

Dennis Bos, Maarten Witmaar (Alias Bert de Jong) en Simon Witmaar
Team Blackjack -463-
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Draaiwinden loterij Gouwe Ouwe 2018 voor valk 43 met Wotse 
en Jaap
 

Het eerste weekend in mei was de 
Kralingse Plas het strijdtoneel van 
de 37e Gouwe Ouwe. Deze wed-
strijd in Rotterdam staat garant 
voor muziek, bier en gezelligheid 
en o ja, vergeet vooral de draai-
winden en de luwte bij de Chinees 
niet. Kortom, een weekend lol op 
het water. Dit jaar waren er 12 

valken van de partij. Op zaterdag startten we om 11.00 uur, wat betekende dat je op je ge-
makje naar Rotterdam toe kon gaan. De valken mochten als eerste klasse het water op. De 
start is altijd voor het clubhuis, of dit nu in de wind is of niet. Bij de noordoostenwind van 
dit weekend betekende het aan de wind over bakboord starten.  Wij starten niet best maar 
wisten een paar rakken half in het veld te komen. We hebben echt alle plaatsen, behalve 
de eerste, gehad tijdens deze wedstrijd.
Uit eindelijk werd het een 4e, een heel goed begin dus. De middagwedstrijd was er iets 
meer wind en werden er maar liefst 3 rondes (2,30 uur) gevaren, op en neer met telkens 
een kans om een fout te maken en je plek te verliezen. Zenuw slopend eindigde we op de 
7de plaats.

Zondag was opnieuw een prachtige dag met volle zon en een licht draaierig en vlagerig 
windje. De wedstrijd verliep matig in de achterste helft van het veld tot Wotse een geniaal 
aan de wind rak voer en wij in de voorste helft kwamen, in de laatste twee rakken (halve 
wind en voor de wind) konden we nog verder inlopen en werd het een mooie vier. Dat is 
wel het mooie van Kralingen; “it ain’t over till it’s over” Je moet geconcentreerd blijven tot 
aan de finish. De zondagmiddagwedstrijd was vooral warm en zonnig. We startte heel goed 
maar bij de tweede boei in het voordewindse rak was de wind niet bij ons en wel bij de 
ander. We konden aan het einde nog wat goed maken maar het bleef bij de zevende plek. 

Het was een prachtig zeilweekend met spannend zeilen, veel petten en zonnebrand. 

Elfhoeven Valken 545 Ronald Vos en zoon - 271 Ed van Gils en Marco Luiks - 43  Wotse 
Heins en Jaap Houbolt 
In de O jollen, Regenboog en de 16m2 waren ook verschillende elfhoeven leden Actief 
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Foto’s Gouwe Ouwe



53

De weg kwijt op de Elfhoevenplas
Zomerwedstrijd 22 april 2018

Zomers weer, een windje dat op zijn zachtst gezegd uitdagend was door de schiftingen en 
de dreiging van wat neerslag. Jammer dat er maar een handjevol zeilers was komen opda-
gen. Zij die er wel waren kunnen alleen maar zeggen dat zij die er niet waren een heerlijk 
dagje buitenspelen hebben gemist. Zullen we de volgende keer met veel meer enthou-
siastelingen buiten spelen?

Tijdens de eerste zomerwedstrijden van 2018 was op verzoek van een aantal zeilers beslo-
ten om (delen van) de Elfhoeven banen te zeilen, dit in plaats van de standaard op en neer 
baan. Gelet op de vele winddraaiingen voor het wedstrijd-comité een goede keuze. Dit 
scheelde veel heen en weer gesleep van boeien.

Tijdens het finishen van de eerste wedstrijd was een lichte paniek bij het comité waarneem-
baar en bleek de finish niet bemand, gelukkig kon de finishvolgorde met behulp van alle 
deelnemers worden gereconstrueerd.

Dat navigeren van boei tot boei niet altijd even eenvoudig is merkten zowel Jaap als Chris 
in de eerste middag wedstrijd, of was de lunch en de overvloedige zon daar ook debet 
aan? Ik kan me alleen maar voorstellen hoe dat moment van euforie omdat alleen jij de 
goede baan vaart omslaat in de ontnuchterende realisatie dat de rest het eigenlijk goed 
had en jij een plaats vooraan in het veld zojuist hebt verspeeld. 

Uiteindelijk bleken Bertel en ondergetekende met de dag-winst naar huis te gaan, ware 
het niet dat de finishvolgorde van eerste wedstrijd toch niet goed was verwerkt en moest 
worden hersteld. Hierdoor moest het wedstrijdcomité Bertel en mij teleurstellen en Jaap 
als dag-winnaar uitroepen. Complimenten aan Jaap: hij stuurde zelf voor het eerst in zijn 
eigen boot en had ’s morgens zowel als ’s middags een gelegenheidsbemanning.
Tot de volgende keer?

Guus
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Frieslandweekend 2018
Het Frieslandweekend vindt dit jaar plaats in het weekend van vrijdag 31 augustus t/m 
zondag 2 september  2018.

We gaan dit jaar naar Rufus aan 
het water. We hebben gekozen 
voor de locatie waar we al twee 
keer eerder waren,  een paar  
kilometer onder het Sneekermeer. 
Evenals als eervorig jaar, hebben 
we “De Avontuur” gehuurd, waar 
we als groep verblijven.
 
Adresgegevens
Rufus aan het water
Bloksleat 8 
8512 AA  Broek
0513-412594
www.rufus.nl

Alle leden van Elfhoeven worden van harte uitgenodigd deel te nemen. Het Frieslandweek-
end is een unieke gelegenheid waar je echt alle zeilomstandigheden tegenkomt. Iedereen 
vanaf 14 jaar is welkom. Veel zeilervaring is niet vereist.
Als je jonger bent dan 18 jaar op 26 augustus 2016, dan neem je deel onder begeleiding
van een volwassene. Jeugdinstructeurs ouder dan 16 jaar kunnen ook zonder begeleiding
van een volwassene mee.

Prijs: 
€ 139,- p.p. slaapplek in 
appartement 
€ 129,- p.p. met eigen tent 
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Programma

Vrijdagavond 31 augustus
Aankomst tussen 18.00 en 21.00 uur: Slaapgelegenheid inrichten. Welkom om 21.00 
uur: “officiële” ontvangst en kennis maken met de andere deelnemers. Daarna je slaap- 
gelegenheid opzoeken.

Zaterdag 1 september
Ontbijt vanaf 08:00 uur. Na het ontbijt gaan de schippers overleggen over de te varen 
route. Daarna wordt de bootindeling bekendgemaakt en vertrekken we gelijk. Eind van 
de middag: een barbecue, gezellig napraten en/of een spelletje spelen. (Met de barbecue 
wordt ook rekening gehouden met liefhebbers van vis of
vegetarische ingrediënten).

Zondag 2 september
Ontbijt vanaf 08:00 uur. Na het ontbijt gaan de schippers overleggen over de te varen 
route. Daarna wordt de bootindeling bekendgemaakt en vertrekken we gelijk. Rond 15:00 
uur: weer terug van het zeilen. Samen opruimen en afsluiting.

Voor eten en drinken op zaterdag en zondag wordt gezorgd. Bij het ontbijt maakt iedereen 
een lunchpakket voor onderweg. Het eten op zaterdag regelen we samen en is bij de prijs 
inbegrepen. De avondmaaltijd voor vrijdag en zondag is niet gepland en kan iedereen zelf 
invullen. Tip: Rufus heeft zelf ook een restaurant.

Kosten
kosten bedragen € 139,00 euro per persoon als je op de boot slaapt (maximaal 16 slaap-
plaatsen beschikbaar) en € 129,00 euro per persoon als je een tentje meeneemt.  

Namens de Frieslandcommissie,
Ingrid Sturkenboom, Frank van Os, Arno Gosselink, Peter Albeda 
Voor info mail naar friesland@elfhoeven.nl;
Inschrijven (graag zo spoedig mogelijk) kan per mail of scan de QR code:
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Toerzeilen op de Kagerplassen
Door Iddo Bakker

Men neme:
• Tweeëntwintig enthousiaste zeilers
• Zeven 16 m²
• Onweer- en regenbuien die ergens   

     anders  huishouden
• Een commissie Toerzeilen die iets organiseert,

en dan heb je de ingredienten voor een leuke 
zeilmiddag op de Kagerplassen.  

Op 27 mei was het zover. Iets na enen was de groep compleet en konden we de boten gaan 
optuigen. Deze keer vertrokken we  vanaf Buitenkaag (NH), waarna we na enkele tiental-
len meters varen gelukkig weer de grens naar het voor ons zo vertrouwde Zuid-Holland 
konden passeren.

Op dat moment rekenden we allemaal nog op een bui die over een uur zou losbarsten en 
het plan was om via een aantal poelen met welhaast Bommeliaanse namen als Eijmer-
spoel, Spijkerboor en Sever naar Rijpwetering te varen om daar de voorspelde bui in een 
etablissement vanachter glas gade te slaan.
De wind was zwak doch voldoende om voortgang te maken. Echter, het duurde langer 
dan verwacht en die bui bleek er ook niet te zijn. Dus al snel greep de leiding in en besloot 
direct door te gaan met het vervolg. En dat was door de Zomersloot. Na het passeren van 
een handbediend bruggetje, gleden we allemaal voor de wind het prachtige polderland 
binnen.  Ging je in de boot staan dan zag je het dieper gelegen land, kievitten, grutto’s, een 
witte lepelaar en koeien. Wat was dit toch genieten allemaal. Daar waar de Zomersloot 
overgaat in de Boekhorstvaart moet je twee bruggetjes passeren. Net nadat we eerste 
gepasseerd waren kwam er een voor ons wel heel bekend fenomeen voorbij gereden.  
Antonio! Deze keer niet in gemotoriseerde bakfiets, maar een heuse bestelwagen. De 
beste man werd al snel terzijde gedirigeerd en na afgifte van 22 ijsjes (hoorntje met 1 bal-
letje) kon hij zijn rit vervolgen.

Aan het einde van de Boekhorstvaart, die uitmondt in het Vennemeer, kwamen we weer 
in de bewoonde wereld terecht. Hier hadden een aantal van ons even wat moeite om 
goed weg te komen. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de zeileigenschappen van de 
gehuurde boten en in mindere mate door ons zelf.
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Al snel doemde Waterlust de Kaagsocieteit op en hier diende zich nog een mooie gele-
genheid aan om even de benen te strekken. Het was er druk, er werd zelfs een lid van de  
Elfhoeven gespot, maar wij konden op het gras het zelf bij de bar bestelde drankje nut-
tigen. Het liep ondertussen al tegen half zes en het werd tijd om de reis te vervolgen. Na 
een klein uurtje zeilen over wat ruimer water, kwam het eindpunt weer in zicht. Vlotjes 
werden de boten afgemeerd en –getuigd.  Ook hier was duidelijk dat de CWO training die  
Elfhoeven organiseert haar vruchten afwerpt.

Samenvattend, een zeer geslaagde middag en namens de hele groep een dankjewel voor 
Madelon, Margreet en Geert Jan die dit georganiseerd hebben en voor Inge, Guus, Kiek en 
Marko die  voorafgaand de route al zeilend verkend hebben.

Goudse Zeilweek 2018

Op 19 en 20 mei werd tijdens het pinksterweekend door Elfhoeven en de Roei en Zeil 
Gouda weer het jaarlijkse evenement de Goudse Zeilweek georganiseerd. Elk jaar is het 
weer een groot succes onder een heleboel zeilers uit heel Nederland. Ook dit jaar waren 
er veel deelnemers, zo’n 110 boten hadden zich ingeschreven. Grote klassen waren de 16 
m2, O-Jol, Randmeer, FD en de RS 500. Voor zeilers die de Reeuwijkse Plassen niet kennen, 
is de Goudse Zeilweek soms net een puzzeltocht. Er worden namelijk voor de wedstrijden 
niet de normale wedstrijdbanen gebruikt. De letterboeien die aan de rand van de plassen 
liggen zijn de wedstrijdboeien.
Voor zaterdag stond er een licht maar leuk windje opgegeven. 6 tot 9 knopen uit het NWW. 
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De RS 500 startte zaterdag op de Elfhoevenplas. Voor de pauze is er één wedstrijd gevaren. 
Na de pauze nog drie wedstrijden.

Zondag voeren we op de ‘s-Gravenbroekse plas, erg jammer, want hierdoor liepen we de 
beste wedstrijdleider van Europa mis: Fred Jacobs! De wind was enorm afgezwakt, volgens 
het wedstrijdcomité van Roei en Zeil onmogelijk om een wedstrijd te varen. De pauze werd 
dan ook snel ingelast om tijd te overbruggen. Na de pauze was het weer tijd om verder te 
wachten. Wat waren wij daar goed in zeg! Het weer werkte ook heerlijk mee, 25 graden 
en geen wind zijn perfecte omstandigheden om in Nederland bruin te worden. Maar daar-
voor waren we helaas niet gekomen. Omdat het wedstrijdcomité liever wilde wachten dan 
de wedstrijden af te blazen, besloten we als 500 groep zelf te gaan zeilen met z’n allen, 
om wat tijd te doden en toch nog even te kunnen zeilen. Er waren meer zeilers die dit een 
goed idee vonden en voordat ik het wist, lag de hele ‘s-Gravenbroekse plas vol met boten, 
inclusief het startschip. Voordat het 3 uur was probeerden ze snel een wedstrijd te starten, 
helaas lukte dit niet, omdat de wind hevig draaide. Dit betekende dat er zondag geen uit-
slagen meer bij zouden komen en dat we dus naar de kant konden.

Het leukste van de Goudse Zeilweek moest nog komen, de prijsuitreiking! Elk jaar wordt 
er een klein toneelstuk opgevoerd waarin de prijzen worden uitgereikt. Dit jaar kwam 
“Dorus” langs. Ik had echt géén idee wie dit moest voorstellen, maar het uiteindelijk bleek 
het een of ander tv-programma te zijn. Hier en daar moest iemand op schoot komen zitten 
bij Dorus en een liedje zingen, (of een zeehond na doen). Na de prijsuitreiking werd er nog 
heerlijk geborreld en uiteindelijk ging iedereen met een voldaan gevoel naar huis. Het was 
een geweldig weekend! Tot volgend jaar! 
Lukas van den Broek
Goudse Zeilweek
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Ieder jaar met Pinksteren is het de Goudse zeilweek. Wij als jeugdleden kunnen dan ook 
meedoen in onze klasse.

Dit jaar begonnen we op zaterdag op onze eigen Elfhoeven en hebben we verschillende 
wedstrijden gevaren . Er stond niet heel veel wind en het was een beetje een sombere dag, 
maar dat maakt ons niet uit, als we maar kunnen zeilen.

Op zondag waren onze wedstrijden gepland bij de Roei en Zeil. We zijn met zijn allen in 
een sleep gegaan naar de ’s Gravenbroekplas. Helaas was er heel erg weinig wind en kon 
er niet gezeild worden, maar omdat het nu heel lekker weer was zijn we met zijn allen gaan 
zwemmen en spelen in het water. We hadden het reuze naar ons zin. Het ging toch nog 
even waaien en toen zijn we gaan zeilen. Maar helaas, na verschillende keren uitstellen, 
konden we geen wedstrijd zeilen. Daarna zijn we stukjes zeilend en slepend weer terug 
gegaan naar de Elfhoeven waar dit jaar de prijsuitreiking was.

Wie Dorus is weten we niet maar het zag er grappig uit.

Volgend jaar doen we vast weer mee en hopelijk met iets meer wind.

Marit Verzijl

Goudse Zeilweek 2018
Op zaterdag 19 en zondag 20 mei werd de Goudse Zeilweek dit jaar gevaren onder  
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tropische temperaturen. Honderd en vijftien boten hadden zich ingeschreven voor deze 
77e  editie en zo mag dit evenement zich als een van de weinige zeilevenementen ver-

heugen op een groeiend aantal deelnemers. Nieuw waren dit jaar de FD’s en Efsix-en, zij 
waren niet welkom op Scheveningen en daar hadden de zeilers geen wrok over want in 
Scheveningen is er dat weekend in de mist gevaren, wel met wind.

De organisatie was weer strak geregeld, klassen verdeeld over de twee plassen, beach-
masters om de boten, trailers en auto’s in goede banen te leiden en niet te vergeten de 
catering, die stond weer als een huis zowel op Elfhoeven onder regie van Suzanna en Jim, 
als bij de Roei en Zeil, voor de laatste keer door Michael.

Zaterdag stond er een zacht briesje en was het fris. Op Elfhoeven werd er één potje geva-
ren voor de lunch en drie `s middags. Er stond toen wat meer wind en we konden lekker 
pielen met de draaiende wind. Niet iedereen was daar even gelukkig mee. Bertel Kolthof 
klaagde dat hij leed aan windlexie en dat is in de uitslagen te zien. Er deden zich opvallende 
verschuivingen voor, niemand was zeker van zijn plek. Bij de 16m2 stond Lars van Stekelen-
borg nog één voor de laatste wedstrijd maar zeilde toen naar een 16de plek en die was niet 
aftrekbaar. Jurian Kloek deed het beter, hij zeilde alleen ééntjes in zijn Optimist, maar er 
werden slechts drie wedstrijdjes  gevaren door deze jeugd.

Na het zeilen was er zaterdag een borrel bij de Roei en Zeil met muziek. Er werd gezellig 
nagepraat over de gemiste kansen waarbij een slechte plek vaak het gevolg was van het 
materiaal, dan wel draaiende wind. Na verloop van tijd werd er gedanst en dat is even 
geleden dat de voetjes van de vloer gingen tijdens een Goudse Zeilweek.
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Zondag: geen wind. Peddelend gingen de boten van de ene naar de andere plas en daar 
was het wachten op wind. De wedstrijdleider bij de Roei en Zeil Thijs bekeek de plas vanaf 
het balkon, bij Elfhoeven Fred vanaf de startboot, maar wind was er nauwelijks. Op beide 
plassen zijn nog pogingen gewaagd, maar het bleef tobben. Antonio, de ijsboer, deed wel 
goede zaken.

Na drie uur `s middags zou er niet meer gestart worden en maakte Egbert de Sauvage 
zich op om als Dorus (Tom Manders) de prijzen uit te reiken. De prijsuitreiking is inmid-
dels een begrip op Reeuwijk en ver daarbuiten en er blijven dan ook veel zeilers om dit 
mee te maken.  Rustig kwam Dorus aangevaren met twee muzikale assistenten en het 
publiek strekte zijn/haar nek.  Er stond een prachtige bank, waarop Keizerin Sissi ooit nog 
had gezeten. Daar werden verschillende personen gevraagd bij Dorus op schoot plaats te  
nemen en een liedje te zingen. 

Het was een weekend waarin helaas niet veel gezeild is, maar de organisatie en vrijwilligers 
hadden er alles aan gedaan om er voor de zeilers een fraai weekend van te maken. Velen 
zeiden daarom, “ik ben er volgend jaar weer”.

Voor de uitslagen kun je kijken op www.goudsezeilweek.nl.

Chris ten Hoopen
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Foto’s Goudse Zeilweek
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Nieuwe leden

Milan van Aagten  Reeuwijk
Stijn Bellekom   Gouda
Olivier Berris   Gouda
Sanne Bitter   Reeuwijk
Gerrit Arie Bloem  Capelle aan den IJssel
Willemijn Bode   Oudewater
Diana Bouter   Haastrecht
Michiel van den   Bovenkamp Gouda
Evie Bronswijk   Gouda
Lotte de Bruijn   Reeuwijk
Wim van Dam   Rijswijk
Camiel Derksen   Gouda
Eefje van Dijk   Gouda
Brenda van den Engel  Nieuwerbrug aan den Rijn
Vera Frie   Gouda
Huib Frie   Gouda
Fenneke Gabreels  Reeuwijk
Jildou Gerritsen   Gouda
Vince van der Gracht  Reeuwijk
Sam van der Gracht  Reeuwijk
Treske Hacquebord  Delft
Frieke Hoevenaars  Reeuwijk
Anna van Holthe   Reeuwijk
Lev van der Hulst   Gouda
Zarah van der Hulst  Gouda
Maus Jaarsma   Reeuwijk
Leonard Jansen   Den Haag
Boaz Kappelhof   Voorburg
Siebe Kuijf   Reeuwijk
Annabelle Kuijf   Reeuwijk
Mariella van Laere  Vleuten
Emily de Lange   Reeuwijk
Frederique de Lange  Reeuwijk
Jan Luxen   Reeuwijk
Ina Luxen   Reeuwijk
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Thomas Malmberg  Gouda
Juul Meewezen   Reeuwijk
Bliss Murray   Leiderdorp
Isabel Plaat   Nootdorp
Aske Plaat   Nootdorp
Wietske Revet   Gouda
Hilde Schaffers   Gouda
Monica van Scheppingen  Gouda
Remond Simons   Waddinxveen
Melle-Jan Simons  Haarlem
Isa Simons   Haarlem
Raoul Smit Sibinga  Gouda
Mahalia van der Spek  Gouda
Elles van Steijn   Voorburg
Babs Valent   Gouda
Zoë van Waasbergen  Reeuwijk
Daan van Zwienen  Bergambacht
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