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Ons Elfhoeven
 April 2018

Van de redactie 
Maart roert zijn staart. Als ik dit schrijf is het bitterkoud. Het lijkt wel eind februari. Lees 
daarover meer in het stukje van Ed. Deze keer is het clubblad gevuld met stukjes over 
muziek, Valentijndiner, een winterwedstrijd, een aantal aankondigingen en nog veel meer. 
Veel leesplezier!

2
3
5
6
12
19
20
20
8
10
16
18
19
1
8
8
14
14
15

Inhoud           

Bestuurszaken Agenda en evenementen
  Van achter de bestuurstafel
  Uitnodiging voorjaarsvergadering
  Felicitatie 
  Winterwedstrijden Elfhoeven
  Colofon Ons Elfhoeven
  Bestuur
  Verenigingsinformatie
Verslagen  Gouda is niet plat
  Vogels spotten 
  Valentijnsdiner
  Optreden Jan Krom en band
  Winterwedstrijd 11 maart
Overige   Van de redactie
  Toerzeilen 2018
  Sloepentocht 2018
  Zomerspektakel
  Opendag Elfhoeven
  Nieuwe leden 

  Sluitingsdatum kopij: 17 juni 2018



2 Ons Elfhoeven, april 2018

Agenda en evenementenkalender
za 7 april         
za 7 april         
zo 8 april       
za 14 april 
za 14 april 
zo 15 april 
zo 15 april 
za 21 april 
za 21 april 
zo 22 april 
di 24 april 
za 28 april 
di 1 mei   
zo 6 mei  
di 8 mei  
do 10 mei 
za 12 mei 
za 12 mei
di 15 mei
za 19 mei
za 19 mei
zo 20 mei
ma 21 mei
za 26 mei
za 26 mei

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. 

zo 27 mei
di 29 mei
za 2 juni  
zo 3 juni 
di 5 juni 
za 9 juni 
di 12 juni
za 16 juni
di 19 juni 
za 23 juni
za 23 juni
za 23 juni
zo 24 juni
di 26 juni
za 30 juni 
za 30 juni 
zo 1 juli 

di 3 juli 
za 7 juli 
zo 8 juli 
za 14 juli 
ma 16 juli
ma 23 juli
vr 31 aug

Kielbootopleiding
Zwembadles
 Open Dag met clinics
Kielbootopleiding
Jeugdles 1
EJL 1
Plassentocht Reeuwijk
Kielbootopleiding
Jeugdles 2
Zomerwedstrijd 1 + EJL2, R&Z
ALV voorjaar
Kielbootopleiding
Dinsdagavondwedstrijd
Zomerwedstrijd 2 + EJL 3, 11H
Dinsdagavondwedstrijd
Sloepentocht (Hemelvaartsdag)
Kielbootopleiding
Jeugdles 3
Dinsdagavondwedstrijd
Kielbootopleiding
Goudse Zeilweek
Goudse Zeilweek
PaZo dag Randmeer
Kielbootopleiding
Jeugdles 4

van Kaag naar Braassem
Dinsdagavondwedstrijd
Kielbootopleiding + Jeugdles 5
EJL 4
Dinsdagavondwedstrijd
Kielbootopleiding + Jeugdles 6
Dinsdagavondwedstrijd
Kielbootopleiding + Jeugdles 7
Dinsdagavondwedstrijd
Kielbootopleiding
MidZomeravondtocht
Combi Elfhoeven
Combi Roei en Zeil
Dinsdagavondwedstrijd
Plassentocht Kielbootopleiding
Jeugdles 8
Clinic zwaardboten / 
matchracen valken
Dinsdagavondwedstrijd (laatste)
Jeugdweekend
Jeugdweekend
Zomerspektakel
t/m 20-7: Zomerzeilweek 1
t/m 27-7: Zomerzeilweek 2
t/m 2-9: Frieslandweekend
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Van achter de bestuurstafel

Schaatsen en Zeilen op Elfhoeven

Na een zachte winter kon het opeens, binnen één week schaatsen 
en zeilen op Elfhoeven! In de hoek tussen Breevaart en de Platteweg 
gingen veel mensen de plas op, was er iemand die op een quad de 
baan veegde en werd er zelfs ge-ijssurft. Waar er de week ervoor 
nog een super strakke maar te dunne ijslaag was en de winterwed-
strijden werden afgelast, had de wind nu grote delen open gehouden. 

Ondanks de open stukken werd er zowel op de Breevaart als op de plas veel geschaatst. 

De winterzeilers hebben afgelopen weekend hun kans weer waargenomen en met vier 
wedstrijden een mooie zeildag neergezet. De deelname van Team11-zeilers in de ochtend 
maakte het alleen maar leuker. Het blijft mooi om te zien hoe de optimist- en splashzeilers 
de strijd aangaan met de weersomstandigheden en elkaar. 

Ik schrijf er vaak over, maar ook afgelopen 
periode hebben Jim en Suzanna niet stil  
kunnen zitten en zijn veel adviezen die Karin 
en Wessel Kuik het afgelopen voorjaar ge-
geven hebben uitgevoerd. Met behoud van de 
eigen identiteit is het clubgebouw zichtbaar 
opgeknapt, maar zijn er geen grote uitgaven 
gedaan. Omdat tussen het oorspronkelijk plan en de recente uitvoering verschillen zijn 
ontstaan, heeft Karin ons toegezegd om ons aanvullend te adviseren.
 
Tijdens de vele schilderuren in het clubgebouw kwam de wens voor een betere verbinding 
tussen het clubgebouw en de plas naar voren. Samen met Jan de Hond wordt er nu een 
haalbaarheidsstudie gedaan naar een terras aan de voorkant van het clubgebouw. Het 
streven is om dit tijdens de ledenvergadering toe te lichten.

Naast interieur is ook de digitale infrastructuur verbeterd. Simon van Roon heeft geholpen 
om de internetsnelheid te verhogen en de kosten naar beneden te brengen. De belangri-
jkste doelstelling was echter om de problemen met de kassa tijdens evenementen op te 
lossen. Dit is meegenomen in de wijzigingen.

“De deelname van 
Team11-zeilers in de 
ochtend maakte het 
alleen maar leuker.“ 

van Kaag naar Braassem
Dinsdagavondwedstrijd
Kielbootopleiding + Jeugdles 5
EJL 4
Dinsdagavondwedstrijd
Kielbootopleiding + Jeugdles 6
Dinsdagavondwedstrijd
Kielbootopleiding + Jeugdles 7
Dinsdagavondwedstrijd
Kielbootopleiding
MidZomeravondtocht
Combi Elfhoeven
Combi Roei en Zeil
Dinsdagavondwedstrijd
Plassentocht Kielbootopleiding
Jeugdles 8
Clinic zwaardboten / 
matchracen valken
Dinsdagavondwedstrijd (laatste)
Jeugdweekend
Jeugdweekend
Zomerspektakel
t/m 20-7: Zomerzeilweek 1
t/m 27-7: Zomerzeilweek 2
t/m 2-9: Frieslandweekend
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Tenslotte zijn we als bestuur op zoek naar een opleidingscommissaris, Hans Peter  
Niemendal heeft zich om privéredenen niet meer kandidaat gesteld. Binnen Elfhoeven 
zijn de jeugd- en volwassenopleiding twee goed draaiende, zelfstandige groepen. De rol 
van de commissaris is het aanspreekpunt voor nieuwe leden en ouders, coördineert bij  
evenementen, adviseert bij aanschaf van materiaal en beheert de opleidingsbegrot-
ing. Kandidaten kunnen contact met Hans Peter Niemendal of met mij opnemen.  
(opleidingen@elfhoeven.nl of voorzitter@elfhoeven.nl) 

Ed van Gils
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Uitnodiging voorjaarsvergadering GWV Elfhoeven

Het bestuur van GWV Elfhoeven nodigt ereleden, leden, jeugdleden, partnerleden en  
begunstigers uit voor het bijwonen van de voorjaarsvergadering op dinsdag 24 april 2018 
in het clubgebouw, aanvang 20:00 uur. 

Agenda

1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen van de najaarsvergadering d.d. 28 november 2017  
    (zie “Ons Elfhoeven” van februari 2018)
3. Ingekomen en verzonden stukken
4. Mededelingen bestuur
5. Commissies blikken terug

     Pauze

6. Financieel jaaroverzicht 2017*
7. Kascommissie en decharge bestuur
8. Mutatie bestuur**
9. Rondvraag
10. Sluiting

*Het financieel jaaroverzicht 2017 kunt u zien, uiterlijk vanaf 5 april 2018, op het besloten 
deel van www.elfhoeven.nl  Voorafgaand aan de vergadering is een half uur gereserveerd 
om vragen daarover te stellen.

**Hans Peter Niemendal is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur vraagt 
kandidaten zich uiterlijk 5 (vijf) dagen voor deze vergadering schriftelijk bij het bestuur te 
melden Een aanmelding dient voorzien te zijn van het voor de voordracht vereiste aantal 
ondertekende leden.
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Felicitatie voor Watersportvereniging Braassermemeer

Elfhoeven feliciteert de voorzitter van Watersportvereniging Braassemermeer, Wouter van 
der Gronden, met het 100-jarige bestaan.

Donderdag 22 maart had deze vereniging een groot evenement georganiseerd waar de 
vereniging, namens de Koning, uit handen van de burgemeester een Koninklijke penning 
heeft ontvangen.

Toerzeilen 2018

Terwijl we dit schrijven staat er een snijdende oostenwind, windkracht 5, bij één graad 
onder nul. We rekenen er echter op dat het voorjaar door gaat zetten, dat het mooi zeil-
weer gaat worden, en dat we zin zullen hebben er met de zeilboot op uit te gaan. Dat 
kan ook dit jaar weer met de toerzeiltochten. We hebben een afwisselend programma 
opgesteld.
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Op 15 april openen we traditiegetrouw met een plassentocht op onze eigen plassen. 
Waarschijnlijk twee keer een half rondje omdat de brug in de Zoetendijk dan nog niet af is, 
maar als het warm genoeg is staat een ijsje bij Antonio zeker op het programma. Hopelijk 
kunnen we ook de Kerftsloot door, dat is een onbekende maar heel mooie route.

Kiek en Guus gaan ons op zondag 27 mei leren hoe we door het Hollandse landschap van 
de Kaag naar de Braassem kunnen zeilen, over kronkelriviertjes, onder bruggen door, over 
een aquaduct misschien. Het belooft een boeiende tocht te worden, en dan mogen we 
ook nog terug.

Verder staan op het programma de midzomeravondzeiltocht op 23 juni, een clinic zwaard-
boten en matchracen op zondag 1 juli, admiraalzeilen op zaterdag 8 september en een 
tocht op de Loosdrechtse Plassen op zondag 16 september. Kortom voor elk wat wils. 

Inschrijven voor alle tochten gaat via de webpagina ‘Toerzeilen’.

De toerzeilcommissie
Margreet, Madelon, Geert Jan
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Sloepentocht op donderdag 10 mei

Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, 
staat de sloepentocht gepland. De win-
naars van vorig jaar, Herman en Marjolein  
Buitelaar, Kees Metaal en Annie en Kiek 
Planteydt, nemen, zo zegt de traditie, de 
organisatie van de sloepentocht van dit jaar 
voor hun rekening. Het wordt weer een 
grote verrassing! 
 

Kiek

Gouda is niet plat

Gouda is ontstaan op de kruising van de Gouwe en  de IJssel.  Over de historie en de bij-
zonderheden die daarvan nog te zien zijn, hebben we uitleg gekregen van Hans Ritmeester 
en Jeannie van den Hondel. Beiden lid van Elfhoeven en stadsgids bij het Goudse Gidsen 
Gilde. 
Op een bibberkoude zondagmiddag in maart voerden Hans en Jeannie ons mee vanaf de 
Waag langs een aantal oude straatjes en waterwegen tot bij het IJsselhuis aan de oude  
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haven. Het water dat door Gouda loopt is heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling 
van de stad. En wat mij nooit zo opgevallen was; er zijn behoorlijk hoogteverschillen in 
Gouda. Op de Turfmarkt loop je op gelijke hoogte met het water, is de kade amper hoger 
dan de weg, terwijl je bij het Tolhuis bij de Westhaven hoog boven het water staat. 

Wat ik ook bijzonder vind, zijn de constructies en de functies van de diverse sluizenstelsels. 
Minimaal 2 keer per week werden de grachten ‘geschuurd’, oftewel met kracht doorge-
spoeld.

Na een leerzame voettocht streken we neer in het IJsselhuis waar Jeannie nog het ontstaan 
van de sluizen van de Oude Haven toelichtte en we genoten van de aangeboden verwar-
mende dranken.

Het was gezellig om zo met Elfhoevenaren op pad te zijn.

Erica van Os
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Vogels spotten in het Reeuwijkse Plassengebied
 
Meer dan 30 leden voelden zich aangesproken door de uitnodiging voor een wandelex-
cursie rondom Broekvelden/Vettenbroek, de ‘surfplas’. Op voorhand sprak het initiatief 
van de evenementencommissie dus al aan, na afloop zal niemand teleurgesteld geweest 
zijn. De verwachtingen kwamen uit: het was een plezierige en informatieve wandeling in 
een aangename sfeer. Het ‘winter’weer op zondag 14 januari droeg daar ook haar steentje 
aan bij.
 
Arno Gosselink is behalve lid van GWV Elfhoeven ook actief als vrijwilliger bij Staatsbosbe-
heer en zijn voorstel om zeilers eens met andere aspecten van het plassengebied kennis te 
laten maken, is gelukkig dankbaar omarmd door Erica en Kiek.
 
De verrassend hoge opkomst maakte dat Arno nog drie andere vrijwilligers van Staats-
bosbeheer gevraagd had voor de begeleiding. De heren hadden professionele kijkers 
meegenomen zodat we de verrassende diversiteit aan vogels op en rond de plas van  
dichtbij konden waarnemen. De groep werd in tweeën gesplitst voordat we aan de wan-
deling rond de surfplas - een kleine 7 kilometer lang - begonnen. 
 
We hebben er ruim de tijd voor genomen. Op diverse plaatsen zijn we gestopt om naar 
vogels te kijken en te luisteren naar de geschiedenis en achtergronden van dit bijzondere 
stukje Holland. Ik weet nu vanaf wanneer dit gebied bewoond is, welke mogelijkheden 
en beperkingen het landschap aan haar bewoners bood, hoe de plassen ontstaan zijn, 
waartoe de eilandjes dienden, over het hoog en droog gelegen Sluipwijk en haar reputatie, 
waarom op enig moment sluizen en gemalen nodig waren, welke militaire doelen gediend 
werden als onderdeel van de Hollandse Waterlinie, het nodige over de actuele strijd tegen 
blauwalg en dat ik niet meer wegkom met een eend alleen maar eend te noemen.
 
Het was geen nieuws dat de plassen ontstaan zijn door veenafgravingen en turfwinning 
maar ik ken nu veel meer details over hoe dat in zijn werk ging en welke gevolgen het 
met zich meebracht. Nu was het ondoenlijk op grotere diepten dan 3 a 4 meter veen af 
te graven maar de sufplas is wel 30 tot 40 meter diep. Dat feit blijkt zijn verklaring in een 
minder ver verleden te hebben. Er is veel zand gewonnen voor de aanleg van de A12 en de 
wijk Bloemendaal in Gouda.
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Omdat we de afloop en gevolgen kennen, kunnen we nu met een glimlach luisteren naar 
het verhaal dat de waterlinie kwetsbaar bleek in de winter. Napoleon had de mogelijkheden 
van bevroren water goed begrepen en wist wanneer hij zijn soldaten op pad moest sturen.
 
Zoals geschreven, we waren met vogelaars op stap. Vele vogels lieten zich onwetend be-
spieden. Aalscholvers, een torenvalk op jacht, een buizerd, de nodige ganzen, soorten 
futen -vanaf nu herken ik een dodaars-, en ben ik me bewust dat er de nodige soorten 
eenden zijn. 
 
Van sommige soorten is duidelijk hoe ze aan hun naam komen. Arno vertelde dat hij  
plagerig door zijn kinderen ondervraagd kon worden over het waarom van de naam van 
de Krakeend. Daardoor vergeet ik nu niet meer dat die vogel ‘krak’ zegt. De brilduiker laat 
ook weinig te raden over uiterlijk en gedrag. Want daar bleek de naam op te slaan. Mijn 
hoop dat dat dier een handje zou kunnen helpen bij het terugvinden van mijn twee brillen 
op de bodem van de Elfhoevenplas werd snel de (veen)grond in geboord. Die talenten had 
ie niet.
 
De perfecte voorbereiding door Arno en zijn collega’s van Staatsbosbeheer had tevens 
voorzien in een warm kopje koffie met een koekje bij een warm houtvuur. Gastvrije be-
woners van een prachtig plekje aan de Gravekoopsedijk waren zo vriendelijk dat alles voor 
het grote gezelschap te willen verzorgen.
 
Iedereen die deze gelegenheid gemist heeft maar zich aangesproken voelt door dit ver-
slagje, kan ik aanbevelen contact te zoeken met Staatsbosbeheer of rechtstreeks met Arno. 
Hij is vast bereid of zijn enthousiasme en kennis over de mooie natuur in onze directe om-
geving nog eens te delen met een volgend gezelschap.
 
Groetjes, Rob Rijnhout.
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Winterwedstrijden Elfhoeven 2017-2018

Met het ter perse gaan van dit nummer moet er nog een winterwedstrijd worden gevaren. 
In de afgelopen winter is er meerdere zondagen niet gevaren. Te veel wind, of ijs, maakten 
het zeilen niet mogelijk en zo kon het gebeuren dat we van de zeven geplande wedstrijd-
dagen er vier hebben kunnen varen.

Op vrijdagmiddag voorafgaand aan de wedstrijd op zondag worden de winterzeilers geïn-
formeerd via de app of het wel of niet doorgaat. Hiermee wordt voorkomen dat zeilers 
voor niets naar Elfhoeven komen, hoewel voor niets? Het is er ook in de winter gezellig in 
het clubhuis.

Tiemen Winkel staat met de Randmeer 219 bovenaan en dat zal wel zo blijven met nog 
een dag te varen. Zij zijn dan winnaar van de meermansboten en gaan met de wisselprijs, 
de ijsbeer Knut, naar huis. Ruud Heisterborg heeft heel weinig gevaren, maar wel allemaal 
eentjes. Hij staat met het minste aantal zeiluren bovenaan, ook een prestatie. Ruud had de 
wissel ijsbeer al vele malen gewonnen.

Alles liep goed deze serie behalve dat de regels niet altijd door iedereen even nauw werden 
genomen. Dat is vervelend. Tot nu toe hebben we geen protesten behandeld tijdens de 
winterserie en dinsdagavond wedstrijden, dat gaat nu veranderen. We gaan tijdens de 
dinsdagavond wedstrijden de mogelijkheid bieden te protesteren. Deze protesten worden 
plenair behandeld zodat de omstanders hier ook van kunnen leren en de verwachting is 
dat er tijdens de wedstrijd de regels beter in acht worden genomen. 

We kijken uit naar de zomer en het zeilen in de korte broek!

Chris ten Hoopen
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Zomerspektakel - zaterdag 14 juli 2018

In navolging van het “Jurk & Augurk” evenement vorig jaar, willen we dit jaar, onder de 
nieuwe de naam “Zomerspektakel” weer een heerlijk zomers evenement organiseren voor 
het hele gezin. Zeilen, spelletjes, een hapje en een drankje en veel gezelligheid. Zet het 
vast in je agenda!

Evenementencommissie,
Erica van Os en Kiek Planteydt

Open dag zondagmiddag 8 april a.s.

Op zondagmiddag 8 april a.s. wordt van 13 tot 16 uur een open dag georganiseerd bij 
Elfhoeven. De zeilopleidingen voor jeugd en volwassenen worden belicht. De bezoekers 
kunnen, als het weer het toelaat, meezeilen in een van de boten. 
Ieder heel uur worden er clinics gehouden om kennis te maken met de verschillende  
activiteiten onder begeleiding van een instructeur of gastheer/gastvrouw. Er is een kano 
om hiermee de plas te verkennen en er is een windsurfplank (oude tijden herleven). 
 
Verder kunnen de bezoekers informatie krijgen over lig- en staplaatsen voor een boot, 
gebruik van de zeilvloot van Elfhoeven en het clubhuis als ontmoetingsplaats.
 
Daarnaast kunnen de bezoekers kennismaken met nieuwe watersportactiviteiten bij  
Elfhoeven. Er is een roeisloep waar acht personen in kunnen roeien met een stuurman/
vrouw. De sloeproeiers kunnen in de toekomst de plassen rondroeien en er is een heel 
wedstrijdcircuit in het land waaraan deelgenomen kan worden. We willen weten of hier 
behoefte aan is bij de leden en aspirant-leden. Als de belangstelling groot is gaan we op 
zoek naar een roeisloep, er zijn al enkele gespot! 
Het is daarom zeker een dag waarbij niet alleen nieuwe leden worden uitgenodigd, maar 
ook bestaande leden.
 
Belangrijk is dat de vrienden en kennissen van leden door leden worden uitgenodigd om 
deze middag te komen kijken. 
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Dus kijk in je vrienden- of kennissenkring rond en nodig hem, haar, of het gezin uit voor de 
open dag op 8 april a.s. en kom zelf mee om in een roeisloep te roeien, eens te surfen, te 
zeilen of te kanoën.
 
Chris ten Hoopen

Nieuwe leden

Kamiel van Bemmelen  Gouda
Thies Blankendaal  Gouda
Susette Breek   Reeuwijk
Brigitte Bruijnse-Mouthaan  Reeuwijk
Baukema David   Zoetermeer
Frans van Drielen   Pijnacker
Peter Egge   Lekkerkerk
Maartje Engelenburg  Reeuwijk
Karin Gieben   Reeuwijk
Boudewijn Goudswaard  Gouda
Isabel Hes   Gouda
Ruud Hoogendoorn  Gouda
Erwin de Jong   Gouda
Kjeld de Jong   Gouda
Adam de Krijger   Gouda
Anneke Kristensen  Gouda
Anna van Loenen   Zoetermeer
Jan Kees van Loenen  Zoetermeer
Cis de Mesel   Herentals
Pieter Moerman   Voorburg
Manna Perdijk   Nieuwerbrug aan den Rijn
Marella van ‘t Riet  Hekendorp
Egbert de Sauvage Nolting  Gouda
Alexander Uzzi   Herentals
Wilma de Vette   Gouda
Allard de Witt Wijnen  Reeuwijk
Jannie Zeeman   Reeuwijk
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Valentijnsdiner op Elfhoeven 

Na een uitputtende en spannende dag met de Olympische Spelen in PyeongChang en 
het Tennistoernooi op Ahoy in Rotterdam was het eind van de avond eindelijk zover:  
Het Valentijnsdiner. Wat moet je daar nou van verwachten bij een zeilvereniging? 

De titel sprak mij wel aan , want met 60 jaar huwelijk in het vooruitzicht mag je ook wel 
wat aandacht schenken aan je liefhebbende vrouw Tonny. Dus direct na ontvangst van de 
e-mail hierover heb ik mij ingeschreven. Gelukkig kwam ik Piet Roefs op de zondag daarop 
tegen en hij had dezelfde overwegingen om zich in te schrijven. Zijn lieve vrouw heet Willy.
Piet beloofde om te rijden zodat ik mijn geliefde wijntje kon drinken.

Dus mijn begin was goed. Piet reed feilloos het parkeerterrein op en wij werden aange-
naam verrast door een feeëriek met prachtige lantaarns versierde oprijlaan naar het club-
huis. We waren één van de eersten en wilden naar binnen gaan maar helaas , dat was niet 
mogelijk.

Hoezo niet naar binnen? Hadden we nog niet betaald? Gelukkig was dat niet de reden. Wij 
moesten nog op de Valentijns-foto. De gastvrouw en gastheer Nelleke en Hans namen een 
mooi kiekje van ons en toen mochten we naar onze tafel.

De zaal was met getemperd rood licht prachtig aangekleed en wij waren als senior  
Valentijners al helemaal in de mood. We wilden er wel een kleinkind bij maken!
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Het diner met de Valentijn-wijn was fantastisch, heerlijk, maar ook zo mooi opgediend. Een 
plaatje op je bord. De uitnodiging luidt: Vaart U mee op deze loveboat? Wij waren blij, dat 
we op de kant mochten blijven.

Samen met nog een 30 tal jongere disgenoten hebben wij van een fantastisch Valentijns-
diner 2018 kunnen en mogen genieten.

Proficiat voor de initiatiefnemers en de organisatoren hiervan.
Voor herhaling vatbaar.

Een disgenoot, 
Hans de Wit  
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Optreden van Jan Krom en zijn band

Zondag 11 februari heeft de band The New Old 
Swing Society weer een gezellige middag ver-
zorgd voor onze leden.

Jan Krom en zijn bandleden hebben weer een 
lekker stukje jazz gespeeld. Zij wisten de juiste 
snaar te raken, waardoor het biertje en de wijn 
ons weer goed smaakten.

Jim en Suzanna konden er weer lekker tegenaan.
Twee keer per jaar is de band aanwezig, maar 
voor de mensen die er waren mogen zij ook vier keer komen. Zeker 50 leden, leeftijd  
tussen de 50 en 95 jaar, waren er en iedereen genoot. Cor en Marjan kwamen ook weer 
eens een kijkje nemen. Zij hebben beloofd meer te komen.

Na een paar nummers gingen de voetjes van de vloer, niet zoals vroeger iedereen, maar 
een paar liefhebbers. De leden die er niet waren hebben toch wat gemist.

Ciska Baas
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Winterwedstrijd 11 maart 2018

Na een natte start hield de regen op en was de wind, een klein drietje, voldoende aan-
wezig. Hangen kon zonder broek en het was goed zoeken naar de windbanen, wat ons 
goed lukte gezien de uitslag (1) en nog wel met een straatlengte voorsprong. Dat voelde 
goed, dus op naar de tweede wedstrijd.
Ook weer lekker gevaren, maar we moesten Chris voor laten. Ik weet niet meer waar het 
fout ging, maar helaas.

Na winterse lunch met erwtensoep en broodje worst weer het water op met zowaar een 
zonnetje, dus beetje spijt van jas, zwemvest en trapeze broek, warm en de wind viel een 
beetje weg. Er was wat gemopper over het wel of niet nemen van straffen, opdringend 
polyester bij kwetsbaar hout, maar alles is heel gebleven en de biertjes na afloop waren 
gezellig.

Jullie merken dat ik het niet heb over de 4e wedstrijd (8e plaats), maar dat kon de pret van 
de dagoverwinning niet drukken met een heerlijk blik soep als prijs. Nog 1 winterwedstrijd 
te varen hopelijk met eenzelfde resultaat.

Marco Luijkx
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